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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือน และ งวด 6 เดือน 
สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2556  
 
1. ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อย 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ของปี 2556 (Q2/2556) ยังคงขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Developing and Emerging Economies) โดยเฉพาะ จีน ได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคส่งออก ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศขยายตัวในอัตราที่ลดลง  นอกจากนี้
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรยังคงหดตัว จากวิกฤตหนี้สาธารณะที่ยืดเยื้อ ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ว่าภาพรวมจะปรับตัว
ดีขึ้น โดยสถาบันจัดอันดับสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากมุมมองเชิงลบ 
(Negative) เป็นมุมมองมีเสถียรภาพ (Stable) อย่างไรก็ตาม การตัดลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบต่อ
อัตราการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ณ เดือน กรกฎาคม 2556 ได้ปรับลดประมาณการ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2556 ลงเหลือร้อยละ 3.1 จากประมาณการเดิมเมื่อเดือน เมษายน ท่ีคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 

ตามรายงานของส านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency - IEA) ณ เดือนกรกฎาคม 2556 ความต้องการ
ใช้น้ ามันของโลกใน  Q2/2556 อยู่ที่ระดับ 90.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 และ Q2/2555 ประมาณ 0.1  และ 0.8 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน  ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง ประกอบกับอุปทานน้ ามันในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้  โดยจากรายงานการผลิตของกลุ่ม OPEC ที่เพิ่มขึ้น จาก 30.21 ล้านบาร์เรลต่อวัน ใน Q1/2556 มาอยู่ที่ระดับประมาณ 
30.54 ล้านบาร์เรลต่อวัน ใน Q2/2556  ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบดูไบปรับตัวลดลง 

ส าหรับราคาน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันดิบ  โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ ามันดีเซลลดลง 
ภายหลังจากสิ้นสุดช่วงฤดูหนาว อีกทั้งราคาน้ ามันเบนซินกป็รับลดลง  เนื่องจากปริมาณส ารองน้ ามนัของจีนและสิงคโปร์อยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับความต้องการซื้อจากเวียดนามและอินโดนีเซีย เบาบางลงโดยในส่วนของอินโดนีเซีย รัฐบาลได้มีการปรับขึ้นราคาขายปลีก
น้ ามันเบนซินในประเทศ เพื่อลดภาระการอุดหนุนของรัฐบาล  

ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ใน Q2/2556 ปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันดิบและ 
แนฟทา  โดยราคากลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์   ราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ปรับตัวลดลงจากความต้องการซื้อที่เบาบาง
ท่ามกลางความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก  ขณะที่ราคากลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ โดยราคาเบนซีนก็ปรับตัวลดลง เนื่องจาก
โรงงาน สไตร์รีน โมโนเมอร์(SM)  อยู่ในช่วงปิดซ่อมบ ารุงและความต้องการผลิตภัณฑ์ขั้นปลายอ่อนตัวลง  อีกทั้ง ราคาพาราไซลีนก็ปรับ
ลดลง ตามการความต้องการท่ีลดลง จากตลาด PTA และโพลีเอสเตอร์ในจีน  

เศรษฐกิจไทยใน Q2/2556 ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจาก Q1/2556 เนื่องจากภาคการส่งออกลดลงกว่าที่คาดการณ์ ประกอบ
กับการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทยอยหมดลง อีกทั้งภาระ
หน้ีสินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ก าลังซื้อลดลง นอกจากนี้การลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐที่ค่อนข้างซบเซา เนื่องมาจากไทย
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวล่าช้า       ทั้งนี ้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ( Office of 
the National Economic and Social Development Board : NESDB) ณ เดือน พฤษภาคม 2556 ปรับลดคาดการณ์ เศรษฐกิจไทย
ในปี 2556 จะขยายตัวร้อยละ 4.2-5.2  จากประมาณการเดิมเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5-5.5 
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ปัจจัยตา่งๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการ Q2/2556 เทียบกับ Q2/2555 และ Q1/2556 และ 1H/2556 เทียบกบั 
1H/2555  สรุปได้ดังนี ้

                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท  

 Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 %เพิ่ม(ลด) 1H/2555 1H/2556 %เพิ่ม
(ลด) YoY QoQ 

รำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉล่ีย ($/bbl) 106.4 108.2 100.8 (5.3%) (6.8%) 111.2 104.5 (6.0%) 
ยอดขำย 682,818 699,932 669,609 (1.9%) (4.3%) 1,374,923 1,369,541 (0.4%) 
: ส ารวจและผลิตฯ 50,113 54,686  54,396 8.6%  (0.5%) 98,651 109,082 10.6% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 126,276 131,754  131,382 4.0%  (0.3%) 244,074 263,136 7.8% 
: น้ ามัน 2/ 157,449 155,701  152,994 (2.8%)  (1.7%) 309,816 308,695 (0.4%) 
: การค้าระหวา่งประเทศ 3/ 392,572 402,403  376,245 (4.2%)  (6.5%) 809,685 778,648 (3.8%) 
: ปิโตรเคมี 4/ 19,562 23,431  20,639 5.5% (11.9%) 38,670 44,070 14.0% 
: ถ่านหิน 5/ 7,421 5,689  5,555 (25.1%) (2.4%) 13,249 11,244 (15.1%) 
: อ่ืนๆ 6/ 1,348 954  976 (27.6%)  2.3% 2,225 1,930 (13.3%) 
: รายการระหว่างกัน (71,923) (74,686) (72,578) (0.9%) 2.8% (141,447) (147,264) (4.1%) 
EBITDA 59,558 57,378  55,919 (6.1%)  (2.5%) 118,222 113,297 (4.2%) 
: ส ารวจและผลติฯ 36,600 40,324  40,016 9.3%  (0.8%) 72,241 80,340 11.2% 
: ก๊าซ ฯ  14,979 12,631  9,010 (39.9%) (28.7%) 30,943 21,641 (30.1%) 
: น้ ามัน 4,673 4,989  3,250 (30.5%)  (34.9%) 9,604 8,239 (14.2)% 
: การค้าระหว่างประเทศ  (344) (1,649)  273 n.m. n.m. (60) (1,376) n.m. 
: ปิโตรเคมี  742 746  224 (69.8%) (70.0%) 1,218 970 (20.4%) 
: ถ่านหิน  2,588 1,247  1,213 (53.1%) (2.7%) 3,787 2,460 (35.0%) 
: อ่ืนๆ  183 (1,147)  1,711 n.m.  n.m. 364 564 55.0% 
: รายการระหว่างกัน 137 237  222 62.0%  (6.3%) 125 459 n.m. 
EBIT 44,060 39,717  38,630 (12.3%)  (2.7%) 87,485 78,347 (10.4%) 
: ส ารวจและผลติฯ 26,621 28,694  28,798 8.2%  0.4% 52,230 57,492 10.1% 
: ก๊าซ ฯ  11,674 9,264  5,600 (52.0%) (39.6%) 24,306 14,864 (38.8%) 
: น้ ามัน  4,045 4,349  2,603 (35.7%)  (40.2%) 8,348 6,952 (16.7%) 

: การค้าระหว่างประเทศ      .    

- ไม่รวมผลกระทบจาก FX (348) (1,652)  271 n.m. n.m. (66) (1,381) n.m. 

