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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 และประจ ำปี 2555  

1. ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษทัย่อย 

เศรษฐกจิโลกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 (Q4/2555) ฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย กองทุนการเงนิระหว่าง

ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดอืนมกราคม 2556 คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกใน Q4/2555 จะขยายตวั

ประมาณรอ้ยละ 3.0 ขยายตวัต่อเนื่องจากไตรมาสที ่3 ปี 2555 (Q3/2555) ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 2.8 เนื่องจากเศรษฐกจิของกลุ่ม

ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกจิใหม่ (Developing and Emerging Economies) มกีารขยายตวัต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็น

ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลและการด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย ประกอบกบัภาคการผลติและการ

สง่ออกเริม่ปรบัตวัดขีึน้ ขณะทีเ่ศรษฐกจิของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ (Advanced Economies) ยงัมคีวามไม่แน่นอนจากการฟ้ืน

ตวัของเศรษฐกจิทีเ่ปราะบาง กล่าวคอื เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาขยายตวัชะลอลง โดยมสีาเหตุหลกัจากการทีร่ฐับาลตดัลดรายจ่าย

งบประมาณดา้นกลาโหม และสนิคา้คงคลงัปรบัลดลง เน่ืองจากความกงัวลเกีย่วกบัปญัหาภาวะหน้าผาทางการคลงั (Fiscal Cliff) 

แมว้่าจะมกีารขยายตวัของการบรโิภคภาคเอกชนและการฟ้ืนตวัของภาคอสงัหารมิทรพัยก์ต็าม นอกจากนี้เศรษฐกจิของกลุ่ม

ประเทศทีใ่ชเ้งนิสกุลยูโรยงัคงมคีวามอ่อนแอมากกว่าทีค่าด เป็นผลจากมาตรการรดัเขม็ขดัของรฐับาลเพื่อลดการขาดดุลของ

ภาคการคลงัและการเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อของภาคธนาคาร ท าใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวัทัว่ทั ้งภูมภิาค อย่างไรกต็าม ความ

เสีย่งทีก่รซีจะออกจากการเป็นสมาชกิของกลุ่มประเทศ EU ลดลง หลงัจาก IMF และทีป่ระชุมรฐัมนตรคีลงัของกลุ่มประเทศทีใ่ช้

เงนิสกุลยโูร มมีตอินุมตักิารเบกิจ่ายเงนิช่วยเหลอืกรซีวงเงนิ 4.9 หมื่นลา้นยโูร ถงึแมว้่ากจิกรรมทางเศรษฐกจิจะเริม่ปรบัตวัดขีึน้ 

แต่ภาพรวมของทัง้ปี 2555 เศรษฐกจิโลกขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลงกว่าปี 2554 โดย IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกจิโลกตลอดทัง้

ปี 2555 จะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 3.2 ชะลอลงจากปี 2554 ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 3.9  

ความตอ้งการใชน้ ้ามนัของโลกใน Q4/2555 เฉลีย่อยู่ที ่91.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เพิม่ขึน้จาก Q3/2555 และ Q4/2554 

ทีอ่ยู่ที ่90.0 และ 89.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ตามล าดบั ตามรายงานของส านักงานพลงังานสากล (International Energy Agency: 

IEA) ณ เดอืนมกราคม 2556 ซึง่เป็นผลจากความตอ้งการของจนีและอนิเดยีเพิม่ขึน้มาก รวมทัง้ญี่ปุ่นทีม่คีวามต้องการใชน้ ้ามนั

เพิม่ขึน้ในช่วงฤดูหนาวเพื่อน าไปผลติกระแสไฟฟ้าทดแทนพลงังานนิวเคลียร์ ในส่วนของความต้องการน ้ามนัของยุโรปและ

สหรฐัฯ ทรงตวั ทัง้นี้ความตอ้งการน ้ามนัเฉลีย่ในปี 2555 อยู่ที ่89.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เพิม่ขึน้จาก 88.9 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในปี 

2554 ส าหรบัราคาน ้ามนัดิบยงัคงอยู่ในระดบัสูงจากปจัจยัความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน ้ามนับริเวณตะวนัออกกลางและ

แอฟรกิาเหนือ (MENA) ทีท่ าใหเ้กดิความกลวัว่าอุปทานจะชะงกังนั อาท ิความตงึเครยีดระหว่างอหิร่านและอสิราเอล เป็นตน้  

ราคาผลติภณัฑ์ปิโตรเคมทีัง้สายโอเลฟินสแ์ละอะโรเมตกิสใ์น Q4/2555 ปรบัตวัสงูขึน้จากไตรมาสก่อน ตามราคา

น ้ามนัดบิและแนฟทาทีป่รบัเพิม่ขึน้   รวมทัง้จากสภาวะอุปทานตงึตวั ในส่วนของราคากลุ่มผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิส ์ราคาเฉลี่ย

เบนซนีปรบัตวัสงูขึน้ เนื่องจากอุปทานอยู่ในสภาวะตงึตวัมาก ประกอบกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึ้นมากจากตลาดจนี ส าหรบัราคา

เฉลีย่พาราไซลนีปรบัตวัสงูขึน้ จากความตอ้งการในตลาด PTA ทีม่ากขึน้ตามสภาพตลาดโพลเีอสเตอรข์องจนีทีป่รบัตวัเชงิบวก 

ภาพรวมราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนปี 2555 ปรบัตวัลดลงตามความต้องการสนิคา้ทีอ่ยู่ในระดบัต ่า จากความกงัวล

ต่อสภาวะเศรษฐกจิทัง้ในยุโรปและสหรฐัฯ โดยราคาผลติภณัฑโ์อเลฟินสป์รบัตวัลดลงตามความต้องการในตลาดทีซ่บเซาจน

ผูผ้ลติปลายทางหลายรายต้องลดอตัราการผลติ ในส่วนของราคาผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสป์รบัตวัลดลง ยกเวน้เบนซนี เนื่องจาก

ปรมิาณการผลติเบนซนีลดลงจากผลกระทบของการใช ้Shale Gas และ Shale Oil เป็นวตัถุดบิมากขึน้ ประกอบกบัการทีโ่รง
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กลัน่น ้ามนัหยุดซ่อมบ ารุงและหยุดฉุกเฉิน ส าหรบัราคาพาราไซลนีเฉลีย่ทัง้ปี 2555 ปรบัตวัลดลง เนื่องจากวกิฤตหินี้สาธารณะ

ในยุโรป กอปรกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกจิในสหรฐัฯ และจนี ส่งผลใหค้วามต้องการใช้ผลติภณัฑ์ขัน้กลางและขัน้ปลายปรบั

ลดลง  

เศรษฐกจิไทยใน Q4/2555 ปรบัตวัดขีึน้จาก Q3/2555 และ Q4/2554 มาก เนื่องจากเศรษฐกจิใน Q4/2554 หดตวั 

ซึง่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วม นอกจากนี้การบรโิภคและการลงทุนภายในประเทศขยายตวัมากกว่าทีค่าด โดยสว่นหนึ่ง

เป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลและโครงการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ รวมถงึการลงทุนของภาคเอกชน

เพื่อซ่อมแซมและชดเชยความเสยีหายจากปญัหาอุทกภยั ซึง่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตวัของภาคการส่งออก ทัง้น้ี 

เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2556 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) รายงานตวัเลขเศรษฐกจิ

ไทยในปี 2555 ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 6.4 สงูกว่าประมาณการทีร่อ้ยละ 5.5 และปรบัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 0.1 ในปี 2554 ซึง่ไดร้บั

ผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วม  
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ปจัจยัต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ สง่ผลใหผ้ลประกอบการ Q4/2555 เทยีบกบั Q4/2554 และ Q3/2555 และปี 2555 

เทยีบกบัปี 2554  สรุปไดด้งันี้ 
                                                                            หน่วย : ลา้นบาท  

 
Q4/2554 Q3/2555 Q4/2555 

 เพ่ิม/(ลด) 
ปี 2554 ปี  2555 

เพ่ิม
(ลด) YoY QoQ 

รำคำน ้ำมนัดิบดไูบเฉล่ีย ($/bbl) 106.5 106.3 107.5 0.9% 1.1% 106.2 109.1 2.7% 
ยอดขำย 595,327 686,025  732,886  23.1%  6.8% 2,428,126  2,793,833  15.1%  
: ส ารวจและผลติฯ 45,652  56,228  57,657  26.3%  2.5%  169,646  212,537  25.3%  
: ก๊าซ ฯ 1/ 105,003  130,914  135,696  29.2%  3.7%  412,801  510,684  23.7%  
: น ้ามนั 2/ 141,377  147,113  151,131  6.9%  2.7%  558,524  607,741  8.8%  
: การคา้ระหว่างประเทศ 3/ 336,694  395,630  430,205  27.8%  8.7% 1,427,552  1,635,520  14.6%  
: ปิโตรเคมี 4/ 18,535  22,884  22,085  19.2%  (3.5%)  75,171  83,825  11.5% 
: ถ่านหนิ 5/ 9,619  8,451  7,039  (26.8%)  (16.7%)  30,812  28,739  (6.7%) 
: อื่นๆ 6/ 834  1,041  1,082  29.7%  3.9%  2,909  4,348  49.5%  
: รายการระหว่างกนั (62,387) (76,236) (72,009) (15.4%) 5.5% (249,289) (289,561) (16.2%) 
EBITDA 51,599  56,309  53,313  3.3%  (5.3%)  211,373  227,842  7.8%  
: ส ารวจและผลติฯ 32,996  40,193  39,663  20.2%  (1.3%)  118,535  152,098  28.3%  
: ก๊าซ ฯ  9,880  12,067  9,259  (6.3%) (23.3%) 62,195  52,266  (16.0%) 
: น ้ามนั 2,874  2,906  3,188  10.9%  9.7% 13,224  15,443  16.8%  
: การคา้ระหว่างประเทศ  1,538 (2,195) (1,590) n.m.  27.5% 3,290  (3,846) n.m. 
: ปิโตรเคมี  615  970  661  7.8% (31.8%)  3,777  2,973  (21.3%) 
: ถ่านหนิ  3,292  2,322  1,594  (51.6%)  (31.4%)  9,368  7,703  (17.8%) 
: อื่นๆ  314  378  421  34.1%  11.4%  656  1,163  77.4%  
: รายการระหว่างกนั 90  (332)  117  30.0% n.m. 328  42  (87.2%)  
EBIT 35,590  38,641  36,572  2.8%  (5.4%)  156,058  162,605  4.2%  
: ส ารวจและผลติฯ 24,697  28,530  28,645  16.0%  0.4%  85,003  109,406  28.7%  
: ก๊าซ ฯ  4,007  8,654  5,811  45.0% (32.9%) 46,992  38,678 (17.7%) 
: น ้ามนั  2,264  2,312  2,585  14.2%  11.9% 10,781  13,101  21.5%  

: การคา้ระหว่างประเทศ          

- ไมร่วมผลกระทบจาก FX 1,535 (2,199) (1,595) n.m.  27.4% 3,277  (3,861) n.m. 
- รวมผลกระทบจาก FX 2,706 511 1,087 (59.8%) n.m. 6,776 3,811 (43.7%) 

