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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 และประจ ำปี  

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557  

ภำวะเศรษฐกิจในไตรมำส 4 ปี 2557 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4 ของปี 2557 (Q4/2557) ขยายตวัลดลงจากไตรมาส 3 ของปี 2557 (Q3/2557) 

เนื่องจากกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว (Advanced Economies)  โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศที่ใช้เงินสกลุยโูรยงัคงมีความออ่นแอ 

ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่อง ท าให้ธนาคารกลางยโุรป (European Central Bank: ECB) มีมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจโดยเข้าซือ้ตราสารหนีท้ี่ค า้ประกนัด้วยสินเช่ือคณุภาพ (Covered Bonds) และตราสารหนีท้ี่มีสินทรัพย์ค า้ประกนั 

(Asset-backed Securities) ประกอบกบัเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นฟืน้ตวัลา่ช้า จากการบริโภคของภาคเอกชนและการส่งออกที่มี

ความออ่นแอ รวมทัง้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตวัชะลอลง  จากการลงทนุท่ีลดลงของภาคเอกชนและการขาดดลุการค้าที่

เพิ่มสงูขึน้ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve: Fed) ยงัคงอตัราดอกเบีย้ให้อยู่ในระดบัต ่าต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง

เพื่อสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ แม้วา่ได้มีมติให้ยตุิมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) ไป

ในเดือนตลุาคม   ส่วนเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Developing and Emerging 

Economies) โดยเฉพาะ จีน ทรงตวั สว่นหนึง่เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในภาคเกษตรกรรม และธุรกิจ

ขนาดเล็ก ทัง้นีก้องทนุการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund: IMF)  ณ เดือนมกราคม 2558 ยงัคง

คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2557 ไว้ที่ร้อยละ 3.3 

ตามรายงานของส านกังานพลงังานสากล (International Energy Agency: IEA) ณ เดือนมกราคม 2558 ความ

ต้องการใช้น า้มนัของโลกใน Q4/2557 เฉลีย่อยูท่ี่ 93.4 ล้านบาร์เรลต่อวนั เพิ่มขึน้จาก Q3/2557 และ Q4/2556 ที่อยู่ที่ 93.0 

และ 92.8 ล้านบาร์เรลตอ่วนัตามล าดบั จากความต้องการของจีน อินเดีย และญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ ทัง้นีค้วามต้องการใช้น า้มนัของ

โลกในปี 2557 อยูท่ี่ 92.4 ล้านบาร์เรลตอ่วนั เพิ่มขึน้จาก 91.8 ล้านบาร์เรลตอ่วนัในปี 2556  

ราคาน า้มนัดิบดไูบใน Q4/2557 เฉลีย่อยูท่ี่ 74.4 เหรียญสหรัฐฯตอ่บาร์เรล ลดลดจาก Q3/2557 และ Q4/2556 ที่

เฉลี่ย 101.5 และ 106.8 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลตามล าดับ เนื่องจากความกังวลเก่ียวกับปริมาณอุปทานล้นตลาด

โดยเฉพาะการผลิตน า้มนั shale oil จากสหรัฐฯ และการผลิตน า้มนัของกลุม่ OPEC ในระดบัสงู ทัง้ยงัคงโควตาการผลิตที่

ระดบั 30 ล้านบาร์เรลต่อวนั นอกจากนีค้วามต้องการใช้น า้มนัโลกเพิ่มขึน้ไม่มาก สง่ผลกระทบในเชิงลบต่อราคาน า้มนัใน

ตลาดโลก โดยราคาน า้มนัดิบดูไบเฉลี่ยปี 2557 อยู่ที่ 96.6 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ต ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2556 ที่อยู่ที่ 

105.5 เหรียญสหรัฐฯตอ่บาร์เรล 

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล 

Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 %เพิ่ม(ลด) 2556 2557 
%เพิ่ม
(ลด) 

YoY QoQ 

รำคำน ำ้มันดบิดูไบเฉล่ีย 106.8 101.5 74.4 (43.5%) (36.4%) 105.5 96.6 (8.4%) 
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ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
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ราคาน า้มนัส าเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ทกุชนิดใน Q4/2557 ลดลงจากไตรมาสก่อนตามราคาน า้มนัดิบที่ลดลง 

อย่างไรก็ตามสว่นต่างระหว่างน า้มนัเบนซินและน า้มนัดิบดไูบ (Gasoline Crack Spread) ใน Q4/2557 ใกล้เคียงกบัไตร

มาสก่อน แม้วา่อินโดนีเซียน าเข้าลดลงเนื่องจากการลดการอดุหนนุราคาขายปลกีในประเทศ แตอ่ปุทานในตลาดค่อนข้างตึง

ตวั  ขณะที่สว่นต่างระหว่างน า้มนัดีเซลและน า้มนัดิบดไูบ (Diesel Crack Spread) ใน Q4/2557 เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน

เนื่องจากความต้องการใช้ในช่วงฤดหูนาว ประกอบกบัอุปทานตึงตวั เช่นเดียวกบัส่วนต่างระหว่างน า้มนัเตาและน า้มนัดิบ

ดไูบ (Fuel Oil Crack Spread) ที่ปรับตวัดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า จากความต้องการใช้ในช่วงฤดหูนาวและความต้องการ