- รวมผลกระทบจาก FX 790 1,990 510 (35.4%) (74.4%) 2,213 2,500 13.0% 
: ปิโตรเคมี  547 441  (82) n.m. n.m. 825 359 (56.5%) 
: ถ่านหิน  1,535 (49) (77) n.m. (57.1%) 2,009 (126) n.m. 
: อ่ืนๆ  (151) (1,567) 1,293 n.m.  n.m. (293) (274) 6.5% 
: รายการระหว่างกัน 137 237  224 63.5% (5.5%) 126 461 n.m. 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 15,499 17,661  17,289 11.5%  (2.1%) 30,738 34,950 13.7% 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 4,793 4,938  5,069 5.8%  2.7% 9,263 10,007 8.0% 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปล่ียน (2,245) 6,744  (3,473) (54.7%) n.m. 686 3,271 n.m. 
ภำษีเงินได้ 15,695 9,510  15,500 (1.2%) 63.0% 25,126 25,010 (0.5%) 

ก ำไร/(ขำดทุน) สุทธ ิ 8,568 36,105  12,278 43.3% (66.0%) 46,103 48,384 5.0% 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น(บำท/หุ้น) 7/ 3.00 12.64  4.30 43.3% (66.0%) 16.14 16.94 5.0% 
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หมายเหตุ : /1 ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTTNGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) และบริษทั ผลิตไฟฟ้า
และพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) และรวมบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด (TTM (T)) Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. (TTM (M)) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (DCAP) และบรษิัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) (ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเปลี่ยน
สถานะจากบริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกันเปน็กิจการที่ควบคุมร่วมกันใน Q2/2556 โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40) ตามสัดสว่นการถือหุ้น  

          /2 ประกอบด้วยธุรกิจน้ ามัน PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT 
TANK) และบรษิัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRB) ซึ่งรวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด (TLBC) ที่ PTTRB และบริษัทถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 100  

           /3 ประกอบด้วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ PTT International Trading Pte Ltd (PTTT)   
               /4 ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) และบรษิัท พีทีที พเีอ็มเอ็มเอ 
จ ากัด (PTTPMMA) (ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ 100) รวมทั้งรวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) 
และบรษิัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด (PTTMCC) ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

         /5 ประกอบด้วย Sakari Resources Limited (SAR) และ International Coal Holdings Limited (ICH) ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) (บริษัท
ย่อยของบริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (PTTI) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.58 และ 100 ตามล าดับ  

          /6 ประกอบด้วยบรษิัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA)  PTT Green Energy Pte Limited 
(PTTGE) และบริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (PTTI) 

         /7 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกใน
ระหว่างงวด 

 

1.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำนของ ปตท. และบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2555 

ในไตรมาส 2 ปี 2556 (Q2/2556) ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 669,609 ล้านบาทลดลงจากไตรมาส 
2 ปี 2555 (Q2/2555) ร้อยละ 1.9  อีกทั้งราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบลดลงจาก 106.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q2/2555 เป็น 
100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q2/2556 ในขณะที่ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน (EBITDA) ลดลงจ านวน 3,639 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.1  ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการท่ีลดลงของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยใน Q2/2556  ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 1,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 5,749 ล้านบาท จาก Q2/2555 ที่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม จ านวน 4,402 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการกล่ันที่มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นจากค่าการกล่ัน (GRM) ที่ปรับ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q2/2555 โดยเฉพาะจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในปลาย Q2/2555 ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจาก
การตีราคาสินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามราคาตลาด (NRV) และผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น โดยธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Spread Margin) ปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะเบนซีน เนื่องจาก Q2/2555 ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและวิกฤตหนี้ยุโรป ท าให้ผู้ผลิตปลายน้ าที่ใช้เบนซีน
เป็นสารตั้งต้น ปรับลดก าลังการผลิต ส าหรับธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น จาก Spread Margin ที่ปรับ
เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ LDPE และ HDPE  โดยใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน
จ านวน 3,473 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 จาก Q2/2555 ทีม่ีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จ านวน 2,245 ล้านบาท เนื่องจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 15,500 
ล้านบาท ลดลงจาก Q2/2555 จ านวน 195 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.2 ทั้งนี้ ใน Q2/2555  PTTI มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุนใน EMG จ านวน 3,972 ล้านบาท รวมทั้ง ปตท.สผ. มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แหล่งมอนทาราจ านวน 
3,455 ล้านบาท  ส่งผลให้ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3,710 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.3 จากก าไร
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สุทธิ 8,568 ล้านบาทใน Q2/2555 (หรือคิดเป็น 3.00 บาทต่อหุ้น) เป็นก าไรสุทธิ 12,278 ล้านบาทใน Q2/2556 (หรือคิดเป็น 4.30 บาท
ต่อหุ้น)  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 669,609 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2556 ร้อยละ 4.3 โดย
ราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบลดลงจาก 108.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q1/2556 เป็น 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 
Q2/2556 ในขณะท่ี  EBITDA ลดลง 1,459 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการที่ลดลงของหน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ โดยใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 1,347 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 86.7 
เมื่อเทียบกับ Q1/2556 ซึ่งมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 10,151 ล้านบาท เป็นผลจากกลุ่มธุรกิจการกล่ันที่มีผล
การด าเนินงานที่ลดลงจาก GRM ที่ลดลง รวมทั้งผลขาดทุนจากสต็อกน้ ามันที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/2556  ในขณะที่ผลการ
ด าเนินงานกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลง โดยกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ส่วนใหญ่มี Spread Margin ที่ลดลง  โดยเฉพาะ Spread 
Margin ของพาราไซลีน เนื่องจากตลาดพาราไซลีนถูกกดดัน จากการท่ีผู้ผลิตพีทีเอรายใหญ่หลายโรงในจีน ซึ่งเป็นผู้ซื้อพาราไซลีนเพื่อ
ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต ได้เทขายพาราไซลีนภายหลังปรับลดก าลังการผลิต ส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวลต่อสถานการณ์ความ
ต้องการใช้ในจีน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ก็มีผลการด าเนินงานที่ลดลง จากปริมาณขายที่ลดลงเนื่องจากใน 
Q2/2556 โรงปิโตรเคมีหลายแห่งปิดซ่อมบ ารุงตามแผน แม้ว่า Spread Margin ของผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่จะปรับเพิ่มขึ้น ใน 
Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,473 ล้านบาท ในขณะที่ Q1/2556 มีก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน จ านวน 6,744 ล้านบาท นอกจากนี้ ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 15,500 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 จ านวน 5,990 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจากภาษีเงินได้ของ ปตท.สผ.  ส่งผลให้ใน 
Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิลดลง 23,827 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.0 จากก าไรสุทธิ 36,105 ล้านบาทใน 
Q1/2556 (หรือคิดเป็น 12.64 บาทต่อหุ้น) เป็นก าไรสุทธิ 12,278 ล้านบาทใน Q2/2556 (หรือคิดเป็น 4.30 บาทต่อหุ้น)  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2555 

ในครึ่งปีแรกของปี 2556 (1H/2556)  ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 1,369,541 ล้านบาท ลดลง 0.4% 
จาก 1,374,923 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 (1H/2555) โดยราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบลดลงจาก 111.2 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรลใน 1H/2555 เป็น 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1H/2556  ส่งผลให้ ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่า
เส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน (EBITDA)  ลดลงจ านวน 4,925 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 4.2 จาก 118,222 ล้านบาทมาอยู่ที่ 113,297 ล้านบาทใน 1H/2556   ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการที่ลดลงของ
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 11 ,498 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.8 เมื่อเทียบกับ 1H/2555  จากผลการด าเนินงานที่ดขีึ้นของกลุ่มธุรกิจการกล่ันและกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี โดยกลุ่มธุรกิจ
การกล่ันมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นจากค่าการกล่ัน (GRM)  ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบใน 1H/2555 จะสูงกว่า 
1H/2556 แต่เนื่องจากราคาน้ ามันใน 1H/2555 มีความผันผวนสูง ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันและการตีราคาสินค้า
คงเหลือให้เป็นไปตามราคาตลาด (NRV) สูงกว่าใน 1H/2556 ในขณะที่ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีมีผลการด าเนินงานที่
ดีขึ้นทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ โดยเฉพาะ Spread Margin ของพาราไซลีนและเบนซีนที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากใน 1H/2555 
ตลาดได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ยุโรป ท าให้ชะลอการซื้อจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในขณะที่ 1H/2556 
Spread Margin ของเบนซีนเพิ่มขึ้นมากจากความต้องการน าเข้าเบนซีนของสิงคโปร์ ภายหลังจากโรงงานคิวมีนที่มีก าลังการผลิต 
540,000 ตันต่อปี ได้เริ่มด าเนินการผลิต นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ มี Spread Margin ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ 
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โดยหลักจากปริมาณส่งออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมายังเอเซียลดลง โดยใน 1H/2556  ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจ านวน  3,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,585 ล้านบาทจาก 1H/2555 ท่ีมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 686 ล้านบาท และมี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 25,010 ล้านบาท ลดลงจาก 1H/2555 จ านวน 116 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ตามใน 
1H/2555 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTTI) มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน EMG จ านวน 3,972 ล้าน
บาท  รวมทั้ง ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แหล่งมอนทาราจ านวน 3 ,455 
ล้านบาท  ส่งผลให้ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น  2,281 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากก าไรสุทธิ 
46,103 ล้านบาทใน 1H/2555 (หรือคิดเป็น 16.14 บาทต่อหุ้น) เป็นก าไรสุทธิ 48,384 ล้านบาทใน 1H/2556 (หรือคิดเป็น 16.94 บาท
ต่อหุ้น) ทั้งนี้ ก าไรสุทธิดังกล่าวเป็นก าไรจากผลประกอบการของ ปตท. ประมาณร้อยละ 34 อีกร้อยละ 66 เป็นผลประกอบการของ
บริษัทในเครือตามสัดส่วนการลงทุน 