: ปิโตรเคมี  438  718  392  (10.3%) (45.3%)  2,894  1,949  (32.7%) 
: ถ่านหนิ  2,576  986  603  (76.6%)  (38.8%) 7,299  3,598  (50.7%) 
: อื่นๆ  (17) (29) 13 n.m. n.m. (518) (310) 40.2%  
: รายการระหว่างกนั 90  (331)  118  31.1% n.m. 330  44  86.7% 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 16,008  17,668  16,741  4.6%  (5.3%)  55,315  65,237  17.9%  
ต้นทุนทำงกำรเงิน 4,592  5,006  5,495  19.7%  9.8%  18,035  19,763  9.6%  
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน 2,652  3,408 3,577 34.9% 4.9% 1,099  7,615  n.m. 
ภำษีเงินได้ 7,631  8,935  12,455  63.2%  39.4%  43,226  46,516  7.6% 

ก ำไร/(ขำดทุน) สทุธิ 17,590  36,054  22,712  29.1% (37.0%) 106,260  104,666  (1.5%) 
ก ำไรสทุธิต่อหุ้น(บำท/หุ้น) 7/ 6.15  12.62  7.95  29.3% (37.0%) 37.24  36.64  (1.6%) 
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หมายเหตุ : /1 ประกอบดว้ยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิบรษิทั ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั (PTTNGD) บรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจ ากดั (PTTLNG) และบรษิทั 
ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม (CHPP) และรวมบรษิทั ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ไทย) จ ากดั (TTM (T)) บรษิทั ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซยี) จ ากดั (TTM 
(M)) และบรษิทั ผลติไฟฟ้าและน ้าเยน็ จ ากดั (DCAP) ตามสดัส่วนการถอืหุน้  

          /2 ประกอบดว้ยธุรกจิน ้ามนั บรษิทั ปตท. (กมัพูชา) จ ากดั (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) และบรษิทั ปตท. ธุรกจิคา้
ปลกี จ ากดั (PTTRB) ซึง่รวมบรษิทั ไทยลูบ้เบลน็ดิง้ จ ากดั (TLBC) ที ่PTTRB และบรษิทัถอืหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 100  

          /3 ประกอบดว้ยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ และบรษิทั ปตท.คา้สากล จ ากดั (PTTT)   
                /4 ประกอบดว้ยบรษิทั พทีที ีโพลเีมอร ์มารเ์กต็ติ้ง จ ากดั (PTTPM) บรษิทั พทีที ีโพลเิมอร ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (PTTPL) บรษิทั พทีที ีแทงค ์
เทอรม์นิลั จ ากดั (PTT TANK) และรวมบรษิทั พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จ ากดั (PTTAC) บรษิทั เอช็เอม็ซ ีโปลเีมอส ์จ ากดั (HMC) บรษิทั พทีที ีเอม็ซซี ี
ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

          /5 ประกอบดว้ยบรษิทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึง่บรษิทั International Coal Holdings Limited (ICH) ถอืหุน้ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100 (ICH เป็นบรษิทัย่อยของ PTT Mining Limited (PTTML) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั พทีที ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (PTTI) ทีถ่อื
หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100)  

          /6 ประกอบดว้ยบรษิทั เอนเนอรย์ี ่คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (EnCo) บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (BSA) บรษิทั ปตท. กรนี เอ็น
เนอรย์ี ่จ ากดั (PTTGE) และบรษิทั พทีที ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (PTTI) 

          /7 ก าไรต่อหุ้นข ัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด 

 
1.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษทัยอ่ย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 

 ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายจ านวน 732,886 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q4/2554 รอ้ยละ 
23.1 โดยมสีาเหตุหลกัจากราคาขายทีเ่พิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัในตลาดโลก (ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิดไูบเพิม่ขึน้จาก 106.5 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน Q4/2554 เป็น 107.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน Q4/2555) รวมทัง้ปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ใน
เกอืบทุกผลติภณัฑ ์ ในขณะทีก่ าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ ค่าเสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอื่น
และรายไดอ้ื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน (EBITDA) เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยจ านวน 1,714 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3  
ซึง่สว่นใหญ่มาจากผลประกอบการทีด่ขี ึน้ของบรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) และหน่วย
ธุรกจิน ้ามนั นอกจากนี้ ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 7,939 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 138.0 เมื่อเทยีบกบั Q4/2554  จากผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิการกลัน่ทีม่ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จากสว่น
ต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูกบัน ้ามนัดบิปรบัตวัดขีึน้ แมว้่าจะมผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิปิโตร
เคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ จากสว่นต่างราคาเบนซนีทีป่รบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจากมคีวามตอ้งการน าเขา้สารเบน
ซนีจากสหรฐัฯและจนีค่อนขา้งสงู ขณะทีโ่รงโอเลฟินสห์ลายแหง่ในเอเชยี สหรฐัฯ และยุโรปยงัคงลดก าลงัการผลติ ท าใหม้สีาร
เบนซนีทีเ่ป็นผลติภณัฑพ์ลอยไดผ้ลติออกมาสูต่ลาดน้อยลง เป็นเหตุใหส้หรฐัฯ จ าเป็นตอ้งน าเขา้จากเอเชยีมากขึน้ รวมถงึกลุ่ม
ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ จากปรมิาณขายทีเ่พิม่สงูขึน้ เน่ืองจากใน Q4/2554 มกีารหยุดผลตินอก
แผนงานของโรงโอเลฟินส ์ I4-1 เป็นเวลา 18 วนั รวมทัง้มกีารจดัสง่วตัถุดบิไดน้้อยลงจากผลกระทบของเหตุการณ์น ้าทว่ม ใน 
Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 3,577 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.9 จาก Q4/2554 ทีม่กี าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 2,652 ลา้นบาท รวมทัง้ ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จ านวน 12,455 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q4/2554 จ านวน 4,824 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.2 สง่ผลใหใ้น Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมี
ก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 5,122 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.1 จากก าไรสทุธ ิ17,590 ลา้นบาทใน Q4/2554 (หรอืคดิเป็น 6.15 บาท
ต่อหุน้) เป็นก าไรสทุธ ิ22,712 ลา้นบาทใน Q4/2555 (หรอืคดิเป็น 7.95 บาทต่อหุน้)  
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 3 ปี 2555 

ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายจ านวน 732,886 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q3/2555 รอ้ยละ 6.8 
จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ในเกอืบทุกผลติภณัฑร์วมทัง้ราคาขายทีเ่พิม่สงูขึน้ตามราคาน ้ามนัในตลาดโลก (ราคาเฉลีย่ของ
น ้ามนัดบิดไูบเพิม่ขึน้จาก 106.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน Q3/2555 เป็น 107.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน Q4/2555) 
ในขณะที ่EBITDA ลดลง 2,996 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.3  ซึง่สว่นใหญ่มาจากผลประกอบการทีล่ดลงของหน่วยธุรกจิก๊าซ
ธรรมชาตแิละธุรกจิถ่านหนิ แมว้่าผลประกอบการของธุรกจิน ้ามนัจะดขีึน้ นอกจากนี้ ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมสีว่น
แบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 7,939 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39.9 เมื่อเทยีบ 13,217 ลา้นบาทใน Q3/2555 เป็นผล
จากกลุ่มธุรกจิการกลัน่ทีม่ผีลการด าเนินงานลดลงจากสว่นต่างราคาทีป่รบัตวัลดลงและผลขาดทนุจากสต๊อกน ้ามนั ในขณะที ่
Q3/2555 มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั แมว้่าธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสจ์ะมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จาก product spread ของ 
เบนซนีและพาราไซลนีทีป่รบัตวัสงูขึน้จากอุปทานทีต่งึตวั อย่างไรกต็ามผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินส์
ลดลง สาเหตุหลกัมาจากโรงโอเลฟินสแ์ละโพลเิมอรม์อีตัราการใชก้ าลงัผลติลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงประจ าปีและปิดซ่อมแซม
เครื่องจกัรทีข่ดัขอ้ง สง่ผลใหม้ปีรมิาณผลติและปรมิาณขายลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า แม ้Spread Margin เกอืบทุกผลติภณัฑ์
จะปรบัตวัสงูขึน้ นอกจากนี้ ใน Q4/2555 PTTEP มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยข์องแหล่งมอนทารา จ านวน 
2,911 ลา้นบาท รวมทัง้ ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ จ านวน 12,455 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 
Q3/2555 จ านวน 3,520 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.4  ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่น
จ านวน 3,577 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 จาก Q3/2555 ทีม่กี าไรจากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 3,408 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้น 
Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธลิดลง 13,342 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 37.0 จากก าไรสทุธ ิ36,054 ลา้นบาทใน 
Q3/2555 (หรอืคดิเป็น 12.62 บาทต่อหุน้) เป็นก าไรสทุธ ิ22,712 ลา้นบาทใน Q4/2555 (หรอืคดิเป็น 7.95 บาทต่อหุน้)  

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

ในปี 2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายจ านวน 2,793,833 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2554 รอ้ยละ 15.1 
เป็นผลมาจากปรมิาณและราคาขายผลติภณัฑท์ีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิดไูบเพิม่ขึน้จาก 106.2 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รลในปี 2554 เป็น 109.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลในปี 2555 (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7) สง่ผลให ้EBITDA เพิม่ขึน้จ านวน 
16,469 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8  ซึง่สว่นใหญ่มาจากผลประกอบการทีด่ขี ึน้ของ ปตท.สผ และหน่วยธุรกจิน ้ามนั 
อย่างไรกต็าม ในปี 2555 ปตท. มสีว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มจ านวน 27,091 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.1 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2554  จากผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิการกลัน่ทีล่ดลง โดยมสีาเหตุหลกัจากการขาดทุนสต๊อกน ้ามนั แมว้่า
ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิดไูบปี 2555 จะสงูกว่าปี 2554 อยู่รอ้ยละ 2.7 แต่เน่ืองจากราคาน ้ามนัในปี 2555 มคีวามผนัผวนจาก
ปญัหาวกิฤตหนี้ยโุรปทีย่งัคงยดืเยือ้ และการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ ท าใหร้าคาน ้ามนัดบิปรบัตวัในทศิทางทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่
น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ในขณะทีร่าคาน ้ามนัดบิในปี 2554 ปรบัตวัในทศิทางสงูขึน้อย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว
และสนึามทิีป่ระเทศญีปุ่น่ ประกอบกบัอุปทานตงึตวัจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลาง จงึมกี าไรจากสต๊อกน ้ามนัใน
ปี 2554 สว่นกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีผีลการด าเนินงานทีส่งูขึน้ จากปรมิาณขายผลติภณัฑโ์อเลฟินสท์ี่เพิม่ขึน้ เน่ืองจากในปี 2555 
โรงแยกก๊าซฯหน่วยที ่6 ของ ปตท. สามารถสง่วตัถุดบิใหโ้รงโอเลฟินสไ์ดใ้นปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีค่รึง่ปีหลงัของปี 2554 
เกดิเหตุการณ์ท่อสง่ก๊าซธรรมชาตริัว่และน ้าทว่มใหญ่ ท าใหโ้รงแยกก๊าซฯตอ้งลดก าลงัการผลติ จงึท าใหส้ง่วตัถุดบิใหโ้รงงานปิ
โตรเคมไีดน้้อยลง แมว้า่สว่นต่างระหว่างผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละวตัถุดบิปรบัตวัลดลงโดยเฉพาะผลติภณัฑพ์าราไซลนี
เน่ืองจากความตอ้งการของผูผ้ลติปลายน ้า โดยมโีรงงานพทีเีอหลายแห่งไดล้ดก าลงัการผลติลงจากภาวะขาดทุน  

