
บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
1 

2Q2563 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Member of DJSI for 8th consecutive year 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือน และ งวด 6 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

 บทสรุปผู้บริหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 (2Q2563) ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและ  

ค่าตัดจ าหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 54,208 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 21,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 

67.4 จากไตรมาส 1 ปี 2563 (1Q2563) สาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีก้าไรจากสต๊อกน ้ามันใน 2Q2563  

ตามราคาน้้ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ิน 1Q2563 ที่ 23.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 42.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  

ณ ส้ิน 2Q2563 จากการที่เมื่อเดือนเมษายน 2563 กลุ่มโอเปกและพันธมิตรสามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดก้าลังการผลิต 

รวมถึงอุปสงค์น้้ามันดิบที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้้ามันส้าเร็จรูปที่ฟื้นตัว ภายหลังจากหลายประเทศผ่อน

คลายมาตรการปิดเมืองและออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ใน 1Q2563 มีขาดทุนจากสต๊อกน้้ามัน โดยก้าไรขั้นต้นจากการกล่ัน

ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้้ามัน (Market Gross Refining Margin: Market GRM) ปรับเพิ่มขึ้นจาก Crude Premium ที่ปรับ 

ตัวลดลงจากสงครามราคาน้้ามัน แม้ส่วนต่างราคาน้้ามันส้าเร็จรูปกับน้้ามันดิบส่วนใหญ่จะปรับลดลง อย่างไรก็ตามส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์กับวัตถุดิบส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงตามราคา

น้้ามันดิบในช่วงปลายไตรมาส 2Q2563 แม้ว่าปริมาณขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยรวมลดลง ส้าหรับกลุ่มธุรกิจการคา้

ระหว่างประเทศมีผลการด้าเนินงานที่ดีขึ้นโดยหลักจากการรักษาความสามารถในการสร้างผลก้าไรและเพิ่มโอกาสทางการค้าข้าม

ทวีปและข้ามภูมิภาคในภาวะตลาดเอื้ออ้านวย (Arbitrage Opportunity) ภายใต้การควบคุมความเส่ียงทุกด้านอย่างรัดกุม ในส่วน

ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีผลการด้าเนินงานดีขึ้น โดยหลักจาก บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ที่มี

ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ปรับตัวลดลง รวมถึงรายได้ของ SPP และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 

เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลการด้าเนินงานลดลงตามราคาขายและปริมาณการขายที่ปรับตัวลดลงโดย

หลักจากโครงการบงกช และโครงการคอนแทร็ค 4 นอกจากนี้ ผลการด้าเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติลดลงเช่นกันจากธุรกิจ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นหลักตามปริมาณการขายที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ้ารุง และลดก้าลังการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ เพื่อบริหาร

แผนการเดินเครื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเชื้อเพลิงในประเทศ และปิโตรเคมีจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้การด้าเนินงานของกลุ่ม ปตท. ในภาพรวมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดท่ามกลางสภาวการณ์ที่ได้รับ

ผลกระทบดังกล่าว รวมถึงเป็นการลดปริมาณการใช้น้้าในภาพรวม เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออก อีกทั้งราคาขาย

ผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ปรับลดลงตามราคาอ้างอิงในตลาดโลกที่ลดลง รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ มีผลการ

ด้าเนินงานลดลงเนื่องจากปริมาณขายเฉล่ียลดลงส่วนใหญ่จากลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซฯ และผลการด้าเนินงานกลุ่ม

ธุรกิจน้ ามันที่ปรับลดจากปริมาณขายที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส้าหรับ ก าไรสุทธิของ ปตท. และ

บริษัทย่อย มีก าไรสุทธิใน 2Q2563 มีจ านวน 12,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,607 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จาก

หน่วย : ล้ำนบำท 2Q2562 1Q2563 2Q2563 
% เพิ่ม (ลด) 

1H2562 1H2563 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

ยอดขำย 570,322 483,567 341,325 (40.2%) (29.4%) 1,121,196 824,892 (26.4%) 
EBITDA 73,804 32,385 54,208 (26.6%) 67.4% 154,327 86,593 (43.9%) 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 25,938 (1,554) 12,053 (53.5%) >100.0% 55,250 10,499 (81.0%) 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.89 (0.06) 0.42 (52.8%) >100.0% 1.91 0.36 (81.2%) 
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ขาดทุนสุทธิใน 1Q2563 จ านวน 1,554 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากเงินกู้สกุล

ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลงของธุรกิจส้ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนสกุลเงินในการค้านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลใน 2Q2563 และภาษีเงินได้ลดลงตามรายได้

จากการขายที่ลดลง แม้ว่าจะมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นและมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของธุรกิจส้ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมในไตรมาสนี้  

เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2562 (2Q2562) ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA ลดลง 19,596 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 26.6 สาเหตุหลักจากธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่มีผลการด้าเนินงานลดลงตามราคาขายและปริมาณการขายที่ปรับตัว
ลดลง แม้ในไตรมาสนี้จะมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของโครงการมาเลเซียและกลุ่มพาร์เท็กซ์ (Partex) ซึ่งรับรู้ผลการด้าเนินงานจาก
การเข้าซื้ อธุ รกิจตั้ งแต่ ไตรมาส 3 ปี  2562 และไตรมาส 4 ปี  2562 ตามล้าดับ รวมถึ งกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มี 
ผลการด้าเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เนื่องจากราคาขายที่ลดลงตามราคาอ้างอิงในตลาดโลกที่ลดลงและปริมาณ
ขายที่ลดลงตามการปิดซ่อมบ้ารุงและการปรับลดก้าลังการผลิตดังกล่าวข้างต้น และธุรกิจจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ เนื่องจาก
ปริมาณขายโดยหลักจากกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าลดลง และราคาขายอ้างอิงราคาน้้ามันเตาลดลง และกลุ่มธุรกิจน้ ามันมีผลการ
ด้าเนินงานลดลงจากปริมาณขายที่ลดลงซึ่งเป็นผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีผล
การด้าเนินงานท่ีดีขึ้นโดยหลักจากการรักษาความสามารถในการสร้างผลก้าไรและเพิ่มโอกาสทางการค้าข้ามทวีปและข้ามภูมิภาคใน
ภาวะตลาดเอื้ออ้านวย (Arbitrage Opportunity) ภายใต้การควบคุมความเส่ียงทุกด้านอย่างรัดกุม และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ
การกลั่นมี EBITDA ที่ดีขึ้นจากก้าไรสต๊อกน้้ามันใน 2Q2563 ตามราคาน้้ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น แม้ว่า Market GRM 
ปรับลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับน้้ามันดิบส่วนใหญ่ที่ลดลง อีกทั้งส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเช่นกันส่งผลให้ ปตท. และบริษัทย่อยใน 2Q2563 มีก าไรสุทธิลดลงจ านวน 13,885  
ล้านบาท หรือร้อยละ 53.5 ตาม EBITDA ที่ลดลงและมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสินทรัพย์ของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในไตรมาสนี้ แม้ว่ามีก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากเงินกู้สกุลต่างประเทศที่
เพิ่ มขึ้ นตามค่ า เงินบาทแข็ งค่ าขึ้ น เมื่ อ เทียบกับ เงิน เหรียญสหรัฐฯ  และค่ า ใช้ จ่ ายภาษี เ งิ น ได้ที่ ลดลงโดยหลักจาก  
ภาษีเงินได้ของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามที่กล่าวข้างต้น 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 (1H2563) ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 86,593 ล้านบาท ลดลง 67,734 ล้าน
บาท หรือ ร้อยละ 43.9 จากช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 (1H2562) สาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่มีขาดทุน
จากสต๊อกน้้ามันใน 1H2563 ตามราคาน้้ามันดิบท่ีปรับลดลงอย่างมากจาก ณ ส้ินปี 2562 ที่ 67.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 
42.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ ส้ิน 1H2563 เนื่องจากสงครามราคาน้้ามัน สภาวะอุปทานล้นตลาดของน้้ามันดิบ ประกอบกับ
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้้ามันส้าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 โดย Market GRM ปรับลดลงจากส่วนต่างราคาน้้ามันส้าเร็จรูปกับน้้ามันดิบที่ลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ และส่วนต่าง
ราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ปรับลดลงเช่นกัน  นอกจากนี้  
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการด้าเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เนื่องจากราคาขายที่ลดลงตามราคาอ้างอิง  
ในตลาดโลกที่ลดลงและปริมาณขายที่ลดลง ตามการปรับลดก้าลังการผลิตและปิดซ่อมบ้ารุงดังกล่าวข้างต้น และธุรกิจจัดหาและ 
จัดจ้าหน่ายก๊าซฯ เนื่องจากราคาขายอ้างอิงราคาน้้ามันเตาที่ลดลงและปริมาณขายให้กลุ่มลูกค้าไฟฟ้าลดลง ขณะที่ผลการด้าเนินงาน
ของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมปรับลดลงตามราคาขายเฉล่ียที่ปรับตัวลง แม้ปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการ
มาเลเซียและกลุ่ม Partex ส้าหรับกลุ่มธุรกิจน้ ามันมีผลการด้าเนินงานลดลงเช่นกัน สาเหตุหลักจากขาดทุนสต๊อกน้้ามันที่เพิ่มขึ้นและ 
ปริมาณขายที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 อย่างไรก็ตามผลการด้าเนินงานของกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับตัวดีขึ้น
จากการเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC ในช่วงปลาย 1Q2562 ส่งผลให้ ปตท. และบริษัทย่อยใน 2Q2563 มีก าไรสุทธิใน 1H2563  
มีจ านวน 10,499 ล้านบาท ลดลง 44,751  ล้านบาท หรือร้อยละ 81.0 จากใน 1H2562 ตาม EBITDA ที่ลดลง รวมถึงค่าเส่ือม



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
4 

2Q2563 
   

 

ราคาและค่าตัดจ้าหน่ายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม และของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อ
กิจการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงใน 1H2563 มีก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงจากเงินกู้สกุลต่างประเทศตามค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 
เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ และมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม แม้ว่าจะมีก้าไร  
จากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลงตามผลการด้าเนินงานท่ีลดลงเป็นหลัก 

สถานะการเงินของปตท. และบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,449,277 ล้านบาท ลดลง 
37,688 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยหลักจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่ลดลง 104,820  
ล้านบาท ตามปริมาณขายและราคาขายที่ลดลง แม้สินทรัพย์สิทธิการใช้จะเพิ่มขึ้น 69,050 ล้านบาท โดยหลักจากการจัดประเภท
รายการใหม่ภายหลังจากเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 
1,182,785 ล้านบาท ลดลง 3,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 ซึ่งมาจากการลดลงของเจ้าหนี้และภาษีเงินได้ค้างจ่ายประมาณ 
110,000 ล้านบาท สุทธิกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 102,992 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการกู้ยืมเงินระยะยาวและการ
ออกหุ้นกู้ในระหว่างงวด รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น จากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า 
นอกจากนี้ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,266,492 ล้านบาท ลดลง 34,548 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.7 โดยหลักจากการจ่ายเงินปันผล 
จากผลการด้าเนินงานในงวดครึ่งหลังของปี 2562  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงครามราคาน้้ามัน ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงาน และผลการด้าเนินงานของกลุ่มปตท.เช่นกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ปตท. ได้ติ ดตามสถานการณ์ 
อย่างใกล้ชิด และมีการบริหารจัดการและออกมาตรการต่างๆ โดยการจัดตั้ง PTT Group Vital Center เพื่อวางแผนทั้งระยะส้ันและ 
ระยะยาว โดยมีมาตรการระยะส้ัน ได้แก่ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผ่านนโยบาย “ลด-ละ-เล่ือน” รวมถึงความร่วมมือในการท้า  
PTT Group Optimization  เพื่อบริหารอุปสงค์ อุปทาน ปริมาณสินค้าคงคลังให้เกดิประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการบริหารสภาพคล่องและ
รักษาความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน ของกลุ่มปตท. 
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ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2563   

เศรษฐกิจโลกใน 2Q2563 หดตัวมากขึ นจาก 1Q2563 โดยมีปัจจัยฉุดรั งหลักจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 และการ
บังคับใช้มาตรการปิดเมือง (lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ที่ขยายวงกว้างและเข้มงวดขึ นใน
หลายประเทศทั่วโลก โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำ  และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร  หดตัวมากสุดเป็น
ประวัติการณ์ น้ามาซึ่งมาตรการทางการเงินและการคลังของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  COVID -19 ไม่ว่า
จะเป็นการตรึงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ที่ระดับต่้าและการขยายขอบเขตวงเงนิการเขา้ซื อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Easing: QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (the Federal Reserves: the Fed) และธนาคารกลางยุโรป (European Central 
Bank: ECB) หรือการออกมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะแรงงานและธุรกิจขนาดย่อม ผ่านการใช้จ่ายภาครัฐ 
เครื่องมือทางภาษี และเงินโอนต่างๆ ขณะทีเ่ศรษฐกิจจีนกลับมาขยายตัวได้ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ท่ามกลางการ
ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown หลังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID -19 ได้ในระยะเวลาอันสั นใน 1Q2563 ทั งนี  กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนมิถุนายน 2563 ปรับลดประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2563 เป็นหดตัวร้อยละ 4.9 จากที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนเมษายน 2563 ที่หดตัวร้อยละ 3.0 

ตามรายงานของส้านักที่ปรึกษา IHS Markit (IHS) ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ความต้องการใช้น ้ามันของโลกใน 2Q2563 
เฉล่ียอยู่ที่ 80.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q2563 ที่ 91.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน และลดลงจาก 2Q2562 ที่ 100.4 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ทั งนี  ความต้องการใช้น ้ามันของโลกในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 89.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจาก 101.0 ล้านบาร์เรลต่อ
วันในปี 2562 โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้แต่ละประเทศต้องด้าเนินมาตรการ Lockdown และ
จ้ากัดการเดินทาง รวมถึงการปิดสนามบิน 

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/บำร์เรล 2Q2562 1Q2563 2Q2563 

%เพิ่ม(ลด) 
1H2562 1H2563 % เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉล่ีย 67.4 50.7 30.6 (54.6%) (39.6%) 65.4 40.6 (38.0%) 
Gasoline Crack Spread 7.5 6.7 2.6 (65.3%) (61.2%) 5.6 4.6 (17.9%) 
Diesel Crack Spread 12.4 11.0 5.7 (54.0%) (48.2%) 12.6 8.4 (33.3%) 
FO Crack Spread (180 – 3.5%S) (2.3) (7.4) (1.6) 30.4% 78.4% (0.9) (4.5) <(100.0%) 
GRM-Singapore Crack 3.5 1.2 (0.9) <(100.0%) <(100.0%) 3.3 0.2 (93.9%) 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบใน 2Q2563 เฉล่ียอยู่ที่ 30.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจาก 1Q2563 ที่ระดับ 50.7เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 2Q2562 ที่ระดับ 67.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความต้องการใช้น ้ามันทั่วโลกลดลง อันเป็น
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตลอดจนอุปทานที่อยู่ในระดับสูงจากการเกิดสงครามราคา
น ้ามันระหว่างซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย โดยซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มก้าลังการผลิตในเดือนเมษายน เป็น 11.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน จาก 
9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนก่อนหน้า แม้ว่าภายหลังกลุ่มโอเปกและพันธมิตร (OPEC+) ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดการ
ผลิตน ้ามันลง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 จากฐานปริมาณการผลิต ณ เดือนตุลาคม 2561 
รวมถึงการปรับลดก้าลังการผลิตจากผู้ผลิตประเทศอื่นๆ นอกกลุ่ม OPEC+ จากปัจจัยความต้องการใช้ที่ลดลงและราคาน ้ามันดิบท่ีอยู่
ในระดับต่้า อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ที่ยังไม่เพิ่มกลับมาสูงมากนักประกอบกับปริมาณน ้ามันส้ารองที่คงอยู่ในระดับสูงยังเป็น
ปัจจัยกดดันราคา 
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รำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร์  

 ส่วนต่างราคาระหว่างน้ ำมันเบนซินและน้ ำมันดิบดูไบ (Gasoline Crack Spread) ใน 2Q2563 เฉล่ียอยู่ที่ 2.6 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจาก 1Q2563 ที่ระดับ 6.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 2Q2562 ที่
ระดับ 7.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยนอกจากอุปสงค์ที่ลดลงจากมาตรการ Lockdown แล้ว ยังมีอุปทาน
ส่วนเกินจากโรงกลั่นในจีนและยุโรป ปริมาณผลิตภัณฑ์ส้ารองที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ตลอดจนการกลับมาเดินเครือ่ง
ของโรงกลั่นจากการซ่อมบ้ารุงประจ้าปีท่ีเป็นปัจจัยหลักที่กดดันส่วนต่างราคา  

 ส่วนต่างราคาระหว่างน้ ำมันดีเซลและน้ ำมันดิบดไูบ (Diesel Crack Spread) ใน 2Q2563 เฉล่ียอยู่ที่ 5.7 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจาก 1Q2563 ที่ระดับ 11.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 2Q2562 ที่ระดับ 
12.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยนอกจากอุปสงค์ที่ลดลงจากมาตรการ Lockdown แล้ว ยังมีอุปทานที่เพิ่มขึ น
จากโรงกลั่นในจีนและอินเดีย และการปรับลดสัดส่วนการผลิตของน ้ามันอากาศยานและน ้ามันเบนซินมาผลิตเป็น
น ้ามันดีเซลมากขึ นในช่วงที่ความต้องการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับต่้า 

 ส่วนต่างราคาระหว่างน้ ำมันเตำซัลเฟอร์สูงและน้ ำมันดิบดูไบ (High-Sulfur Fuel Oil 3.5% Crack Spread) ใน 
2Q2563 เฉล่ียอยู่ที่ -1.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ นจาก 1Q2563 ที่ระดับ -7.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล และจาก 2Q2562 ที่ระดับ -2.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากราคาน ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงมากกว่า 
รวมถึงอุปสงค์ของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประกอบกับอุปทานที่อยู่ในระดับต่้าจากการลดก้าลัง
การผลิตของโรงกล่ันเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีปรับตัวลดลงของผลิตภัณฑ์  