 

1.2 ผลกำรด ำเนนิงำนของ ปตท.และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

 1.2.1 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

 ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2555 

ใน Q2/2556 ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มีรายได้จากการขายจ านวน 54,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,283 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จาก Q2/2555 ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณขาย
เฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 263,441 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน Q2/2555 เป็น 292,721 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน Q2/2556 
ซึ่งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการบงกช โดยแหล่งบงกชใต้เริ่มผลิตตามก าหนดในสัญญาซื้อขายในเดือนมิถุนายน 
2555 ในขณะท่ีแหล่งบงกชเหนือมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการหยุดผลิตใน Q2/2556 ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการ
หยุดผลิตตามแผน นอกจากนี้ ยังมาจากโครงการเอส 1 จากหลุมการผลิตใหม่และจากการใช้เทคนิค Beam Pump ที่ท าให้ปริมาณการ
ผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายลดลงจากการหยุดการผลิตของโครงการอาทิตย์และโครงการคอนแทร็ค 4 ใน Q2/2556 
นอกจากนี้ ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จาก 64.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบใน Q2/2555 เป็น 65.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน Q2/2556  

EBITDA ใน Q2/2556 จ านวน 40,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 จ านวน 3,416 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 
อันเป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าใน Q2/2556 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับ
ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 272 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น   

EBIT ใน Q2/2556 จ านวน 28,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 จ านวน 2,177 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 
เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จากโครงการบงกช โครงการ เอส 1 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าเส่ือมราคาฯ ของโครงการอาทิตย์จะลดลงตามปริมาณการผลิตที่ลดลง 
และจากการปรับปรุงปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์และพัฒนาแล้ว (Proved Developed Reserves) เพิ่มขึ้น  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจ านวน 54,396 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจ านวน 290 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.5 จาก Q1/2556 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่ลดลง โดยราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 



6 

ลดลงร้อยละ 2.7 จาก 67.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน Q1/2556 เป็น 65.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบใน Q2/2556  ในขณะที่ปริมาณขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 291,476 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน Q1/2556 เป็น 292,721 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน Q2/2556 ซึ่งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 
จากการปิดซ่อมแซมท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติในเดือนมกราคม 2556 รวมทั้งจากโครงการเวียดนาม 9-2 ตามจ านวนครั้งในการขนถ่าย
น้ ามันดิบเพื่อขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการอาทิตย์ โครงการบี 8/32 และ 9 เอ และโครงการบงกช มีปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติลดลงจากการหยุดการผลิตใน Q2/2556 ตามแผน  

EBITDA ใน Q2/2556 จ านวน 40,016 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2556 จ านวน 308 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8  
แม้ว่าใน Q2/2556 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส ารวจจะลดลง 205 และ 192 ล้านบาท 
ตามล าดับ   

EBIT ใน Q2/2556 จ านวน 28,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 จ านวน 104 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4  แมว้า่ 
EBITDA จะลดลงดังกล่าว เนื่องจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายลดลง ส่วนใหญ่จากโครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการ
อาทิตย์จากการปรับเพิ่มปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์และพัฒนาแล้ว (Proved Developed Reserves) อย่างไรก็ตามค่าเส่ือม
ราคาและค่าตัดจ าหน่ายของโครงการบงกชเพิ่มขึน้ตามสินทรัพย์พร้อมใชง้านท่ีเพิ่มขึ้นและโครงการเอส 1 เพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์พร้อมใช้
งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2555 

 ใน 1H/2556 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจ านวน 109,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,431 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.6 จาก 1H/2555 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณขายเฉล่ียและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายเฉล่ียเพิ่มขึ้น
จาก 258,426 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน 1H/2555 เป็น 292,102 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน 1H/2556 ซึ่งปริมาณ
ขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการบงกช โดยแหล่งบงกชใต้เริ่มผลิตตามก าหนดในสัญญาซื้อขายในเดือนมิถุนายน 2555 ในขณะท่ี
แหล่งบงกชเหนือมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการหยุดผลิตใน 1H/2556 ในขณะที่ 1H/2555 มีการหยุดผลิต นอกจากนี้ ยังมา
จากโครงการเอส 1 จากหลุมการผลิตใหม่และจากการใช้เทคนิค Beam Pump ที่ท าให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น และโครงการเวียดนาม 
16-1 จากการเร่งการผลิตจากหลุมใหม่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลง 
เนื่องจากมีการหยุดการผลิตใน 1H/2556 ตามแผน นอกจากนี้ ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 
จาก 64.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน 1H/2555 เป็น 66.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน 
1H/2556  

EBITDA ใน 1H/2556 จ านวน 80,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 จ านวน 8,099 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 
อันเป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียมลดลง 1,106 ล้าน
บาท ในขณะท่ีค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 979 ล้านบาทจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น  

EBIT ใน 1H/2556 จ านวน 57,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 จ านวน 5,262 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 
เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แม้ว่าค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จากโครงการบงกช โครงการเอส 1 และ
โครงการเวียดนาม 16-1 ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น  
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 หนว่ยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2555 

ใน Q2/2556  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขาย  131,382  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,106 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จาก Q2/2555  เนื่องจาก 

- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย เพิ่มขึ้น 168 mmcfd จาก 4,507 mmcfd ใน Q2/2555 เป็น 4,675 mmcfd ใน 
Q2/2556 (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยปริมาณความต้องการก๊าซเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มา
จากลูกค้า SPP รวมทั้งราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียเพิ่มขึ้น ในทุกกลุ่มลูกค้า ยกเว้นลูกค้าอุตสาหกรรม  

      - ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซ
ธรรมชาติ) เพิ่มขึ้นจาก 1,595,795 ตัน ใน Q2/2555 เป็น 1,625,503 ตัน ใน Q2/2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่จากผลิตภัณฑ์ 
LPG และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 

      - ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกที่มีการ
ปรับเพิ่มขึ้น  

       EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ใน Q2/2556 มีจ านวน 9,010 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก Q2/2555 จ านวน 5,969 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 39.9 สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสนี้ก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯลดลง จากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซธรรมชาติ 
(Feed Cost)ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกกา๊ซฯเพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมีแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าต้นทุน รวมทั้ง
มีผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น ตามปริมาณขาย NGV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ 30  มิ.ย. 56 ราคาขายปลีก NGV อยู่ที่ 
10.50 บาทต่อกิโลกรัม (ยกเว้นรถขนส่งสาธารณะที่ยังคงได้รับเงินชดเชยในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม โดย ปตท.รับภาระ) ณ 30 มิ.ย. 56 
รัฐบาลคงค้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้ปตท.เป็นจ านวน 5,112 ล้านบาท  EBIT ใน Q2/2556 อยู่ที่ 5,600 ล้านบาท ลดลงจาก Q2/2555 
จ านวน 6,074 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.0 ตาม EBITDA ที่ลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