ในปี 2555  ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 7,615 ลา้นบาทสว่นใหญ่เกดิจากการแขง็ค่า
ของเงนิบาทในชว่งปลายปี ท าใหเ้กดิก าไรทางบญัชจีากการแปลงค่าภาระหนี้สกุลต่างประเทศเป็นสกุลบาท ในขณะทีปี่ 2554 มี
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 1,099 ลา้นบาท และในปี 2555 มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จ านวน 46,516 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2554 จ านวน 3,290 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.6 อย่างไรกต็ามในปี 2555 ปตท.สผ. มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ย
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ค่าของสนิทรพัยแ์หล่งมอนทาราจ านวน 6,366 ลา้นบาท รวมทัง้ PTTI มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน 
EMG จ านวน 3,972 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้นปี 2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธลิดลง 1,594 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
1.5 จากก าไรสทุธ ิ106,260 ลา้นบาทในปี 2554 (หรอืคดิเป็น 37.24 บาทต่อหุน้) เป็นก าไรสทุธ ิ104,666 ลา้นบาทในปี 2555 
(หรอืคดิเป็น 36.64 บาทต่อหุน้) ทัง้นี้ ก าไรสทุธดิงักล่าวเป็นก าไรจากผลประกอบการของ ปตท. ประมาณรอ้ยละ 43 อกีรอ้ยละ 
57 เป็นผลประกอบการของบรษิทัในเครอืตามสดัสว่นการลงทุน 

 
1.2 ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.และบริษทัย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธรุกิจ 

 1.2.1 กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและกำ๊ซธรรมชำติ 

 ธรุกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรอื ปตท.สผ. 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 

ใน Q4/2555 ปตท.สผ. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ปตท. มรีายไดจ้ากการขายจ านวน 57,657 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
12,005 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.3 จาก Q4/2554 ซึง่เป็นผลมาจากทัง้ปรมิาณขายและราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ 
โดยปรมิาณขายเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 250,848 บารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิต่อวนัใน Q4/2554 เป็น 294,233 บารเ์รลเทยีบเทา่
น ้ามนัดบิต่อวนัใน Q4/2555 ซึง่ปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจากโครงการบงกช โดยแหล่งบงกชใตเ้ริม่ผลติตามก าหนดใน
สญัญาซือ้ขายในเดอืนมถุินายน 2555 นอกจากนี้ ปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้ยงัมาจากโครงการเอส 1 จากหลุมผลติใหม่ใน Q4/2555 
รวมทัง้การใชเ้ทคนิค Beam Pump เพื่อใหม้ปีรมิาณผลติน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้ และโครงการยาดานา จากการเรยีกซือ้ก๊าซธรรมชาติ
ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ของ ปตท. ในขณะที ่Q4/2554 มกีารเรยีกซือ้ก๊าซฯ ในปรมิาณทีล่ดลงจากผลกระทบของเหตุการณ์น ้าท่วม  
อย่างไรกต็าม ปรมิาณการขายของโครงการอาทติยเ์หนือลดลง จากการหยุดผลติตัง้แต่เดอืน พ.ย.2554 นอกจากนี้ ราคาขาย
ผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีเ่ป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.4 จาก 61.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิใน Q4/2554 
เป็น 66.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิใน Q4/2555  

EBITDA ใน Q4/2555 จ านวน 39,663 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q4/2554 จ านวน 6,667 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 20.2 อนัเป็นผลมาจากปรมิาณขายและราคาขายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวขา้งตน้  แมว้่าใน Q4/2555 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทน
ส าหรบัปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้ 1,369 ลา้นบาท ตามรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้  และค่าใชจ้่ายในการส ารวจปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้ 
1,261 ลา้นบาท  สว่นใหญ่จากค่าการส ารวจตามแผน Evaluation Program ช่วงฤดหูนาวของโครงการแคนาดา ออยล ์ แซนด ์
เคเคด ีและค่าใชจ้่ายในการส ารวจคลื่นไหวสะเทอืนแบบ 3 มติ ิของโครงการเอ 4, 5 และ 6/48 

EBIT ใน Q4/2555 จ านวน 28,645 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q4/2554 จ านวน 3,948 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
16.0 เน่ืองจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว แมว้่าค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ สว่นใหญ่จากโครงการบงกช และ
โครงการเวยีดนาม 16-1 ตามสนิทรพัยพ์รอ้มใชง้านทีเ่พิม่ขึน้  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 3 ปี 2555 

ใน Q4/2555 ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขายจ านวน 57,657 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,429 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
2.5 จาก Q3/2555 ซึง่เป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ โดยราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีเ่ป็นเงนิ
เหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 จาก 64.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิใน Q3/2555 เป็น 66.4 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิใน Q4/2555 นอกจากนี้ ปรมิาณขายเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 292,228 บารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิต่อวนั
ใน Q3/2555 เป็น 294,233 บารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิต่อวนัใน Q4/2555 ซึง่ปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจากโครงการ
ยาดานา จากการเรยีกซือ้ก๊าซธรรมชาตใินปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้จาก ปตท. และปรมิาณขายน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้จากโครงการเวยีดนาม 
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16-1 และโครงการเอส 1 อย่างไรกต็าม โครงการบงกช มปีรมิาณการขายทีล่ดลงจากแหล่งบงกชเหนือ เน่ืองจากมกีารหยุดผลติ
บางสว่นในไตรมาสที ่4 ปี 2555 

EBITDA ใน Q4/2555 จ านวน 39,663 ลา้นบาท ลดลงจาก Q3/2555 จ านวน 530 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.3 
อนัเป็นผลจากค่าใชจ้่ายในการบรหิารและค่าใชจ้่ายในส ารวจเพิม่ขึน้ โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากการบรจิาค ค่าที่
ปรกึษาทางการเงนิ และค่าทีป่รกึษาเพื่อซือ้หุน้บรษิทั Cove Energy Plc.  

EBIT ใน Q4/2555 จ านวน 28,645 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q3/2555 จ านวน 115 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 
จาก Q3/2555 แมว้่า EBITDA จะลดลงกต็าม แต่เน่ืองจากค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลง จากการหยุดผลติของแหล่ง
บงกชเหนือใน Q4/2555  

 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

ในปี 2555 ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขายจ านวน 212,537 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 42,891 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
25.3 จากปี 2554 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากทัง้ราคาขายและปรมิาณขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ โดยราคาขายผลติภณัฑ์
เฉลีย่ทีเ่ป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.9 จาก 55.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิในปี 2554 เป็น 64.9 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิในปี 2555 ตามราคาน ้ามนัในตลาดโลกทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิาณขาย
เฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 265,047 บารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิต่อวนัในปี 2554 เป็น 275,923 บารเ์รลเทยีบเท่าน ้ามนัดบิต่อวนัในปี 
2555 โดยปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจากโครงการบงกชใต ้ จากการเริม่ผลติตามก าหนดในสญัญาซือ้ขายในเดอืนม.ิย.55 
นอกจากนี้ ปรมิาณขายน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้จากโครงการเวยีดนาม 16-1 และโครงการเอส 1 จากการเร่งการผลติจากหลุมใหม ่
รวมทัง้จากการใชเ้ทคนิค Beam Pump ของโครงการเอส 1 ท าใหส้ามารถผลติน ้ามนัดบิไดเ้พิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม ปรมิาณขาย
ก๊าซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทติยเ์หนือและโครงการอาทติยล์ดลง จากการหยุดผลติตัง้แต่เดอืน พ.ย.2554 ของ
โครงการอาทติยเ์หนือ และปรมิาณลดลงตามสญัญาซือ้ขายของโครงการอาทติย ์

EBITDA ในปี 2555 จ านวน 152,098 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2554 จ านวน 33,562 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
28.3 อนัเป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวขา้งตน้ แมว้่าจะมคี่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรบั
ปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้ 4,814 ลา้นบาท ตามรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากการบรจิาค 
ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ และค่าทีป่รกึษาเพื่อซือ้หุน้บรษิทั Cove Energy Plc. 

EBIT ในปี 2555 จ านวน 109,406 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2554 จ านวน 24,403 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
28.7 เนื่องจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว แมว้่าค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่จากโครงการบงกชและ 
โครงการเอส 1 ตามสนิทรพัยพ์รอ้มใชง้านที่เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ ยงัเพิม่ขึน้จากโครงการเวยีดนาม 16-1 ที่มปีรมิาณการผลติ
เพิม่ขึน้ เนื่องจากในปี 2555 มกีารผลติเตม็ปี และมสีนิทรพัยพ์รอ้มใชง้านเพิม่ขึน้ 

 หน่วยธรุกิจกำ๊ซธรรมชำติ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 

ใน Q4/2555  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิมรีายไดจ้ากการขาย  135,696  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 30,693 ลา้นบาทหรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ  29.2  จาก Q4/2554  เน่ืองจาก 

   - ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตัวของก๊าซ
ธรรมชาติ) เพิม่ขึน้จ านวน 827 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 3,919 mmcfd ใน Q4/2554 เป็น 4,746 mmcfd ใน 
Q4/2555 (ทีค่่าความรอ้น 1,000 บทียีูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  21.1  โดยเพิม่ขึน้ในทุกกลุ่มลูกคา้ เนื่องจาก
ในช่วงตน้ Q4/2554 เกดิวกิฤตน ้าท่วม ท าใหม้คีวามตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาตลิดลง    ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ใน Q4/2555
เพิม่ขึน้ในทุกกลุ่มลกูคา้ยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรม เมื่อเทยีบกบั Q4/2554 ตามราคาน ้ามนัเตาทีใ่ชอ้า้งองิ      



8 

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพิม่ขึน้จาก 1,500,378 ตนั ใน Q4/2554 เป็น 1,748,375 ตนั ใน 
Q4/2555  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.5 โดยเพิม่ขึน้ในทุกผลติภณัฑ ์ เน่ืองจากใน Q4/2554  โรงแยกก๊าซฯตอ้งลดก าลงัการผลติจาก
เหตุการณ์น ้าท่วม ราคาผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ เฉลีย่เพิม่ขึน้เกอืบทุกผลติภณัฑต์ามราคาทีใ่ชอ้า้งองิปรบัตวัเพิม่ขึน้  

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในไตรมาสนี้มจี านวน 9,259 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจาก Q4/2554 จ านวน 621 ลา้นบาท
หรอืลดลงรอ้ยละ  6.3  สาเหตุหลกัเนื่องจากต้นทุน  Feed  cost  ทีเ่พิม่ขึน้ 20% ส่งผลใหก้ าไรจากการขายโรงแยกก๊าซและ 
ธุรกจิ NGV ลดลง แมว้่าราคาขายผลติภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซกเ็พิม่ขึน้ตามราคาปิโตรเคมแีต่เพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ ่ากว่าต้นทุน   
ราคาขายปลกี  NGV  ยงัถูกตรงึราคาไว้ที่ 10.50 บาท/กก. (ยกเวน้รถขนส่งสาธารณะที่ราคาขายอยู่ที่  8.50  บาท/กก. 
เน่ืองจากไดร้บัสว่นลด  2 บาท/กก.)   EBIT  ในไตรมาสนี้ อยู่ที ่  5,811 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่า Q4/2554 จ านวน 1,804 ลา้นบาท
หรอืรอ้ยละ 45 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4  ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 3 ปี 2555 