ค่ำกำรกลั่นของโรงกล่ันประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน 2Q2563 เฉล่ียอยู่ที่ -0.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลลดลง
จาก 1Q2563 ที่อยู่ทีร่ะดับ 1.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และจาก 2Q2562 ที่อยู่ทีร่ะดับ 3.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลตามล้าดับ จาก
อุปสงค์น ้ามันส้าเร็จรูปท่ีลดลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 2Q2562 1Q2563 2Q2563 %เพิ่ม(ลด) 1H2562 1H2563 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

HDPE: CFR SEA 1,080 839 760 (29.6%) (9.4%) 1,086 800 (26.3%) 
PP: CFR SEA - Film 1,143 986 871 (23.8%) (11.7%) 1,135 929 (18.2%) 
BZ: FOB Korea 625 614 371 (40.6%) (39.6%) 607 493 (18.8%) 
BZ – Naphtha 84 174 97 15.5% (44.3%) 77 136 76.6% 
PX: CFR Taiwan  909 707 496 (45.4%) (29.8%) 995 601 (39.6%) 

PX - Naphtha 368 267 222 (39.7%) (16.9%) 465 244 (47.5%) 

รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ใน 2Q2563 ปรับตัวลดลงจาก 1Q2563 โดยลดลงถึงจุดต่้าสุด

ในเดือนเมษายน เป็นผลจาก COVID-19 ท้าให้ความต้องการซื อลดลงอย่างมากโดยเฉพาะประเทศอินเดีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

และประเทศในแถบตะวันตก  

 กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์: ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (high density polyethylene:  HDPE)  และ 

โพลีโพรไพลีน (polypropylene: PP) ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q2563 จากความต้องการซื อที่ลดลง แต่ยังมีปัจจัย

สนับสนุนจากความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์อาหารที่อยู่ในระดับสูง รวมทั งความต้องการซื อ
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จากประเทศจีนที่เพิ่มขึ นจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ต่้าและการเร่งสะสมสินค้าคงคลังก่อนช่วงหยุดวันแรงงานของ

ประเทศจีน  

 กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์: ราคาเบนซีน (benzene: BZ) และส่วนต่างระหว่างราคา BZ กับ แนฟทาปรับตัวลดลง

จาก 1Q2563 จากความต้องการซื อที่ลดลง ในขณะที่อุปทานอยู่ในระดับสูง ในฝ่ังสหรัฐฯ มีระดับราคา BZ ที่ต่้า 

จากความต้องการสไตรีนโมโนเมอร์ (styrene monomer: SM) ที่ลดลง ส่งผลให้ Arbitrage จากเอเชียไปสหรัฐฯ ปดิ 

ทางด้านเอเชียมีการผลิตของโรงงานขึ นใหม่ในจีนและบรูไนอยู่ในระดับสูง ส้าหรับราคาพาราไซลีน (paraxylene: 

PX) และส่วนต่างระหว่างราคา PX กับแนฟทาลดลง จากความต้องการสินค้าส่ิงทอที่ลดลง ประกอบกับปริมาณ

สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงและก้าลังการผลิตขนาดใหญ่ในจีนที่ด้าเนินการผลิตเต็มก้าลังเพื่อตอบสนองต่ออุป

สงค์ภายในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว กดดันให้โรงงานหลายแห่งที่ไม่สามารถคุมต้นทุนได้ จ้าเป็นต้องลดการผลิตลง  

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง จาก

ความต้องการซื อที่ลดลงเนื่องจาก COVID-19 รวมถึงราคาน ้ามันดิบและแนฟทาที่ลดลงอย่างมาก ในส่วนของอุปทานมีก้าลังการผลิต

เพิ่มขึ นมากเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะ PX ที่มีก้าลังการผลิตขนาดใหญ่ขึ นใหม่ในจีน ส้าหรับ BZ มีส่วนต่างระหว่างราคา BZ กับ 

แนฟทาเพิ่มขึ น เนื่องจากตลาด BZ อยู่ระหว่างฟื้นตัวหลังถูกกดดันอย่างหนักจากภาวะอุปทานล้นตลาดในเอเชียในปีก่อน 

จากการแพร่ระบาดของ COVID -19 และมาตรการ Lockdown ซึ่งส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยตั งแต่

เดือนเมษายน ในขณะที่การส่งออกสินค้าหดตัวชัดเจนขึ นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ปรับ

ลดลงมาก ส้าหรับการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูงตามการลดลงของรายได้ภาคธุรกิจและรายได้แรงงาน 

ตลอดจนความกังวลต่อการระบาดระลอกใหม่ของ COVID -19 อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการดูแลและเยียวยา

ผลกระทบ COVID -19 เป็นแรงขับเคลื่อนส้าคัญของเศรษฐกิจใน 2Q2563 ทั งนี  ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนมิถุนายน 2563 ปรับ

ลดประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 เป็นหดตัวร้อยละ 8.1 จากที่ประมาณการไว้ เดิม ณ เดือนมีนาคม 2563 

ทีห่ดตัวร้อยละ 5.3 
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 เหตุการณ์ส าคัญในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ถึงปัจจุบัน  

สรุปเหตุการณ์ที่ส้าคัญ (non-recurring items) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีรายละเอยีดดงันี  

มกรำคม 2563  PTT Group: 1 ม.ค. 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 และมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส้าคัญ คือ เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และเรื่องสัญญาเช่า  
(TFRS 16)  

 GC: 6 ม.ค. 2563 บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ ง โซลูชั่น จ้ากัด (GCM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GC ได้จัดตั ง
บริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านรูเปียร์เพื่อสนับสนุน
การด้าเนินกิจการค้าขายส้าหรับการน้าเข้า-ส่งออก และจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดย GCM ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 67.0  

 PTT: 16 ม.ค. 2563 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อ 19 เม.ย. 2562 มีมติ
ให้ทยอยปรับขึ นราคาก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (NGV) ที่จ้าหน่ายให้กลุ่มรถบริการสาธารณะ  
1 บาทต่อกก.ทุกๆ 4 เดือน ครั งแรกตั งแต่ 16 พ.ค. 2562 ครั งที่ 2 ตั งแต่ 16 ก.ย. 2562 และครั งที่ 3 
ตั งแต่ 16 ม.ค. 2563 ท้าให้ราคา NGV ส้าหรับรถบริการสาธารณะเพิ่มขึ นเป็น 13.62 บาทต่อกก.  

กุมภำพนัธ์ 2563  GC: 3 ก.พ. 2563 GC ร่วมกับ ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG (ALPLA) จัดตั งบริษทั 
เอ็นวิคโค จ้ากัด (ENVICCO) โดย GC และ ALPLA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 และ 30.0 ตามล้าดับ
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศไทยเพื่อด้าเนินการลงทุนในโครงการพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง 
ประเภท rPET และ rHDPE ก้าลังการผลิตรวม 45,000 ตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มด้าเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564  

 OR: 17 ก.พ. 2563 OR จัดตั งบริษัท มอดูลัส จ้ากัด (Modulus) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกไม่เกิน 10 
ล้านบาท โดยให้บริษัท พีทีทีโออาร์ โฮลดิ งส์ จ้ากัด (OR HoldCo) (เดิมชื่อ บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โฮลดิ งส์ (ประเทศไทย) (TH HoldCo)) ถือหุ้นทั งหมด โดย Modulus เป็นบริษัทเพื่อการ
ลงทุนในประเทศไทยในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ OR 

 PTTEP: 19 ก.พ. 2563 PTTEP MENA Limited (บริษัทย่อยของ PTTEP) และ Total E&P Oman 
Block 12 B.V. (บริษัทย่อยของ Total S.A.) ได้ลงนามในสัญญา ESPA (Exploration and Production 
Sharing Agreement) กับ Oman's Ministry of Oil and Gas (MOG) เพื่อรับสิทธิในการส้ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในแปลงส้ารวจบนบก Block 12 ซึ่งตั งอยู่ตอนกลางของรัฐสุลต่านโอมาน ตามสัดส่วน
การลงทุน (บริษัท PTTEP MENA Limited : ร้อยละ 20, บริษัท Total E&P Oman Block 12 B.V. 
(ผู้ด้าเนินการ) : ร้อยละ 80) 

 PTT: 27 ก.พ. 2563 ปตท. ได้ด้าเนินการปิด Sakari Royal Limited ซึ่งด้าเนินการลงทุนในธุรกิจถ่าน
หินในประเทศกัมพูชา (Sakari Royal Limited เป็นบริษัทย่อยของ  Sakari Resources Limited (SAR) 
(SAR เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท์ จ้ากัด (PTTGM) (ปตท. ถือหุ้น
ทั งหมด)) เนื่องจากภายหลังการส้ารวจพบว่า โครงการถ่านหินดังกล่าวไม่คุ้มค่าการลงทุน  

มีนำคม 2563  PTT: 3 มี.ค. 2563 ปตท. ได้จดทะเบียนจัดตั งบริษัท อัลฟ่า คอม จ้ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 
ล้านบาท ซึ่งตามมติคณะกรรมการ ปตท. การจัดตั งบริษัทดังกล่าวเพื่อรองรับการลงทุนต่างๆ ของ 
ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ New S-Curve ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 
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ล้านบาท ซึ่งบริษัท อัลฟ่า คอม จ้ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ ง จ้ากัด 
(SMH) และ SMH เป็นบริษัทย่อยของ PTTGM (บริษัทย่อยของ ปตท.)  

 PTT: 19 มี.ค. 2563 กบง. ทบทวนการก้าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยก้าหนดราคาขาย
ส่งหน้าโรงกล่ันจากเดิม 17.1795 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม ท้าให้ราคาขายปลีก 
LPG ขนาดถัง 15 กิโลกรัม ราคาลดจาก 363 บาท เหลือ 318 บาท (ลดลง 45 บาทต่อถัง) เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน (ตั งแต่ 24 มี.ค. 2563 ถึง 23 มิ.ย. 2563) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน
จากภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบของ COVID-19 ทั งนี การปรับราคาดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับผล
การด้าเนินงานของปตท. เนื่องจาก LPG จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท.ส่วนท่ีขายในประเทศราคาขายอ้างอิง
ราคาน้าเข้า LPG ซึ่งหากราคาขาย LPG ต่้าหรือสูงกว่าราคาต้นทุนโรงแยกก๊าซฯ ปตท. โรงแยกก๊าซฯ 
ปตท.จะรับภาระหรือได้รับส่วนเกินกว่าต้นทุนอยู่ที่ -/+1 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยส่วนต่างจาก -/+ 1 
เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โรงแยกก๊าซฯ ปตท. จะได้รับชดเชยหรือน้าส่งส่วนต่างนั นเข้ากองทุนน ้ามัน
เชื อเพลิง)  

 PTT: 25 มี.ค. 2563 กบง. เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (NGV) 
ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ ลดลง 3 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 
บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั งแต่ 1 เม.ย. 2563  – 30 มิ.ย. 2563 และให้คงราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV ส้าหรับรถยนต์โดยสารทั่วไปท่ี 15.31 บาทต่อกก. เป็นระยะเวลา 5 เดือน (16 มี.ค. 2563  – 
15 ส.ค. 2563)  

 GPSC: 27 มี.ค. 2563 บริษัท โกลบอลรีนิวเอเบิลเพาเวอร์ จ้ากัด (Global Renewable Power Co., 
Ltd. หรือ GRP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GPSC เข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการ ในประเทศไทย ก้าลังการผลิตรวม 39.5 เมกะวัตต์ โดยมี
สัญญาซื อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายุสัญญา 25 ปี ปัจจุบันด้าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
และมีอายุสัญญาคงเหลือถึงปี 2582 -2583  

 PTT: 30 มี.ค. 2563 คณะกรรมการบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส้าหรับผล
ประกอบการครึ่งหลังของปี 2562 (2H2562) แทนการจ่ายเงินปันผลประจ้าปี ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท 
โดยก้าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 เม.ย. 2563  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 
2H2562 เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส้าหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2562 
(1H2562) ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเมื่อ 27 ก.ย. 2562 ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นจ้านวนเงินปันผลที่จ่ายจากก้าไรของบริษัททั งปี   2562 ในอัตราหุ้นละ  2.00 บาท และ
คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ้าปี 2562 อีก  

 PTT Group: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมีจ้านวนผู้ติดเชื อเพิ่มขึ น
อย่างต่อเนื่องนั น กลุ่มปตท. ได้ก้าหนดให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากสถานที่พักอาศัย (Work 
from home) เพื่อลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรคในพื นที่ปฏิบัติงาน ทั งนี  กลุ่ม ปตท. เชื่อมั่นว่า 
จะสามารถปฏิบัติงานและด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

เมษำยน 2563  OR: 2 เม.ย. 2563 OR ยื่นค้าขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั ง
แรก (IPO) ซึ่งรวมไปถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวน 
ต่อส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส้านักงาน ก.ล.ต.) และพร้อมกันนี 
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ได้ยื่นค้าขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อ
ตลท. โดย OR จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ้านวนไม่เกิน 2,700,000,000 หุ้น (ไม่รวมจ้านวน
หุ้นส่วนเกินส้าหรับการให้สิทธิซื อหุ้นส่วนเกิน) และ OR จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ้านวนไม่เกิน 
300,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. เพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) ทั งนี  หากมีความ
ต้องการซื อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ้านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่  OR เสนอขายทั งหมดข้างต้น อาจมี
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมในจ้านวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-
Allotment Agent) ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR นั น  ปตท. จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ OR โดยจะถือหุ้นของ OR ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0 ของจ้านวนหุ้นสามัญ
ทั งหมดที่ออกและจ้าหน่ายได้แล้วของ OR  

 PTT: 7 เม.ย. 2563 จัดตั ง PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) ในสหรัฐอเมริกา โดย 
ปตท.ถือหุ้นทั งหมด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000 เหรียญสหรัฐฯ PTTT USA ด้าเนินธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และขยาย
เครือข่ายการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลก 

 PTT: 10 เม.ย. 2563 ปตท. แจ้งการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี โดย คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให้ 
บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีประจ้าปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชี (Audit fee) 
ส้าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงนิรวม รายไตรมาสและรายปีของ ปตท. จ้านวน 8,000,000 
บาท ซึ่ง ปตท. ได้น้าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2563 แต่งตั งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว
และอนุมัติค่าสอบบัญชี แล้วเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 

พฤษภำคม 2563  PTT: 28 พ.ค. 2563 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติทบทวนแผนการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ 
ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยปรับลดแผนการลงทุนส้าหรับปี 2563 จากจ้านวน 69,310 ล้านบาทเป็น 
53,901 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นโครงการท่ียังไม่
เริ่มด้าเนินการ อย่างไรก็ดีโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังคงด้าเนินการตามแผนการลง
ทุนเดิม เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความ
ดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แห่งที่ 2 เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการทบทวนแผนการลงทุนเฉพาะปี 2563 ตามมาตรการบริหารจัดการ “ลด-ละ-เล่ือน” ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสงครามราคาน ้ามัน 
อย่างไรก็ดี แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2563-2567) ของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
จ้านวน 180,814 ล้านบาท  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. เมื่อ 16 ม.ค. 2563 รวมทั ง
การจัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าจ้านวน 
203,583 ล้านบาทอยู่ระหว่างการพิจาณาเพื่อปรับเพิ่ม/ลด/เล่ือนส้าหรับแผนการลงทุนปี 2564-2567 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจ  

มิถุนำยน 2563  PTT: 17 มิ.ย. 2563 กบง. เห็นชอบให้ขยายเวลาตรึงรำคำก๊ำซฯปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที ่14.3758 
บาทต่อกิโลกรัม อีก 3 เดือน ถึงสิ นเดือน ก.ย. 2563 และ ราคาก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (NGV) 
ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะที ่10.62 บาทต่อกิโลกรัมอีก 1 เดือน ถึงสิ นเดือน ก.ค. 2563 

 PTT: 19 มิ.ย. 2563 ปตท. และกฟผ. ลงนำมในสัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติ โดยปตท. จะจัดหา
ก๊าซธรรมชาติให้กับ 5 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แก่ บางปะกง พระนครใต้ พระนครเหนือ วังน้อย จะนะ 
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โดยมีอายุสัญญา 10 ปี (ก.ค. 2563 – ก.ค. 2573) นอกจากนี  ปตท.ได้มีการตอบรับนโยบายจาก 
ภาครัฐฯในการลดต้นทุนการจัดหาก๊าซฯเพื่อลดค่าเชื อเพลิงให้กับประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 
2563 ปตท. มีการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากตลาดจร (Spot) จ้านวน 5 เที่ยวเรือ ปริมาณ
เฉล่ียล้าละ 65,000 ตัน 

กรกฎำคม 2563  PTT: 2 ก.ค. 2563 ปตท. ได้ด้าเนินการจัดหาเงินกู้ โดยการออกและเสนอขำยหุ้นกู้สกุลเงินบำท
ครั งที่ 1/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2-25ปี มูลค่ารวมทั งสิ น 20,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี ยร้อยละ 1.21 – 3.74 ต่อปี โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนราย
ใหญ่  ( ไม่ รวมบุคคลธรรมดา)  ทั งนี  หุ้ นกู้ ชุ ด ใหม่นี อยู่ ภายใต้ โครงการออกตราสารหนี   
Medium Term Note Program (MTN Program) ของ ปตท. พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 64,000 ล้านบาท 
ซึ่งได้รับอนุญาตจากส้านักงาน ก.ล.ต. 