                ใน Q2/2556 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขาย 131,382  ล้านบาท ลดลง 372 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.3 
จาก Q1/2556 เนื่องจาก 

- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย ลดลง 20 mmcfd จาก 4,695 mmcfd ใน Q1/2556 เป็น 4,675 mmcfd ใน 
Q2/2556 (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือร้อยละ 0.4 โดยปริมาณความต้องการลดลงในเกือบทุกกลุ่มลูกค้า 
ยกเว้นลูกค้า SPP และ NGV เนื่องจากผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานา สหภาพพม่า ปิดซ่อมบ ารุงระหว่างวันท่ี 5-13 เมษายน 2556 
ประกอบกับราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียใน Q2/2556 ลดลงจาก Q1/2556 ในทุกกลุ่มตามราคาน้ ามันเตาที่ใช้อ้างอิง 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกกา๊ซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคมุจุดกลั่นตัวของกา๊ซธรรมชาต)ิ  
ลดลงจาก 1,632,223 ตัน ใน Q1/2556 เป็น 1,625,503 ตัน ใน Q2/2556 หรือลดลงร้อยละ 0.4 จากความต้องการโพรเพนและอีเทนล
ดลง เนื่องจากลูกค้ากลุ่มปิโตรเคมีหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุง ส่งผลให้โรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 1 มีการลดก าลังการผลิตเป็นเวลา 30 วัน 
และ โรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 6 มีการลดก าลังการผลิตเป็นเวลา 50 วัน ในขณะที่ Q1/2556 โรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 2 มีการหยุดซ่อมบ ารุง
เป็นเวลา 20 วันและโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 1 มีการลดก าลังการผลิตเป็นเวลา 14 วัน 

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกที่มีการปรับ
ลดลงตามราคาน้ ามันและภาวะเศรษฐกิจ 
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 EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ใน Q2/2556 มีจ านวน 9,010 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก Q1/2556 จ านวน 3,621 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 28.7  สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสนี้มีผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น ตามปริมาณขาย NGV เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯลดลงตามราคาปิโตรเคมีตลาดโลกที่ลดลง แม้ว่าต้นทุนค่าเนื้อก๊าซ
ธรรมชาติ (Feed Cost) ลดลงตามราคาน้ ามันเตาที่ใช้อ้างอิงในโครงสร้างราคา   EBIT  ใน Q2/2556 อยู่ที่ 5,600 ล้านบาท ซึ่งลดลง
จาก Q1/2556 ร้อยละ 39.6 ตาม EBITDA ที่ลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2555 

ใน 1H/2556 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขาย 263,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,062 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.8 จาก 1H/2555 เนื่องจาก 

- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย เพิ่มขึ้น 289 mmcfd จาก 4,396 mmcfd ใน 1H/2555 เป็น 4,685 mmcfd ใน 
1H/2556 (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยปริมาณความต้องการก๊าซเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มา
จากกลุ่มลูกค้า SPP และ GSP ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย ใน 1H/2556 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 ในทุกกลุ่มลูกค้า ยกเว้น 
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซ
ธรรมชาติ) เพิ่มขึ้นจาก 3,052,747 ตัน ใน 1H/2555 เป็น 3,257,726 ตัน ใน 1H/2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 โดยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จาก
ผลิตภัณฑ์โพรเพนและอีเทน เนื่องจาก ใน 1H/2555 โรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 6 หยุดด าเนินงานเพื่อตรวจสอบตามระยะเวลารับประกัน 
(Warranty Shutdown) จ านวน 30 วัน  

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างราคาที่อิงกับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีใน
ตลาดโลก  

    EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ใน 1H/2556 มีจ านวน 21,641 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 1H/2555 จ านวน 9,302 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 30.1 สาเหตุหลักเนื่องจากก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯลดลง จากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซธรรมชาติ (Feed Cost) 
ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซฯเพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมีแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าต้นทุนประกอบกับมีผล
ขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น ตามปริมาณขาย NGV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ก าไรจากการขายก๊าซธรรมชาติแก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมลดลงจากราคาขายที่ปรับลดลงตามราคาน้ ามันเตาในสูตรราคา EBIT ใน 1H/2556 อยู่ที่ 14,864 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 
1H/2555 ร้อยละ 38.8 ตาม EBITDA ที่ลดลง 
 

  รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนดิเป็น ดังนี ้
 

หน่วย  : ตัน 
Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 

เพ่ิม(ลด) 
1H/2555 1H/2556 เพ่ิม (ลด) 

 YoY QoQ 
LPG 732,958  676,014  764,955  4.4% 13.2% 1,424,463  1,440,969  1.2% 
ก๊าซอีเทน 529,631  552,450  523,314  (1.2%) (5.3%) 997,452  1,075,764  7.9% 
ก๊าซโพรเพน 154,067  219,994  150,192  (2.5%) (31.7%) 284,564  370,186  30.1% 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 179,139  183,765  187,042  4.4% 1.8% 346,268  370,807  7.1% 
รวม 1,595,795 1,632,223  1,625,503  1.9% (0.4 %) 3,052,747  3,257,726  6.7% 
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รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้
 

หน่วย :เหรียญสหรัฐฯ/ตัน Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 
เพิ่ม(ลด) 

1H/2555 1H/2556 เพิ่ม (ลด) 
 YoY QoQ 

LPG 1/, 4/   856    920   775 (9.5%) (15.8%) 947 848 (10.5%) 
Ethylene 2/ 1,184 1,395 1,262 6.6% (9.5%) 1,218 1,329 9.1% 
Propylene 2/ 1,284 1,306 1,297 1.0% (0.7%) 1,283 1,302 1.5% 
High Density Polyethylene 2/ 1,387 1,482 1,443 4.0% (2.6%) 1,391 1,463 5.2% 
Polypropylene 2/ 1,445 1,539 1,473 1.9% (4.3%) 1,437 1,506 4.8% 

Naphtha 3/ 815    887 780 (4.3%) (12.1%) 878 834 (5.0%) 
หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/ ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้คงราคา LPG ณ โรง
กลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ าหน่าย) ไว้ที่ 10.996 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การ
ก าหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ โรงกลั่นฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และให้
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า   

 
1.2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

 

 หนว่ยธุรกิจน้ ำมัน 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2555 

ใน Q2/2556  หน่วยธุรกิจน้ ามัน มีรายได้จากการขาย 152,994 ล้านบาท ลดลง 4,455 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.8 
จาก Q2/2555 เป็นผลมาจากราคาขายน้ ามันปรับตัวลดลง โดยราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบลดจาก 106.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ใน Q2/2555 เป็น 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q2/2556  ขณะที่ปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 149 ล้านลิตรหรือร้อยละ 2.5 
จาก 5,859 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 404,968 บาร์เรลต่อวันใน Q2/2555 เป็น  6,008 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 415,297 บาร์เรลต่อวัน 
ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในน้ ามันกลุ่มดีเซล เบนซิน และน้ ามันอากาศยาน    

EBITDA ใน Q2/2556 มีจ านวน 3,250 ล้านบาท ลดลงจาก Q2/2555 จ านวน 1,423 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.5 
โดยลดลงจากก าไรจากการขาย LPG และน้ ามันอากาศยาน เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 2,603 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,442 
ล้านบาท จาก EBITDA  ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