ใน Q4/2555  ธุรกจิก๊าซฯ มรีายไดจ้ากการขาย 135,696  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 4,782 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้  
รอ้ยละ  3.7  จาก Q3/2555  เน่ืองจาก 

- ปรมิาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ เพิม่ขึน้ 135 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 4,611 mmcfd ใน 
Q3/2555 เป็น 4,746 mmcfd ใน Q4/2555 (ทีค่่าความรอ้น 1,000 บทียีูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 ส่วนใหญ่
เป็นการเพิม่ขึน้ในกลุ่ม โรงแยกก๊าซฯและ SPP รวมทัง้ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่ใน Q4/2555 เพิม่ขึน้ในทุกกลุ่มลกูคา้  

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพิม่ขึน้จาก 1,666,859 ตนั ใน Q3/2555 เป็น 1,748,375 ตนั ใน 
Q4/2555 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ทุกผลติภณัฑย์กเวน้ NGL และโพรเพน ราคาขายผลติภณัฑข์อง
โรงแยกก๊าซฯ เฉลีย่เพิม่ขึน้จากราคาตลาดปิโตรเคมทีีใ่ชอ้า้งองิปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในไตรมาสนี้มจี านวน 9,259 ลา้นบาท ลดลงจาก Q3/2555   จ านวน  2,808  ลา้นบาท
หรอืลดลงรอ้ยละ  23.3  สาเหตุหลกัจากธุรกจิโรงแยกก๊าซฯ ทีม่ผีลด าเนินงานต ่าลง จากต้นทุน Feed cost  เพิม่ขึน้ แมว้่าราคา
ขายผลติภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซจะปรบัขึน้เลก็น้อย ตามปจัจยัที่ไดก้ล่าวขา้งต้น ขณะทีป่รมิาณขายโดยรวมเพิม่ขึน้  EBIT ใน
Q4/2555 มจี านวน 5,811 ลา้นบาท  ซึง่ลดลง จ านวน 2,843  ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 32.9 เนื่องจาก EBITDA ทีล่ดลงดงักล่าว
ขา้งตน้  

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555  เปรียบเทียบกบัปี  2554 

รายไดจ้ากการขายของ  ธุรกจิก๊าซ ฯ ใน ปี 2555 มจี านวน 510,684  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 97,883 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  23.7  จากปี 2554  สาเหตุหลกัจาก 

- ปรมิาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลีย่เพิม่ขึน้จ านวน 376 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 4,161 mmcfd 
ในปี 2554 เป็น 4,537  mmcfd ใน ปี 2555 (ทีค่่าความรอ้น 1,000 บทียีูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  9.0  โดย
เพิม่ขึน้ในทุกกลุ่มลกูคา้ ยกเวน้ ลกูคา้ SPP รวมทัง้ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่เพิม่ขึน้ในทุกกลุ่มลกูคา้    

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพิม่ขึน้จาก 5,820,092 ตนั ในปี 2554 เป็น 6,467,981 ตนั ใน ปี 
2555 (ไม่รวมการขาย LPG ที ่ปตท. ซือ้มาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 6,907 ตนั ในปี 2554  เพื่อน ามาขายต่อ) หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 11.1 โดยเพิม่ขึน้ในทกุผลติภณัฑ ์ รวมทัง้ราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯเฉลีย่เพิม่ขึน้ตามราคาผลติภณัฑปิ์โตร
เคมใีนตลาดโลกทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 
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รายละเอยีดปรมิาณการขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงันี้ 
หน่วย  : ตนั 

Q4/2554 Q3/2555 Q4/2555 
เพ่ิม(ลด) 

ปี 2554 ปี 2555 เพ่ิม (ลด) 
 YoY QoQ 

LPG 712,346 712,473     768,658 7.9%  7.9% 2,833,408   2,905,594 2.5% 
ก๊าซอเีทน 466,964 530,878 580,904 24.4%    9.4%  1,797,764 2,109,234 17.3% 
ก๊าซโพรเพน 153,539 231,176 210,684 37.2% (8.9%) 541,583 726,424 34.1% 
ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ 167,529 192,332 188,129 12.3% (2.2%) 647,337 726,729 12.3% 
รวม 1,500,378 1,666,859 1,748,375 16.5% 4.9% 5,820,092 6,467,981  11.1% 

 
 

รายละเอยีดราคาผลติภณัฑอ์า้งองิทีใ่ชป้ระกอบการค านวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงันี้ 
หน่วย : 
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั Q4/2554 Q3/2555 Q4/2555 

เพ่ิม(ลด) 
ปี 2554 ปี 2555 เพ่ิม (ลด) 

 YoY QoQ 
LPG 1/, 4/ 767   774      998   30.1%    28.9% 846        916     8.3% 
Ethylene 2/ 1,061 1,195 1,286   21.2%    7.6% 1,184 1,229 3.8% 
Propylene 2/ 1,283 1,252 1,248 (2.7%) (0.3%) 1,381 1,266 (8.3%) 
High Density Polyethylene 2/ 1,329 1,343 1,393 4.8% 3.7% 1,372 1,380 0.5% 
Polypropylene 2/ 1,423 1,443 1,462 2.7%    1.31% 1,585 1,445 (8.9%) 
Naphtha 3/ 805 835 863   7.2%   3.4% 853 863    1.2% 
หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสงิคโปร ์(MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถูกควบคุมโดยภาครฐั โดยคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ใหค้งราคา LPG 

ณ โรงกลัน่ (ราคา LPG ทีโ่รงแยกก๊าซธรรมชาตจิ าหน่าย) ไวท้ี ่10.6101 บาทต่อกโิลกรมั อย่างไรก็ตาม เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 
2552 กบง.ไดเ้หน็ชอบหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคา ณ โรงกลัน่โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเป็นระบบลอยตวั โดยใหค้งราคา LPG ณ 
โรงกลัน่ฯ ไวเ้ท่ากบั 332.7549 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และใหเ้ปลีย่นแปลงขึน้ลงโดยองิอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ในเดอืนก่อนหน้า   

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในงวด ปี 2555 อยู่ที ่ 52,266 ลา้นบาท ลดลงจากงวด ปี 2554 จ านวน 9,929 ลา้น
บาทหรอืลดลงรอ้ยละ 16.0 โดยหลกัมาจากก าไรจากการขายผลติภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯลดลง เนื่องจากต้นทุน Feed  Cost  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ  23 ตามราคาน ้ามนัเตา  ขณะทีร่าคาขายผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้เลก็น้อย ตามราคาตลาดของปิโตรเคมอีา้งองิ  รวมทัง้
ก าไรจากการขายก๊าซธรรมชาตใิหล้กูคา้อุตสาหกรรมกล็ดลงจากต้นทุนทีเ่พิม่สงูขึน้  ยิง่ไปกว่านัน้ผลขาดทุนจากการขาย NGV 
เพิ่มขึ้น จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตัง้แต่ 16 ม.ค.55 รัฐบาลจะทยอยปรับเพิ่มราคาขายปลีก NGV 
ขณะเดยีวกนักป็รบัลดการใหเ้งนิชดเชยการขาย NGV ในอตัราเดยีวกนั ซึง่ ณ 31 ธ.ค.55  ราคาขายปลกี  NGV  อยู่ที ่ 10.50 
บาทต่อกโิลกรมั และรฐับาลหยุดใหเ้งนิชดเชย ( ยกเวน้รถขนสง่สาธารณะทีย่งัคงไดร้บัส่วนลดในอตัรา 2 บาทต่อกโิลกรมั  โดย 
ปตท. เป็นผูร้บัภาระ )   ณ 31  ธ.ค. 55  รฐับาลคงคา้งต้องจ่ายเงนิชดเชยให้ ปตท. เป็นจ านวน  5,400  ลา้นบาท  และ  EBIT 
ในงวดปี 2555  อยู่ที ่ 38,684  ลา้นบาท ลดลง 8,308 ลา้นบาท  เน่ืองจาก EBITDA ทีล่ดลงดงักล่าวขา้งตน้  
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   1.2.2 กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขัน้ปลำย 

  หน่วยธรุกิจน ้ำมนั 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 
 

ใน Q4/2555 หน่วยธุรกจิน ้ามนั  มรีายไดจ้ากการขาย  151,131  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9,754 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ  6.9  จาก Q4/2554  เป็นผลมาจากราคาขายทีเ่พิม่ขึน้ ราคาเฉลีย่ของน ้ามนัดบิดูไบเพิม่จาก 106.5  เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รลใน Q4/2554 เป็น 107.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน Q4/2555 รวมทัง้ปรมิาณขายในไตรมาสนี้เพิม่ขึน้ 304 ลา้นลติร
หรอืร้อยละ 5.5 จาก 5,536 ลา้นลติรหรอืเทยีบเท่า 378,469 บารเ์รลต่อวนัใน Q4/2554 เป็น 5,840 ล้านลติรหรอืเทยีบเท่า 
399,281 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสน้ี ทัง้นี้เพิม่มากในกลุ่มเบนซนี และ LPG  

EBITDA ใน Q4/2555 มจี านวน  3,188  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q4/2554 จ านวน  314 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ  10.9  โดยเพิ่มในก าไรจากการขายกลุ่มเบนซินและอากาศยาน ขณะที่ก าไรจากการขายกลุ่มดีเซลและน ้ามนัเตาลดลง  
เช่นเดยีวกบั EBIT ในไตรมาสนี้อยู่ที ่ 2,585 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 321 ลา้นบาท จาก EBITDA  ทีเ่พิม่ขึน้  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2555 

รายไดก้ารขายใน Q4/2555 อยูท่ี ่ 151,131  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน จ านวน 4,018 ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 2.7 เป็นผลมาจากทัง้ปรมิาณขายและราคาขายเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ โดยปรมิาณขายในไตรมาสน้ีเพิม่ขึน้ 176 ลา้นลติร
หรอืรอ้ยละ 3.1  จาก 5,665 ลา้นลติรหรอืเทยีบเท่า 387,288 บารเ์รลต่อวนัใน Q3/2555 เป็น  5,840 ลา้นลติรหรอืเทยีบเท่า 
399,281 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี้ ซึง่ปรมิาณการขายเพิม่ขึน้ในกลุ่มน ้ามนัอากาศยานและเบนซนิ  ขณะทีร่าคาเฉลีย่ของ
น ้ามนัดบิดไูบเพิม่ขึน้จาก 106.3 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รลใน Q3/2555 เป็น 107.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน Q4/2555   

EBITDA ใน Q4/2555 อยู่ที ่ 3,188  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q3/2554 จ านวน  282  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  
9.7  จากก าไรจากการขายผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้โดยเฉพาะกลุ่มอากาศยานและดเีซล  ขณะทีก่ าไรลดลงในกลุ่มน ้ามนัเตา 
เช่นเดยีวกบั EBIT ในไตรมาสนี้อยู่ที ่ 2,585  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน  273  ลา้นบาท  

