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11 พฤษภาคม 2564
เรื่ อง นาส่งงบการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับงวดสามเดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนาส่งงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงิน
รวมสาหรั บงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สานักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯแล้ ว โดยสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของ
บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) สาหรับงวดสามเดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็ นดังนี ้
บริ ษัท ปตท. นา้ มันและการค้ าปลีก จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทฯ”) มีรายได้ ขายและบริ การ
118,460 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8,964 ล้ านบาท (+8.2%) จาก 4Q/63 โดยหลักจากรายได้ กลุ่มธุรกิจน ้ามัน ซึ่งราคาขายเฉลี่ย
ของผลิตภัณฑ์ นา้ มัน ปรั บตัวเพิ่ม ขึน้ ตามราคานา้ มันในตลาดโลก เป็ นผลจากกลุ่มประเทศผู้ส่ง นา้ มันเป็ นสิ นค้ า ออก
(OPEC) และชาติพันธมิตร หรื อ OPEC+ บรรลุข้อตกลงร่ วมกันในการลดปริ มาณการผลิตนา้ มัน อีกทัง้ เห็นสัญญาณ
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกจากความเชื่อมัน่ ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทัว่ โลกจะเริ่มคลี่คลายจาก
การพัฒนาและกระจายวัคซีนไปยังประชากรโลกมากขึน้ สาหรับปริ มาณขายในกลุ่มธุรกิจนา้ มันปรับตัวลดลง (-5.9%)
ในเกื อ บทุ ก ผลิ ต ภัณ ฑ์ อาทิ เบนซิ น ดี เ ซล อากาศยาน เนื่ อ งจากต้ น 1Q/64 มี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19
ระลอกใหม่เป็ นปั จจัยกดดันให้ ปริ มาณขายรวมลดลง อีกทังไตรมาสก่
้
อนเป็ นฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปี และเป็ นช่วงที่
ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการใช้ จ่ายภาคประชาชนและภาคการท่องเที่ยวในประเทศ สาหรับ
รายได้ กลุ่มธุรกิจ Non-Oil ก็ปรับตัวลดลงจากผลกระทบการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ข้ างต้ น ส่งผลให้ อุปสงค์ของ
ผู้บริ โภคลดลง อย่างไรก็ตามตั ้งแต่กลางไตรมาสนี ้ มีการออกกิจกรรมทางการตลาดซึง่ สามารถกระตุ้นยอดขายให้ เพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง สาหรับรายได้ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศนันปรั
้ บตัวเพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามราคาน ้ามันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึน้

สัดส่ วนรายได้ ขายและบริการ

*

สัดส่ วน EBITDA

*

*คำนวณจำกมูลค่ำก่อนรำยกำรปรับปรุงบัญชีระหว่ำกัน

ส าหรั บ EBITDA ใน 1Q/64 จ านวน 6,410 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ 1,314 ล้ า นบาท (+25.8%) จาก 4Q/63
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรขันต้
้ นเฉลี่ยต่อลิตรของผลิตภัณฑ์น ้ามัน นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้ ผลการดาเนินงาน
ในไตรมาสนี ด้ ี ขึ น้ ได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยด าเนิ น งานลดลง (-10.1%) โดยหลัก คื อ ค่ า โฆษณาและส่ ง เสริ ม การขาย และ
ค่าซ่อมแซม มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ ้น จากเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐ ผลการดาเนินงาน
ที่ดีขึ ้นทาให้ ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มขึ ้น
สาหรับ กาไรสุทธิ 1Q/64 มีจานวน 4,002 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,079 ล้ านบาท (+36.9%) คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุ้น
อยู่ที่ 0.38 บาท (+18.8%) สูงกว่าไตรมาสก่อน 0.06 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิจินต์ อภิวนั ทนาพร)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่บริหารการเงิน
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