  ใน Q2/2556  หน่วยธุรกิจน้ ามัน มีรายได้จากการขาย 152,994 ล้านบาท ลดลง  2,707 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
1.7 จาก Q1/2556  เป็นผลมาจากราคาขายน้ ามันลดลง โดยราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบลดลงจาก 108.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ใน Q1/2556 เหลือ 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q2/2556 ขณะที่ปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 53 ล้านลิตรหรือร้อยละ 0.9 
จาก 5,956 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 416,278 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2556 เป็น 6,008 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 415,297 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายกลุ่มดีเซล และเบนซิน   
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EBITDA ใน Q2/2556 มีจ านวน 3,250 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2555 จ านวน 1,739 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.9 
โดยลดลงจากก าไรจากการขายกลุ่มอากาศยาน และเบนซิน ขณะที่ก าไรจากการขายในกลุ่มธุรกิจเสริม (non-oil business) ปรับ
เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 2,603 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,746 ล้านบาท จาก EBITDA ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2555 

 ใน 1H/2556  หน่วยธุรกิจน้ ามัน มีรายได้จากการขาย 308,695 ล้านบาท ลดลง 1,121 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.4 
จาก 1H/2555 เป็นผลมาจากราคาขายน้ ามันลดลง โดยราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบลดจาก 111.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 
1H/2555 เป็น 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1H/2556 ขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 434 ล้านลิตรหรือร้อยละ 3.8 จาก 11,530 
ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 398,482 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2555 เป็น 11,964 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 415,788 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2556  
ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มดีเซลและเบนซิน  

EBITDA ใน 1H/2556 มีจ านวน 8,239 ล้านบาท ลดลงจาก 1H/2555 จ านวน 1,365 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 
โดยปรับลดลงจากก าไรจากการขายกลุ่มดีเซลและเบนซินจากต้นทุนเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ EBIT ใน 1H/2556 อยู่ที่ 6,952 ล้านบาท 
ลดลงจ านวน 1,396 ล้านบาท ตาม EBITDA ทีป่รับลดลงดังกล่าวข้างต้น 

   หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

            ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2555 

 ใน Q2/2556 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขาย 376,245 ล้านบาท ลดลง 16,327 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 4.2 จาก Q2/2555  ตามราคาขายน้ ามันที่ลดลงตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 
1,109  ล้านลิตรหรือร้อยละ 7.0 จาก 15,879 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,097,560 บาร์เรลต่อวันใน Q2/2555 เป็น 16,988 ล้านลิตรหรือ
เทียบเท่า 1,174,215 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายน้ ามันดิบและคอนเดนเสทในต่างประเทศ (Out-
Out Trading) 

 ใน Q2/2556 EBITDA อยู่ที่ 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 ที่มีผลขาดทุน 344 ล้านบาท  และ EBIT ซึ่งรวมผล
จากอัตราแลกเปล่ียนแล้วมีผลก าไร 510 ล้านบาท ลดลง 280 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 35.4 จาก Q2/2555  จากก าไรจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ทีป่รับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก แม้ปริมาณขายจะปรับเพิ่มขึ้น 

 
  ผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกบัไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

 ใน Q2/2556  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขาย  376 ,245 ล้านบาท ลดลง 26,158  ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 6.5 จาก Q1/2556 เนื่องจากราคาขายน้ ามันปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามนัในตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายในไตรมาส
นี้เพิ่มขึ้น 1,109 ล้านลิตรหรือร้อยละ 7.0 จาก 16,612 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,160,983 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2556 เป็น 16,988 ล้าน
ลิตรหรือเทียบเท่า 1,174,215 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายคอนเดนเสทในต่างประเทศ (Out-Out 
Trading) 

 EBITDA ใน Q2/2556 มีผลก าไรจ านวน 273 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 จ านวน 1,922 ล้านบาท หากพิจารณา 
EBIT ซึ่งรวมผลจากอัตราแลกเปล่ียนแล้วมีผลก าไรในไตรมาสนี้ 510 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ านวน 1,480 ล้านบาท โดย
หลักจากก าไรลดลงในผลิตภัณฑ์คอนเดนเสทและน้ ามันดิบน าเข้า  
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 ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2555 

 ใน 1H/2556 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขาย 778,648 ล้านบาท ลดลง 31,037 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.8 จาก 1H/2555 เนื่องจากราคาขายน้ ามันปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายในงวดนี้
เพิ่มขึ้น  1,366 ล้านลิตรหรือร้อยละ 4.2 จาก 32,234 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,114,011 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2555 เป็น 33,600 ล้าน
ลิตรหรือเทียบเท่า 1,161,220 บาร์เรลต่อวัน ในงวด 1H/2556  ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายน้ ามันดิบและคอนเดนเสทใน
ต่างประเทศ (Out-Out Trading) 

 EBITDA ใน 1H/2556 มีผลขาดทุน 1,376 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 จ านวน 1,316 ล้านบาท ขณะที่ 
EBIT ที่รวมผลจากอัตราแลกเปล่ียนในงวดนี้มีผลก าไร 2,500 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 287 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลจากก าไรจากการขายคอนเดนเสทลดลงตามสูตรโครงสร้างราคา 

ธุรกิจปิโตรเคม ี

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2555 

ใน Q2/2556 บริษัทย่อยของ ปตท. ที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายจ านวน 20,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
19,561 ล้านบาทใน Q2/2555 หรือร้อยละ 5.5  สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ PTTPM (บริษัทย่อยซึ่ง
ด าเนินธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับ Q2/2555 ในขณะที่ราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 3.9 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการเริ่มด าเนินการผลิตของ PTTAC ใน Q1/2555 

EBITDA ในไตรมาสนี้มีจ านวน 224 ล้านบาท ลดลงจาก 742 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.8 ในขณะที่ EBIT มีผลขาดทุน
จ านวน 82 ล้านบาท ปรับลดลงจาก ใน Q2/2555 ที่มีก าไรจ านวน 547 ล้านบาท เนื่องจาก Spread Margin ที่ปรับลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 บริษัทย่อยของ ปตท. ที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายจ านวน 20,639 ล้านบาท  ลดลงจาก 
23,431 ล้านบาท ใน Q1/2556 หรือลดลงร้อยละ 11.9 สาเหตุหลักเนื่องจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ 
PTTPM ลดลง โดยปริมาณขายลดลงร้อยละ 12.6 ในขณะท่ี ราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ Q1/2556 

EBITDA ใน Q2/2556 มีจ านวน 224 ล้านบาท ลดลงจาก 746 ล้านบาท หรือร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับ Q1/2556 ขณะที่ 
EBIT ใน Q2/2556 มีผลขาดทุนจ านวน 82 ล้านบาท ปรับลดลงจาก Q1/2556 ที่มีก าไรจ านวน 441 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก Spread 
Margin ที่ปรับลดลงและการปิดซ่อมบ ารุงโรงปิโตรเคมีของ HMC เป็นเวลา 39 วัน 

 ผลกำรด ำเนนิงำนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2555 

  ใน 1H/2556 บริษัทย่อยของ ปตท.ท่ีด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายจ านวน 44,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
38,670 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จาก 1H/2555 เนื่องจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ PTTPM เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบ
กับ 1H/2555 ขณะที่ราคาขายปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 รวมทั้งการเริ่มด าเนินการผลิตของ PTTAC  

EBITDA ใน 1H/2556 มีจ านวน 970 ล้านบาท ลดลงจาก 1,218 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.4 ขณะที่ EBIT มีจ านวน 359 
ล้านบาท ลดลงจาก 825 ล้านบาทหรือร้อยละ 56.5 เมื่อเทียบกับ 1H/2555 โดยเป็นผลมาจาก Spread Margin ที่ลดลง ประกอบกับ
การปิดซ่อมบ ารุงของโรงปิโตรเคมีของ HMC  
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 ธุรกิจถ่ำนหิน 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2555 

ใน Q2/2556 มีรายได้จากการขายจ านวน 5,555 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 7,421 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.1 ใน 
Q2/2555 เป็นผลมาจากทั้งราคาขายถ่านหินเฉล่ียและปริมาณขายที่ลดลง โดยราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 21.4 จาก 94.5 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตันใน Q2/2555 เหลือ 74.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน Q2/2556 ในขณะที่ปริมาณขายลดลงร้อยละ 7.4 จาก 2.7 ล้านตันใน 
Q2/2555 เหลือ 2.5 ล้านตันใน Q2/2556 โดยแหล่ง Sebuku มีปริมาณขายที่ปรับลดลงถึงร้อยละ 21.6  