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

รายไดจ้ากการขายใน ปี 2555 อยู่ที ่ 607,741  ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 49,217 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.8 เป็น
ผลมาจากทัง้ราคาขายและปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้  ในปี 2555 ราคาขายเฉลีย่เพิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัในตลาดโลก  (ราคาน ้ามนัดบิ
ดไูบเฉลีย่เพิม่ขึน้จากในปี 2554 ทีร่ะดบั  106.2  เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล เป็น 109.1  เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลในปี 2555) 
ส าหรบัปรมิาณขายในงวดน้ีเพิม่ขึน้ 1,227  ลา้นลติร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  5.6 จาก 21,807 ลา้นลติร หรอืเทยีบเท่า 375,801  
บารเ์รลต่อวนัใน ปี 2554 เป็น 23,035 ลา้นลติร หรอืเทยีบเท่า 396,947 บารเ์รลต่อวนัใน ปี 2555  โดยเพิม่ขึน้ทุกผลติภณัฑ ์ 

EBITDA ใน ปี 2555 อยู่ที ่15,443  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวด ปี 2554  จ านวน 2,219 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น
การเพิม่ขึน้ของก าไรจากการขายผลติภณัฑก์ลุ่มดเีซลและอากาศยาน    ขณะทีก่ าไรลดลงในกลุ่มน ้ามนัเตา    อกีทัง้ค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงานกเ็พิม่ขึน้   EBIT ในงวดนี้อยู่ที ่ 13,101 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,320  ลา้นบาท ตาม EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้   

 

   หน่วยธรุกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555  เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 

ใน Q4/2555  หน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ  มรีายไดจ้ากการขาย  430,205  ลา้นบาท เพิม่ขึน้  93,511  
ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  27.8  จาก Q4/2554   โดยหลกัจากปรมิาณขายในไตรมาสนี้เพิม่ขึน้ 4,780 ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 
34.8  จาก 13,736 ลา้นลติรหรอืเทยีบเท่า 939,116 บารเ์รลต่อวนัใน Q4/2554  เป็น 18,516  ลา้นลติรหรอืเทยีบเท่า 1,265,919 
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บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี้ ทัง้นี้ปรมิาณการขายสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จากน ้ามนัดบิและน ้ามนัส าเรจ็รปูในธุรกรรมซือ้และขายใน
ต่างประเทศ (Out-Out Trading)    ราคาขายน ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อยตามราคาน ้ามนัในตลาดโลก 

แมว้่า ใน Q4/2555  EBITDA จะขาดทุนจ านวน 1,590 ลา้นบาท  หากพจิารณา EBIT ซึง่รวมผลจากอตัรา
แลกเปลีย่นแลว้จะมผีลก าไรจ านวน 1,087 ลา้นบาท ลดลง 1,619 ลา้นบาท โดยหลกัจากก าไรจากการขายของบรษิทั ปตท.คา้
สากล จ ากดั ลดลง  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2555 

           รายไดก้ารขายใน Q4/2555 อยูท่ี ่430,205  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อน จ านวน 34,575 ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ  8.7 เป็นผลมาจากปรมิาณขายในไตรมาสนี้เพิม่ขึน้  925  ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 5.3 จาก 17,591 ลา้นลติรหรอื
เทยีบเท่า 1,202,678 บารเ์รลต่อวนัใน Q3/2555 เป็น 18,516 ลา้นลติรหรอืเทยีบเท่า  1,265,919 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี้ ซึง่
ปรมิาณการขายสว่นใหญ่เพิม่ขึน้จากน ้ามนัดบิน าเขา้ใหโ้รงกลัน่และแนฟทา  อกีทัง้ราคาขายน ้ามนักป็รบัเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 EBITDA ใน Q4/2555 ขาดทุนจ านวน 1,590  ลา้นบาท หากพจิารณา EBIT ซึง่รวมผลจากอตัราแลกเปลีย่นแลว้
มผีลก าไรจ านวน 1,087 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 576 ลา้นบาท โดยหลกัเพิม่ขึน้จากก าไรจากการขายน ้ามนัดบิน าเขา้ สว่นก าไร
จากการขายผลติภณัฑข์องบรษิทั ปตท.คา้สากล จ ากดั ปรบัลดลง 

 ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2554 

รายไดจ้ากการขายใน ปี 2555 อยู่ที ่ 1,635,520 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 207,968 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.6        
โดยหลกัจากปรมิาณขายในงวดนี้เพิม่ขึ้น  9,197 ลา้นลติร หรอืคดิเป็นร้อยละ 15.5  จาก 59,145 ล้านลติร หรอืเทยีบเท่า 
1,019,229 บารเ์รลต่อวนัใน ปี 2554 เป็น  68,342 ลา้นลติร หรอืเทยีบเท่า 1,177,718 บารเ์รลต่อวนัในปี 2555  ทัง้นี้ส่วนใหญ่
เป็นการเพิม่ขึน้จากน ้ามนัดบิ และน ้ามนัส าเรจ็รปูในธุรกรรมซือ้และขายในต่างประเทศ (Out-Out Trading ) 

 EBITDA ใน ปี 2555 มผีลขาดทุนจ านวน 3,846  ลา้นบาท หากพจิารณา EBIT ซึง่รวมผลจากอตัราแลกเปลีย่น
แลว้มกี าไรจ านวน 3,811 ลา้นบาท ลดลง 2,965 ลา้นบาท  โดยหลกัจากธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ มกี าไรจากการขายคอน
เดนเสทลดลงตามสตูรโครงสรา้งราคา นอกจากนัน้ก าไรจากการขายผลติภณัฑข์องบรษิทั ปตท. คา้สากล จ ากดั กล็ดลง 

 ธรุกิจปิโตรเคมี 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 25555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 

ใน Q4/2555 บรษิทัย่อยของ ปตท. ทีด่ าเนินธุรกจิปิโตรเคมมีรีายไดจ้ากการขายจ านวน 22,085 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จาก Q4/2554 จ านวน 3,550 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.2 สาเหตุหลกัเน่ืองจากปรมิาณขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ของ PTTPM 
(บรษิทัย่อยซึง่ด าเนินธุรกจิการตลาดผลติภณัฑปิ์โตรเคม)ี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.2 เมื่อเทยีบกบั Q4/2554 ในขณะทีร่าคาขายเฉลีย่
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

EBITDA ใน Q4/2555 มจี านวน 661 ลา้นบาท และ EBIT มจี านวน 392 ลา้นบาท โดย EBITDA ในไตรมาสนี้
เพิม่ขึน้จ านวน 46 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.5 ในขณะที ่EBIT ลดลงจ านวน 46 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.5 เมื่อเทยีบ
กบั Q4/2554 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 3 ปี 2555 

ใน Q4/2555 บรษิทัย่อยของ ปตท. ทีด่ าเนินธุรกจิปิโตรเคมมีรีายไดจ้ากการขายจ านวน 22,085 ลา้นบาท ลดลง
จาก Q3/2555 จ านวน 799 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 3.5 สาเหตุหลกัเน่ืองจากปรมิาณขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ของ PTTPM ลดลง
รอ้ยละ 5.3 แมว้่าราคาขายเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2  เมื่อเทยีบกบั Q3/2555 
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EBITDA ใน Q4/2555 มจี านวน 661 ลา้นบาท และ EBIT มจี านวน 392 ลา้นบาท โดย EBITDA ในไตรมาสนี้
ลดลงจ านวน 309 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 31.9 ในขณะที ่EBIT ลดลงจ านวน 326 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 45.4 เมื่อเทยีบ
กบั Q3/2555 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี  2554 

ในปี 2555 บรษิทัย่อยของ ปตท. ทีด่ าเนินธุรกจิปิโตรเคมมีรีายไดจ้ากการขายจ านวน 83,825 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปี 2554 จ านวน 8,654 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.5 สาเหตุหลกัเน่ืองจากปรมิาณขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ของ PTTPM 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.6 ในขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ผลติภณัฑล์ดลงเลก็น้อยเพยีงรอ้ยละ 0.8  เมื่อเทยีบกบัปี 2554  

EBITDA ในปี 2555 มจี านวน 2,973 ลา้นบาท และ EBIT มจี านวน 1,949 ลา้นบาท โดย EBITDA ในงวดนี้ลดลง
จ านวน 804 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 21.3 ในขณะที ่EBIT ลดลงจ านวน 945 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 32.7 เมื่อเทยีบกบัปี
2554 

 ธรุกิจถ่ำนหิน 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 

ใน Q4/2555 ธุรกจิถ่านหนิมรีายไดจ้ากการขายจ านวน 7,039 ลา้นบาท ลดลงจาก Q4/2554 จ านวน 2,580 ลา้น
บาทหรอืลดลงรอ้ยละ 26.8 เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 23.6 จาก 101.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 
Q4/2554 เหลอื 77.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน Q4/2555  รวมทัง้ปรมิาณขายจากเหมอืง Sebuku และ Jembayan ทีล่ดลงรอ้ย
ละ 6.5 จาก 3.1 ลา้นตนั ใน Q4/2554 เหลอื 2.9 ลา้นตนัใน Q4/2555  

EBITDA ในไตรมาสนี้ ลดลง 1,698 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 51.6 จาก 3,292 ล้านบาท ใน Q4/2554 เป็น 
1,594 ลา้นบาท ใน Q4/2555 เป็นผลจากรายไดจ้ากการขายและปรมิาณการขายทีล่ดลงดงักล่าวขา้งตน้ และ EBIT ใน Q4/2555 
มจี านวน 603 ลา้นบาท ลดลงจาก Q4/2554 จ านวน 1,973 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 76.6  เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ 273 ลา้นบาท จากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยแ์หล่ง Northern Lease ในเหมอืง Sebuku ทีเ่ริม่ด าเนินการผลติ
ตัง้แต่เดอืน ม.ิย. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 3 ปี 2555 

ใน Q4/2555 ธุรกจิถ่านหนิมรีายไดจ้ากการขายจ านวน 7,039 ลา้นบาท ลดลงจาก Q3/2555 จ านวน 1,412 ลา้น
บาทหรอืลดลงรอ้ยละ 16.7 เป็นผลมาจากปรมิาณขายทีล่ดลงรอ้ยละ 12.1 จาก 3.3 ลา้นตนัใน Q3/2555 เหลอื 2.9 ลา้นตนัใน 
Q4/2555 รวมทัง้ราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 7.2 จาก 83.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน Q3/2555 เหลอื 77.6 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อตนัใน Q4/2555 

EBITDA ในไตรมาสนี้ ลดลง 728 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 31.4   จาก 2,322 ลา้นบาท ใน Q3/2555 เหลอื 1,594 
ลา้นบาทใน Q4/2555 และ EBIT ใน Q4/2555 มจี านวน 603 ลา้นบาท ลดลงจาก Q3/2555 จ านวน 383 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 
38.8 จาก EBITDA ทีล่ดลงดงักล่าวขา้งตน้ 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