 PTT: 16 ก.ค. 2563 ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ้ากัด (PTT TCC) (บริษัทย่อยของ ปตท.)ได้ด้าเนินการ
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ต่อผู้ลงทุน
ในต่างประเทศ อายุ 50 ปี จ้านวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี โดย 
ปตท. เป็นผู้ค ้าประกันหุ้นกู้ทั งจ้านวน ทั งนี  หุ้นกู้ชุดนี อยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ (Global Medium Term Note Program) ในวงเงินรวมไม่เกนิ 2,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั งนี  PTT TCC จะน้าไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืม
แก่ ปตท. 

 PTTEP: 16 ก.ค. 2563 ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ้ากัด (บริษัทย่อย
ของ ปตท.สผ.) ร่วมทุนในสัดส่วนเท่ากันกับและ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ้ากัด (บริษัทย่อย
ของบริษัท ไทยคม จ้ากัด (มหาชน)) ได้ร่วมกันจัดตั ง บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จ้ากัด เพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร และน้าเทคโนโลยีการเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming) มาใช้เพื่อเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทย รวมถึงให้บริการ
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรและให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร โดยมีทุนจด
ทะเบียน 20,000,000 บาท และถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันท่ีร้อยละ 50.0 

 PTTEP: 20 ก.ค. 2563 ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จ้ากัด (ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ ปตท.สผ.) และซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 (โครงการฯ) 
ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุน ได้ลงนำมสัญญำเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance วงเงิน 14,900 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการฯ ส้าหรับการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิตแรก โดยโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 นับเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ
เหลวบนบกแห่งแรกของโมซัมบิก โดยซึ่งมีก้าลังการผลิตจาก 2 สายการผลิตแรก รวม 13.1 ล้านตันต่อ
ปี ซึ่งท้าการผลิตจากแหล่ง ก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum นอกชายฝั่ง Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก 

 PTT: 24 ก.ค. 2563 ปตท. ได้ด้าเนินการจัดหาเงินกู้ โดยการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมครั งที่ 1/2563 และการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท ครั งที่ 2/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน มูลค่ารวมทั งสิ นจ้านวน 2,000 ล้านบาท และ 13,000 ล้านบาท ตามล้าดับ โดยเป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ทั งนี  หุ้นกู้ดังกล่าวชุดใหมน่ี อยู่ภายใต้โครงการออกตราสารหนี  (MTN 
Program) ของ ปตท. พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 64,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุญาตให้เสนอขายจาก
ส้านักงาน ก.ล.ต. 
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 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของปตท.และบริษัทย่อยตามกลุ่มธุรกิจ 
ข้อมูลผลการด้าเนินงานส้าหรับงวด 2Q2563 เปรียบเทยีบกับ 2Q2562 และ 1Q2563 และ 1H2563 เปรียบเทยีบกับ 

1H2562 สรุปได้ดังนี    
%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 570,322 483,567 341,325 (40.2%) (29.4%) 1,121,196 824,892 (26.4%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 47,495 46,986 34,028 (28.4%) (27.6%) 90,355 81,014 (10.3%)

: ก๊ำซ 132,035 114,265 99,247 (24.8%) (13.1%) 258,174 213,512 (17.3%)

: ถ่ำนหิน 3,729 3,526 2,703 (27.5%) (23.3%) 7,945 6,229 (21.6%)

: น  ำมัน 148,968 130,629 84,501 (43.3%) (35.3%) 294,860 215,130 (27.0%)

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 277,402 222,684 116,102 (58.1%) (47.9%) 546,610 338,786 (38.0%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 251,512 212,052 151,829 (39.6%) (28.4%) 506,191 363,881 (28.1%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 21,626 19,705 19,643 (9.2%) (0.3%) 32,065 39,348 22.7%

: อ่ืนๆ 850 860 824 (3.1%) (4.2%) 1,602 1,684 5.1%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)
73,804 32,385 54,208 (26.6%) 67.4% 154,327 86,593 (43.9%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 34,682 33,315 23,032 (33.6%) (30.9%) 67,494 56,347 (16.5%)

: ก๊ำซ 19,850 14,433 11,028 (44.4%) (23.6%) 37,798 25,461 (32.6%)

: ถ่ำนหิน 876 1,174 721 (17.7%) (38.6%) 2,085 1,895 (9.1%)

: น  ำมัน 4,286 3,755 3,124 (27.1%) (16.8%) 10,240 6,879 (32.8%)

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
(469) (3,392) 2,040 >100% >100% 360 (1,352) <(100%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
363 907 1,251 >100% 37.9% 976 2,158 >100%

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 8,611 (22,971) 9,882 14.8% >100% 29,531 (13,089) <(100%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 5,801 5,668 6,035 4.0% 6.5% 8,509 11,703 37.5%

: อ่ืนๆ (511) (532) (677) (32.5%) (27.3%) (1,110) (1,209) (8.9%)

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 32,716 35,865 34,602 5.8% (3.5%) 63,911 70,467 10.3%

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 41,088 (3,480) 19,606 (52.3%) >100% 90,416 16,126 (82.2%)
: ส ำรวจและผลิตฯ 19,613 16,596 7,513 (61.7%) (54.7%) 37,900 24,109 (36.4%)
: ก๊ำซ 15,217 9,601 6,198 (59.3%) (35.4%) 28,550 15,799 (44.7%)
: ถ่ำนหิน 419 403 156 (62.8%) (61.3%) 797 559 (29.9%)
: น  ำมัน 3,299 2,465 1,828 (44.6%) (25.8%) 8,287 4,293 (48.2%)
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
(496) (3,463) 1,967 >100% >100% 306 (1,496) <(100%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
336 836 1,178 >100% 40.9% 922 2,014 >100%

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน (101) (32,331) 403 >100% >100% 11,928 (31,928) <(100%)
: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 3,054 2,935 3,276 7.3% 11.6% 4,502 6,211 38.0%
: อ่ืนๆ (595) (621) (758) (27.4%) (22.1%) (1,274) (1,379) (8.2%)

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม       1,583          643 652 (58.8%) 1.4% 3,119 1,295 (58.5%)

ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ 1,350 8,470 (3,581) <(100%) <(100%) (2,430)       4,889 >100%

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน 4,908 (5,075) 6,747 37.5% >100% 8,783 1,672 (81.0%)

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้      51,633       1,567 22,790 (55.9%) >100% 105,476 24,357 (76.9%)

ต้นทุนทางการเงิน 7,597 6,955 6,809 (10.4%) (2.1%) 14,485 13,764 (5.0%)

ภาษีเงินได้ 9,830 8,618 354 (96.4%) (95.9%) 17,201 8,972 (47.8%)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 25,938 (1,554) 12,053 (53.5%) >100% 55,250 10,499 (81.0%)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 0.89 (0.06) 0.42 (52.8%) >100% 1.91 0.36 (81.2%)

หน่วย : ล้านบาท  2Q2562 1H2563 1Q2563  2Q2563
%เพิ่ม (ลด)

1H2562
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824,892 

ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย กา้ไรจากการด้าเนินงานก่อนคา่เส่ือมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) และกา้ไรจาก

การดา้เนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) ส้าหรับผลการด้าเนินงานงวด 1H2563 สรุปไดด้ังนี  
5 

 

 

   

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 
 

 ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP 

 2Q2562 1Q2563 2Q2563 
%เพิ่ม(ลด) 

1H2562 1H2563 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย  (เหรียญสหรัฐ/BOE) 48.3 44.8 35.0 (27.5%) (21.9%) 47.3 40.2 (15.0%) 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 334,627 363,411 327,004 (2.3%) (10.0%) 326,971 345,207 5.6% 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 

ใน 2Q2563 PTTEP มีรายได้จากการขายจ้านวน 34,028 ล้านบาท ลดลง 12,958 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.6 จาก 1Q2563 

โดยหลักมาจากราคาขายเฉล่ียโดยรวมลดลงร้อยละ 21.9 จาก 44.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (BOE) ใน 1Q2563 

เป็น 35.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 2Q2563 นอกจากนี ปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมลดลงร้อยละ 10.0 จาก 363,411 บาร์เรลเทียบเทา่

น ้ามันดิบต่อวัน (BOED) ใน 1Q2563 เป็น 327,004 BOED ใน 2Q2563  โดยหลักจากโครงการบงกช และโครงการคอนแทร็ค 4 

เนื่องจากผู้ซื อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง ในขณะท่ีกลุ่ม Partex มีปริมาณการขายน ้ามันดิบท่ีเพิ่มขึ น   

EBITDA ใน 2Q2563 มีจ้านวน 23,032 ล้านบาท ลดลง 10,283 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.9 จาก 1Q2563 โดยหลักจากก้าไร

ขั นต้นที่ลดลง 12,390 ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น แม้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง ส่วนใหญ่

จากค่าภาคหลวงทีล่ดลง 1,334 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลง รวมทั งค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายลดลง 1,200 ล้านบาท 

ส่งผลให้ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานใน 2Q2563 มีจ้านวน 7,513 ล้านบาท ลดลง 9,083 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.7 

ผลการด้าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมลดลง 4,290 ล้านบาท เนื่องจาก มีการรับรู้ขาดทุนจาก

เครื่องมือทางการเงินใน 2Q2563 จ้านวน 2,447 ล้านบาท ในขณะท่ีรับรู้ก้าไรจากเครื่องมือทางการเงินใน 1Q2563 จ้านวน 6,983 ล้าน

29%

(15%)7%
(1%)

65%
14%

1%

25%

(10%)
6%

(2%)

62%
20%

(1%)

ก๊าซฯ* น ้ามัน* PTTEP ปิโตรเคมีและการกลั่น อื่นๆ** 

หน่วย : ล้านบาท 

 
ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนตำมสว่นงำน 

 

 EBITDA   

 

 
รำยได ้

เทคโนโลยีและวิศวกรรม การค้าระหว่างประเทศ* 
*รวมส่วนท่ีปตท.ด้าเนินการเองและบริษัทในกลุ่มปตท.  **ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

 

86,593 16,126 

17%

29%

17%

27%

7%
3%
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บาท โดยหลักจากสัญญาประกันความเส่ียงราคาน ้ามันและสัญญาซื อขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า รวมทั งมีการรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสินทรัพย์จ้านวน 1,480 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายภาษลีดลง 16,279 ล้าน

บาท เป็นผลมาจากการเปล่ียนสกุลเงินในการค้านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลใน 2Q2563 และภาษีเงินได้ลดลงตามรายได้จากการขายที่

ลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 

 ใน 2Q2563 PTTEP มีรายได้จากการขายจ้านวน 34,028 ล้านบาท ลดลง 13,467 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.4 จาก 2Q2562 

สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 27.5 จาก 48.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 2Q2562 เป็น 35.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 

BOE ใน 2Q2563 รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมลดลงร้อยละ 2.3 จาก 334,627 BOED ใน 2Q2562 เป็น 327,004 BOED ใน 

2Q2563 โดยหลักจากโครงการบงกช และโครงการคอนแทร็ค 4 เนื่องจากผู้รับซื อก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลงสุทธิกับปริมาณการ

ขายที่เพิ่มขึ นของโครงการมาเลเซียและกลุ่ม Partex จากการเข้าซื อธุรกิจแล้วเสร็จใน 3Q2562 และ 4Q2562 ตามล้าดับ 

EBITDA ใน 2Q2563 มีจ้านวน 23,032 ล้านบาท ลดลง 11,650 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.6 จาก 2Q2562 โดยหลักจากก้าไร

ขั นต้นที่ลดลง 14,283 ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น แม้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง ส่วนใหญ่

จากค่าภาคหลวงลดลง 1,839 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายในประเทศที่ลดลง อย่างไรก็ตามค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ้าหน่าย

เพิ่มขึ น 450 ล้านบาทจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ นจากโครงการมาเลเซียและกลุ่ม Partex ส่งผลให้ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วน

งานใน 2Q2563 มีจ้านวน 7,513 ล้านบาท ลดลง 12,100 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.7 จาก 2Q2562 

ทั งนี  ผลการด้าเนินงานภาพรวมของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมปรับตัวลดลง 9,361 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ

รับรู้ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ นจ้านวน 2,228 ล้านบาท โดยหลักจากสัญญาประกันความเส่ียงราคาน ้ามันและสัญญาซื อ

ขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า รวมทั งมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จ้านวน 1,480 ล้านบาท ตามกล่าวข้างต้น อย่างไรก็

ตามค่าใช้จ่ายภาษีลดลง 8,062 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายที่ลดลง รวมถึงใน 2Q2563 มีผลกระทบจากการเปล่ียนสกุลเงินใน

การค้านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2562 

ใน 1H2563 PTTEP มีรายได้จากการขายจ้านวน 81,014 ล้านบาท ลดลง 9,341 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 จาก1H2562 

สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 15.0 จาก 47.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน 1H2562 เป็น 40.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE 

ใน 1H2563 ในขณะที่ปริมาณขายเฉล่ียโดยรวมเพิ่มขึ นร้อยละ 5.6 จาก 326,971 BOED ใน 1H2562 เป็น 345,207 BOED ใน 

1H2563 โดยหลักจากโครงการมาเลเซียและกลุ่ม Partex จากการเข้าซื อธุรกิจจากการเข้าซื อธุรกิจแล้วเสร็จใน 3Q2562 และ 4Q2562 

ตามล้าดับ สุทธิกับโครงการคอนแทร็ค 4 ที่มีปริมาณการขายลดลงจากผู้รับซื อก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง  

EBITDA ใน 1H2563 มีจ้านวน 56,347 ล้านบาท ลดลง 11,147 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.5 จาก 1H2562 โดยหลักจากก้าไร

ขั นต้นที่ลดลง 12,150 ล้านบาท จากรายได้จากการขายที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายเพิ่มขึ น

จ้านวน 2,644 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ นจากโครงการมาเลเซียและกลุ่ม Partex ตั งแต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 

ขณะทีค่่าภาคหลวงลดลง 1,868 ล้านบาท จากรายได้ขายในประเทศที่ลดลง ส่งผลให้ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานใน 1H2563 

มีจ้านวน 24,109 ล้านบาท ลดลง 13,791 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.4 
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ผลการด้าเนินงานภาพรวมลดลง 13,228 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ น 2,667 ล้านบาท โดยใน 

1H2562 มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ น  ในขณะที่ 1H2563 มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ นเล็กน้อย 

จากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามผลกระทบของภาษีเงินได้จากอัตราแลกเปล่ียนใน 1H2563 ลดลงเนื่องจากการเปล่ียนสกุลเงิน

ในการค้านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล สุทธิกับภาษีเงินได้ที่ลดลงตามรายได้การขายที่ลดลง นอกจากนี ใน 1H2563 มีการรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์จ้านวน 1,480 ล้านบาท รวมทั งมีการรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ้านวน 68 ล้านบาท ในขณะท่ี 1H2562 

รับรู้ก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ้านวน 1,859 ล้านบาท นอกจากนี มีการรับรู้ก้าไรจากเครื่องมือทางการเงินใน 1H2563 จ้านวน 4,536 

ล้านบาท ในขณะท่ี 1H2562 รับรู้ขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงินจา้นวน 2,819 ล้านบาท โดยหลักจากสัญญาประกันความเส่ียงราคา

น ้ามันและสัญญาซื อขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า  

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิ

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี  

หน่วย : ตัน  2Q2562 1Q2563 2Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2562 1H2563 % เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

LPG 916,298 796,339 645,007 (29.6%) (19.0%) 1,748,092 1,441,346 (17.5%) 
Ethane 594,479 551,961 510,148 (14.2%) (7.6%) 1,149,760 1,062,109 (7.6%) 

Propane 170,143 199,397 199,614 17.3% 0.1% 411,941 399,011 (3.1%) 
NGL1/ 184,253 172,118 138,194 (25.0%) (19.7%) 350,863 310,312 (11.6%) 
รวม 1,865,173 1,719,815 1,492,963 (20.0%) (13.2%) 3,660,656 3,212,778 (12.2%) 

หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

 
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกกา๊ซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี  

หน่วย : เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน  

2Q2562 1Q2563 2Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2562 1H2563 % เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

LPG 1/ 492 519 305 (38.0%) (41.2%) 477 412 (13.6%) 
LDPE 2/,4/ 1,067 955 866 (18.8%) (9.3%) 1,057 910 (13.9%) 

LLDPE 2/,4/ 1,017 847 754 (25.9%) (11.0%) 1,027 800 (22.1%) 
HDPE 2/,4/ 1,080 839 760 (29.6%) (9.4%) 1,086 800 (26.3%) 

PP 2/ 1,143 986 871 (23.8%) (11.7%) 1,135 929 (18.1%) 
Naphtha 3/ 485 398 229 (52.8%) (42.5%) 476 314 (34.0%) 

 
หมายเหตุ 1/ ราคาก๊าซฯ LPG ตลาดโลก (LPG Cargo) อ้างอิงข้อมูลจาก Platts ด้วยค่าเฉลี่ยของ Propane Cargo และ Butane Cargo (FOB Arab 

Gulf) ของสองสัปดาห์ก่อนหน้าและค้านวณจากสัดส่วนของ Propane และButaneในอัตราส่วนเท่ากับ 50:50 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ท้าสัญญาซื อขายผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่กับ GC โดยผลิตภัณฑ์ Ethane มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในสูตร

ราคา จากเดิมอ้างอิงราคา HDPE ในปี 2562 เป็น HDPE LDPE และ LLDPE มีผลตั งแต่ 1 มกราคม 2563 
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 

 ใน 2Q2563 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ้านวน 99,247 ล้านบาท ลดลง 15,018 ล้านบาท หรือร้อยละ 

13.1 จาก 1Q2563 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ ที่ปริมาณจ้าหน่ายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 

ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 352 MMSCFD จาก 4,623 MMSCFD ใน 1Q2563 เป็น 4,271 MMSCFD ใน 2Q2563 หรือร้อยละ 7.6 โดยหลัก

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า และกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจลดลง รวมทั งปริมาณขายให้โรงแยกก๊าซฯ