ใช้ส าหรับผลติกระแสไฟฟ้า รวมทัง้การสง่ออกจากอิหร่านท่ีลดลง  

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ใน Q4/2557  ทัง้ High Density Polyethylene (HDPE) และ 

Polypropylene (PP) ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อน ตามราคาน า้มนัดิบและ Naphtha ที่ปรับลดลงอย่างมาก  และภาวะ

อปุทานสว่นเกิน ประกอบกบัสภาพการซือ้ขายและความต้องการในตลาดซบเซา โดยผู้ซือ้สว่นใหญ่ชะลอการซือ้เนื่องจากเช่ือ

ว่าราคามีแนวโน้มจะปรับลดลงอีก อย่างไรก็ตามสว่นต่างระหว่างราคาผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบ (HDPE-Naphtha และ PP-

Naphtha) ยงัคงเพิ่มขึน้มาก ในส่วนของราคากลุ่มผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ ราคา Benzene (BZ) ปรับตวัลดลงตามราคา

วตัถดุิบที่ปรับตวัลดลงและราคาในตลาดสหรัฐฯและยโุรปออ่นตวัลง ประกอบกบัสภาพการซือ้ขายเบาบาง โดยผลติภณัฑ์ขัน้

ปลายอย่าง Styrene Monomer (SM) มีการลดก าลงัการผลิตลง ส าหรับราคา Paraxylene (PX) ลดลงเช่นกนั จากความ

ต้องการในตลาด PTA ที่ซบเซาในจีน เนื่องจากความต้องการใช้เส้นใยเพื่อผลติโพลเีอสเตอร์ลดลง 

หน่วย : 
 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 %เพิ่ม(ลด) 2556 2557 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

HDPE 1,535 1,604 1,448 (5.7%) (9.7%) 1,487 1,544 3.8% 

PP 1,537 1,620 1,459 (5.1%) (9.9%) 1,515 1,556 2.7% 

BZ  1,283 1,307 964 (24.9%) (26.2%) 1,302 1,219 (6.4%) 

PX 1,420 1,337 995 (29.9%) (25.6%) 1,483 1,214 (18.1%) 
 

เศรษฐกิจไทยใน Q4/2557 ขยายตวัสงูกว่า Q3/2557 มาก เนื่องจากการบริโภคและการลงทนุของภาคเอกชน

รวมถึงภาคท่องเที่ยวฟืน้ตวัต่อเนื่อง ประกอบกบัภาคสง่ออกกลบัมาขยายตวั ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งส่งออกสินค้าไป

ยโุรปก่อนที่จะหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Generalized System of Preferences: GSP) อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจ

ไทยฟืน้ตวัลา่ช้ากวา่ที่คาด ท าให้เศรษฐกิจในปี 2557 ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.7 

  



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
3 

Q4/2557 

 

 

   เหตุกำรณ์ส ำคัญปี 2557 

สรุปเหตกุารณ์ที่ส าคญั (non-recurring items) ส าหรับปี 2557 มีรายละเอียดดงันี ้ 

มกรำคม 2557  กลุม่ ปตท. ด าเนินการใช้แผนบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity 
Management:BCM) 

 ปตท.สผ. ลงนามในสญัญาโอนคนืสทิธิหนว่ยลงทนุในห้างหุ้นสว่น (Partnership Units 
Redemption Agreement: PURA) เพื่อเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือสดัสว่นในโครงการมา
เรียนา่ ออยล์ แซนด์ 

กุมภำพนัธ์ 2557  PTTGC  ได้หยดุเดินเคร่ืองโรงโอเลฟินส์ I-1และการหยดุฉกุเฉินของโรงโอเลฟินส์ I4-1 

เมษำยน 2557  ปตท.สผ. เข้าซือ้หุ้นของบริษัท Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) และบริษัท Hess 
Exploration Thailand Company Limited (HETCL) ซึง่เป็นบริษัทในเครือ Hess 
Corporation เป็นผลให้ ปตท.สผ. มีสดัสว่นถือครองสทิธิแหลง่ก๊าซในโครงการคอนแทร็ค 4 
และโครงการสนิภฮู่อมในสดัสว่นร้อยละ 60 และ 55 ตามล าดบั 

พฤษภำคม 2557  ปตท.สผ. ด าเนินการตามเง่ือนไขในสญัญา Partnership Units Redemption Agreement 
(PURA) กบับริษัท Statoil Canada Limited แล้วเสร็จ สง่ผลให้บริษัทฯ ถือสดัสว่นร้อยละ 
100 และเป็นผู้ด าเนินการในแหลง่ Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้อม
ได้รับเงินสด 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินสดสทุธิจ านวน 219 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก
การปรับราคาเพื่อสะท้อนมลูคา่การแลกเปลีย่นการถือสดัสว่นดงักลา่ว 

มิถุนำยน 2557  ไออาร์พีซี เกิดอบุตัิเหตเุพลงิไหม้หนว่ยปรับปรุงคณุภาพน า้มนัเตา (Vacuum Gas Oil Hydro 
Treating Unit (VGOHT) เพื่อป้อนหนว่ยแครกเกอร์เพื่อผลติเป็นสาร Propylene สง่ผลให้
หนว่ยดงักลา่วหยดุด าเนินการผลติชัว่คราว ปัจจบุนัสามารถกลบัมาด าเนินการผลติได้
ตามปกติแล้ว ยกเว้นหนว่ย VGOHT ซึง่อยูร่ะหวา่งรอเปลีย่นอปุกรณ์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีวงเงิน
ประกนั 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย IRPC ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกนัแล้วจ านวน 
1,710 ล้านบาท 