ในปี 2555 ธุรกจิถ่านหนิมรีายไดจ้ากการขายจ านวน  28,739 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2554 จ านวน 2,073 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.7 เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 6.6 จาก 92.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัในปี 2554 
เหลอื 86.8 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัในปี 2555  ตามราคาตลาดทีป่รบัตวัลดลงจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิโลก อย่างไรกด็ี
ปรมิาณขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 จาก 10.7 ลา้นตนัในปี 2554 เป็น 10.8 ลา้นตนัในปี 2555 เน่ืองมาจากการเริม่ด าเนินการผลติ
ของแหล่ง Northern Lease ในเหมอืง Sebuku ตัง้แต่เดอืน ม.ิย. 2555 
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EBITDA ในงวดนี้ลดลง 1,665 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 17.8 จาก 9,368 ลา้นบาท ในปี 2554 เหลอื 7,703 ลา้นบาท 
ใน ปี 2555 เป็นผลจากรายไดจ้ากการขายทีล่ดลงดงักล่าวขา้งตน้ และ EBIT ในปี 2555 มจี านวน 3,598 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2554 จ านวน 3,701 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 50.7 เน่ืองจากค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 2,037 ลา้นบาท เมือ่
เทยีบกบัปีก่อน จากการเริม่ผลติของแหล่ง Northern Lease ในเหมอืง Sebuku 

1.3 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัรว่มและก ำไรสุทธิ  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 4 ปี 2554 

: ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธ ิ22,712 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q4/2554 จ านวน 5,122 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.1 ทัง้นี้ นอกจากผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้ของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. บรษิทัย่อยและกจิการทีค่วบคุม
ร่วมกนัแลว้ ยงัเป็นผลมาจาก 

: ใน Q4/2555 มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์หล่งมอนทาราของ ปตท.สผ. จ านวน 2,911 ลา้น
บาท ในขณะที ่Q4/2554 รบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนใน EMG ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของ PTTI จ านวน 4,675 ลา้นบาท 

: ใน Q4/2555 มสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 4,603 ล้านบาท จาก 3,336 ล้านบาทใน 
Q4/2554 เป็น 7,939 ลา้นบาทใน Q4/2555 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

- ผลการด าเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิการกลัน่เพิม่ขึน้ โดยค่าการกลัน่ของโรงกลัน่ (รวมผลก าไร/ขาดทุน
จากสต๊อกน ้ามนัและการท า Hedging ทัง้นี้ไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. เพิม่ขึน้จาก 3.89 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล ใน Q4/2554 เป็น 4.21 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน Q4/2555 เน่ืองจากจากสว่นต่างราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปกบัน ้ามนัดบิ
ปรบัตวัดขีึน้แมว้่าจะมผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนั 

- ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ จากส่วนต่างราคาเบนซนีที่
ปรบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจากมคีวามต้องการน าเขา้สารเบนซนีจากสหรฐัฯและจนีค่อนขา้งสูง  ขณะที่โรงโอเลฟินสห์ลายแห่งในเอเชยี สหรฐัฯ 
และยุโรปยงัคงลดก าลงัการผลติ ท าใหม้สีารเบนซนีที่เป็นผลติภณัฑพ์ลอยไดผ้ลติออกมาสู่ตลาดน้อยลง เป็นเหตุใหส้หรฐัฯ จ าเป็นต้อง
น าเข้าจากเอเชียมากขึ้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น จากปรมิาณขายที่เพิม่สูงขึ้น 
เน่ืองจากใน Q4/2554 มกีารหยุดผลตินอกแผนงานของโรงโอเลฟินส ์I4-1 เป็นเวลา 18 วนั รวมทัง้มกีารจดัส่งวตัถุดบิไดน้้อยลง
จากผลกระทบของเหตุการณ์น ้าท่วม 

: ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 3,577 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q4/2554 ทีม่ี
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 2,652 ลา้นบาท  

: ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 903 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.7 จาก 4,592 
ลา้นบาทใน Q4/2554 เป็น 5,495 ลา้นบาทใน Q4/2555 จากภาระหนี้ทีเ่พิม่สงูขึน้จากการออกและเสนอขายหุน้กู ้ รวมทัง้จาก
การกูเ้งนิเพื่อซือ้หุน้บรษิทั Cove Energy Plc. ของ ปตท.สผ.  

: ภาษเีงนิไดใ้น Q4/2555 จ านวน 12,455 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q4/2554 จ านวน 4,825 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 63.2 สว่นใหญ่จากภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมและภาษเีงนิไดต่้างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ของ ปตท.สผ. 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ี 3 ปี 2555 

ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธ ิ22,712 ลา้นบาท ลดลงจาก Q3/2555 จ านวน 13,342 ลา้นบาทหรอื
ลดลงรอ้ยละ 37.0 โดยนอกจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท.บรษิทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั ดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นผลมาจาก 



14 

: ใน Q4/2555 มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์หล่งมอนทาราของ ปตท.สผ. จ านวน 2,911 ลา้น
บาท 

: ใน Q4/2555 มสี่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมลดลง 5,278 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 39.9 จาก 
จ านวน 13,217 ลา้นบาทใน Q3/2555 เหลอื 7,939 ลา้นบาทใน Q4/2555 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

- ผลการด าเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิการกลัน่ลดลง โดยค่าการกลัน่ของโรงกลัน่  (รวมผลก าไร/ขาดทุน
จากสต๊อกน ้ามนัและการท า Hedging ทัง้นี้ไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 9.37 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บาร์เรลใน Q3/2555 เหลอื 4.21 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ใน Q4/2555  เนื่องจากราคาน ้ามนัได้ปรบัลดลงจากช่วงปลาย 
Q3/2555 จากความกงัวลต่อความไม่แน่นอนในการแกป้ญัหาหน้าผาการคลงั และปญัหางบประมาณของสหรฐัอมรกิา เป็นปจัจยั
กดดนัใหร้าคาน ้ามนัส าเรจ็รูปปรบัลดลงจาก Q3/2555 ส่งผลใหม้ผีลขาดทุนจากสต๊อกน ้ามนัใน Q4/2555 ในขณะที ่Q3/2555 
กลุ่มธุรกจิการกลัน่มกี าไรจากสต๊อกน ้ามนั 

-  ผลการด าเนินงานของบรษิัทร่วมในกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมลีดลง สาเหตุหลกัมาจากโรงโอเลฟินสแ์ละโพลเิมอร์มี
อตัราการใชก้ าลงัผลติลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการปิดซ่อมบ ารุงประจ าปีและปิดซ่อมแซมเครื่องจกัรทีข่ดัขอ้ง ส่งผล
ใหม้ปีรมิาณผลติและปรมิาณขายลดลง แม ้Spread Margin เกอืบทุกผลติภณัฑจ์ะปรบัตวัสงูขึน้กต็าม ขณะทีธุ่รกจิปิโตรเคมี
สายอะโรเมตกิสม์ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จาก Spread margin ของ เบนซนีและพาราไซลนีทีป่รบัตวัสงูขึน้จากอุปทานทีต่งึตวั  

: ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 3,577 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q3/2555 
จ านวน 168 ลา้นบาท  

: ใน Q4/2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 489 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.8 จาก 5,006 
ลา้นบาทใน Q3/2555 เป็น 5,495 ลา้นบาทใน Q4/2555  

: ภาษเีงนิไดใ้น Q4/2555 จ านวน 12,455 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q3/2555 จ านวน 3,520 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 39.4 สว่นใหญ่เป็นผลจากภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมและภาษเีงนิไดใ้นต่างประเทศของ ปตท.สผ.ทีเ่พิม่ขึน้  

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

ในปี 2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธ ิ104,666 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554 จ านวน 1,594 ลา้นบาทหรอื
ลดลงรอ้ยละ 1.5  แมว้่าผลประกอบการของ ปตท.สผ.จะเพิม่สงูขึน้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลจากราคาขายและปรมิาณขายผลติภณัฑ์
เฉลีย่เพิม่สงูขึน้   โดยนอกจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท.บรษิทัย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั ดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นผลมาจาก 

: ในปี 2555 ปตท.สผ.มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยแ์หล่งมอนทาราจ านวน 6,366 ลา้นบาท
รวมทัง้ PTTI มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนใน EMG ในปี 2555 จ านวน 3,972 ลา้นบาท  

: ในปี 2555 มสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลง 2,372 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.1 จาก 29,463 
ลา้นบาทในปี 2554 เหลอื 27,091 ลา้นบาทในปี 2555 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

- ผลการด าเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิการกลัน่ลดลง โดยค่าการกลัน่ของโรงกลัน่  (รวมผลก าไร/ขาดทุน
จากสต๊อกน ้ามนัและการท า Hedging ทัง้นี้ไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 6.07 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล ในปี 2554 เหลอื 4.43 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในปี 2555  โดยสาเหตุหลกัมาจากผลขาดทุนจากสตอ็กน ้ามนั แมว้่า
ราคาเฉลี่ยของน ้ามนัดบิดูไบจะปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.7 จาก 106.2 เป็น 109.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล แต่เนื่องจากราคา
น ้ามนัในปี 2555 มคีวามผนัผวนจากปญัหาวกิฤตหน้ียุโรปทีย่งัคงยดืเยือ้ และภาวะเศรษฐกจิของสหรฐัฯทีช่ะลอตวัลง ท าใหร้าคา
น ้ามนัดบิปรบัตวัเพิม่ขึน้น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัปีก่อน  
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-  สว่นกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมมีผีลการด าเนินงานทีส่งูขึน้ จากปรมิาณขายผลติภณัฑโ์อเลฟินสท์ีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากในปี 
2555 โรงแยกก๊าซฯหน่วยที ่6 ของ ปตท. สามารถส่งวตัถุดบิใหโ้รงโอเลฟินสไ์ดใ้นปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทคีรึง่ปีหลงัของปี 
2554 เกดิเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรัว่และน ้าท่วมใหญ่ ท าให้โรงแยกก๊าซฯต้องลดก าลงัการผลติจงึท าให้ส่งวตัถุดบิให้
โรงงานปิโตรเคมไีดน้้อยลง แมว้่าสว่นต่างระหว่างผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละวตัถุดบิปรบัตวัลดลงโดยเฉพาะผลติภณัฑพ์าราไซ
ลนีเนื่องจากความตอ้งการของผูผ้ลติปลายน ้า โดยมโีรงงานพทีเีอหลายแห่งไดล้ดก าลงัการผลติลงจากภาวะขาดทุน  

  

: ในปี 2555 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 7,615 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2554 จ านวน 
6,516 ลา้นบาท  

: ในปี 2555 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 1,728 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.6 จาก 18,035 
ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 19,763 ลา้นบาทในปี 2555 จากภาระหนี้ทีเ่พิม่ขึน้จากการออกและเสนอขายหุน้กู ้ จ านวน 500 ลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ และ 475 ลา้นดอลลารแ์คนาดา รวมทัง้การกูเ้งนิจ านวน 950 ลา้นปอนดส์เตอรล์งิเพื่อเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
Cove Energy Plc. ของ ปตท.สผ. 

: ภาษเีงนิไดใ้นปี 2555 จ านวน 46,516 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2554 จ านวน 3,290 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
7.6 จากภาษเีงนิไดใ้นต่างประเทศและภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมทีเ่พิม่ขึน้ของ ปตท.สผ. 

