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เรื่ อง

เผยแพร่งบการเงิน และสรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สาหรับงวด
3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ขอนาส่งงบการเงินเฉพาะบริ ษัทและงบการเงินรวมสาหรับงวด
3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของ ปตท. แล้ว โดยสรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มีรายละเอียด
ดังนี้
ผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563
ในไตรมาส 1 ปี 2564 (1Q2564) ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จ ากการขายจานวน 477,837 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2563 (4Q2563) จานวน 70,663 ล้านบาท หรือร้ อยละ 17.4 ส่วนใหญ่จากรายได้ของกลุ่มธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลั่น รวมถึงธุรกิจน้ ามันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นผลจากราคาขายเฉลีย่ ที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมีที่สูงขึน้ ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทีด่ ี
ขึ้น นอกจากนี้ รายได้ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้นโดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายมีปริ มาณขาย
เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ที่เพิ่มขึน้ ตามราคาปิ โตรเคมีอ้างอิง
ใน 1Q2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ต้นทุน
ทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จานวน 102,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,383 ล้านบาท หรือร้ อยละ 43.8 จาก
4Q2563 จากผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นจากทุกธุรกิจ โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลั่น โดยธุรกิจการกลัน่ มี
กาไรขั้นต้นจากการกลั่นรวมผลกระทบจากสต๊อกน้ ามัน (Accounting Gross Refining Margin: Accounting GRM)
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 2.5 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 4Q2563 เป็ น 6.9 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1Q2564 ซึ่งเป็ นผล
มาจากส่ ว นต่า งราคาผลิตภั ณฑ์ ปิโตรเลียมกับน้ า มั นดิบส่ วนใหญ่ปรั บสู ง ขึ้น ประกอบกับกาไรสต๊อกน้ ามันใน
1Q2564 ที่เพิ่มขึ้น ทางด้านผลประกอบการของธุรกิ จปิ โตรเคมีใ น 1Q2564 ปรับดีขึ้นเช่นกัน โดยส่วนต่างราคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์กับวัตถุดิบโดยรวมทั้ง สายโอเลฟิ นส์ และอะโรเมติกส์ปรั บตัว สูง ขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยได้รับแรง
สนั บ สนุ นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรวมที่ฟื้นตัว ขึ้นหลังจากการผ่ อนคลายมาตรการปิ ดเมือง ( Lockdown)
รวมถึงการใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ นอกจากนี้ผลการดาเนินงานของธุรกิจสารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ลดลง โดยปริ มาณขายเฉลีย่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติ มีผลการด าเนินงานดีขึ้นเช่นกัน โดยหลักจากธุรกิ จ
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โรงแยกก๊าซธรรมชาติจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามราคาปิ โตรเคมีอ้างอิงในตลาดโลกและปริ มาณขายทีเ่ พิ่มขึน้ ตาม
ความต้องการของลูกค้าปิ โตรเคมี ประกอบกับธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายก๊าซฯ มีผลการดาเนินงานเพิม่ ขึ้น
ส าหรั บ ก าไรสุทธิ ของ ปตท. และบริษัทย่ อ ย ใน 1Q2564 จ านวน 32,588 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้น 19,441
ล้านบาท หรือมากกว่าร้ อยละ 100.0 จาก 4Q2563 ตาม EBITDA ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้น
ประจาตามสัดส่วนของ ปตท. โดยใน 1Q2564 มีการรับรู้กาไรจากการซื้อกิจการสุทธิด้วยการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่
เกิดจากการสารวจและประเมินค่าของบริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP) ประมาณ
4,100 ล้านบาท ขณะที่ 4Q2563 รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิภาษี ของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 7,700 ล้าน
บาท แม้ว่าจะมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์และอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงภาษีเงินได้เพิ่มขึน้
ผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563
ใน 1Q2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจานวน 477,837 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี
2563 (1Q2563) จานวน 5,730 ล้านบาท หรือร้ อยละ 1.2 ส่วนใหญ่จากรายได้ของธุรกิจน้ ามันที่ลดลงตามปริ มาณขาย
ที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงรายได้ของกลุ่มธุรกิจก๊ าซธรรมชาติและ ธุ รกิ จ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่ปรับลงตามราคาขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ของกลุ่ม
ปิ โตรเคมีและการกลั่น รวมถึงธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นตามราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมีที่
สูงขึ้น
ใน 1Q2564 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA เพิ่มขึ้น 70,612 ล้านบาท หรือมากกว่าร้ อยละ 100.0 จาก
1Q2563 สาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลั่น โดยธุรกิจการกลั่นมีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
กาไรสต๊อกน้ ามันประมาณ 12,000 ล้านบาทในไตรมาสนี้ ตามราคาน้ ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาส 4Q2563
เทียบกับขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันประมาณ 32,000 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ Accounting GRM
ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 6.9 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1Q2564 จากขาดทุน 7.6 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1Q2563
รวมถึงผลการดาเนินงานของธุรกิจปิ โตรเคมีก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิ บ
สายโอเลฟิ นส์และอะโรเมติกส์ โดยรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้ องการซื้อสินค้าปลายน้ าที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีผลการด าเนินงานปรับตัวดีขึ้นโดยหลักจากกาไรขั้นต้นที่สูงขึ้นของคอนเดนเสทใน
ประเทศ อีกทั้ง กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี ผลการด าเนินงานดีขึ้น โดยหลักจากต้นทุนก๊าซฯ ที่ลดลง และราคาขาย
เฉลี่ ย ที่ สู ง ขึ้น ของธุรกิ จโรงแยกก๊ าซธรรมชาติ และธุรกิ จจั ดหาและจัด จาหน่ายก๊ าซฯ ที่ ขายให้กั บกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ธุรกิจน้ามันมีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เช่นกัน โดยหลักจากกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า
ปริ มาณขายลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนินงานของธุรกิจส ารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมปรับลดลงตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง แม้ว่าปริ มาณขายจะเพิม่ ขึ้น
สาหรับกาไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อย ใน 1Q2564 จานวน 32,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34,142 ล้าน
บาท หรือมากกว่าร้ อยละ 100.0 จาก 1Q2563 ตาม EBITDA ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ ประจา
ใน 1Q2564 ตามกล่าวข้างต้น รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้สกุลต่างประเทศใน 1Q2564 ลดลงตาม
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงน้อยกว่า 1Q2563 แม้ว่าจะมีการรับรู้ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์และภาษีเงินได้ทเี่ พิ่มขึ้น
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สถานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 31 มีนาคม 2564
สถานะการเงิ นของปตท. และบริษัทย่ อ ย ณ 31 มี น าคม 2564 บริ ษัทมี สิ น ทรั พย์ ร วม 2,746,715
ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 202,532 ล้ านบาท หรือ ร้ อ ยละ 8.0 จาก ณ 31 ธั น วาคม 2563 สาเหตุหลักจากที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น 86,349 ล้านบาท จากการซื้อธุรกิจของ PTTEP รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้และสินค้าคงเหลือตาม
ราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,343,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85,219 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.8
ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 54,999 ล้านบาท โดยหลักจากการออกหุ้นกู้สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ ของบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (GC) ประกอบกับเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตาม
ต้นทุนการซื้อสินค้าและวัตถุดบิ ทีส่ ูงขึ้น นอกจากนี้ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,403,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117,313 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 9.1 โดยหลักจากการเพิ่มทุนของบริ ษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) (OR) และกาไรสุทธิ
ของปตท. และบริ ษัทย่อยใน 1Q2564
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ ายผู้ลงทุนสัมพันธ์
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