กรกฎำคม 2557  BCP จดัตัง้บริษัทยอ่ยขึน้ในประเทศสงิคโปร์เพื่อเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท Nido Petroleum 
Limited 

สิงหำคม 2557  คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.)  มีมติให้ ปตท.แยกธุรกิจทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ
ออกจากกิจการจดัหาและจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติออกเป็นบริษัทจ ากดั โดยในเบือ้งต้นให้ 
ปตท. ถือหุ้นในสดัสว่น 100% โดยให้จดัท า Third Party Access Code (TPA Code) ให้แล้ว
เสร็จก่อนการแยกธุรกิจทอ่ฯ 

 โครงการซอติก้าของ ปตท.สผ. เร่ิมผลติและสง่ก๊าซธรรมชาตมิาประเทศไทย 
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กันยำยน 2557  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน  (กบง.) มมีติปรับราคา LPG ภาคขนสง่ขึน้ 0.62 
บาท/ก.ก. มาอยูท่ี่ 22.00 บาท/ก.ก. และปรับราคา NGV ขึน้ 1 บาท/ก.ก. มาอยูท่ี่ 11.50 
บาท/ก.ก. มีผล 1 ต.ค. 2557 

 ปตท.สผ. เข้าร่วมทนุในแปลงส ารวจ BM-ES-23 สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล 

 PTTGC หยดุเดินเคร่ืองโรงงานอะโรเมติกส์หนว่ยที่ 2 เพื่อซอ่มแซมเตาปฏิกรณ์ของหนว่ย
ผลติแพลตฟอร์มมิ่ง (Platforming Unit) 

 IRPC ด าเนินการยตุิข้อพิพาทกบัทางกลุม่เลีย่วไพรัตน์ 

ตุลำคม 2557  กบง. มีมติปรับราคา LPG ภาคขนสง่ขึน้ 0.63 บาท/ก.ก. สง่ผลให้ราคาขายปลกี LPG ภาค
ขนสง่เทา่กบัภาคครัวเรือน อยูท่ี่  22.63 บาท/ก.ก. มีผล 21 ต.ค. 2557  

 ปตท. อนมุตัิการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท PT Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) 

พฤศจิกำยน 2557  กบง. มีมติปรับราคา LPG ภาคขนสง่และครัวเรือนขึน้ 0.50 บาท/ก.ก. อยูท่ี่ 23.13 บาท/ก.ก. 
มีผล 18 พ.ย. 2557 พร้อมทัง้ทยอยปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทนุน า้มนั 2 ของ
ภาคอตุสาหกรรม 

ธันวำคม 2557  กบง. มีมติปรับราคา LPG ภาคขนสง่และครัวเรือนขึน้ 1.03 บาท/ก.ก. สง่ผลให้ราคาขายปลกี 
LPG ของผู้ใช้ทกุกลุม่เทา่กนั อยูท่ี่  24.16 บาท/ก.ก. พร้อมทัง้ปรับราคา NGV ขึน้ 1 บาท/
ก.ก. ทัง้ในสว่นของรถยนต์สว่นบคุคลและกลุม่รถโดยสารสาธารณะ โดยปรับขึน้มาอยูท่ี่ 
12.50 บาท/ก.ก. และ 9.50 บาท/ก.ก. ตามล าดบั มีผล 3 ธ.ค. 2557 

 ปตท. และ ปตท.สผ. อนมุตัิด าเนนิการปิดบริษัท PTT FLNG Limited 

 ไออาร์พีซี เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ 

 BCP อนมุตัิการซือ้หุ้นบริษัท Galoc Production Company WLL โดยบริษัทยอ่ย 

มกรำคม 2558  กบง. มีมติปรับโครงสร้างราคา LPG เพื่อให้สะท้อนต้นทนุแท้จริง โดยก าหนดต้นทนุเฉลีย่ของ
ราคา LPG จาก 3 แหลง่ผลติใหมท่ี่ 488 $/ton (16.11 บาท/ก.ก.) ขณะที่ราคาขายปลกียงัคง
เดิมที่ 24.16 บาท/ก.ก. มีผล 2 ก.พ. 2558 

 กบง. มีมติปรับราคา NGV ขึน้ 0.50 บาท/ก.ก. ทัง้ในสว่นของรถยนต์สว่นบคุคลและกลุม่รถ
โดยสารสาธารณะ โดยปรับขึน้มาอยูท่ี่ 13.00 บาท/ก.ก. และ 10.00 บาท/ก.ก. ตามล าดบั มี
ผล 31 ม.ค. 2558 
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 

ผลประกอบการ Q4/2557 เปรียบเทียบกบั Q4/2556 และ Q3/2557 และ ปี 2557 เปรียบเทียบกบั ปี 2556 สรุป

ได้ดงันี ้ 

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 749,921 757,619 643,851 (14.1%) (15.0%) 2,842,408 2,834,732 (0.3%)