 
ส าหรบัรายละเอยีดสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นดงันี้ 

                                                                                                                                        

หน่วย : ลา้นบาท Q4/2554 Q3/2555 Q4/2555 
%เพิม่(ลด) 

ปี 2554 ปี 2555 
% เพิม่
(ลด) YoY QoQ 

บรษิทัร่วมธรุกจิการกลัน่ 1,052 6,824 2,322 120.7% (66.0%) 13,445 8,864 (34.1%) 
บรษิทัร่วมธรุกจิปิโตรเคม ี 2,093 6,068 5,389 157.5% (11.2%) 15,794 17,118 8.4% 
บรษิทัร่วมธรุกจิน ้ามนั 125 132 107 (14.4%) (18.9%) 507 544 7.3% 
บรษิทัร่วมธรุกจิก๊าซ 52 161 103 98.1% (36.0%) (302) 435 244.0% 
บรษิทัร่วมธรุกจิอื่น 14 32 18 28.6% (43.8%) 19 130 584.2% 
รวม 3,336 13,217 7,939 138.0% (39.9%) 29,463 27,091 (8.1%) 
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2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินของ ปตท. และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 เปรียบเทียบกบั  
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 

ฐานะการเงนิของ ปตท. และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  
แสดงไดด้งันี้ 

  หน่วย : ลา้นบาท

สินทรพัย์ 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 เพ่ิม / (ลด) % เพ่ิม(ลด)

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 472,145 381,124 91,021                23.9

เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนในบริษทัร่วม

และเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 653,139 601,337 51,802 8.6

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นๆ 256,013 178,101 77,912 43.7

รวมสินทรพัย์ 1,631,320 1,401,846 229,474 16.4

หน้ีสิน

หนี้สนิหมนุเวยีน 341,063 280,543 60,520 21.6

เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึ

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 437,382 392,303 45,079 11.5

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นๆ 121,211 85,287 35,924 42.1

รวมหน้ีสิน 899,656 758,133 141,523 18.7

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษทัใหญ่ 605,784 555,763 50,021 9.0

ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุ 125,880 87,950 37,930 43.1

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 731,664 643,713 87,951 13.7

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,631,320 1,401,846 229,474 16.4

งบการเงินรวม

250,023 241,284 8,739 3.6

 
สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ปตท. และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยม์ลูค่ารวมทัง้สิน้ 1,631,320 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 
2554 จ านวน 229,474 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

: สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ 91,021 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.9 ซึง่สาเหตุหลกัเกดิจากลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 
71,939 ลา้นบาท และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 20,785 ลา้นบาท 

: เงนิลงทุนเผื่อขาย เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและเงนิลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ขึน้ 8,739 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.6 
สาเหตุหลกัจากการรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมจ านวน 27,091 ลา้นบาท เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัร่วม จ านวน 14,634 ลา้น
บาท แมว้่าจะมกีารรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนใน EMG (บรษิทัร่วมของ PTTI) จ านวน 3,972 ลา้นบาท  

: ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 51,802 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.6 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนเพิม่
ในสนิทรพัยส์ทุธเิพื่อการส ารวจและผลติของ ปตท.สผ. จ านวน 41,301 ลา้นบาท จากโครงการพทีทีอีพี ีออสตราเลเซยี โครงการ
บงกช โครงการอาทติย ์ และโครงการพม่าซอตกิา้ รวมถงึการลงทุนในท่อเสน้ที ่ 4 และงาน Offshore Compressor ของ ปตท.
จ านวน 7,185 และ 3,443 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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: สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นๆ เพิม่ขึน้ 77,912 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.7 จากสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนและค่า
ความนิยมทีเ่พิม่ขึน้ 64,256 และ 18,069 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่สว่นใหญ่มาจากการเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั Cove Energy 
Plc ของ ปตท.สผ.  ท าใหไ้ดส้นิทรพัยเ์พื่อการส ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากร จ านวน 64,214 ลา้นบาทและเกดิค่าความ
นิยมจ านวน 17,981 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ปตท.และบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมจ านวน 899,656 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2554 
จ านวน 141,523 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.7 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 60,520 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้ร้อยละ 21.6 สาเหตุหลกัจากเจ้าหนี้การค้าและภาษีเงนิได้ค้างจ่ายที่เพิม่ขึน้จ านวน 58,860 และ 2,995 ล้านบาท 
ตามล าดบั  

เงนิกูย้มืระยะยาว (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มจี านวน 437,382 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
45,079 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.5 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุน้กูส้กุลเงนิบาทจ านวน 45,000 ลา้นบาท รวมทัง้มี
การออกหุน้กูส้กุลเงนิเหรยีญสหรฐัจ านวน 1,100 ลา้นดอลลาร ์ ในขณะทีม่กีารช าระคนืหุน้กูแ้ละเงนิกูท้ ัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
จ านวน 30,094 ลา้นบาท รวมทัง้ ปตท.สผ. มกีารออกหุน้กู ้ จ านวน 500 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
จ านวน 475 ลา้นดอลลารแ์คนาดา รวมทัง้สิน้ 27,640 ลา้นบาท  ในขณะทีม่กีารช าระคนืหุน้กูส้กุลเงนิบาท จ านวน 24,221 ลา้น
บาท และช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 10,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ เงนิกูย้มืระยะยาวจ าแนกตามก าหนดระยะเวลาช าระ
คนืไดด้งันี้ 
                                                                                                                             หน่วย : ลา้นบาท 
ก าหนดช าระคนื 

(นบัจากวนัที่ 31 ธ.ค. 2555)

ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภายใน 1 ปี 

(31 ธ.ค. 2556)

29,049.90 5,009.71 2,680.27 692.49 655.38 554.79 450.00 225.00 130.81 55.17 100.80 39,604.32

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี 26,642.57 11,695.62 2,588.37 692.49 655.38 554.69 450.00 300.00 130.81 55.18 100.80 43,865.91
เกนิ 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 91,406.79 51,739.29 2,828.77 1,851.41 1,966.13 2,085.49 1,350.00 525.00 392.44 78.15 75.60 154,299.07
เกนิ 5 ปี 141,071.31 47,127.24            -   4,815.56 1,959.36 1,670.28 1,850.00            -   287.13 157.84         -   198,938.72

รวม 288,170.57 115,571.86 8,097.41 8,051.95 5,236.25 4,865.25 4,100.00 1,050.00 941.19 346.34 277.20 436,708.02

หมายเหตุ : ไมร่วมหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิจ านวน 674.30 ลา้นบาท 
 

เงนิกูย้มื (รวมเงนิกู ้หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทัง้ทีค่รบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกนิ 1 ปีขึน้ไป) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2555 ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิต่างประเทศ ดงันี้ 

                      
                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

เงนิกูย้มืระยะยาว ปตท.    ปตท.สผ.   PTTI TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo    PTTPL    DCAP   TTM(M)   PTTNGD รวม

สกลุเงนิบาท  188,101.61    24,201.02           -             -             -    2,529.95   4,100.00  1,050.00  941.19         -       277.20  221,200.97

สกลุเงนิต่างประเทศ  100,068.96    91,370.84  8,097.41  8,051.95  5,236.25  2,335.30            -             -          -     346.34           -    215,507.05

รวม  288,170.57  115,571.86  8,097.41  8,051.95  5,236.25  4,865.25   4,100.00  1,050.00  941.19   346.34     277.20  436,708.02

สดัสว่นเงนิกูร้ะยะยาวสกลุ

ต่างประเทศต่อยอดเงนิกู้

ระยะยาวทัง้หมด (%)
34.73% 79.06% 100.00% 100.00% 100.00% 48.00%            -             -          -   100.00%           -   49.35%

   
ทัง้นี้ เงนิกูย้มื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2555 จ านวน 7,000 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  

 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นๆ เพิม่ขึน้ 35,924 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.1 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิ

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 17,084 ลา้นบาท จากการเขา้ซือ้ COVE ของ PTTEP และการประเมนิหนี้สนิค่ารือ้ถอนระยะ
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ยาวเพิม่ขึน้ 10,498 ลา้นบาท จากประมาณการค่ารือ้ถอนเพิม่ขึน้ของ PTTEP ในโครงการบงกช โครงการอาทติย ์และโครงการ
คอนแทรค็ 4 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 สว่นของผูถ้อืหุน้มจี านวนรวม 731,664 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2554 จ านวน 
87,951 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.7 จากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 70,364 ลา้นบาท จากผลประกอบการของ ปตท. และบรษิทั
ย่อยประจ าปี 2555 จ านวน 104,666 ลา้นบาท ในขณะทีม่เีงนิปนัผลจ่าย จ านวน 34,261 ลา้นบาท และสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม เพิม่ขึน้ 37,930 ลา้นบาท 

สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบรษิทัย่อยส าหรบังวดปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธิ
จ านวน 20,786 ลา้นบาท โดย ปตท. และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธติน้งวดทีย่กมาจากปี 2554 จ านวน 116,132 ลา้นบาท เป็นผล
ใหเ้งนิสดสทุธปิลายงวดคงเหลอืเท่ากบั 136,918 ลา้นบาท ทัง้นี้ รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงันี้ 

 

จ านวน (ลา้นบาท)
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 177,401            
กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (180,576)
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 27,711
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (1,354)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (2,396)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงระหว่างงวด -สุทธิ 20,786
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 116,132
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 136,918

 
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานมจี านวน 177,401 ลา้นบาท มาจากก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

ตามงบก าไรขาดทุนจ านวน 104,666 ลา้นบาท ปรบัปรุงดว้ยรายการกระทบยอดก าไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรม
ด าเนินงาน โดยรายการหลกัทีม่ผีลใหก้ระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ค่าเสือ่มราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายรวมจ านวน 
65,237 ลา้นบาท ภาษเีงนิไดจ้ านวน 46,516 ลา้นบาท ก าไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุจ านวน 20,950 ลา้น
บาท ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 18,514 ลา้นบาท และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์จ านวน 10,386 ลา้นบาท ส าหรบัรายการ
หลกัทีม่ผีลใหก้ระแสเงนิสดลดลง ไดแ้ก่ สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 27,091 ลา้นบาท และดอกเบีย้รบั
จ านวน 2,888 ลา้นบาท  รวมทัง้มกีารเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ าเนินงานสทุธทิีม่ผีลใหก้ระแสเงนิสดลดลงจ านวน  25,134 ลา้น
บาท และมเีงนิสดจ่ายภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้ จ านวน 40,788 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนมจี านวน 180,576 ลา้นบาท สว่นใหญ่เน่ืองมาจาก 