ปรับลดลงตามความต้องการของลูกค้าปิโตรเคมีซึ่งลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID -19 โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและขนส่ง  

ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. มีปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุด

กลั่นตัวของก๊าซฯ) ลดลงจาก 1,719,815 ตันใน 1Q2563 เป็น 1,492,963 ตันใน 2Q2563 หรือลดลงร้อยละ 13.2 โดยลดลงในเกือบทกุ

ผลิตภัณฑ์จากความต้องการของลูกค้าเชื อเพลิงในประเทศและปิโตรเคมีที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท้า

ให้อุปสงค์ในประเทศลดลง  รวมถึงโรงแยกก๊าซฯปรับการเดินเครื่องเพื่อรักษาระดับสินค้าคงเหลือให้เหมาะสม และเพื่อบริหารแผนการ

เดินเครื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปิโตรเคมเีพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดของทั งกลุ่ม ปตท. รวมทั งเพื่อลดปริมาณการ

ใช้น ้าในภาพรวม เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกของประเทศ (ใน 2Q2563 โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 (GSP#1) ปิดซ่อม

บ้ารุงจ้านวน 46 วัน และลดก้าลังการผลิตร้อยละ 50 จ้านวน 38 วัน รวมทั งโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 5 (GSP#5) ลดก้าลังการผลิตร้อยละ 

50 จ้านวน 45 วันและปิดซ่อมบ้ารุงเพื่อเปล่ียนอุปกรณ์ 10 วัน ในขณะท่ี 1Q2563 มี GSP#5 ปิดซ่อมบ้ารุงจ้านวน 20 วันและลดก้าลัง

การผลิตร้อยละ 50 จ้านวน 27 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปิดซ่อมบ้ารุงโรงโอเลฟินส์ของลูกค้า GC)  

 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 2Q2563 มีจ้านวน 11,028 ล้านบาท ลดลง 3,405 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.6 และก้าไร

จากการด้าเนินงานตามส่วนงาน มีจ้านวน 6,198 ล้านบาท ลดลง 3,403 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 35.4 โดยหลักจากก้าไรขั นต้นของธรุกจิ

โรงแยกก๊าซฯ จากทั งปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 13% และราคาขายลดลงตามราคาอ้างอิงในตลาดโลกที่ลดลง (HDPE -9%, LDPE -

9%, LLDPE -11%, PP -12%) และธุรกิจจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ ที่ลดลง เนื่องจากปริมาณขายเฉล่ียลดลงส่วนใหญ่จากกลุ่ม

ลูกค้าไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซฯ แม้ว่าต้นทุนราคาก๊าซฯ เฉล่ียปรับลดลงโดยหลักจากการน้าเข้าก๊าซฯ จากพม่า และ ก๊าซธรรมชาติเหลว 

(Liquefied natural gas: LNG) นอกจากนี  ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนเพิ่มขึ น จากราคาขายเฉล่ียลดลงตามมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยราคาขายรถโดยสารสาธารณะปรับลดลงจาก 13.62 บาทต่อกิโลกรัมใน 1Q2562 เป็น 10.62 บาท

ต่อกิโลกรัม ตั งแต่ 1 เม.ย.- 31 ก.ค. 2563 และตรึงราคาขายส้าหรับรถทั่วไปที่ 15.31 บาทต่อกิโลกรัม ตั งแต่ 16 มี.ค. ถึง 15 ส.ค.2563 

ในขณะท่ีปริมาณขายลดลงเนื่องจากการเดินทางที่ลดลงจากมาตรการ Lockdown ที่ส่งผลต่อภาคขนส่ง รวมทั งผู้ใช้ NGV เปล่ียนไปใช้

น ้ามันเบนซินและดีเซลเนื่องจากราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลก  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 

 ใน 2Q2563 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ้านวน 99,247 ล้านบาท ลดลง 32,788 ล้านบาท หรือ  

ร้อยละ 24.8 จาก 2Q2562 โดยหลักจากธุรกิจการจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ ทีป่ริมาณจ้าหน่ายก๊าซฯเฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีที

ยูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง 748 MMSCFD จาก 5,019 MMSCFD ใน 2Q2562 เป็น 4,271 MMSCFD ใน 2Q2563 หรือร้อยละ 14.9 

โดยหลักจากลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าตามความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ลดลง รวมทั งปริมาณขายให้โรงแยก

ก๊าซฯปรับลดลงตามความต้องการของลูกค้าปิโตรเคมีที่ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
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COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับราคาขายเฉล่ียของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง ตามราคาอ้างอิงน ้ามันเตาเฉล่ียในสูตรราคาที่

ลดลงอย่างมาก จากการบังคับใช้มาตรการ IMO ทีก่ดดันราคาน ้ามันเตาก้ามะถันสูง (High-Sulfur Fuel Oil: HSFO) ตั งแต่ปลายป ี2562 

และอุปสงค์ที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19 

ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. มีปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคมุจดุ

กลั่นตัวของก๊าซฯ) ลดลงจาก 1,865,173 ตัน ใน 2Q2562 เป็น 1,492,963 ตัน ใน 2Q2563 หรือ ลดลงร้อยละ 20.0 โดยลดลงในเกือบ

ทุกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีการปรับลดก้าลังการผลิตและปิดซ่อมบ้ารุงตามแผนของโรงแยกก๊าซฯที่เพิ่มขึ นจากผลกระทบของ

สถานการณ์ COVID-19 ตามที่กล่าวข้างต้น 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 2Q2563 มีจ้านวน 11,028 ล้านบาท ลดลง 8,822 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.4 และ 

ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงาน จ้านวน 6,198 ล้านบาท ลดลง 9,019 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 59.3 โดยหลักจากก้าไรขั นต้นธุรกิจ

โรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจการจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ ที่ลดลงจากทั งปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียที่ลดลงตามราคาอ้างอิงใน

ตลาดโลกที่ลดลง แม้ว่าต้นทุนราคาก๊าซฯ เฉล่ียปรับลดลง ตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่ ธุรกิจ NGV มีผลขาดทุนลดลงจากปริมาณ

ขายเฉล่ียที่ลดลง 2,204 ตันต่อวัน หรือร้อยละ 40.0 จาก 5,510 ตันต่อวัน ใน 2Q2562 เป็น 3,306 ตันต่อวัน ใน 2Q2563 เนื่องจากการ

เดินทางที่ลดลงตามมาตรการ Lockdown ของ COVID-19 รวมถึง ต้นทุนก๊าซฯเฉล่ียที่ปรับลดลง  

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

1H2563 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ้านวน 213,512 ล้านบาท ลดลง 44,662 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

17.3 โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจ้าหน่ายก๊าซฯ ทีร่าคาขายเฉล่ียของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงตามราคาอ้างอิงน ้ามันเตาเฉล่ียใน

สูตรราคาปรับลดลงอย่างมาก รวมทั งปริมาณจ้าหน่ายก๊าซฯ เฉล่ีย (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) ลดลง  437 

MMSCFD จาก 4,884  MMSCFD ใน 1H2562 เป็น 4,447 MMSCFD ใน 1H2563 โดยหลักจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ผลิต

ไฟฟ้า เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจลดลงตามที่กล่าวข้างต้น     

 ธุ รกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายลดลง เนื่องจากราคาขายเฉล่ียลดลง  ตามราคาอ้างอิงปิ โตรเคมี 

ในตลาดโลกที่ลดลง ประกอบกับปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุด

กล่ันตัวของก๊าซฯ) ลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ จาก 3,660,656 ตัน ใน 1H2562 เป็น 3,212,778 ตัน ใน 1H2563 หรือร้อยละ 12.2  

จากอุปสงค์ในประเทศที่ลดลง ประกอบกับใน 1H2563 มีการปรับลดก้าลังการผลิตและปิดซ่อมบ้ารุงของ GSP#1 และ GSP#5 ตามที่

กล่าวข้างต้น 

EBITDA และก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ใน 1H2563 มีจ้านวน 25,461 ล้านบาท และ 15,799 

ล้านบาท ลดลง 12,337 ล้านบาท และ 12,751 ล้านบาท ตามล้าดับ โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจการจัดหาและ 

จัดจ้าหน่ายก๊าซฯ มีก้าไรขั นต้นลดลงจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายที่ลดลง ตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่ ธุรกิจ NGV มีผล

ขาดทุนลดลงจากปริมาณขายที่ลดลง 1,588 ตันต่อวัน จาก 5,611 ตันต่อวัน ใน 1H2562 เป็น 4,023 ตันต่อวัน ใน 1H2563 หรือร้อย

ละ 28.3 เนื่องจากความต้องการภาคขนส่งที่ลดลงตามมาตรการ Lockdown และผู้ใช้ NGV หันกลับไปใช้น ้ามันดีเซลและเบนซินที่

ราคาปรับลดลงตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก รวมถึงต้นทุนราคาก๊าซฯ เฉล่ียปรับลดลง แม้ว่าราคาขายเฉล่ียปรับลดลงเล็กน้อยจาก

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ NGV ตามที่กล่าวข้างต้น 
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ธุรกิจถ่ำนหิน 

  2Q2562 1Q2563 2Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2562 1H2563 
% เพิ่ม
(ลด) YoY QoQ 

รำคำอ้ำงอิง Newcastle 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

79.9 67.6 55.3 (30.8%) (18.2%) 87.9 61.5 (30.0%) 

รำคำขำยเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 64.1 58.5 51.8 (19.2%) (11.5%) 64.9 55.5 (14.5%) 
ต้นทุนเงินสด (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 53.6 48.0 44.6 (16.8%) (7.1%) 54.2 46.5 (14.2%) 
ปริมำณขำย  (ล้ำนตัน) 1.8 1.9 1.6 (11.1%) (15.8%) 3.8 3.5 (7.9%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 

ใน 2Q2563 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ้านวน 2,703 ล้านบาท ลดลง 823 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.3 เมื่อเทียบกับ 

1Q2563 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.3 ล้านตัน หรือร้อยละ 15.8 จาก 1.9 ล้านตัน ใน 1Q2563 มาอยู่ที่ 1.6 ล้าน

ตัน ใน 2Q2563 จากการปรับลดแผนการการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาขายถ่านหินเฉล่ียลดลง 6.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

หรือร้อยละ 11.5 จาก 58.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มาอยู่ที่ 51.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 2Q2563 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง 

Newcastle ที่ลดลง  

EBITDA ใน 2Q2563 มีจ้านวน 721 ล้านบาท ลดลง 453 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดย

หลักเป็นผลมาจากก้าไรขั นต้นที่ลดลงตามปริมาณขายและราคาขายที่ปรับลดลงจากที่กล่าวข้างต้น และก้าไรจากการด้าเนินงานตาม

ส่วนงานใน 2Q2563 มีจ้านวน 156 ล้านบาท ลดลง 247 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง นอกจากนี  ใน 1Q2563 ได้รับคืนภาษีจาก

การชนะคดีทางภาษีในอดีต ท้าให้ภาพรวมผลการด้าเนินงาน 2Q2563 ปรับลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 

ใน 2Q2563 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ้านวน 2,703 ล้านบาท ลดลง 1,026 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบ

กับ 2Q2562 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียลดลง 12.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 19.2 จาก 64.1 เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตัน ใน 2Q2562 มาอยู่ที่ 51.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 2Q2563 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่ลดลงร้อยละ 30.8 โดย

ปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 11.1  จาก 1.8 ล้านตัน ใน 2Q2562 มาอยู่ที่ 1.6 ล้านตัน ใน 2Q2563 

EBITDA ใน 2Q2563 มีจ้านวน 721 ล้านบาท ลดลงจ้านวน 155 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.7 จาก 2Q2562 โดยหลักจาก

ก้าไรขั นต้นที่ลดลงจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานใน 

2Q2563 มีจ้านวน 156 ล้านบาท ลดลง 263 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง ส่งผลให้ภาพรวมผลการด้าเนินงาน 2Q2563 ปรับลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2563 เปรยีบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

   ใน 1H2563 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ้านวน 6,229 ล้านบาท ลดลง 1,716 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบ

กับ 1H2562 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียลดลง 9.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 14.5 จาก 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

ตัน ใน 1H2562 มาอยู่ที่ 55.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 1H2563 ซึ่งเป็นไปตามราคาอ้างอิง Newcastle ที่ลดลงร้อยละ 30.0 ตาม 

อุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมีการใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่ราคาปรับลดลง โดยส่งผลให้ปริมาณขายถ่านหิน

ลดลง 0.3 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.9  จาก 3.8 ล้านตัน ใน 1H2562 มาอยู่ที่ 3.5 ล้านตัน ใน 1H2563 
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                   EBITDA ใน 1H2563 มีจ้านวน 1,895 ล้านบาท ลดลง จ้านวน 190 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 จาก 1H2562 โดยหลักจาก

ก้าไรขั นต้นที่ลดลงตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น และก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานใน 

1H2563 มีจ้านวน 559 ล้านบาท ลดลง 238 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง นอกจากนี  ภาพรวมผลการด้าเนินปรับตัวลดลงใน 

1H2563 จากการได้รับคืนภาษีจากการชนะคดีทางภาษีในอดีตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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2. กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ปลำย 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมนั 

 2Q2562 1Q2563 2Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2562  1H2563  
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉลี่ย* (หน่วย: ล้านลิตร) 6,387 6,623 5,433 (14.9%) (18.0%) 13,043 12,056 (7.6%) 
ราคาเฉล่ีย (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล) 

     
   

น ้ามันเบนซิน 74.9 57.4 33.1 (55.8%) (42.3%) 71.1 45.3 (36.3%) 
น ้ามันอากาศยาน 79.6 59.3 30.5 (61.7%) (48.6%) 78.0 44.9 (42.4%) 
น ้ามันดีเซล 79.7 61.7 36.3 (54.5%) (41.2%) 78.0 49.0 (37.2%) 
น ้ามันเตา (HSFO) 65.1 43.4 28.9 (55.6%) (33.4%) 64.6 36.2 (44.0%) 

*เฉพาะปริมาณขายเฉล่ียในประเทศของ OR Group 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 

ใน  2Q2563 ก ลุ่มธุ รกิจน ้ ามันมี รายได้จากการขายจ้านวน 84,501 ล้ านบาท ลดลง  46,128 ล้ านบาท หรือ 

ร้อยละ 35.3  จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างมาก เนื่องจากอุปสงค์

น ้ามันลดลง จากการแพร่ระบาดของ COVID–19 รวมทั งปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ในไตรมาสนี ลดลง 1,190 ล้านลิตร หรือร้อยละ 

18.0 จาก 6,623 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 457,783 บาร์เรลต่อวัน ใน 1Q2563 เป็น 5,433 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 375,530 บาร์เรลต่อ

วัน ใน 2Q2563 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์อากาศยาน LPG และ เบนซิน จากความต้องการใช้น ้ามันลดลงโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

และภาคการขนส่งตามมาตรการ Lockdown จากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

 EBITDA ใน 2Q2563 มีจ้านวน 3,124 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q2563 จ้านวน 631 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.8 โดยหลักจาก

ก้าไรขั นต้นที่ลดลงจากผลิตภัณฑ์อากาศยานตามโครงสร้างสูตรราคาขายเฉล่ียที่อ้างอิงราคาผลิตภัณฑ์ของเดือนก่อนหน้า (M-1) 

ขณะทีก่้าไรขั นต้นของผลิตภัณฑ์เบนซินและดีเซลปรับตัวสูงขึ นส่วนหน่ึงจากก้าไรสต๊อกน ้ามันใน 2Q2563 ในขณะท่ีมีผลขาดทุนสต๊อก

น ้ามันในไตรมาสก่อน รวมถึง EBITDA ของธุรกิจ non-oil ปรับลดลงโดยหลักจากปริมาณขายของ Café Amazon ที่ลดลงจาก

ผลกระทบตามมาตรการ Lockdown แม้ว่าค่าใช้จ่ายขายและบริหารในส่วนของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าจ้างบุคคลภายนอกลดลง ทั งนี  

ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานใน 2Q2563 มีจ้านวน 1,828 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ้านวน 637 ล้านบาท หรือร้อยละ 

25.8 ตาม EBITDA ทีล่ดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 

ใน  2Q2563 ก ลุ่มธุ รกิจน ้ ามันมี รายได้จากการขายจ้านวน 84,501 ล้ านบาท ลดลง  64,467 ล้ านบาท หรือ 

ร้อยละ 43.3 จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน ้ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ใน2Q2563 

ลดลง 954 ล้านลิตร หรือร้อยละ 14.9 จาก 6,387 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 441,471 บาร์เรลต่อวัน ใน 2Q2562 เป็น 5,433 ล้านลิตรหรือ

เทียบเท่า 375,530 บาร์เรลต่อวัน ใน 2Q2563 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์ อากาศยาน LPG และเบนซิน จากผลกระทบ COVID-19 ที่

กล่าวข้างต้น  

 EBITDA ใน 2Q2563 มีจ้านวน 3,124 ล้านบาท ลดลงจ้านวน 1,162 ล้านบาท จาก 2Q2562 หรือร้อยละ 27.1 โดยหลัก

เป็นผลจากก้าไรขั นต้นที่ลดลงจากผลิตภัณฑ์อากาศยานตามโครงสร้างสูตรราคาที่กล่าวข้างตน้ และ EBITDA ของธุรกิจ non-oil ลดลง
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จากผลกระทบ COVID-19 ตามกล่าวข้างต้น แม้ว่าค่าใช้จ่ายขายและบริหารในส่วนของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าจ้างบุคคลภายนอกและ

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลดลง ทั งนี  ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงาน ใน 2Q2563 มีจ้านวน 1,828 ล้านบาท ลดลง 1,471 

ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง  

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2563 เปรยีบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

ใน 1H2563 กลุ่มธุรกิจน ้ามันมีรายได้จากการขายจ้านวน 215,130 ล้านบาท ลดลง 79,730 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.0 

จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาน ้ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายลดลง 987 ล้านลิตร หรือร้อยละ 7.6 