: ส ำรวจและผลติฯ 58,791 64,021 60,348 2.6% (5.7%) 224,973 247,817 10.2%

: ก๊ำซ 133,278 140,486 141,172 5.9% 0.5% 529,051 558,018 5.5%

: น ำ้มนั 157,968 155,360 150,935 (4.5%) (2.8%) 617,305 638,409 3.4%

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 449,084 455,041 336,411 (25.1%) (26.1%) 1,656,735 1,599,101 (3.5%)

: ปิโตรเคมี 25,688 26,937 28,722 11.8% 6.6% 93,054 111,851 20.2%

: ถำ่นหิน 7,269 4,734 4,426 (39.1%) (6.5%) 24,978 20,557 (17.7%)

: อ่ืนๆ 1,058 1,056 1,192 12.7% 12.9% 4,027 4,191 4.1%

EBITDA 58,696 66,052 51,854 (11.7%) (21.5%) 228,541 251,025 9.8%

: ส ำรวจและผลติฯ 40,128 45,565 40,223 0.2% (11.7%) 161,273 174,740 8.4%

: ก๊ำซ 12,262 15,840 9,680 (21.1%) (38.9%) 44,836 54,102 20.7%

: น ำ้มนั 2,024 3,126 (236) n.m. n.m. 13,297 11,578 (12.9%)

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 442 (708) (1,577) n.m. n.m. (1,151) (751) 34.8%

: ปิโตรเคมี 509 853 1,034 n.m. 21.2% 2,041 4,113 n.m.

: ถำ่นหิน 2,307 1,147 940 (59.3%) (18.0%) 5,809 4,475 (23.0%)

: อ่ืนๆ 835 174 717 (14.1%) n.m. 1,600 1,538 (3.9%)

EBIT 36,416 38,457 19,927 (45.3%) (48.2%) 152,297 142,685 (6.3%)

: ส ำรวจและผลติฯ 25,543 24,209 14,715 (42.4%) (39.2%) 110,922 91,525 (17.5%)

: ก๊ำซ 8,645 12,229 5,971 (30.9%) (51.2%) 30,985 39,780 28.4%

: น ำ้มนั 1,347 2,410 (1,003) n.m. n.m. 10,652 8,716 (18.2%)

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมผลกระทบจำก FX. 438 (728) (1,584) n.m. n.m. (1,163) (787) 32.3%

- รวมผลกระทบจำก FX. 933 1,474 (33) n.m. n.m. 4,679 7,154 52.9%

: ปิโตรเคมี 174 529 691 n.m. 30.6% 769 2,801 n.m.

: ถำ่นหิน (307) 42 (147) 52.1% n.m. (591) (234) 60.4%

: อ่ืนๆ 387 (290) 211 (45.5%) n.m. (115) (348) n.m.

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 22,280 27,595 31,928 43.3% 15.7% 76,244 108,341 42.1%

ต้นทุนทางการเงนิ 5,478 5,369 5,833 6.5% 8.6% 20,593 22,218 7.9%

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตรา

แลกเปล่ียน
(5,322) 1,312 5,258 n.m. n.m. (210) 11,156 n.m.

ขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์
2             -   36,707 n.m. n.m. 49 36,707 n.m.

ภาษีเงนิได้ 13,316 10,704 7,997 (39.9%) (25.3%) 47,649 41,029 (13.9%)

ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ 14,798 24,558 (26,649) n.m. n.m. 93,091 55,795 (40.1%)

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 5.16 8.58 (9.49) n.m. n.m. 32.52 19.33 (40.6%)

 ปี 2557 ปี 2556หน่วย : ล้านบาท  Q4/2556  Q3/2557  Q4/2557
%เพิ่ม (ลด)
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ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 3 ปี 2557 
 

ใน Q4/2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 26,649 ล้านบาท ลดลงจาก Q3/2557 ที่มีก าไรสุทธิ

จ านวน 24,558 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ กลุ่ม ปตท. รวม

จ านวน 36,707 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ ปตท.สผ. หากไม่รวมรายการดังกล่าวผลการ

ด าเนินงานของ กลุ่ม ปตท. ยังคงปรับลดลง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการกล่ันที่มีผลขาดทุนสุทธิ เป็นผลจากราคา

น ้ามันดิบที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ Q3/2557 ส่งผลให้มีขาดทุนสต็อกน ้ามันและขาดทุนการปรับมูลค่าสินค้า

คงเหลือ ณ สิ้นงวด (NRV) เป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีที่มีผลการด าเนินงานลดลงจากส่วน

ต่างราคาผลิตภัณฑ์ (Spread Margin) ของ PX ที่ลดลง  ส่วนผลการด าเนินงานของ ปตท. ปรับลดลงจากผลกระทบ

ของราคาน ้ามันและการปรับต้นทุนค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติย้อนหลัง 

ใน Q4/2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 643,851 ล้านบาท ลดลง 113,768 ล้านบาท 

จากปริมาณขายน า้มนัดิบและคอนเดนเสทน าเข้าของกลุม่ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศที่ลดลงเป็นหลกั ในขณะที่รายได้จาก

การขายของกลุ่มธุรกิจน า้มนัและ ปตท.สผ. ลดลงเช่นกัน สาเหตุหลกัจากราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยปรับลดลงตามราคา

น า้มนัดิบท่ีใช้อ้างอิง นอกจากนัน้ กลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. มีต้นทนุค่าซือ้ก๊าซฯ เพิ่มขึน้จากการเปลี่ยนแปลงราคา

น า้มนัเตา ในสตูรราคาซือ้ ย้อนหลงั สง่ผลให้ในไตรมาสนี ้ปตท.และบริษัทยอ่ย มีก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน (EBITDA) จ านวน 

51,854 ล้านบาท ลดลง 14,198 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5  
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ใน Q4/2557 มีส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 10,100 ล้านบาท ลดลงจาก Q3/2557 ที่มี      

สว่นแบง่ก าไรจ านวน 3,499 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีปรับลดลงจากปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ที่มี  Spread 

Margin ของ PX และ Benzene ปรับลดลง  เนื่องจากอปุทานสว่นเกินจากผู้ผลิต PX และ Naphtha Cracker กลบัเข้ามา

ผลิตในช่วง Q4/2557 ขณะที่ปริมาณความต้องการจากผู้ผลิต Polyester และ PTA ชะลอตวัลงจากการรอดทูิศทางราคา

ผลิตภณัฑ์ที่อาจปรับลดลงตามราคาน า้มนั นอกจากนีใ้น Q4/2557 มีการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนงานของโรงอะโรเมติกส์

หนว่ยที่ 1 ของ PTTGC  สง่ผลให้ปริมาณผลติและปริมาณขายลดลง สว่นผลการด าเนินงานของกลุม่ธุรกิจ ปิโตรเคมีสายโอ

เลฟินส์ มี Spread Margin ปรับเพิ่มขึน้ในทกุผลิตภณัฑ์ เนื่องจากความต้องการในเม็ดพลาสติกยงัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

แม้วา่ในช่วงปลาย Q4/2557 ราคา HDPE และ PP จะเร่ิมปรับตวัลดลงตามราคาน า้มนัดิบท่ีลดลง 

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุม่ธุรกิจการกลัน่ลดลง แม้วา่ Market GRM ของโรงกลัน่ในกลุม่ ปตท. ปรับ

เพิ่มขึน้จากอุปสงค์ในประเทศและในภูมิภาคปรับตวัดีขึน้  และแรงหนุนจากความต้องการใช้น า้มันช่วงฤดูหนาวและฤดู

ท่องเที่ยวช่วงปลายปี แต่ในไตรมาสนีม้ีขาดทุนจากสต็อกน า้มนัและขาดทุนจากการปรับมลูค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิน้งวด 

(NRV) ท าให้ค่าการกลัน่ทางบญัชี (Accounting GRM) ของโรงกลัน่ (รวมผลก าไร/ขาดทุนจากสต๊อกน า้มนัและการท า 

Hedging ทัง้นี ้ไมร่วมหนว่ยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุม่ ปตท. ลดลงจาก 0.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q3/2557 เป็น

ขาดทนุ 4.23 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q4/2557  เนื่องจากราคาน า้มนัดิบปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื่องตามเหตผุลที่ได้

กลา่วข้างต้น   

ใน Q4/2557 มีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 4,333 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.7 จาก 27,595 ล้านบาท 

ใน Q3/2557 เป็น 31,928 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ของ ปตท.สผ. ตามสินทรัพย์

พร้อมใช้งานและปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการซอติก้าที่สง่ก๊าซฯ จ าหน่ายใน

ประเทศไทยเต็มไตรมาส  

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพิ่มขึน้ 3,946 ล้านบาท จาก 1,312 ล้านบาท ใน Q3/2557  เป็น 5,258 ล้านบาท โดย

หลกัมาจาก ปตท.สผ. ที่มีเงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกลุเงินในการด าเนินงาน ซึง่ใน Q4/2557 คา่เงินเหรียญสหรัฐฯ แข็งคา่

ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินบาท  

ต้นทนุทางการเงิน เพิ่มขึน้ 464 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 จาก 5,369 ล้านบาทใน Q3/2557 เป็น 5,833 ล้านบาท

ใน Q4/2557    

ใน Q4/2557 มีขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์รวมจ านวน 36,707 ล้านบาท โดยหลกัมาจาก ปตท.สผ. รับรู้

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เนื่องจาก
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน
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ราคาน า้มนัท่ีลดลง รวมจ านวน 32,796 ล้านบาท นอกจากนี ้PTTGE (บริษัทย่อยของ ปตท. ด าเนินธุรกิจปาล์มน า้มนั) รับรู้

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ด าเนินงานอีกจ านวน 2,816 ล้านบาท  

ภาษีเงินได้ จ านวน 7,997 ล้านบาท ลดลง 2,707 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.3 จาก 10,704 ล้านบาทใน Q3/2557 

โดยหลกัมาจากก าไรท่ีลดลงของ ปตท. และ ปตท.สผ. จากรายได้จากการขายที่ลดลงตามราคาน า้มนัดิบอ้างอิง 
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ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 

 

ปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 55,795 ล้านบาท ลดลง 37,296 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

40.1 จาก 93,091 ล้านบาท ในปี 2556 โดยหลักมาจาก ใน Q4/2557 ปตท. และบริษัทย่อย มีการรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่ม ปตท. รวมจ านวน 36,707 ล้านบาท และ ปตท.สผ. มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ าหน่ายเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพ่ิมขึ้น แต่รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ               