EBITDA ในไตรมาสนี้ ลดลง 1,375 ล้านบาท จาก 2,588  ล้านบาท ใน  Q2/2555 เหลือ 1,213 ล้านบาทใน Q2/2556 
ในขณะที่  Q2/2556 EBIT มีขาดทุนจ านวน 77 ล้านบาท ปรับลดลงจาก Q2/2555 ที่มีก าไรจ านวน 1,535 ล้านบาท จากก าไรขั้นต้น
ปรับตัวลดลงและค่าใช้จ่ายเปิดเหมืองใหม่บริเวณแหล่ง Northern lease ในเหมือง Sebuku รวมถึงค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายที่
เพิ่มขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 มีรายได้จากการขายจ านวน 5,555 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 จาก 5,689 ล้านบาทใน Q1/2556 สาเหตุหลัก
เป็นผลมาจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียที่ลดลง โดยราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 2.9 จาก 76.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน Q1/2556 เหลือ 
74.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน Q2/2556  

EBITDA ใน Q2/2556  ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Q1/2556  โดยลดลงจ านวน 34 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 จาก 1,247 
ล้านบาทใน Q1/2556 เหลือ 1,213 ล้านบาท ในขณะที่ EBIT ใน Q2/2556 มีผลขาดทุนจ านวน 77 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 28 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.1 เมื่อเทียบกับ Q1/2556 ที่มีขาดทุน 49 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเปิดพื้นที่เหมืองใหม่บริเวณ
แหล่ง Northern Lease ในเหมือง Sebuku  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2555 

ใน 1H/2556 มีรายได้จากการขายจ านวน 11,244 ล้านบาท ลดลงจาก 13,249 ล้านบาทใน 1H/2555 หรือลดลงร้อยละ 
15.1 สาเหตุหลักเกิดจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียลดลงร้อยละ 20.4 จาก 94.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 1H/2555 เป็น 75.4 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตันใน 1H/2556 ในขณะที่ปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จาก 4.7 ล้านตันใน 1H/2555 เป็น 4.9 ล้านตัน ใน 
1H/2556 โดยเพิ่มขึ้นจากแหล่ง Jembayan  

 EBITDA ในงวดนี้ ลดลง 1,327 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35 จาก 3,787 ล้านบาท ใน 1H/2555 เหลือ 2,460 ล้านบาทใน 
1H/2556 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเปิดพื้นที่เหมืองใหม่ ในขณะที่ EBIT ใน 1H/2556 มีขาดทุนจ านวน 126 ล้านบาท ปรับลดลงจาก 
1H/2555 ที่มีก าไรจ านวน 2,009 ล้านบาท จาก EBITDA ที่ลดลงดังกล่าว รวมทั้งค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น จ านวน 807 
ล้านบาท จากการเริ่มด าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2555 ของแหล่ง Northern Lease ในเหมือง Sebuku  

1.3 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและก ำไรสทุธิ  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่  2  ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2555 

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 12,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 จ านวน 3,710 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.30 ทั้งนี ้นอกจากผลประกอบการของแตล่ะหน่วยธุรกจิของ ปตท. บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันแล้ว ยังเป็น
ผลมาจาก 
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: ใน Q2/2556 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 5,749 ล้านบาท จากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม จ านวน 4,402 ล้านบาทใน Q2/2555 เป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 1,347 ล้านบาทใน Q2/2556 
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันดีขึ้น  โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ัน   (รวมผลก าไร/ขาดทุนจาก 
สต๊อกน้ ามันและการท า Hedging ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกล่ันของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นจาก ติดลบ 4.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ใน Q2/2555 เป็น 2.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q2/2556  แม้ว่าราคาน้ ามันดิบใน Q2/2556 จะปรับลดลงจาก 106.4 
เหลือ 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลหรือลดลงร้อยละ  5.3  ทั้งนี้เนื่องจากในปลาย Q2/2555 ราคาน้ ามันปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากการตีราคามูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามราคาตลาด (NRV) และขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน 

- ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น จากส่วนต่าง ระหว่างราคา
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Spread Margin) ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์เบนซีน เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้น ภายหลังจาก
โรงงานคิวมีนที่มีก าลังการผลิต 540,000 ตันต่อปีของสิงคโปร์เริ่มด าเนินการผลิต นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น จาก Spread Margin ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยหลักจากปริมาณส่งออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมายัง
เอเซียลดลง  

 : ใน Q2/2556 ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและสินทรัพย์ ขณะที่ใน Q2/2555 PTTI มีการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน EMG จ านวน 3,972 ล้านบาท รวมทั้งการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แหล่งมอน
ทาราจ านวน 3,455 ล้านบาทของ ปตท.สผ. 

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,473 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก Q2/2555 
ที่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,245 ล้านบาท  

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 277 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 จาก 
4,792 ล้านบาทใน Q2/2555 เป็น 5,069 ล้านบาทใน Q2/2556  

: ภาษีเงินได้ใน Q2/2556 จ านวน 15,500 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก Q2/2555 จ านวน 195 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1.2 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2556 

ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ  12,278 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2556 จ านวน 23,827 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 66.0 ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันดังกล่าวแล้ว ยังเป็น
ผลมาจาก 

: ใน Q2/2556 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 8,805 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 86.7 จากส่วนแบ่งก าไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10,151 ล้านบาทใน Q1/2556 เป็น 1,346 ล้านบาทใน Q2/2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันลดลง โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ัน (รวมผลก าไร/ขาดทุนจาก 
สต๊อกน้ ามันและการท า Hedging ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกล่ันของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 5.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 
Q1/2556 เหลือ 2.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q2/2556  จากส่วนต่างราคาน้ ามันส าเร็จรูปที่ปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุจาก 
อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ลดลงหลังส้ินฤดูหนาวและอุปทานท่ีเพิ่มขึ้นหลังการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงกลั่นในประเทศจีน  
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-  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลง จาก Spread Margin ของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่ลดลง 
โดยเฉพาะพาราไซลีนที่ปรับตัวลง เมื่อเทียบกับ Q1/2556 เนื่องจากตลาดพาราไซลีนถูกกดดัน ภายหลังจากผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย
ในจีนปรับลดก าลังการผลิต ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด าเนินงานท่ีลดลง เนื่องจากการหยดุผลิตตามแผนของ
โรงโอเลฟินส์หลายแห่งใน Q2/2556  ในขณะที่ Q1/2556 ไม่มีการหยุดการผลิต แม้ว่าใน Q2/2556 Spread Margin จะเพิ่มขึ้นเกือบ
ทุกผลิตภัณฑ์     

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,473 ล้านบาท ในขณะที่ Q1/2556 มีก าไร
จากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 6,744 ล้านบาท  

: ใน Q2/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ านวน 131 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 จาก 
4,938 ล้านบาทใน Q1/2556 เป็น 5,069 ล้านบาทใน Q2/2556 

: ภาษีเงินได้ใน Q2/2556 จ านวน 15,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 จ านวน 5,990 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
63.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจากภาษีเงินได้ของ ปตท.สผ. ซึ่งเกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เพิ่มขึ้นจาก Q1/2556 เนื่องจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 เปรียบเทียบกับชว่งเดียวกนัของปี 2555 

ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 48,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2555 จ านวน 2,281 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการท่ีดีขึ้นของ ปตท.สผ. จากทั้งปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่สูงขึ้น 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทีเ่พิ่มขึ้น รวมทั้งมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ใน 1H/2555 

: ใน 1H/2556 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 5,503 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.8 จาก 5,995 ล้าน
บาทใน 1H/2555 เป็น 11,498 ล้านบาทใน 1H/2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันดีขึ้น  โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ัน (รวมผลก าไร/ขาดทุนจากส
ต๊อกน้ ามันและการท า Hedging ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกล่ันของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นจาก 2.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 
1H/2555 เป็น 3.87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1H/2556  จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 