จาก 13,043 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 453,258 บาร์เรลต่อวันใน 1H2562 เป็น 12,056  ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 416,657 บาร์เรลต่อวัน

ใน 1H2563 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์อากาศยาน LPG และน ้ามันเตา 

EBITDA ใน 1H2563 มีจ้านวน 6,879 ล้านบาท ลดลง 3,361 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.8 โดยหลักจากก้าไรขั นต้นที่ลดลง

จากผลิตภัณฑ์ดีเซลและเบนซินเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 และ EBITDA ของธุรกิจ non-oil ลดลงจาก

ผลกระทบ COVID-19 ตามกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากค่าจ้างบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่าย

พนักงาน รวมถึงค่าเช่าถังเก็บผลิตภัณฑ์ ทั งนี  ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานใน 1H2563 อยู่ที่ 4,293 ล้านบาท ลดลง 3,994 

ล้านบาท หรือร้อยละ 48.2 ตาม EBITDA ทีล่ดลง 

กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

หน่วย : ล้ำนลิตร  2Q2562 1Q2563 2Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2562 1H2563 
% เพิ่ม
(ลด) YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉลี่ย 19,784 20,015 18,410 (6.9%) (8.0%) 40,156 38,425  (4.3%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 

2Q2563 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ้านวน 116,102 ล้านบาท ลดลง 106,582 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 47.9 จาก 1Q2563  จากราคาน ้ามันดิบเฉล่ีย ใน 2Q2563 ทีป่รับตัวลดลงต่้ากว่า 1Q2563 ตามความต้องการใช้น ้ามันของโลก

ที่ลดลงต่้าสุดในช่วง เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก แม้ว่า ราคาน ้ามันจะ

ปรับตัวสูงขึ นเล็กน้อยในช่วงปลายไตรมาสจากการที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ทั งนี ปริมาณขาย ลดลง 1,605 

ล้านลิตร หรือ ร้อยละ 8.0 จาก 20,015 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,383,441 บาร์เรลต่อวันใน 1Q2563 เป็น 18,410 ล้านลิตรหรือ

เทียบเท่า 1,272,503 บาร์เรลต่อวันใน 2Q2563 โดยหลักจากน ้ามันดิบและน ้ามันส้าเร็จรูป (Out-Out trading) เนื่องจากปริมาณความ

ต้องการใช้น ้ามันท่ัวโลกปรับลดลง จากผลกระทบของ COVID-19 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียงใน 2Q2563 มีจ้านวน 1,251 ล้านบาท 

เพิ่มขึ น 344 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 37.9 จาก 1Q2563 จ้านวน 907 ล้านบาท โดยหลักจากการรักษาความสามารถในการสร้างผลก้าไร

และเพิ่มโอกาสทางการค้าข้ามทวีปและข้ามภูมิภาคในภาวะตลาดเอื ออ้านวย (Capture Arbitrage Opportunity) ภายใต้การควบคุม

ความเส่ียงทุกด้านอย่างรัดกุ ทั งนี  ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี อยู่ที่ 1,178 ล้านบาท 

เพิ่มขึ น จ้านวน 342 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 40.1 ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึ นตามกล่าวข้างต้น 
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 

 2Q2563 กลุม่ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศมรีายไดจ้ากการขายจ้านวน 116,102 ล้านบาท ลดลง 161,300 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 58.1 จาก 2Q2562 โดยรายได้ขายลดลงตามสถานการณ์ราคาน ้ามันที่ปรับตัวลดลง รวมทั ง ปริมาณขาย ลดลง 1,373 ล้านลิตร

หรือ ร้อยละ 6.9 จาก 19,784 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,367,475  บาร์เรลต่อวันใน 2Q2562 เป็น 18,410 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 

1,272,503  บาร์เรลต่อวันใน 2Q2563  โดยหลักจากปริมาณการค้าน ้ามันดิบและน ้ามันส้าเร็จรูป    (Out – Out  Trading) ลดลง 

เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น ้ามันท่ัวโลกปรับลดลง ตามกล่าวข้างต้น 

EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 2Q2563 จ้านวน 1,251 ล้านบาท 

เพิ่มขึ น 888 ล้านบาท หรือมากกว่า ร้อยละ 100 โดยหลักจากการรักษาความสามารถในการสร้างผลก้าไรและเพิ่มโอกาสทางการค้า

ข้ามทวีปและข้ามภูมิภาคในภาวะตลาดเอื ออ้านวย (Capture Arbitrage Opportunity) ภายใต้การควบคุมความเส่ียงทุกด้านอย่างรัด

กุทั งนี  ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมาสนี  อยู่ที่ 1,178 ล้านบาท เพิ่มขึ น จ้านวน 842 ล้าน

บาท ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึ น 

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

 1H2563 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ้านวน 338,786 ล้านบาท ลดลง 207,824 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 38.0 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงตามราคาน ้ามันดิบเฉล่ียที่ลดลงจากปัจจัยตามกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ ปริมาณ

ขายลดลง 1,730 ล้านลิตรหรือร้อยละ 4.3 จาก 40,156 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,395,463 บาร์เรลต่อวันใน 1H2562 เป็น 38,425 ล้าน

ลิตรหรือเทียบเท่า 1,327,972 บาร์เรลต่อวันใน 1H2563 ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณการค้าน ้ามันดิบและน ้ามันส้าเร็จรูป  (Out – Out 

Trading) เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น ้ามันท่ัวโลกปรับลดลง ตามกล่าวข้างต้น  

 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียงใน 1H2563 มีจ้านวน 2,158 ล้านบาท 

เพิ่มขึ น 1,182 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 100  โดยการท้าก้าไรที่เพิ่มขึ นมาจากความสามารถในการซื อขายในจังหวะที่เหมาะสม 

การใช้การบริหารความเส่ียงราคาอย่างมีประสิทธิภาพ (Excellent Risk Management) รวมถึง การสร้างและเพิ่มโอกาสทางการค้า

ข้ามทวีปและข้ามภูมิภาคในภาวะตลาดเอื ออ้านวย (Capture Arbitrage Opportunity) แม้จะเกิดวิกฤต COVID-19 ไปทั่วโลก อีกทั ง

การมีการควบคุมความเส่ียงทุกด้านอย่างรัดกุม ทั งนี  ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานรวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ ใน 1H2563 อยู่ที่ 2,014 ล้านบาท เพิ่มขึ นจาก 922 ล้านบาท ใน 1H2562 ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึ น 
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กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีและกำรกลั่น   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 2Q2562 1Q2563 2Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2562 1H2563 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

Market GRM 2.44 0.83 1.60 (34.4%) 92.8% 2.44 1.22 (50.0%) 
Inventory gain (loss) excl. NRV 0.02 (9.00) (3.33) <(100.0%) 63.0% 0.83 (6.44) <(100.0%) 
Hedging gain (loss)  0.36 0.79 0.17 (52.8%) (78.5%) 0.14 0.51 >100% 
Accounting GRM 2.82 (7.38) (1.56) <(100.0%) 78.9% 3.41 (4.72) <(100.0%) 
Refinery Utilization rate (%) 98.1% 101.0% 95.2% (3.0%) (5.7%) 101.6% 98.1% (3.4%) 

*จากโรงกลัน่ 3 แห่ง คือ TOP, GC และ IRPC 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2Q2562 1Q2563 2Q2563 
%เพิ่ม (ลด) 

1H2562 1H2563 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

โอเลฟินส์         

Naphtha (MOPJ) 541 440 274 (49.4%) (37.7%) 530 357 (32.6%) 
HDPE 1,080 839 760 (29.6%) (9.4%) 1,086 800 (26.3%) 
LLDPE 1,017 847 754 (25.9%) (11.0%) 1,027 800 (22.1%) 
PP 1,143 986 871 (23.8%) (11.7%) 1,135 929 (18.1%) 
         

อะโรเมตกิส์         

Condensate 573 450 225 (60.7%) (50.0%) 554 338 (39.0%) 
PX (TW) 909 706 496 (45.4%) (29.7%) 995 601 (39.5%) 
PX (TW) – Condensate 336 256 271 (19.3%) 5.9% 441 263 (40.4%) 
BZ 625 614 371 (40.6%) (39.6%) 607 493 (18.8%) 
BZ – Condensate 52 164 146 >100.0% (11.0%) 54 155 >100.0% 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 

ใน 2Q2563 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจา้นวน 151,829 ล้านบาท ลดลง 60,223 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 28.4 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันที่มีรายได้ขายลดลงตามราคาขายและปริมาณการขายโดยรวมที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปรับตัวลดลงของราคาน ้ามันและความต้องการใช้น ้ามันส้าเร็จรูปท่ีหดตัวลงในทุกภาคส่วน เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 แม้ว่า

ในช่วงปลาย 2Q2563 อุปสงค์น ้ามันท่ีเริ่มฟื้นตัวมากขึ นหลังหลายประเทศทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและออกนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจ  โดยอัตราการใช้ก้าลังการกล่ันของกลุ่มลดลงจากร้อยละ 101.0 ใน 1Q2563 เป็นร้อยละ 95.2 ใน 2Q2563  

ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับลดลงเช่นกัน สาเหตุหลักจากรายได้จากกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ลดลง เนื่องจาก

ราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑ์โดยรวมปรับลดลง ทั งจากราคาน ้ามันดิบที่ลดลง อุปทานล้นตลาดและสินค้าคงคลังที่ยังอยู่ใน

ระดับสูง รวมถึงอุปสงค์จากผลิตภัณฑ์ปลายน ้าที่อ่อนตัวลงจากผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่รายได้ของกลุ่ม 

โอเลฟินส์ปรับลดลงเช่นกัน โดยหลักเกิดจากราคาขายที่ลดลง โดยเป็นผลมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่

กล่าวข้างต้น แม้ปริมาณขายโดยรวมจะเพิ่มขึ น เนื่องจาก GC ที่มีการปิดซ่อมบ้ารุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์ 2/1 โรงโอเลฟินส์ 2/2 

และ Oleflex ใน 1Q2563 เป็นเวลา 39 วัน 35 วัน และ 37 วันตามล้าดับ รวมถึงแนวโน้มการบริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีขึ น

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลาย 2Q2563 

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นใน 2Q2563 มีจ้านวน 9,882 ล้านบาท เพิ่มขึ น 32,853 ล้านบาท จากขาดทุน

ใน 1Q2563 และใน 2Q2563 มีก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานจ้านวน 403 ล้านบาท เพิ่มขึ น 32,734 ล้านบาท จากขาดทุนใน 
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1Q2563 โดยหลักจาก ธุรกิจการกล่ันท่ีปรับตัวดีขึ นจากก้าไรสต็อกน ้ามันรวมการกลับรายการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่า

สุทธิท่ีจะได้รับ (Net Realizable Value: NRV) ใน 2Q2563 จากที่ใน 1Q2563 มีผลขาดทุนสต็อกน ้ามัน โดยมีรายละเอียดดังนี  

 ผลการด้าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่นที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน ้ามันปรับเพิ่มขึ น โดยหลักจาก Crude Premium ที่

ลดลงอย่างมากจากสงครามราคาน ้ามัน แม้ส่วนต่างราคาน ้ามันส้าเร็จรูปกับน ้ามันดิบส่วนใหญ่จะปรับลดลง ส่งผลให้ 

Market GRM เพิ่มขึ นจาก 0.83 US$/BBL ใน 1Q2563 เป็น 1.60 US$/BBL ใน 2Q2563 อีกทั งใน 2Q2563 มีผล

ขาดทุนจากสต๊อกน ้ามันลดลงจาก 9.00 US$/BBL ใน 1Q2563 เป็น 3.33 US$/BBL ใน 2Q2563 ส่งผลให้ค่าการกล่ัน

ทางบัญชี (Accounting GRM) มีขาดทุนลดลง จากขาดทุน 7.38 US$/BBL ใน 1Q2563 เป็นขาดทุน 1.56 US$/BBL 

ใน 2Q2563 นอกจากนี  มีการกลับรายการ NRV ใน 2Q2563 จ้านวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการ

ด้าเนินงานของธุรกิจการกล่ัน ใน 2Q2563 ปรับเพิ่มขึ น 

 ผลการด้าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับเพิ่มขึ นเช่นกัน เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบที่ปรับตัว

สูงขึ นจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงตามราคาน ้ามันดิบ แม้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบปรับตัวลดลง รวมถึง

ขาดทุนจากสต็อกน ้ามันลดลงส่งผลให้ผลการด้าเนินงานของกลุ่มอะโรเมติกส์เพิ่มขึ น ขณะทีผ่ลการด้าเนินงานของกลุ่ม

โอเลฟินส์เพิ่มขึ นเช่นกัน จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบโดยรวมปรับเพิ่มขึ น เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง

มากกว่าราคาผลิตภัณฑ์ และปริมาณขายที่เพิ่มขึ นจากการกลับมาผลิตเพิ่มขึ นของ GC จากการปิดซ่อมบ้ารุงตามแผน

ใน 1Q2563 ดังกล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 

ใน 2Q2563 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจา้นวน 151,829 ล้านบาท ลดลง 99,683 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 39.6 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันที่มีรายได้จากการขายลดลงตามราคาขายน ้ามันส้าเร็จรูปที่ปรับตัวลงในทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น

ผลจากความต้องการใช้น ้ามันส้าเร็จรูปที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น ขณะที่ปริมาณขายโดยรวมลดลงเช่นกัน โดยอัตราการใช้ก้าลังการ

กลั่นของกลุ่มลดลงจากร้อยละ 98.1 ใน 2Q2562 เป็นร้อยละ 95.2 ใน 2Q2563  

ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับลดลงเช่นกัน โดยรายได้ของกลุ่มอะโรเมติกส์ลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก

ราคาขายผลิตภัณฑ์ PX และ BZ ที่ลดลงตามราคาน ้ามันดิบ รวมถึงอุปทานที่เพิ่มขึ นโดยหลักจากประเทศจีน และอุปสงค์ที่ลดลงโดย

หลักจากอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจากนี รายได้ของกลุ่มโอเลฟินส์ปรับลดลงเช่นกัน โดยหลักเป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์และ

ปริมาณขายที่ลดลง สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นใน 2Q2563 มีจ้านวน 9,882 ล้านบาท เพิ่มขึ น 1,271 ล้านบาท จาก 2Q2562 

และใน 2Q2563 มีก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานจ้านวน 403 ล้านบาท เพิ่มขึ น 504 ล้านบาท จากขาดทุนใน 2Q2562 โดยหลัก

จาก ธุรกิจการกล่ันท่ีปรับตัวดีขึ นจากการกลับรายการ NRV ใน 2Q2563 โดยมีรายละเอียดดังนี   

 ผลการด้าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่นที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน ้ามันปรับลดลง โดยหลักจากส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์น ้ามันส้าเร็จรูปกับน ้ามันดิบส่วนใหญ่ที่ลดลง ส่งผลให้ Market GRM ปรับลดลงจาก 2.44 US$/BBL ใน 

2Q2562 เป็น 1.60 US$/BBL ใน 2Q2563  ประกอบกับใน 2Q2563 มีผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามัน 3.33 US$/BBL 

ในขณะที่มีก้าไรจากสต๊อกน ้ามัน 0.02 US$/BBL ใน 2Q2562 ท้าให้  Accounting GRM ปรับลดลงจาก 2.82  
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US$/BBL ใน 2Q2562 เป็นขาดทุน 1.56 US$/BBL ใน 2Q2563 อย่างไรก็ตาม มีการกลับรายการ NRV ใน 2Q2563 

จ้านวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการด้าเนินงานของธุรกิจการกล่ันของ 2Q2563 ปรับเพิ่มขึ น 

 ผลการด้าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมปรับลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากผลการด้าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ที่

ลดลงตามราคาขายและปริมาณขายที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19 แม้ว่าผลการด้าเนินงานของกลุ่มอะโรเมติกส์จะ

ปรับเพิ่มขึ น ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของ BZ ที่ปรับเพิ่มขึ นอย่างมาก เนื่องจากใน 2Q2562 อุปทานของ 

BZ ล้นตลาด ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ลดลงอย่างมากตามราคาน ้ามันดิบ แม้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ

ของ PX จะลดลงตามอุปสงค์จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน ้าที่ลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2562  

ใน 1H2563 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน มีรายได้จากการขายจ้านวน 363,881 ล้านบาท ลดลง 142,310 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 28.1 โดยหลักจากธุรกิจการกล่ันที่มีรายได้ขายลดลงตามราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์น ้ามันส้าเร็จรูปที่ปรับลงตามราคาน ้ามันดิบ ซึ่ง

เป็นผลมาอุปสงค์ที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 และสงครามราคาน ้ามัน ขณะที่ปริมาณขายลดลงเช่นกัน โดยอัตราการใช้

ก้าลังการกล่ันของกลุ่มลดลงจากร้อยละ 101.6 ใน 1H2562 เป็นร้อยละ 98.1 ใน 1H2563 

ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้โดยรวมปรับลดลง โดยรายได้ของกลุ่มโอเลฟินส์ลดลง ตามราคาขายและปริมาณขาย

ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง จากการแพร่ระบาดของ  COVID-19  และการปิดซ่อมบ้ารุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์ของ GC ใน 1Q2563  

นอกจากนี  รายได้ของกลุ่มอะโรเมติกส์ปรับลดลงเช่นกัน โดยหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ PX ที่ลดลงตามราคาน ้ามันดิบและ

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่กล่าวข้างต้น ขณะที่ปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึ น เนื่องจากการหยุดซ่อมบ้ารุง

ตามแผนของ โรงปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ใน 1H2562   

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ใน 1H2563 มีขาดทุนจ้านวน 13,089 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ น 42,620 ล้าน

บาท จาก 1H2562 และใน 1H2563 มีขาดทุนจากการด้าเนินงานตามส่วนงานจ้านวน 31,928 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ น 43,856 ล้าน