: เงนิจ่ายลงทุนในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน รวมจ านวน 116,723 ลา้นบาท เป็นผลจากการ
ลงทุนเพิม่ขึน้ของ ปตท.สผ. ในสนิทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในโครงการต่างๆ จ านวน 88,677 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 
การลงทุนในโครงการพทีทีอีพี ี ออสตราเลเซยี โครงการบงกช โครงการอาทติย ์ และโครงการซอตกิา้ นอกจากนี้ยงัรวมถงึการ
ลงทุนในโครงการของ ปตท. จ านวนรวม 20,433 ลา้นบาท โครงการหลกัไดแ้ก ่ โครงการระบบท่อเสน้ที ่ 4 และงาน Offshore 
Compressor  
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: เงนิจ่ายส าหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จ านวน 86,492 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจาก ปตท.สผ. จ่ายซือ้
หุน้สามญัทัง้ทีช่ าระแลว้และยงัไม่ไดช้ าระทัง้หมดในบรษิทั  Cove Energy Plc.  ประกอบกบั PTTML และ PTTAPM (บรษิทั
ย่อยของ PTTI) จ่ายเงนิเพื่อเพิม่สดัสว่นการลงทุนใน SAR จากรอ้ยละ 45.26 เป็นรอ้ยละ 93.63 นอกจากนี้ PTTAPM ไดจ้่าย
ลงทุนเพื่อเพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ใน Red Island Mineral Limited (RIM) อกีรอ้ยละ 66.50 จากเดมิรอ้ยละ 33.50 เป็นรอ้ยละ 100 
สง่ผลให ้RIM เปลีย่นสถานะจากบรษิทัร่วมเป็นบรษิทัย่อย ตัง้แต่กุมภาพนัธ ์2555  

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิมจี านวน 27,711 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการออกหุน้กูข้อง ปตท. 
จ านวน 78,612 ลา้นบาท รวมทัง้การออกหุน้กูแ้ละการกูย้มืเงนิ (ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว) ของ ปตท.สผ. จ านวนรวมทัง้สิน้ 
76,505 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีมกีารไถ่ถอนหุน้กูส้กุลบาทและเงนิกูย้มืระยะสัน้ ของ ปตท.สผ. จ านวนรวม 81,924 ลา้นบาท การ
ช าระคนืหุน้กู ้เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้พนัธบตัรของ ปตท. ทัง้สิน้จ านวน 35,043 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมเีงนิปนั
ผลจ่าย และดอกเบีย้จ่าย จ านวน 42,306 และ 20,251 ลา้นบาท ตามล าดบั  

อตัราสว่นทางการเงนิและก าไรต่อหุน้ของ ปตท. และบรษิทัย่อย เป็นดงันี้ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินและก ำไรต่อหุ้น หน่วย 2555 2554 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง       
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.24 1.14 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.02 0.89 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า        13.34         15.35  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั        26.99         23.45  
อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า        94.02         77.17  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั          3.83           4.66  
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า        11.37         13.26  
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั        31.66  27.15  
Cash Cycle วนั (0.84)  0.97  
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร       
อตัราก าไรขัน้ตน้ % 8.32% 9.05% 
อตัราก าไรสทุธ ิ % 3.69% 4.29% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 18.02% 20.50% 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน       
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 6.90% 8.08% 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 27.09% 29.43% 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า          1.87           1.88  
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน       
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.23 1.18 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 12.33 13.23 
อตัราสว่นการจ่ายเงนิปนัผล % 35.5% 34.9% 
ก ำไรต่อหุ้น       
ก าไรต่อหุน้ บาท/หุน้ 36.64 37.24 
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3. แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในปี 2556 

เศรษฐกจิโลกในปี 2556 คาดว่าจะปรบัตวัดีขึน้เล็กน้อยจากปี 2555 ทัง้นี้ IMF คาดว่าเศรษฐกจิโลกปี 2556 จะ

ขยายตวัประมาณรอ้ยละ 3.5 จากรอ้ยละ 3.2 ในปี 2555 เน่ืองจากกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกจิใหม่มแีนวโน้ม

ทีจ่ะขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยมแีรงหนุนที่ส าคญัจากการบรโิภคและการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานของรฐับาล ประกอบกบัภาคการส่งออกมแีนวโน้มดขีึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก ส าหรบัประเทศ

พฒันาแล้ว สหรฐัฯ จะมกีารฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง

ธนาคารกลางสหรฐัฯ ไดม้กีารประกาศใชม้าตรการผ่อนคลายเชงิปรมิาณเพิม่เตมิ  (Quantitative Easing: QE) ในการเขา้ซื้อ

พนัธบตัรรฐับาลและซือ้หลกัทรพัยท์ีม่สีญัญาจ านองค ้าประกนัวงเงนิ 8.5 หมื่นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ต่อเดอืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ไปจนกว่าอตัราการว่างงานจะลดระดบัลงไดต้ามเป้าหมายและรกัษาอตัราดอกเบีย้ใหอ้ยู่ในระดบัต ่าต่อไป นอกจากน้ีรฐับาลยงัมี

มตผิ่านร่างกฎหมายเพื่อหลกีเลีย่งภาวะหน้าผาทางการคลงัไดบ้างส่วน โดยต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีให้กบัผู้ทีม่รีายได้

น้อยและรายไดป้านกลาง  ขณะทีเ่ศรษฐกจิของกลุ่มประเทศทีใ่ชเ้งนิสกุลยูโรยงัคงเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย อย่างไรก็

ตาม ผู้น าของประเทศสมาชกิไดม้แีนวทางในการแก้วกิฤตหนี้สาธารณะทีช่ดัเจนมากขึน้ เช่น การจดัตัง้กลไกก ากบัดูแลภาค

ธนาคารทีเ่ป็นหนึ่งเดยีว (Single Supervisory Mechanism: SSM) โดยใหอ้ านาจธนาคารกลางยุโรปในการก ากบัดูแลธนาคาร

พาณิชย์ขนาดใหญ่ประมาณ 200 แห่ง และ SSM ถือเป็นก้าวส าคญัที่จะน าไปสู่การจดัตัง้สหภาพธนาคารยุโรป (Banking 

Union) ในทีส่ดุ ซึง่จะท าใหก้องทุนกลไกรกัษาเสถยีรภาพยุโรป (European Stability Mechanism: ESM) สามารถเพิม่ทุนใหก้บั

ภาคธนาคารได้โดยตรง อย่างไรกต็าม ปจัจยัเสีย่งทีต่้องจบัตามอง คอื การแก้ปญัหาเพดานหน้ีสาธารณะของรฐับาลสหรฐัฯ 

ผลกระทบของการตดัลดงบประมาณรายจ่ายของรฐับาลสหรฐัฯ และกลุ่มประเทศทีใ่ชเ้งนิสกุลยูโร ซึง่อาจท าใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวั

ชา้กว่าทีค่าดการณ์ได ้

ความตอ้งการน ้ามนัของโลกในปี 2556 คาดว่าจะเพิม่ขึน้ 1.0 ลา้นบารเ์รลต่อวนัไปอยู่ทีร่ะดบั 90.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนั

ตามรายงานของ IEA ณ เดอืนมกราคม 2556 น าโดยกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกจิใหม่ โดยเฉพาะจนี อนิเดยี 

และตะวนัออกกลาง แต่คาดว่าจะมปีรมิาณการผลติน ้ามนัเพยีงพอต่อความตอ้งการใชจ้ากการผลติน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้จากกลุ่ม Non-

OPEC  โดยเฉพาะการผลติ Shale Oil ทีส่หรฐัฯ Oil Sands ทีแ่คนาดา รวมทัง้แหล่งน ้าลกึทีบ่ราซลิ ประกอบกบัการผลติของ

กลุ่ม OPEC ทีเ่พิม่ขึน้เช่นกนั ท าใหค้าดว่าราคาน ้ามนัดไูบในปี 2556 จะทรงตวัอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2555 อยู่ในช่วง 100 -

110 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล ทัง้นี้ ราคาน ้ามนัในปี 2556 อาจปรบัตวัสงูขึน้มากจากปญัหาความไม่สงบในตะวนัออกกลางทีท่ า

ใหก้ารผลติน ้ามนัหยุดชะงกัลง (Supply Disruption) อาท ิสงครามระหว่างอสิราเอลและอิหร่าน อนัเนื่องมาจากประเดน็ดา้น

นิวเคลยีร ์เป็นตน้ อย่างไรกต็ามราคาน ้ามนัอาจปรบัลดลงอย่างมากไดจ้ากปญัหาเศรษฐกจิโลก 

ส าหรบัค่าการกลัน่อา้งองิสงิคโปรใ์นปี 2556 คาดว่าจะ ใกลเ้คยีงกบัปี 2555 เนื่องจากราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปส่วนใหญ่
น่าจะทรงตวัในระดบัเดยีวกบัปีก่อน  

ราคาผลติภัณฑ์โอเลฟินสใ์นปี 2556 มแีนวโน้มที่จะปรบัตัวสูงขึ้น จากความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีจาก

ประเทศจนีและประเทศก าลงัพฒันาในภูมภิาคเอเชยี ทีเ่น้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบการขนส่ง  โดยราคาโพลเีอ

ทลินีความหนาแน่นสงูคาดว่าจะอยู่ที่ 1,445 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัและราคาโพลโีพรพลินีคาดว่าจะอยู่ที ่1,483 เหรยีญสหรฐัฯ 

ต่อตัน เช่นเดยีวกนักบัราคาผลติภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น โดยราคาเบนซนีคาดว่าจะสูงขึน้เป็น 1,292 เหรยีญ

สหรฐัฯต่อตนั และราคาพาราไซลนีคาดว่าจะสงูขึน้เป็น 1,637 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ในขณะทีก่ารขยายตวัของผลติภณัฑเ์กรด
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พเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอุปโภคบรโิภค (Consumer Specialty) มแีนวโน้มการเตบิโตควบคู่กบัการขยายตวัของชนชัน้กลาง 

รวมถงึพลาสตกิชวีภาพซึง่ถอืเป็นอุตสาหกรรมทีม่โีอกาสเตบิโตระดบัสงูในระยะยาวและไทยมศีกัยภาพเป็นผูน้ าในอาเซยีนได ้ 

เศรษฐกจิไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลงจากปี 2555 และเขา้สู่อตัราการขยายตวัปกต ิโดยแรง

ขบัเคลื่อนหลกัยงัคงมาจากความตอ้งการภายในประเทศ ประกอบดว้ย การบรโิภคของภาคเอกชนทีม่กีารขยายตวัต่อเนื่อง เป็น

ผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลในปี 2555 ซึง่ยงัคงสง่ผลสบืเนื่องในปี 2556 เช่น มาตรการคนืภาษีรถยนต์คนัแรก 

นโยบายเพิม่รายไดแ้ละค่าแรงขัน้ต ่า และนโยบายการปรบัโครงสรา้งอตัราภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและบุคคลธรรมดาทีจ่ะเริม่บงัคบั

ใช ้ ขณะทีภ่าคสง่ออกจะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากผลของเศรษฐกจิโลกทีด่ขี ึน้ อย่างไรกต็ามปจัจยัเสีย่งทีต่้องจบัตามอง 

คอื ความผนัผวนในตลาดการเงนิโลกจากเงนิทุนเคลื่อนยา้ย ซึ่งกระทบต่อเนื่ องถงึค่าเงนิบาทของไทย โดยในปี 2556 คาดว่า

ค่าเงนิบาทจะอยู่ที่ระดบั 29.5 – 30.5 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ ทัง้นี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิ(สศช.) ณ เดอืน กุมภาพนัธ ์2556 คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2556 จะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 4.5-5.5 

 

 