 
-  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีดีขึ้น จาก Spread Margin ของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ทีเ่พิ่มขึ้น

เกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเบนซีน ที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากความต้องการน าเข้าของประเทศจีนที่มากขึ้น  นอกจากนี้ Spread 
Margin ของผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์  แม้ว่าความตอ้งการซื้อของตลาดโพลีเอทิลีนจะยังมีไม่มาก เนื่องจากผู้
ซื้อเม็ดพลาสติกยังคงมีความกังวลตอ่เศรษฐกจิโลก จึงควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ าส่งผลใหร้าคาซือ้ขายยังคงทรงตัวอยู่
ได้  

 : ใน 1H/2555 PTTI มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน EMG จ านวน 3,972 ล้านบาท ในขณะที่
ปตท.สผ. มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แหล่งมอนทาราจ านวน 3,455 ล้านบาท 

: ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,585 ล้านบาท 
จาก 1H/2555 ที่มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 686 ล้านบาท  

: ใน 1H/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 744 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 จาก 9,263  
ล้านบาทใน 1H/2555 เป็น 10,007 ล้านบาทใน 1H/2556  
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: ภาษีเงินได้ใน 1H/2556 จ านวน 25,010 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 1H/2555 จ านวน 116 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.5  

 
ส าหรับรายละเอียดส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นดังนี ้

หน่วย : ล้ำนบำท Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 
%เพิ่ม(ลด) 

1H/2555 1H/2556 
%เพิ่ม
(ลด) YoY QoQ 

บริษัทร่วมธุรกิจการกลั่น (5,453) 3,826 (1,237) 77.3% n.m. (222) 2,589 n.m. 
บริษัทร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 666 5,837 2,294 n.m. (60.7%) 5,664 8,131 43.6% 
บริษัทร่วมธุรกิจน้ ามัน 155 163 128 (17.4%) (21.5%) 305 291 (4.6%) 
บริษัทร่วมธุรกิจก๊าซ 119 299 132 10.9% (55.9%) 171 431 n.m. 
บริษัทร่วมธุรกิจอื่น 111 26 30 (73.0%) 15.4% 77 56 (27.3%) 
รวม (4,402) 10,151 1,347 n.m. (86.7%) 5,995 11,498 91.8% 
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2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินของ ปตท. และบริษัทยอ่ย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เปรียบเทียบกับ  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 

ฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
แสดงได้ดังนี้ 

        หน่วย : ล้านบาท

สินทรพัย์ 30 มิ.ย. 56 31 ธ.ค. 55 เพ่ิม / (ลด) % เพ่ิม(ลด)

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 463,311 472,146 (8,835) (1.9)

เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนในบริษทัร่วม

และเงินลงทุนระยะยาวอื่น 248,084 250,813 (2,729) (1.1)

ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 683,652 650,561 33,091 5.1

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นๆ 258,500 255,991 2,509 1.0

รวมสินทรพัย์ 1,653,547 1,629,511 24,036 1.5

หน้ีสิน

หนี้สนิหมนุเวยีน 311,537 341,060 (29,523) (8.7)

เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึ

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 439,762 437,344 2,418 0.6

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นๆ 135,793 121,211 14,582 12.0

รวมหน้ีสิน 887,092 899,615 (12,523) (1.4)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษทัใหญ่ 638,052 604,016 34,036 5.6

ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุ 128,403 125,880 2,523 2.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 766,455 729,896 36,559 5.0

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,653,547 1,629,511 24,036 1.5

งบการเงินรวม

 
สินทรัพย ์

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลคา่รวมทัง้ส้ิน 1,653,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 
จ านวน 24,036 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 33,091 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 โดยหลักเป็นผลมาจากการลงทุนเพิ่มใน
สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ในโครงการบงกช โครงการซอติก้า และโครงการพีทีทีอีพี  ออสตราเลเชีย 
รวมทั้งจากการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) (กิจการที่ควบคุม
ร่วมกันของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในเดือน พ.ค. 2556) 

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 2,509 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ส่วนใหญ่จากการลงทุนเพิ่มของ ปตท.สผ. 
ส าหรับโครงการท่ีอยู่ในระยะส ารวจ ได้แก่ โครงการพม่าเอ็ม  3 และโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน 
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: สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 8,835 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.9 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลดลง 26,546 ล้านบาท จากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. รวมทั้งจากการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2555 และการช าระคืนเงินกู้ยืม/หุ้นกู้ทั้งระยะส้ันและยาวของ ปตท. และ ปตท.สผ. ในขณะที่ 
ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 14,408 ล้านบาท 1,795 ล้านบาท และ 1,371 ล้านบาท ตามล าดับ  

: เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง 2,729 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.1 สาเหตุ
หลักจากการขายเงินลงทุนใน PPCL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ให้แก่ PTTGC  

หนี้สิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ปตท.และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 887,092 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2555 จ านวน 
12,523 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.4 โดยหลักจากหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจ านวน 29,523 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.7 ซึ่งเป็นผล
จากภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 11,519 ล้านบาท จากการจ่ายช าระภาษีเงินได้ ส าหรับปี 2555 ของ ปตท.สผ.  นอกจากนี้ เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหน้ีอื่น ลดลง 9,914 และ 6,627 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการก่อสร้างสินทรัพย์เพื่อการผลิตของ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และโครงการซอติก้า ของ ปตท.สผ.ลดลง 

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มีจ านวน 439,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,418 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ปตท. มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 9,135 ล้านบาท ในขณะที่มีการช าระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวและพันธบัตร ปตท. รวมจ านวน 2,856 ล้านบาท นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีการช าระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาท จ านวน 5,000 
ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้จ าแนกตามก าหนดระยะเวลาช าระคืนได้ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 
ก ำหนดช ำระคืน 

(นบัจำกวนัที ่30 มิ.ย. 2556)
ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo TSR PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภำยใน 1 ปี 

(30 มิ.ย. 2557)

28,369.50 11,697.13 2,653.59 700.36 660.09 559.00 450.00 149.38 275.00 130.81 56.04 100.80 45,801.70

เกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 2 ปี 44,807.82                       -   4,172.86 700.36 661.88 558.90 450.00 149.37 300.00 130.81 56.04 100.80 52,088.84
เกนิ 2 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 83,948.65 54,275.72           23.34 1,854.71 1,996.83 3,505.12 1,350.00 450.80 375.00 392.44 79.40 25.20 148,277.21
เกนิ 5 ปี 138,538.45 45,116.59                  -   4,817.07 1,672.34                  -   1,625.00 822.79              -   221.73 160.35               -   192,974.32

รวม 295,664.42 111,089.44 6,849.79 8,072.50 4,991.14 4,623.02 3,875.00 1,572.34 950.00 875.79 351.83 226.80 439,142.07

หมายเหตุ : ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ านวน 620.38 ล้านบาท 
 

เงินกูย้ืม (รวมเงินกู้ หุ้นกู้และพันธบัตร ทั้งที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตา่งประเทศ ดังนี้ 

                                                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

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

สกลุเงนิบาท  186,498.60    19,193.11           -             -             -    2,385.66   3,875.00  1,572.34   950.00   875.79           -          226.80    215,577.30 

สกลุเงนิต่างประเทศ  109,165.82    91,896.33  6,849.79  8,072.50  4,991.14  2,237.36            -             -           -           -       351.83              -      223,564.77 

รวม  295,664.42  111,089.44  6,849.79  8,072.50  4,991.14  4,623.02   3,875.00  1,572.34   950.00   875.79     351.83        226.80    439,142.07 

สดัสว่นเงนิกูร้ะยะยาวสกลุ

ต่างประเทศต่อยอดเงนิกู้

ระยะยาวทัง้หมด (%)
36.92% 82.72% 100.00% 100.00% 100.00% 48.40%            -             -           -           -   100.00%              -   50.91%