บาท จากก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงาน ใน 1H2562 จากทั งธุรกิจการกล่ันและปิโตรเคมีที่ปรับตัวลดลงโดยมีรายละเอียดดังนี  

 ผลการด้าเนินงานของธุรกิจกำรกลั่นที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน ้ามันปรับลดลง จากส่วนต่างราคาน ้ามันส้าเร็จรูป

กับน ้ามันดิบส่วนใหญ่ที่ปรับลดลง ส่งผลให้  Market GRM ปรับลดลงจาก 2.44 US$/BBL ใน 1H2562 เป็น 1.22 

US$/BBL ใน 1H2563 อีกทั งใน 1H2563 มีผลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามัน 6.44 US$/BBL ในขณะที่ใน 1H2562 มีก้าไร

จากสต๊อกน ้ามัน 0.83 US$/BBL ท้าให้ Accounting GRM ปรับลดลงอย่างมากจาก 3.41 US$/BBL ใน 1H2562 เป็น

ขาดทุน 4.72 US$/BBL ใน 1H2563  

 ผลการด้าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับลดลงเช่นกัน โดยหลักจากผลการด้าเนินงานของกลุ่มโอเลฟินส์ที่ลดลง จาก

ราคาขายและปริมาณขายที่ปรับลดลงจากการปิดซ่อมบ้ารุงตามแผนตามกล่าวข้างต้น ขณะที่ผลการด้าเนินงานของ

กลุ่มอะโรเมติกส์ก็ลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงมาก แม้ว่าส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ น เนื่องจากใน 1H2562 เกิดภาวะอุปทาน BZ ล้นตลาด รวมถึงขาดทุนจาก

สต็อกน ้ามันของกลุ่มอะโรเมติกส์ท่ีเพิ่มขึ น   
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3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

  2Q2562  1Q2563 2Q2563  
%เพิ่ม (ลด) 

1H2562  1H2563  
% เพิ่ม 
(ลด)  YoY QoQ 

ปริมาณขายไฟฟ้า  (GWh) 5,378 5,151 4,968 (7.6%) (3.6%) 7,404 10,119 36.7% 

ปริมาณขายไอน ้า (พันตัน) 3,534 3,311 3,381 (4.3%) 2.1% 5,494 6,692 21.8% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมใน 2Q2563 มีรายได้จากการขายจ้านวน 19,643 ล้านบาท ลดลง 62 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 0.3  จากบริษัทในกลุ่มที่รายได้ขายลดลง โดยหลักจาก GPSC เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ลดลง

จากโรงไฟฟ้าศรีราชาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรียกรับลดลง แม้ว่ารายได้ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพิ่มขึ น

จากปริมาณขายไฟฟ้าและไอน ้าให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทั งรายได้ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) เพิ่มขึ นจากรับรู้รายได้

ของบริษัท GRP  

EBITDA ใน 2Q2563 มีจา้นวน 6,035 ล้านบาท เพิ่มขึ น 367 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 โดยหลักจาก GPSC ที่มีกา้ไรขั นต้น

เพิ่มขึ นเนือ่งจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบของ SPP ปรับตัวลดลง ทั งนี  กา้ไรจากการด้าเนินงานตามสว่นงานใน 2Q2563 

มีจ้านวน 3,276 ล้านบาท เพิ่มขึ นจากไตรมาสก่อน 341 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ น ทั งนี ผลการด้าเนินงาน

ภาพรวมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพิม่ขึ น โดยหลักจาก GPSC ที่มีผลการด้าเนินงานรวม 1,896 ล้านบาทใน 2Q2563 เพิม่ขึ น 

316 ล้านบาท 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมใน 2Q2563 มีรายได้จากการขายจ้านวน 19,643 ล้านบาท ลดลง 1,983 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 9.2  โดยหลักจาก GPSC ที่รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันที่ลดลงตามโครงสร้างรายได้ของสัญญาซื อขาย

ไฟฟ้ากับ กฟผ. รวมทั งปริมาณการขายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าศรีราชาที่ กฟผ. เรียกรับลดลง และปริมาณขายไฟฟ้าและไอน ้าให้กลุ่ม

ลูกค้าอุตสาหกรรมทีล่ดลง จากการหยุดเดินเครื่อง (Unplanned outage) ของโรงไฟฟ้า SPP 

EBITDA ใน 2Q2563 มีจ้านวน 6,035 ล้านบาท เพิ่มขึ น 234 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 โดยหลักจากบริษัทในกลุ่มที่ก้าไร

ขั นต้นเพิ่มขึ น และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลง แม้ว่าก้าไรขั นต้นของ GPSC จะลดลงเล็กน้อยตามรายได้ที่ลดลง ทั งนี  

ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วนงานใน 2Q2563 มีจ้านวน 3,276 ล้านบาท เพิ่มขึ น 222 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 ตาม EBITDA ที่

เพิ่มขึ น โดยผลการด้าเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพิ่มขึ น โดยหลักจาก GPSC ที่มีผลการด้าเนินงานรวม 1,896 

ล้านบาทใน 2Q2563 เพิ่มขึ น 815 ล้านบาท จากต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงจากการช้าระคืนเงินกู้บางส่วนภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเสรจ็

ในปี 2562  

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2563 เปรยีบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมใน 1H2563 มีรายได้จากการขายจา้นวน 39,348 ล้านบาท เพิ่มขึ น 7,283 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 22.7  โดยหลักจาก GPSC จากการรับรู้รายได้ของ GLOW เต็ม 6 เดือนในปี 2563 แม้ว่ารายได้ขายของโรงไฟฟ้าศรีราชาลดลง 

ตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ที่เรียกรับลดลง 
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EBITDA ใน 1H2563 มีจ้านวน 11,703 ล้านบาท เพิ่มขึ น 3,194 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5 โดยหลักจากก้าไรขั นต้นที่

เพิ่มขึ นตามรายได้ขายที่เพิ่มขึ นจากที่กล่าวข้างต้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง ทั งนี  ก้าไรจากการด้าเนินงานตามส่วน

งานใน 1H2563 มีจ้านวน 6,211 ล้านบาท เพิ่มขึ น 1,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.0 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ น แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและ

ค่าตัดจ่าหน่ายจะเพิ่มขึ นจากการเข้าซื อ GLOW ทั งนี  ผลการด้าเนินงานภาพรวมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพิ่มขึ น โดยหลัก

จาก GPSC ที่มีผลการด้าเนินงานรวม 3,476 ล้านบาทใน 1H2563 เพิ่มขึ น 1,453 ล้านบาท ภายหลังจากการรับรู้ผลการด้าเนินงาน

ของ GLOW เต็ม 6 เดือนในปี 2563 
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 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2563 

ใน 2Q2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ้านวน 341,325 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q2563 จ้านวน 142,242 

ล้านบาท หรือร้อยละ 29.4 จากทุกกลุ่มธุรกิจ ทั งจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่ลดลง จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ส่งผลใหห้ลายประเทศทั่วโลกประกาศใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) รวมถึงผลกระทบจากสงครามราคาน ้ามัน 

EBITDA ใน 2Q2563 มีจ้านวน 54,208 ล้านบาท เพิ่มขึ น 21,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.4 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและกำรกลั่นทีเ่พิ่มขึ น เนือ่งจากมีก้าไรจากสต๊อกน ้ามันจ้านวนประมาณ 1,800 ล้านบาท ใน 2Q2563 ตามราคาน ้ามันดิบ

ที่ปรับเพิ่มขึ นจาก ณ สิ น 1Q2563 ที่ 23.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 42.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ สิ น 2Q2563 จากการ

ที่เมื่อเดือนเมษายน 2563 กลุ่มโอเปกและพันธมิตรสามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดก้าลังการผลิต รวมถึงอุปสงค์น ้ามันดิบที่เริ่ม

ปรับตัวเพิ่มขึ นตามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น ้ามันส้าเร็จรูปที่ฟื้นตัว ภายหลังจากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและ

ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ใน 1Q2563 มีขาดทุนจากสต๊อกน ้ามันจ้านวนประมาณ 32,000 ล้านบาท ประกอบกับ Market 

GRM ปรับเพิ่มขึ นจาก Crude Premium ที่ปรับตัวลดลง แม้ส่วนต่างราคาน ้ามันส้าเร็จรูปกับน ้ามันดิบส่วนใหญ่จะปรับลง  ขณะทีส่่วน

ต่างราคากับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ นจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง

ตามราคาน ้ามันดิบ แม้ปริมาณขายผลิตภัณฑ์โดยรวมของธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันลดลง ส้าหรับกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศมีผลการด้าเนินงานที่ดีขึ นจากการรักษาความสามารถในการสร้างผลก้าไรและเพิ่มโอกาสทางการค้าข้ามทวีปและข้าม

ภูมิภาคในภาวะตลาดเอื ออ้านวย (Capture Arbitrage Opportunity) ภายใต้การควบคุมความเส่ียงทุกด้านอย่างรัดกุม ในส่วนของ

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีผลการด้าเนินงานดีขึ น โดยหลักจาก GPSC ที่มีต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า SPP 

ปรับตัวลดลง รวมถึงรายได้ของ SPP และ VSPP เพิ่มขึ น ในขณะที่ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลการด้าเนินงานลดลงตาม

ราคาขายและปริมาณการขายที่ปรับตัวลดลงโดยหลักจากโครงการบงกช และโครงการคอนแทร็ค 4 รวมถึงกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ

ที่ปรับลดลงเช่นกันจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯเป็นหลักตามปริมาณการขายที่ลดลงเนื่องจากใน 2Q2563 GSP#1 และ GSP#5 ปิดซ่อม

บ้ารุงและลดก้าลังการผลิตเพื่อรักษาระดับสินค้าคงเหลือให้เหมาะสม และเพื่อบริหารแผนการเดินเครื่องให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้าเชื อเพลิงในประเทศ และปิโตรเคมีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของทั งกลุ่ม ปตท. จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 รวมถึงเป็นการลดปริมาณการใชน้ ้าในภาพรวม เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง อีกทั งราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรง

แยกก๊าซฯปรับลดลงตามราคาอ้างอิงในตลาดโลกลดลง รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ มีผลการด้าเนินงานลดลงเนื่องจาก

ปริมาณขายเฉล่ียลดลงส่วนใหญ่จากลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซฯ และกลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีผลการด้าเนินงานที่ลดลงตาม

ปริมาณขายที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายใน 2Q2563 มีจ้านวน 34,602 ล้านบาท ลดลง 1,263 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 จาก 35,865 

ล้านบาท ใน 1Q2563 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายของกลุ่มธุรกิจส้ารวจและผลิตฯ ตามปริมาณการขายที่ลดลง 
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ใน 2Q2563 มีส่วนแบ่งก้าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ้านวน 652 ล้านบาท เพิ่มขึ น 9 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 1.4 ส่วนใหญ่มาจากผลการด้าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันท่ีเพิ่มขึ นตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ PP 

ทีเ่พิ่มขึ น และผลการด้าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ นจากกา้ไรจากตราสารอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ น รวมถึงผล

การด้าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับเพิ่มขึ นเช่นกนัตามการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ นของโรงไฟฟ้าไซยะบรุ ี

เนื่องจากปัญหาภัยแล้งใน 1Q2563 แม้ว่าผลการด้าเนินงานของการร่วมค้าในธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะลดลงจากผลการ

ด้าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่ม Partex 

2Q2563 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 3,581 ล้านบาท เพิ่มขึ น 12,051 ล้านบาท จากก้าไรจากตราสารอนุพันธ์ 8,470 

ล้านบาทใน 1Q2563 โดยหลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ นของสัญญาประกันความเส่ียงราคาน ้ามันของ PTTT 

และ PTTEP 

ใน 2Q2563 ก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,747 ล้านบาท เพิ่มขึ น 11,822 ล้านบาท จากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 5,075 

ล้านบาท ใน 1Q2563 โดยหลักมาจากก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ตาม

ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ นจากไตรมาสก่อน (2Q2563 เงินบาทแข็งค่า 1.76 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ, 1Q2563 เงินบาทอ่อน

ค่า 2.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

   2Q2563 มีการรับรู้รายการท่ีไม่ได้เกิดขึ นประจ้า (Non-recurring Items) จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

จ้านวน 1,480 ล้านบาท โดยหลักจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ของ PTTEP ขณะที่ใน 1Q2563 ไม่มีรายการประเภทดังกล่าว  

ต้นทุนทางการเงินใน 2Q2563 มีจ้านวน 6,809 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ 1Q2563  

ภาษีเงินได้ใน 2Q2563 จ้านวน 354 ล้านบาท ลดลง 8,264 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.9 จาก 8,618 ล้านบาท ใน 1Q2563 

โดยหลักมาจากภาษีเงินได้ที่ลดลงของ PTTEP ซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนสกุลเงินในการค้านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลใน 2Q2563 

และภาษีเงินได้ลดลงตามรายได้จากการขายที่ลดลง แม้ว่าภาษเีงินได้ของกลุ่มธุรกิจธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันจะเพิ่มขึ นตามผลการ

ด้าเนินงานทีด่ีขึ น เมื่อเทียบกับ 1Q2563 

ดังนั น ปตท. และบริษัทย่อยมีก้าไรสุทธใินไตรมาสนี  จ้านวน 12,053 ล้านบาท เพิ่มขึ น 13,607 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อย

ละ 100.0 จาก 1Q2563 ที่มีขาดทุนสุทธิ จ้านวน 1,554 ล้านบาท  
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2562 

ใน 2Q2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ้านวน 341,325 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q2562 จ้านวน 228,997 

ล้านบาท หรือร้อยละ 40.2 จากทุกกลุ่มธุรกิจ ทั งจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่ลดลง ตามกล่าวข้างต้น 

ใน 2Q2563 EBITDA มีจ้านวน 54,208 ล้านบาท ลดลง 19,596 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.6 โดยหลักจากธุรกิจส ำรวจและ

ผลิตปิโตรเลียมที่มีผลการด้าเนินงานลดลงตามราคาขายและปริมาณการขายที่ปรับตัวลดลง แม้ในไตรมาสนี จะมีปริมาณการขายที่

เพิ่มขึ นของโครงการมาเลเซียและกลุ่มพาร์เท็กซ์ (Partex) ซึ่งรับรู้ผลการด้าเนินงานจากการเข้าซื อธุรกิจตั งแต่ไตรมาส 3 ปี 2562 และ

ไตรมาส 4 ปี 2562 ตามล้าดับ และกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติที่มีผลการด้าเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เนื่องจาก

ราคาขายลดลงตามราคาอ้างอิงปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ลดลงและปริมาณขายที่ลดลง จากการปรับลดก้าลังการผลิตและปิดซ่อมบ้ารุง 

ดังกล่าวข้างต้น และธุรกิจจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ เนื่องจากปริมาณขายโดยหลักจากกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าลดลง และราคาขาย

อ้างอิงราคาน ้ามันเตาลดลง รวมถึงกลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีผลการด้าเนินงานลดลงจากปริมาณขายที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19  อย่างไรก็ตาม ส้าหรับกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีผลการด้าเนินงานที่ดีขึ นจากการรักษาความสามารถในการ

สร้างผลก้าไรและเพิ่มโอกาสทางการค้าข้ามทวีปและข้ามภูมิภาคในภาวะตลาดเอื ออ้านวย (Capture Arbitrage Opportunity)ภายใต้

การควบคุมความเส่ียงทุกด้านอย่างรัดกุม และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นมี EBITDA ที่ดีขึ นจากก้าไรสต๊อกน ้ามันใน 2Q2563 

ตามราคาน ้ามันดิบท่ีปรับเพิ่มขึ นดังกล่าวข้างต้น แม้ว่า Market GRM ปรับลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับน ้ามันดิบ

ส่วนใหญ่ที่ลดลง อีกทั งส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ปรับตัว

ลดลงเช่นกัน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายจ้านวน 34,602 ล้านบาท เพิ่มขึ น 1,886 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 จาก 32,716 ล้านบาท 

ใน 2Q2562 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ นจากการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญา

เช่า ที่มีผลบังคับใช้ตั งแต่ 1 ม.ค. 2563  

 

 

ใน 2Q2563 มีส่วนแบ่งก้าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ้านวน 652 ล้านบาท ลดลง 931 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 58.8 จาก 1,583 ล้านบาท ใน 2Q2562 ส่วนใหญ่มาจากผลการด้าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการ

กล่ันที่ลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล์ (AN) และ PP ที่ลดลง รวมถึงผลการด้าเนินงานของการร่วมค้าในธุรกิจ

ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทีล่ดลงจากผลการด้าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่ม Partex 
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ใน 2Q2563 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 3,581 ล้านบาท ท้าให้มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ น 4,931 ล้านบาท 

จากก้าไรจากตราสารอนุพันธ์ 1,350 ล้านบาท ใน 2Q2562 โดยหลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ นของสัญญา

ประกันความเส่ียงราคาน ้ามันและสัญญาประกันความเส่ียงทางการเงินของ PTTT และ PTTEP ตามล้าดับ 

ก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนใน 2Q2563 จ้านวน 6,747 ล้านบาท เพิ่มขึ น 1,839 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5 จากจ้านวน 

4,908 ล้านบาท ใน 2Q2562 โดยหลักมาจากก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ นจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ตามผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (2Q2563 เงินบาทแข็งค่า 1.76 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ 

2Q2562 เงินบาทแข็งค่า 1.06 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

ใน 2Q2563 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ นประจ้า (Non-recurring Items) จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ จ้านวน 1,480 ล้านบาท โดยหลักจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ของ PTTEP ขณะที่ใน 2Q2562 มีรายได้ค่าปรับจาก

การรับประกันผลงานก่อสร้างโรงงาน UHV (Warranty Claim) ของ IRPC จ้านวน 271 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงิน ใน 2Q2563 จ้านวน 6,809 ล้านบาท ลดลง 788 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 จาก 7,597 ล้านบาท ใน 