กระแสเงนิสดของกลุ่ม ปตท. โดย ปตท.และบริษัทย่อยยังคงมี EBITDA เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจากผลการด าเนินงาน

ของ ปตท. ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการขาดทุนสต็อกน ้ามันและ Spread Margin 

ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลง ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน

ลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยส าคัญ 

ในปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 2,834,732 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 7,676 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่มาจากราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศตามราคา

น า้มนัดิบในตลาดที่ใช้อ้างอิง ในขณะท่ีราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยของกลุม่ธุรกิจน า้มนั และ ปตท.สผ. แม้จะได้รับผลกระทบ

จากราคาน า้มนัที่ลดลง แต่รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจดงักล่าวยงัปรับเพิ่มขึน้ เนื่องจากปริมาณขายผลิตภณัฑ์ยงั

เติบโตต่อเนื่อง ในสว่นของกลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึน้ตามราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีอ้างอิง 

และการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนีป้ริมาณขายปรับเพิ่มขึน้เช่นกัน จากการที่โรงแยก

ก๊าซฯหนว่ยที่ 5 กลบัมาด าเนินการผลติได้ตามปกต ิท าให้มีอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (Utilization rate) ที่เพิ่มสงูขึน้หลงัจาก

ที่ปีก่อนเกิดอบุตัิเหตฟุ้าผา่ แม้วา่ใน Q4/2557 กลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะมีการปรับต้นทนุคา่ซือ้ก๊าซฯ ย้อนหลงั  EBITDA ใน

ปี 2557 ของ ปตท.และบริษัทยอ่ย อยูท่ี่251,025 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22,484 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 จากปีก่อน 
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ในปี 2557 มีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 2,942 ล้านบาท ลดลง 23,414 ล้านบาท หรือ        

ร้อยละ 88.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง โดย Spread Margin ของ PX และ 

Benzene ปรับลดลง  เนื่องจากปัญหาอปุทานสว่นเกิน และอปุสงค์ในผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายเติบโตลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ

โลก ประกอบกบัใน Q3/2557 และ Q4/2557 โรงอะโรเมติกส์มีการปิดซ่อมฉกุเฉินและปิดซ่อมบ ารุงตามแผนงาน ขณะที่ปี

ก่อนมีการปิดซ่อมเพียงบางหน่วยการผลิต สว่นธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด าเนินงานที่ดี ขึน้ เนื่องจาก Spread 

Margin ของผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องปรับเพิ่มขึน้ตามความต้องการของตลาด แม้ใน Q1/2557              

โรงโอเลฟินส์จะมีการปิดซอ่มบ ารุง แตป่ริมาณผลติและปริมาณขายเฉลีย่ของทัง้ปี 2557 ยงัปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุม่ธุรกิจการกลัน่ลดลง โดย Accounting GRM ของโรงกลัน่ (ไม่รวมหน่วย

กลัน่ของ PTTGC) ของกลุม่ ปตท. ลดลงจาก 4.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2556 เหลือ 1.17 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ในปี 2557  โดยหลกัเป็นผลจากใน Q4/2557 มีขาดทนุจากสต็อกน า้มนัและขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 

ณ สิน้งวด (NRV) ขณะที่ปีก่อนมีก าไรจากสต็อกน า้มนั เนื่องจากราคาน า้มนัดิบปรับตวัลดลงตัง้แต่ Q3/2557 นอกจากนีย้งั

เป็นผลจากในปี 2557 โรงกลัน่น า้มนัในกลุม่ ปตท. มีการปิดซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ตามแผนงาน (Major Turnaround) 

ในปี 2557 มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุจ านวน 1,081 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการจ าหน่าย Vietnam LPG 

Co.,Ltd. (VLPG), บริษัท ผลติไฟฟ้านวนคร จ ากดั (NNEG) และ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL)  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ 32,097 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.1 จาก 76,244 ล้านบาท ในปี 2556 

เป็น 108,341 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ของ ปตท.สผ. ในโครงการพีทีทีอีพี             

ออสตราเลเชียที่ผลติและจ าหนา่ยน า้มนัดิบเต็มปี (เร่ิมจ าหนา่ยน า้มนัดิบตัง้แต่เดือน ส.ค. 2556) โครงการคอนแทร็ค 4 และ

โครงการซอติก้า ตามปริมาณการผลติและสนิทรัพย์พร้อมใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน  11,156 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 210 

ล้านบาท โดยหลกัมาจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของ ปตท. ท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากคา่เงินบาทเทียบเงินเหรียญสหรัฐฯ ออ่นคา่

ในอตัราที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2556 

ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 1,625 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 จาก 20,593 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 22,218 ล้าน

บาท ในปี 2557 

ใน ปี 2557 มีขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์รวมจ านวน 36,707 ล้านบาท โดยหลกัมาจาก ปตท.สผ. รับรู้

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เนื่องจาก

ราคาน า้มนัท่ีลดลง รวมจ านวน 32,796 ล้านบาท นอกจากนี ้PTTGE (บริษัทย่อยของ ปตท. ด าเนินธุรกิจปาล์มน า้มนั) รับรู้