 
 ทั้งนี้ เงินกูย้ืม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จ านวน 6,000 ล้านบาท ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง  
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หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 14,582 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 โดยหลักมาจากประมาณการหนี้สิน
ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในโครงการบงกช 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ านวนรวม 766,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จ านวน 36,559 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 25,706 ล้านบาท จากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับงวด 6 
เดือนแรกของปี 2556 จ านวน 48,384 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2555 จ านวน 
22,847 ล้านบาท   รวมทั้งองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม เพิ่มขึ้น 8,331 และ  2,523 ล้าน
บาท ตามล าดับ 

สภำพคลอ่ง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ
จ านวน 26,546 ล้านบาท โดย ปตท. และบริษัทย่อยมเีงินสดสุทธติ้นงวดที่ยกมาจากปี 2555 จ านวน 136,924 ล้านบาท เป็นผลให้เงิน
สดสุทธิปลายงวดลดลงเท่ากับ 110,378 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอยีดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี ้

 
 

(ลา้นบาท)
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 62,532             
กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (47,845)
กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (42,569)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (550)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 1,886
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงระหว่างงวด -สุทธิ (26,546)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 136,924
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 110,378

 
 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 62,532 ล้านบาท มาจากก าไรส่วนท่ีเปน็ของบริษัทใหญ่ตามงบ

ก าไรขาดทุนจ านวน 48,384 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน โดย
รายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 34,950 ล้านบาท ภาษีเงินได้
จ านวน 25,010 ล้านบาท ก าไรส่วนท่ีเป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมจ านวน 11,086 ล้านบาท และดอกเบีย้จา่ยจ านวน 9,120 
ล้านบาท ส าหรับรายการหลักทีม่ีผลให้กระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 11,498 ล้านบาท 
และดอกเบี้ยรับจ านวน 1,301 ล้านบาท  รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจ านวน  
23,305 ล้านบาท และมีเงินสดจา่ยภาษีเงินได้และดอกเบี้ย รวมจ านวน 35,881 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนมีจ านวน 47,845 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 

: เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมจ านวน 59,584 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุน
เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ านวน  44,640 ล้านบาท ส่วนใหญ่
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เป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการบงกช โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และโครงการ
อาทิตย์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของ ปตท. จ านวนรวม 9,804 ล้านบาท โครงการหลัก ได้แก่ โครงการระบบท่อ
เส้นท่ี 4 โครงการก่อสร้างเครื่องเพิ่มความดันในทะเล และโรงผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม  

: เงินจา่ยลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มขึ้น 1,404 ล้านบาท โดยส่วนใหญเ่ป็นการลงทุนในเงินฝากประจ ามากกว่า 3 
เดือนของ ปตท. และ TTM(T) 

: เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วมและบริษัทอื่น จ านวน 946 ล้านบาท จากการ
ลงทุนซื้อธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ TSR จ านวน 239 ล้านบาท รวมทั้ง PTT Mining Limited (PTTML) (บริษัทย่อยของ 
PTTI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน Sakari Resources Limited (SAR) อีกร้อยละ 0.95 ท าให้ถือหุ้นรวมเป็น
สัดส่วนร้อยละ 94.58 จ านวน 226 ล้านบาท 

: เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว จ านวน 4,644 ล้านบาท จากการขายหุ้นทั้งหมดของ PPCL ที่ปตท. ถืออยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 40 ให้แก่ PTTGC 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 42,569 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน และ
ระยะยาว รวมทั้งพันธบัตรของ ปตท. จ านวนทั้งส้ิน 29,235 ล้านบาท การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวของ PTTI จ านวน 
5,207 ล้านบาท และการช าระคืนหุ้นกู้สกุลบาทของ PTTEP จ านวน 4,943 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยจ่ายและเงินปันผลจ่าย 
จ านวน 10,623 และ 27,383 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่ายและการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ของ ปตท. จ านวนรวม 30,410 ล้านบาทและเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันของ PTTI และ PTTAC รวมจ านวน 6,347 
ล้านบาท 

 อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย เป็นดังนี ้
 

 

 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 31 ธ.ค. 55 31 มี.ค. 56 30 มิ.ย. 56

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.24                 1.29 1.30

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.02                 1.05 1.05

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.23                 1.21 1.16  
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อัตราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 8.63        7.88        8.25         8.50          8.06          

อัตราก าไรสทุธิ ร้อยละ 1.25        5.06        1.82         3.31          3.49          

อัตราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 5.46 11.73 7.82 7.46 9.75

ก าไรตอ่หุ้น บาท/หุ้น 3.00 12.64 4.30 16.14 16.94

Q2/2555 Q1/2556 Q2/2556 1H/2555 1H/2556อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น หน่วย
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3. แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในไตรมำสที่ 3 ของปี 2556 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 ของปี 2556 (Q3/2556) คาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า Q2/2556 เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะ จีน มีแนวโน้มที่จะรักษาระดับการขยายตัวไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 7.0 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเส่ียงที่ต้องจับตามอง คือ ปัญหาเพดานหนี้สาธารณะและความสมดุลของภาคการคลังสหรัฐฯในระยะ
ยาว ความคืบหน้าในการจัดตั้งสหภาพธนาคารยุโรป เพื่อจัดสรรเงินทุนอัดฉีดให้กับธนาคารที่ก าลังประสบปัญหาได้โดยตรง เพื่อลด
ภาระหนี้ให้กับภาครัฐบาล และปัญหาสินเชื่อในภาคธนาคารเงา (Shadow Banking) ของจีน ซึ่งเป็นระบบการปล่อยสินเชื่อที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลและคุ้มครองของธนาคารกลางจีน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาฟองสบู่ตามมาได้   

ส าหรับแนวโน้มราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q3/2556 คาดว่าจะเฉล่ียเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 102-105 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เนื่องจาก
ยังคงมีความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน้ ามันบริเวณตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) รวมทั้งก าลังเข้าสู่ฤดูเฮอริเคนในสหรัฐฯ 
ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจท าให้เกิดปัญหาอุปทานชะงักงัน (Supply Disruption) ในส่วนของราคาน้ ามันส าเร็จรูปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามราคา
น้ ามันดิบ โดยราคาเบนซิน 95 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ความต้องการใช้ในภูมิภาคที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนราคาดีเซลคาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องจากแถบตะวันออกกลางเพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน  ส าหรับค่าการกล่ันของโรงกล่ันประเภท 
Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 7.0-8.0 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลตามราคาน้ ามันส าเร็จรูปท่ีปรับเพิ่มขึ้น 

ราคาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโอเลฟินส์ใน Q3/2556 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากจะมีความต้องการใช้ผลิตพลาสติกส าหรับภาค
การเกษตรและเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ไว้จ าหน่ายในช่วงส้ินปี   ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอะโรเมติกส์ โดยเฉพาะ ราคา
เบนซีนคาดว่าจะปรับลดลง จากสภาวะอุปทานล้นตลาด โดยความต้องการใช้จากโรงงาน สไตร์รีน โมโนเมอร์(SM) ยังคงชะลอตัว  
อย่างไรก็ตาม ราคาพาราไซลีนคาดว่าจะปรับสูงขึ้น เนื่องจากโรงงาน PTA กลับมาเพิ่มระดับการผลิต  

เศรษฐกิจไทยใน Q3/2556 คาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า Q2/2556 โดยแรงขับเคล่ือนหลักจะมาจากการบริโภคและการลงทุน
ของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเส่ียงที่ต้องจับตามอง คือ ความผันผวนของค่าเงินบาทจากการเคล่ือนย้ายเงินทุน  หนี้สินของภาค
ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ความล่าช้าในโครงการลงทุนของรัฐบาล และประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง แนวโน้มการใช้พลังงานของไทย
ใน Q3/2556 คาดว่าจะปรับลดลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวจะไม่สูงเท่ากับไตรมาสก่อน  