2Q2562 ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี ยที่ลดลง 

ภาษีเงินได้ใน 2Q2563 จ้านวน 354 ล้านบาท ลดลง 9,476 ล้านบาท หรือร้อยละ 96.4 จาก 9,830 ล้านบาท ใน 2Q2562 

โดยหลักมาจากภาษีเงินได้ที่ลดลงของ PTTEP ตามรายได้จากการขายที่ลดลงและผลกระทบจากการเปล่ียนสกุลเงินในการค้านวณ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

จากที่กล่าวข้างต้น ในไตรมาสนี  ปตท. และบริษัทย่อยมีก้าไรสุทธิจ้านวน 12,053 ล้านบาท ลดลง 13,885 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 53.5 จาก 2Q2562 ที่มีก้าไรสุทธิ จ้านวน 25,938 ล้านบาท  

ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งแรกของปี 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2562 

ใน 1H2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ้านวน 824,892 ล้านบาท ลดลงจาก 1H2562 จ้านวน 296,304 
ล้านบาท หรือร้อยละ 26.4 จากเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ ตามราคาขายเฉล่ียและปริมาณขายเฉล่ียที่ลดลง ยกเว้นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ นเนื่องจากการเข้าซื อ GLOW ของ GPSC ในช่วงปลาย 1Q2562 

EBITDA ใน 1H2563 มีจ้านวน 86,593 ล้านบาท ลดลง 67,734 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.9 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตร
เคมีและกำรกลั่นที่ลดลง เนื่องจากมีขาดทุนจากสต๊อกน ้ามันใน 1H2563 จ้านวนประมาณ 30,000 ล้านบาท ตามราคาน ้ามันดิบท่ี
ปรับลดลงมากจาก ณ สิ นปี 2562 ที่ 67.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 42.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ สิ น 1H2563 เนื่องจาก
สงครามราคาน ้ามัน สภาวะอุปทานล้นตลาดของน ้ามันดิบ ประกอบกับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น ้ามันส้าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งน้าไปสู่มาตรการปิดเมืองในหลายประเทศ 
ขณะที่ใน 1H2562 มีก้าไรจากสต๊อกน ้ามันจ้านวนประมาณ 3,700 ล้านบาท ประกอบกับก้าไรขั นต้นจาก Market GRM ลดลงจากส่วน
ต่างราคาน ้ามันส้าเร็จรูปกับน ้ามันดิบที่ลดลงทุกผลิตภัณฑ์ และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั งสาย 
โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่ปรับลดลงเช่นกัน ในส่วนของกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติมีผลการด้าเนินงานลดลง โดยหลักจาก
ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เนื่องจากราคาขายที่ลดลงตามราคาอ้างอิงในตลาดโลกปรับลดลง และปริมาณขายที่ลดลงจากการปรับลดก้าลัง
การผลิตและปิดซ่อมบ้ารุงดังกล่าวข้างต้น รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซฯ เนื่องจากราคาขายอ้างอิงราคาน ้ามันเตาที่ลดลง
และปริมาณขายแก่ลูกค้าภาคไฟฟ้าปรับลดลง นอกจากนี  ผลการด้าเนินงานของธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับลดลงตาม
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ราคาขายเฉล่ียที่ลดลง แม้ว่าปริมาณการขายจะเพิ่มขึ นโดยหลักจากโครงการมาเลเซียและกลุ่ม Partex ส้าหรับกลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีผล
การด้าเนินงานลดลงเช่นกัน สาเหตุหลักจากขาดทุนสต๊อกน ้ามันที่เพิ่มขึ นและปริมาณขายที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีผลการด้าเนินงานปรับตัวดีขึ นโดยหลักจากจากการเข้าซื อ GLOW ของ GPSC 
ส้าหรับ กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีผลการด้าเนินงานท่ีดีขึ นจากการรักษาความสามารถในการสร้างผลก้าไรและเพิ่มโอกาส
ทางการค้าข้ามทวีปและข้ามภูมิภาคในภาวะตลาดเอื ออ้านวย (Capture Arbitrage Opportunity)ภายใต้การควบคุมความเส่ียงทุก
ด้านอย่างรัดกุม 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย จ้านวน 70,467 ล้านบาท เพิ่มขึ น 6,556 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 จาก 63,911 ล้าน
บาท ใน 1H2562 โดยหลักจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายของกลุ่มธรุกิจส้ารวจและผลิตฯ จากโครงการมาเลเซียและกลุ่ม Partex 
รวมถึงกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมจากการเข้าซื อ GLOW ของ GPSC  

 

 

ใน 1H2563 มีส่วนแบ่งก้าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ้านวน 1,295 ล้านบาท ลดลง 1,824 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 58.5 จาก 3,119 ล้านบาท ใน 1H2562 ส่วนใหญ่มาจากผลการด้าเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการ

กล่ันที่ลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงตามกล่าวข้างต้น และผลการด้าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ

วิศวกรรมปรับลดลงเช่นกัน จากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของโรงไฟฟ้าไซยะบุรีเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งใน 1H2563 

ก้าไรจากตราสารอนุพันธ์ 4,889 ล้านบาท ใน 1H2563 เพิ่มขึ น 7,319 ล้านบาท จากขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 2,430 

ล้านบาท ใน 1H2562 โดยหลักมาจากก้าไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ นของสัญญาประกันความเส่ียงราคาน ้ามันของ PTTT และ 

PTTEP 

ก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนใน 1H2563 จ้านวน 1,672 ล้านบาท ลดลง 7,111 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.0 จากจ้านวน 8,783 

ล้านบาท ใน 1H2562 โดยหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ นจากการแปลงค่าเงินกู้ยมืสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ตาม

ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (1H2563 เงินบาทอ่อนค่า 0.74 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ 

1H2562 เงินบาทแข็งค่า 1.69 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

ใน 1H2563 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ นประจ้า (Non-recurring Items) จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ จ้านวน 1,480 ล้านบาท โดยหลักจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ของ PTTEP ขณะที่ใน 1H2562 มีรายได้ค่าปรับจาก

การรับประกันผลงานก่อสร้างโรงงาน UHV (Warranty Claim) ของ IRPC จ้านวน 271 ล้านบาท 
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อืน่ๆ
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น ้ามัน
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ปิโตรเคมแีละการกลัน่

หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 
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   58.5% 
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ต้นทุนทางการเงินจ้านวน 13,764 ล้านบาท ลดลง 721 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 จาก 14,485 ล้านบาท ใน 1H2562 ตาม

แนวโน้มอัตราดอกเบี ยที่ลดลง 

ภาษีเงินได้ใน 1H2563 จ้านวน 8,972 ล้านบาท ลดลง 8,229 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.8 จาก 17,201 ล้านบาท ใน 

1H2562 โดยหลักมาจากภาษีเงินได้ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันที่ลดลงตามผลการด้าเนินงาน แม้ว่าภาษีเงินได้ของ PTTEP 

จะเพิ่มขึ นตามผลกระทบจากการแปลงค่าเงินจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง  

จากที่กล่าวข้างต้น ในไตรมาสนี  ปตท. และบริษัทย่อยมีก้าไรสุทธิจ้านวน 10,499 ล้านบาท ลดลง 44,751 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 81.0 จาก 1H2562 ที่มีก้าไรสุทธิ จ้านวน 55,250 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินปตท. และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 
 

สินทรัพย ์

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั ง สิ นจ้านวน 2,449,277 ล้านบาท ลดลงจาก                              

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ้านวน 37,688 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 เป็นผลจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 90,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 สาเหตุหลักมาจาก  

-  ลูกหนี การค้าลดลง 65,602 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณและราคาขายโดยรวมที่ลดลง โดยหลักจาก ปตท.  PTTT 

OR และ PTTT LDN   

- สินค้าคงเหลือลดลง 39,218 ล้านบาท จากทั งปัจจัยด้านปริมาณและราคาของผลิตภัณฑ์น ้ามันดิบและน ้ามัน

ส้าเร็จรูปที่ลดลง โดยหลักจาก TOP  PTTT  IRPC และ OR  

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ น 2,252 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 โดยหลักจากการเพิ่มขึ นของงานระหว่างก่อสร้างใน

โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ของ TOP โครงการ Olefins Reconfiguration โครงการผลิต 

Propylene Oxide และโครงการ Polyols ของ GC  และ โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5  Eastern Economic Corridor of Innovation 

(EECi) และระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี ของ ปตท. อย่างไรก็ดีที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ของ PTTEP ลดลงจากค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด และ ปตท. ลดลงจากการจัดประเภทรายการไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้

และค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ น 56,952 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 โดยหลักจากสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ น 69,050 

ล้านบาท จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า ในปี 2563 

 

 

375,085 432,037 

1,294,979 1,297,231 

99,802 93,733 

717,099 626,276 

1,301,040 1,266,492 

658,969 761,961 

526,956 420,824 

2,449,277 2,486,9652,486,965

สินทรัพย์หมุนเวียน 

หนี สินท่ีมีภาระดอกเบี ย  
(รวมส่วนท่ีถึงก้าหนดช้าระใน 1 ปี) 

หนี สินอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยาว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

31 ธ.ค. 62  30 ม.ิย. 63  31 ธ.ค. 62 30 ม.ิย. 63 

สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ 
หน่วย : ล้านบาท  

1.5% 

2,449,277 
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หนี้สนิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี สินรวมจ้านวน 1,182,785 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 

จ้านวน 3,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: หนี สินอื่นลดลง 106,132 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1 เนื่องจากเจ้าหนี การค้าลดลงจากปัจจัยด้านราคาและปริมาณซื อที่

ลดลง โดยเป็นผลจาก ปตท. PTTT PTTT LDN TOP และ OR รวมทั งเจ้าหนี อื่นลดลงเนื่องจากการจ่ายช้าระในระหว่างงวด 

: หนี สินที่มีภาระดอกเบี ยเพิ่มขึ น 102,992 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.6 เป็นผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ น 

จ้านวน 83,656 ล้านบาท โดยหลักจาก TOP GC GPSC และ PTTEP รวมทั งหนี สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ น ซึ่งเป็นผลจากการใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า ในปี 2563 ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั นลดลง จ้านวน 21,783 ล้านบาท โดยหลักจาก

การจ่ายช้าระคืนเงินกู้ระยะสั นของ GPSC และ PTTT 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ้านวนรวม 1,266,492 ล้านบาท ลดลงจากสิ นปี 2562 

จ้านวน 34,548 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7   ปตท. และบริษัทย่อย มีผลการด้าเนินงานส้าหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2563 เป็นก้าไรสุทธิ

จ้านวน 10,499 ล้านบาท โดยมีการจ่ายปันผลจากผลการด้าเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2562 จ้านวน 1.1 บาทต่อหุ้น เป็นจ้านวนรวม

ทั งสิ น 31,418 ล้านบาท ทั งนี องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ น 5,717 ล้านบาท โดยหลักจากผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของ PTTEP  ทั งนี ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุมลดลง 18,695 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่าย           

ปันผล และผลขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย 
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สภำพคลอ่ง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ้านวน 

34,684 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จ้านวน 292,542 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดปลายงวดเท่ากับ 257,858 ล้านบาท ทั งนี  รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี  
 

             หน่วย : ล้านบาท 

 งบกำรเงนิรวม 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด้าเนินงาน 99,440 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (130,894) 
กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (5,885) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 2,230 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 425 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างงวด-สุทธ ิ (34,684) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 292,542 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 257,858 
 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด้าเนินงานมีจ้านวน 99,440 ล้านบาท มาจากก้าไรก่อนภาษีเงินได้จ้านวน 10,593 
ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก้าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด้าเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผลให้
กระแสเงินสดเพิ่มขึ น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายรวมจา้นวน 70,468 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจ้านวน 13,764 ล้านบาท 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ้านวน 1,943 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจตัดจ้าหน่าย 1,701 ล้านบาท ทั งนี รายการหลักที่มีผลให้
กระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ดอกเบี ยรับ 2,284 ล้านบาท และมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด้าเนินงานสุทธิที่มีผลให้กระแสเงินสด
เพิ่มขึ นจ้านวน 33,197 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ้านวน 34,780 ล้านบาท   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ้านวน 130,894 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
 : เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจากการส้ารวจ
และประเมินค่า รวมจ้านวน 80,268 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ นของ TOP ในโครงการพลังงานสะอาด (CFP)          
การลงทุนของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จากโครงการเอส 1  และโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 
การลงทุนของ GC ในโครงการ Olefins Reconfiguration โครงการผลิต Propylene Oxide และโครงการ Polyols การลงทุนของ ปตท. 
ในโครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 5 และโครงการการขยายอายุท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 1 เปน็ต้น  

: เงินจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั น รวมจ้านวน 63,524 ล้านบาท จาก TOP 42,335 ล้านบาท 
ปตท. 9,632 ล้านบาท และ PTTEP 6,487 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในเงินฝากประจ้า  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ้านวน 5,885 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก  
 : เงินปันผลจ่าย 42,687 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. PTTEP GC GPSC และ IRPC 

: เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั นสุทธิ 23,602 ล้านบาท โดยหลักจาก GPSC และ PTTT 
: เงินจ่ายต้นทุนทางการเงิน 13,479 ล้านบาท  โดยหลักจาก PTTEP TOP ปตท. GPSC GC และ IRPC 

 : เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 75,162 ล้านบาท โดยหลักจาก TOP GC GPSC และ PTTEP  
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุน้ของ ปตท. และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 1H2562 1H2563 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
อัตราก าไรขั้นต้น % 11.98 6.75 
อัตราก าไรสุทธิ % 6.58 0.20 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนความสามารถช้าระดอกเบี ย เท่า 12.05 9.96 
    
ก้าไรสุทธิต่อหุ้น     
ก้าไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 1.91 0.36 
    

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31-ธ.ค.-62 30-มิ.ย.-63 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.89 2.39 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.31 1.74 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.51 0.60 
 
 

   

หมายเหตุ:   

อัตราก้าไรขั นต้น = ก้าไรขั นต้น หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อัตราก้าไรสุทธ ิ = ก้าไรสุทธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อัตราส่วนความสามารถช้าระดอกเบี ย         

 

ก้าไรสุทธิต่อหุ้น   

= 

  
= 

กระแสเงินสดจากการด้าเนินงาน+ภาษีจ่ายจากการด้าเนนิงาน  หาร                   
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน 

ก้าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ หาร จ้านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถว่งน ้าหนักที่
ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด 

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หาร หนี สินหมุนเวยีน 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั น+
ลูกหนี การคา้ หาร หนี สินหมุนเวียน  

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี สินที่มีภาระดอกเบี ย หาร สว่นของผู้ถือหุ้นรวม 
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 แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 

เศรษฐกิจโลกใน 3Q2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ นจากการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ                               
COVID-19 หลังหลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ น้าโดยเศรษฐกิจจีน ที่คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ถูกกดดันจากอุป
สงค์โลกที่ยังคงอ่อนแอ และความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ทั งในประเด็นความขัดแย้งทางการค้าและการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
แห่งชาติของทางการจีนในฮ่องกง ขณะทีเ่ศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร คาดว่าจะหดตัวน้อยลง ท่ามกลางตัวเลขผู้ตดิ
เชื อใหม่รายวัน (daily confirmed new cases) ที่ปรับลดลงมากแต่ยังสูงกว่า 3,000 คน ต่อวัน ส้าหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ คงต้อง
ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื อใหมร่ายวันที่กลับมาเพิ่มสูงขึ นกวา่ 50,000 คนต่อวัน ว่าจะส่งผลต่อการทยอยเปิดเมืองของแตล่ะรัฐหรือไม่ ทั งนี  
เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความเส่ียงจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ  COVID -19 ประสิทธิผลของมาตรการทางการคลังและ
การเงินในการพยุงเศรษฐกิจ ภาวะการเงินที่อาจตึงตัวขึ นอย่างรวดเร็ว และปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง/ความขัดแย้งทางภูมิ
รัฐศาสตร์ 

ตามรายงานของ IHS ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ความต้องการใช้น ้ามันของโลกใน 3Q2563 คาดว่าจะเพิ่มขึ น 10.0 ล้าน

บาร์เรลต่อวันจาก 2Q2563 ไปอยู่ที่ระดับ 90.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และมาตรการการกระตุ้น

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ทั งนี  หากไม่มีการระบาดของ COVID-19 ครั งใหม่ระลอกสอง คาดว่าราคาน ้ามันดิบ 3Q2563 จะเฉล่ียอยู่

ที่ 42 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวสูงขึ นจาก 2Q2563 จากความต้องการใช้ที่สูงขึ น และการควมคุมปริมาณการผลิตของกลุ่ม  

OPEC+ ที่ได้ตกลงร่วมกัน  และการปรับลดก้าลังการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตนอก OPEC+ โดยปริมาณส้ารองที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดัน

การเพิ่มขึ นของราคา 

ทั งนี  ค่าการกล่ันของโรงกลั่นประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ใน 3Q2563 คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ 0.5-1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ปรับตัวสูงขึ นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 

ตลอดจนก้าลังการผลิตของโรงกล่ันในภูมิภาคต่างๆ ที่ยังอยู่ในระดับต่้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลิตภัณฑ์ส้ารองที่อยู่ในระดับสูงจะ

ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการเพิ่มขึ นของราคา โดยในปี 2563 คำดว่ำรำคำน้ ำมันดิบจะเฉลี่ยอยู่ที ่40-45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

และ ค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2563 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5-1.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล  

รำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์ใน 3Q2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ นเทียบกับ 2Q2563 จากความต้องการซื อที่ปรับตัวดีขึ น 

หลังจากที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ประกอบกับราคาน ้ามันดิบและแนฟทาที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ น 

ในขณะที่ยังคงมีแรงกดดันจากการขึ นโรงงานปิโตรเคมีใหม่หลายแห่งโดยเฉพาะในจีน โดย 3Q2563 ราคา HDPE คาดว่าจะเฉล่ียที่