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ด าเนินงานอีกจ านวน 2,816 ล้านบาท  
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ภาษีเงินได้ จ านวน 41,029 ล้านบาท ลดลง  6,620 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 จาก 47,649 ล้านบาทในปี 2556 

โดยหลกัเนื่องจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของแหลง่ในประเทศที่ลดลงตามก าไรที่ลดลงของ ปตท.สผ. จากการหยดุผลิตเพื่อ

ซ่อมบ ารุงของโครงการบงกชและ ราคาขายที่ปรับลดลงของโครงการเอส 1 ตามราคาน า้มนัที่ปรับลดลง ขณะที่ภาษีเงินได้

ของ ปตท. เพิ่มขึน้ตามก าไรจากการด าเนินงานท่ีสงูขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA และ EBIT ของผลการด าเนินงานปี 2557 แยกตามกลุม่ธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

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

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

รำคำขำยผลติภณัฑ์เฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 64.5 65.2 56.5 (12.4%) (13.3%) 65.6 63.4 (3.4%)

ปริมำณขำยเฉลีย่ (BOED) 299,716 325,248 347,295 15.9% 6.8% 292,629 321,886 10.0%

ปี 2557ปี 2556Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิ่ม/(ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 3 ปี 2557 

ใน Q4/2557 ปตท.สผ. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท. มีรายได้จากการขายจ านวน 60,348 ล้านบาท ลดลง 3,673 

ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยปรับลดลงร้อยละ 13.3 จาก 65.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบใน Q3/2557  เป็น 56.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบใน Q4/2557 เนื่องจากราคา

น า้มนัดิบอ้างอิงปรับตวัลดลง ในขณะท่ีปริมาณขายเฉลีย่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.8 จาก 325,248 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั

ใน Q3/2557 เป็น 347,295 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนัใน Q4/2557 เป็นผลจากโครงการซอติก้าเร่ิมมีรายได้จากการ

ขายก๊าซฯ ที่สง่ออกมายงัประเทศไทยเต็มไตรมาส (เร่ิมสง่ออกก๊าซฯ มายงัประเทศไทยตัง้แตเ่ดือน ส.ค. 2557) และโครงการ

พีทีทีอีพี ออสราเลเชีย มีจ านวนวนัหยดุผลติเพื่อซอ่มบ ารุงลดลงจากไตรมาสที่แล้ว  

EBITDA ใน Q4/2557 มีจ านวน 40,223 ล้านบาท ลดลง 5,342 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 สว่นใหญ่เป็นผลมา

จากรายได้จากการขายที่ลดลงดงักลา่วข้างต้น ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายด าเนินงานท่ีเพิ่มสงูขึน้ของโครงการซอตก้ิา เนื่องจากสง่

ก๊าซฯ มายงัประเทศไทยเตม็ไตรมาส 

18% 

70% 

8% 

4% 

22% 

4% 

70% 

4% 

28% 
6% 

65% 

1% 

Gas Oil & Trading PTTEP Others*

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
ภำวะเศรษฐกิจ 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน
 

เหตุกำรณ์
ส ำคัญ

 
ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 

วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ
 

แนวโน้มสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจ 

2,834,732 251,025 142,685 

*ธุรกิจปิโตรเคมี ถ่านหิน และ อ่ืน ๆ  

หน่วย : ล้านบาท 
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EBIT ใน Q4/2557 จ านวน 14,715 ล้านบาท ลดลงจ านวน 9,494 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.2 เนื่องจาก EBITDA 

ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของ โครงการซอติก้าและโครงการพีทีทีอีพี                 

ออสตราเลเชียเพิ่มขึน้ตามสนิทรัพย์พร้อมใช้งานท่ีเพิ่มขึน้  

ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 

ในปี 2557 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจ านวน 247,817 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22,844 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 

จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจาก  

ปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 292,629 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนัในปี 2556 เป็น 321,886 บาร์เรล

เทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนัในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากแหล่งมอนทาราของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่เร่ิมจ าหน่าย

น า้มนัดิบครัง้แรกในเดือน ส.ค. 2556 โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการสินภูฮ่อมจากการเข้าซือ้บริษัทย่อยของ Hess 

Corporation และโครงการซอติก้าที่เร่ิมจ าหนา่ยก๊าซฯ ในเดือน มี.ค. 2557 และสง่ออกมายงัประเทศไทยในเดือน ส.ค. 2557  

ส่วนราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.4 จาก 65.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบในปี 

2556  เป็น 63.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบในปี 2557 ผลจากราคาน า้มนัดิบอ้างอิงในตลาดปรับตวัลดลง  

EBITDA ในปี 2557 มีจ านวน 174,740 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,467 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 โดยหลกัเป็นผลมา

จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ตาม ในปีนีม้ีค่าใช้จ่ายในการส ารวจเพิ่มขึน้ 5,475 ล้านบาท สว่น

ใหญ่เป็นค่าตัดจ าหน่ายหลุมส ารวจของโครงการพีทีทีอีพี  ออสตราเลเชีย โครงการแอล 28/4 8 และโครงการ                         

เคนยา แอล 10 เอ 

EBIT ในปี 2557 มีจ านวน 91,525 ล้านบาท ลดลงจ านวน 19,397 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.5 เนื่องจากค่าเสื่อม