ระดับ 860-880 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนราคา PP เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 940-960 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ทั งนี  ส้าหรับปี 2563 คาดว่า

ราคา HDPE และ PP จะเฉล่ียอยู่ที่ 820-840 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และ 900-920 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามล้าดับ 

ในส่วนของรำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มอะโรเมติกส์ใน 3Q2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ นเทียบกับ 2Q2563 เช่นเดียวกัน ราคา BZ เฉล่ีย

คาดว่าอยู่ที่ 420-440 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  และราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียที่ระดับ 540-560 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน อย่างไรก็ตามส่วน

ต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กับแนฟทามีแนวโน้มลดลงจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายน ้า ได้แก่ โพลีเอส เตอร์ 

(Polyester) และ สไตรีนโมโนเมอร์ (styrene monomer: SM) ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ประกอบกับอุปทานใหม่ที่จะเพิ่มขึ นในจีนกดดัน
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เพิ่มเติม ทั งนี  ส้าหรับปี 2563 คาดว่าราคา BZ และ PX จะเฉล่ียอยู่ที่ 460-480 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และ 575-595 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

ตัน ตามล้าดับ 

เศรษฐกิจไทยใน 3Q2563 คาดว่าจะทยอยปรับตัวดีขึ นหลังผ่านจุดต่้าสุดใน 2Q2563 ตามการผ่อนปรนมาตรการ 

Lockdown ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย ซึ่งจะเอื อให้ภาคการส่งออกสินค้าและอุปสงค์ในประเทศหดตัวน้อยลง นอกจากนี  ยัง

คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการเพื่อเร่งเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนการ

ลงทุนในโครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีความคืบหน้าตามแผน ส้าหรับภาคการท่องเที่ยว คาดว่าจะยังไม่เปิดรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามการประกาศขยายการใช้ พรก.ฉุกเฉิน จนกระทั่งถึงสิ นเดือนสิงหาคม ทั งนี  เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความ

เส่ียงจากสถานการณ์ COVID -19 ในประเทศคู่ค้าทีอ่าจรุนแรงและยาวนานกว่าคาด อันจะส่งผลใหภ้าคการส่งออกสินค้าและภาคการ

ท่องเที่ยวฟื้นตัวล่าช้า การระบาดระลอกใหม่ในประเทศ ที่อาจน้าไปสู่การใช้มาตรการ Lockdown อีกครั ง และโอกาสผิดช้าระหนี ของ

ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่สูงขึ น  
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แผนงานและโครงการท่ีส าคัญ 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิ

แผนพัฒนำก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำของประเทศ ฉบับใหม ่

 

สมมติฐานความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปี 2020-2024 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.9 ตามความต้องการใช้ก๊าซฯ 
ในภาคไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ นตามแผน PDP 2018 Rev.1 และความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงมีการเจริญเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโรงแยกก๊าซฯ คาดว่าจะสามารถรักษาระดับก้าลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามความสามารถในการจัดหา
ก๊าซฯ จากอ่าวไทย แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ก๊าซในภาคขนส่งปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาเชื อเพลิงชนิดอื่นๆปรับ
ลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันกับเชื อเพลิงชนิดอื่นลดลง ในระยะยาว การเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซฯ ส่วนใหญ่จะ
มาจากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ น ตามแผน PDP 2018 Rev.1 ที่มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ก๊าซในการผลิต
ไฟฟ้า จากร้อยละ 37 ในปี 2036 ตามแผน PDP 2015 เป็นร้อยละ 53 ในปี 2037 ตามแผน PDP 2018 Rev.1 ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าใหม่ทีใ่ช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื อเพลิง เริ่มทยอยเข้ามาในระบบตั งแต่ปี 2024 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเข้ามาในระบบได้ตามแผน 
PDP 2015 ท้าให้ภาพรวมความต้องการใช้ก๊าซในภาคไฟฟ้าปรับสูงขึ น 

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาเห็นชอบ แผน PDP 2018 Rev.1ซึ่ง

ใช้หลักการและสมมติฐานตาม PDP 2018 โดยคงเป้าหมายก้าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ไว้ตลอดช่วงแผนถึงปี 2580 ที่ 56,431 เมกะวัตต์ ท้า

ให้การก้าลังการผลิตไฟฟ้าทั งสิ นท่ีปลายแผน PDP คงเดิมที่ 77,211 เมกะวัตต์ แต่จะปรับเปล่ียนแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน และโรงไฟฟ้าหลักที่ใช้ฟอสซิล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ ( 1) ปรับ

เป้าหมายรับซื อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ใหม่) ในบางประเภทเชื อเพลิง โดยมีเป้าหมายรวมคง เดิมที่ 18,696 เมกะวัตต์ ลด

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลง และเพิ่มเป้าหมายโรงไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็กของ กฟผ. 69 เมกะวัตต์ ปรับเพิ่มเป้าหมาย

การผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) (2) เพิ่มนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ชีวมวล), ก๊าซชีวภาพ (น ้าเสีย), ก๊าซ
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ชีวภาพ (พืชพลังงาน) และ Solar hybrid เข้าระบบตั งแต่ปี 2563–2567 มีก้าลังผลิตรวม 1,933 เมกะวัตต์ (3) ชะลอโรงไฟฟ้าชีวมวล

ประชารัฐภาคใต้ ปีละ 60 เมกกะวัตต์ จากปี 2564– 2565 ไปเป็นปี 2565–2566 ปีละ 60 เมกะวัตต์ (4) เร่งรับซื อไฟฟ้าจากพลังงานลม 

จากเดิมปี 2577 มาเป็นปี 2565 (5) ใช้ตามสมมติฐานเดมิ PDP 2018 ในการรับซื อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าชุมชน) 

ภายหลังปี 2567 โดยมีสัดส่วนเชื อเพลิงผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงแผนเดิม คือ ก๊าซธรรมชาติ 53% พลังงานหมุนเวียน 21% (เดิม 20%)   

ถ่านหินและลิกไนต์ 11% (เดิม12%) พลังน ้าต่างประเทศ 9% และจากการอนุรักษ์พลังงาน 6% 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ส ำคัญ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

 ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้   
 ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 : ร้อยละ 89.06 

 ก้าหนดแลว้เสร็จ ปี 2564 
 ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี  

 ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 :  ร้อยละ 95. 87 
 ก้าหนดแลว้เสร็จ ปี 2564 

โครงกำร LNG:  

ปัจจุบัน มีสัญญาซื อ LNG ระยะยาวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จ้านวนทั งสิ น 5.2 ล้านตันต่อปี และมีความ

พร้อมในการจัดหา LNG เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 : ร้อยละ 52.10 

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 มีมติให้ ปตท. ด้าเนินการขยายก้าลังการแปรสภาพ LNG ที่ 7.5 
ล้านตันต่อปี  

• มีก้าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2565 

 โครงกำร LNG Receiving Terminal อื่นๆ:  
• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่าง

สัญญาร่วมทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ส้าหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตามที่ส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอมา โดยให้  บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จ้ากัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ้ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และ 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ้ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70) เป็นผู้ด้าเนินการถมทะเล มูลค่าการ
ลงทุนร่วมกันในส่วนของการถมทะเลประมาณ 12,900 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 และสิทธิใน
การก่อสร้าง LNG Terminal  ช่วงที่ 1 ขนาดไม่ต่้ากว่า 5 ล้านตัน เป็นเงินลงทุนประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาด
ว่าจะพร้อมเปิดด้าเนินการประมาณปี 2568  
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แผนงำน NGV  

ธุรกิจ NGV ประสบภาระขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีภาระขาดทุนจากการท่ีภาครัฐควบคมุราคาขายปลีก NGV ต่้ากว่าต้นทนุ
จริง และมีภาระส่วนลดราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะจากการดา้เนินงานตามนโยบายภาครัฐ  ดังนั น ปัจจุบัน ปตท. 
อยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงพลังงาน เพื่อทบทวนโครงสร้างราคาขายปลีก NGV โดยก้าหนดราคาขายปลีก NGV อ้างอิงราคา
น ้ามันดีเซลเกรดมาตรฐาน (Diesel Reference) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันระหว่าง NGV กับเชื อเพลิงอื่น และลดการก้ากับราคาของ
ภาครัฐ  

 ในส่วนของราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบขอความร่วมมือ ปตท. ให้ปรับราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ ลดลง 3.00 บาทต่อ
กิโลกรัม จากเดิมที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมอบหมายกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และ ปตท. 
หามาตรการช่วยเหลือรถโดยสารสาธารณะ โดยให้น้าเสนอ กบง. พิจารณาก่อนวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2563 กบง. มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม ออกไปอีก 1 เดือน (ตั งแต่
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563) และขอความร่วมมือ ปตท. อุดหนุนส่วนต่างราคา ต่อมาคณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติการประชุม
เห็นชอบขยายระยะเวลาการให้ส่วนลด ตามมติ กบง. ออกไปอีก 1 เดือน เป็นเดือนสุดท้าย และภายหลังจากนั นจะขอยุติการอุดหนุน
ราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั งขอให้ภาครัฐหาแนวทางการช่วยเหลือรูปแบบอื่นมาทดแทน  

สรุปแผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2563 
 

Plant 1Q2563 2Q2563 3Q2563 4Q2563 
GSP #1 SD 

(1 -2  ม.ค. : 2 วัน) 
TD 50% 

(8 เม.ย.– 15 พ.ค.: 38 วัน)
Major SD 

(16 พ.ค.– 30 มิ.ย.: 46 วัน) 

Major SD 
(1 – 15 ส.ค.: 15 วัน) 

 

GSP #5 Major SD 
(20 ม.ค. – 8 ก.พ. : 20 วัน) 

TD 50% 
(9 – 17 ก.พ. : 9 วัน) 

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

SD 
(6 – 15 พ.ค.: 10 วัน) 

 TD 50% 
(1 ต.ค.– 12 พ.ย.: 43 วัน) 

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

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

TD 12.5% 
(ธ.ค. : 34 วัน) 

ESP  TD 10%  
(14 – 31 พ.ค.: 18 วัน) 

  

*TD : Turn down (ลดก้าลังการผลิต) 
**SD : Shut down (หยุดการผลิต) 
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สรุปการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท. ในปี 2563 

ปตท. มุ่งมั่นด้าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสมดุลในการตอบสนองต่อความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยปตท. 

ยังคงเป็นสมาชิกดัชนีชี วัดผลการด้าเนินงานด้านความยั่งยืน (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่  8  

และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: 

THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการด้าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ค้านึงถึง

ส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social 

and Governance: ESG) 

นอกจากนี  เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง ผู้บริหาร 

กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และด้าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจและรักษาความสามารถใน

การท้าก้าไรของบริษัท โดยมีการจัดตั งศูนย์อ้านวยการจัดการภาวะวิกฤต และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีโรคอุบัติใหม่  

COVID-19 หรือ ศูนย์พลังใจ เพื่อติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ผลกระทบทั งภายในและภายนอก ก้าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ

สถานการณ์และผลกระทบ นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่จ้าเป็น ทีค่้านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็นส้าคัญ ก้ากับ

ดูแลและให้การสนับสนุนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั งสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นความเส่ียงและโอกาสที่ส้าคัญเป็นอย่างยิ่งของธุรกจิพลังงานของกลุ่ม ปตท. มุ่งเน้น

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต การใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื นท่ีปฏิบัติการ การเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่

เป็นพลังงานทางเลือกและก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี  ยังน้าหลักเกณฑ์เรื่อง

ราคาคาร์บอนมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาการลงทุน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่ได้แถลงเจตจ้านงในการประชุม 

Conference of the Parties: COP 21 ณ กรุงปารีส เมื่อปี 2558 ว่าด้วยเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ( Intended 

Nationally Determined Contributions: INDCs) ในทุกภาคส่วน ในอัตราร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการด้าเนินงานตามปกติในปี 2563 และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Nationally 

Appropriate Mitigation Action: Thailand NAMAs) ในภาคพลังงานและการขนส่งให้ได้ร้อยละ 7-20 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการด้าเนินงานตามปกติในปี 2563 กล่าวคือ 

 กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Absolute Greenhouse Gas Emission) ทั งทางตรงและทางอ้อม (Scope 

1 และ Scope 2) ของ ในปี 2563 ในปริมาณไม่เกิน 40.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) และ 

 กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อยร้อยละ 20 เทียบกับการด้าเนินงานปกติ ในปี 2573 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญด้ำนสังคม  

การด้าเนินกิจการเพื่อสังคมของ กลุ่ม ปตท. ให้ความส้าคัญกับการด้าเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และการ

ด้าเนินโครงการเพื่อสังคม (Social Investment)  โดยใช้ความเชี่ยวชาญพื นฐานของกลุ่ม ปตท. และประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านต่างๆ 
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เพื่อสนับสนุนการด้าเนินโครงการ อาทิเช่น ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร  ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แก่ชุมชน โครงการร้านกาแฟ 

คาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance)  โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community Coffee 

Sourcing) เป็นต้น นอกจากนี  ยังให้ความส้าคัญกับการพัฒนาพนักงาน การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการ

เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ผ่านการด้าเนินงานต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ทางเทคโนโลยีให้สอดรับกับสมรรถนะหลัก

ส้าคัญผ่านหลักสูตร Technology Savvy ส้าหรับพนักงาน และ Digital Acumen ส้าหรับผู้บริหาร การยกระดับการจัดการความ

ปลอดภัยกระบวนการผลิต สร้างวัฒนธรรมการท้างานที่ปลอดภัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุจากกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ และ

การประกาศค้าแถลงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการด้าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้

ความส้าคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม งบประมาณการด้าเนินกิจการเพื่อสังคมประมาณ 707 ล้านบาท ในปี 

2563   

 เป้าหมายการเพิ่มจ้านวนร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนที่มุ่ งสร้างโอกาสให้ ผู้พิการทางการได้ยิน พัฒนาอาชีพให้เป็น   

บาริสต้าเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว:  3 สาขา ในปี 2563 (ปัจจุบันมี 9 สาขา) 

กลุ่ม ปตท. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยมีการก้าหนด

มาตรการในการบริหารจัดการผลกระทบ ช่วยเหลือ และให้การสนับสนุน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายใน

และภายนอก โดยให้การสนับสนุนในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนด้านพลังงานภายในกรอบวงเงิน 600 ล้านบาท อาทิเช่น ส่วนลด 

LPG ส้าหรับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ NGV จากการปรับราคาขาย  3 บาทต่อกก. ส้าหรับรถสาธารณะในช่วงเดอืน 

เม.ย. – ก.ค. เป็น 10.62 บาทต่อกก. นอกจากนี ยังให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เช่น การบริจาค

ถุงยังชีพให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมความมัน่คงของมนุษย์ การรับบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย การบริจาคหน้ากากผ้าให้หน่วยงาน

ราชการ สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจเชื อ COVID-19 การบริจาคแอลกอฮอล์ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กล่องท้า

หัตถการความดันลบ หมวกและชุดคลุมอัดอากาศความดันบวก และเงินสมทบทุนจัดซื ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดจาก COVID-19 รวมถึงแจกแอลกอฮอล์ล้างมือส้าหรับผู้

เข้ารับบริการ ณ สถานีบริการน ้ามัน เป็นต้น รวมมูลค่าทั งหมดมากกว่า 715 ล้านบาท  

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ 

ปตท. มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวให้แก่ประเทศ ผ่านการขยายเครือข่ายก๊าซธรรมชาติ และ LNG 

(Liquefied Natural Gas) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การขยายฐานการค้าระหว่าง

ประเทศ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการสร้างคุณค่าเพิ่มจากการลงทุน ผ่านการด้าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการ LNG 

Receiving Teminal 1 และ Terminal 2  ที่สามารถรองรับการน้าเข้าในปี 2565 ได้จ้านวน 19 ล้านตันต่อปี รวมถึงโครงการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ เส้นที่ 5  และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี -วังน้อยที่ 6 ไปยังจังหวัด

ราชบุรี เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากฝ่ังตะวันออกไปยังโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวันตก เนื่องจาก

คาดการณ์ว่าก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวันตกมีแนวโน้มลดลง ซึ่งความก้าวหน้าของโครงการยังคงเป็นไปตามแผน ทั งนี  กลุ่ม ปตท. ยังมุ่งเน้น

การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท.ผ่านโครงการท่ีส้าคัญ อาทิเช่น 
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 โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eartern Economic Corridor of Innovation – EECi  ณ วัง

จันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง 

 การขยายเครือข่าย LNG Value Chain โดย PTT Global LNG (PTTGL) Company Limited 

 โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) จังหวัดชลบุรี โดย TOP 

 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดย GPSC 

 โครงการก่อสร้างโรงงานโอเลฟินส์แห่งใหม่ (OIefins Reconfiguration Project จังหวัดระยอง โดย GC 

กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑท์ี่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 89 ผลิตภัณฑ์ 

และ 273 สถานีบริการท่ีได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้ตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE   

นอกจากนี  ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั งที่ 9   

ให้แก่ ปตท. ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการด้าเนินงานของ ปตท. ที่ยึดมั่นในการก้ากับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วย

หลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นรากฐานส้าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป 
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ภาคผนวก 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม คือ บริษัท ปตท.ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) (PTTEP) 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ้ากัด (PTTNGD)  

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

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

(PTTGM)  

ธุรกิจน้ ำมัน คือ บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด มหาชน (OR)  

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ PTT International Trading Pte. Ltd. 

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

(PTTT USA) 

ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ้ากัด (TP) และ บริษัท พีทีที แทงค์ 

เทอร์มินัล จ้ากัด (PTT TANK)  

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จ้ากัด (มหาชน) (GPSC) บริษัท  พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ้ากัด (PTTES) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ้ากัด (EnCo) และ 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ้ากัด (PTT DIGITAL) 

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ้ากัด (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) และ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ้ากัด (PTT TCC) 