ราคาที่เพิ่มขึน้ของสินทรัพย์พร้อมใช้งานตามปริมาณการผลิตและจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี                         

ออสตราเลเชีย โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการซอติก้า 

  

  

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
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กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

รายละเอียดปริมาณการขายผลติภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แตล่ะชนิดเป็น ดงันี ้

 

รายละเอียดราคาผลติภณัฑ์อ้างอิงของโรงแยกก๊าซฯ แตล่ะชนิดเป็น ดงันี ้

หมายเหต ุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 60:40  
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

    4/   ราคา LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถกูควบคมุโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ให้คงราคา 

LPG ณ โรงกลัน่ (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ าหน่าย) ไว้ที่ 10.6101 บาทตอ่กิโลกรัม อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัที่ 27 

ส.ค. 2552 กบง.ได้เห็นชอบหลกัเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลัน่โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตวั โดยให้คงราคา 

LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไว้เทา่กบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั และให้เปลี่ยนแปลงขึน้ลงโดยอิงอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือน

ก่อนหน้า 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 3 ปี 2557 

ใน Q4/2557 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 141,172 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 686 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 0.5 จาก Q3/2557 สว่นใหญ่เป็นผลจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ของ PTTLNG (บริษัทยอ่ยของ ปตท. ด าเนิน

ธุรกิจให้บริการ LNG)  

EBITDA ของกลุม่ธุรกิจก๊าซฯ ใน Q4/2557 มีจ านวน 9,680 ล้านบาท ลดลง 6,160 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.9 

สาเหตหุลกัจากหนว่ยธุรกิจก๊าซฯ ของ ปตท. ได้รับผลกระทบจากการปรับย้อนหลงัราคาน า้มนัเตาในสตูรราคาซือ้ สง่ผลให้

ต้นทุนค่าซือ้ก๊าซฯ เพิ่มขึน้  แม้ว่าจะได้รับเงินชดเชยจากการที่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งก๊าซฯ ได้ในปริมาณที่ก าหนดในสญัญา 

(Shortfall) ของแหลง่ซอติก้าที่ ปตท.เร่ิมรับก๊าซฯ ตัง้แต่ 5 ส.ค. 2557 และก าไรจากการขายผลิตภณัฑ์โรงแยกก๊าซฯ ลดลง

หน่วย : ตัน Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 
% เพิ่ม(ลด) 

ปี 2556 ปี 2557 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 647,667 719,895 714,138 10.3% (0.8%) 2,690,389 2,738,633 1.8% 

Ethane 509,507 531,635 596,619 17.1% 12.2% 2,074,467 2,105,650 1.5% 

Propane 177,124 162,068 244,332 37.9% 50.8% 726,952 819,349 12.7% 

NGL 169,330 183,685 179,330 5.9% (2.4%) 704,931 728,542 3.3% 

รวม 1,503,628 1,597,283 1,734,419 15.3% 8.6% 6,196,739 6,392,174 3.2% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 

%เพิ่ม(ลด) 
ปี 2556 ปี 2557 %เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

LPG 1/,4/ 958 792 637 (33.5%) (19.6%) 868 799 (7.9%) 

Ethylene 2/ 1,427 1,478 1,214 (14.9%) (17.9%) 1,352 1,395 3.2% 

Propylene 2/ 1,367 1,301 1,032 (24.5%) (20.7%) 1,327 1,245 (6.2%) 

HDPE 2/ 1,535 1,604 1,448 (5.7%) (9.7%) 1,487 1,544 3.8% 

PP 2/ 1,537 1,620 1,459 (5.1%) (9.9%) 1,515 1,556 2.7% 

Naphtha 3/ 864 832 577 (33.2%) (30.6%) 842 786 (6.7%) 

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ
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จากราคาขายผลติภณัฑ์ NGL และ LPG ที่ลดลง ทัง้นี ้EBIT ใน Q4/2557 อยู่ที่ 5,971 ล้านบาท ซึ่งลดลง ร้อยละ 51.2 ตาม 

EBITDA ที่ลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 

ในปี 2557 กลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 558,018 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28,967 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 จากปี 2556  สว่นใหญ่เป็นผลจากหนว่ยธุรกิจก๊าซฯ ของ ปตท. มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ เนื่องจาก 

ราคาขายก๊าซฯ เฉลี่ยในปี 2557 เพิ่มขึน้ จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ  รวมทัง้ 

ปริมาณจ าหนา่ยก๊าซฯ (ที่คา่ความร้อน 1,000 บีทียตูอ่ 1 ลกูบาศก์ฟุต) เฉลี่ยเพิ่มขึน้ 99 mmscfd จาก 4,589 mmscfd ในปี 

2556 เป็น 4,688 mmscfd ในปี 2557  หรือร้อยละ 2.2 โดยสว่นใหญ่มาจากกลุม่ลกูค้า SPP   

ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2557 ส่วนใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามโครงสร้างราคาที่อิงกับราคา

ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ประกอบกบัคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  

ปริมาณขายผลติภณัฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคมุจุดกลัน่ตวัของก๊าซ

ธรรมชาติ) เพิ่มขึน้จาก 6,196,739 ตนั ในปี 2556 เป็น 6,392,174 ตนั ในปี 2557 หรือร้อยละ 3.2 โดยหลกัจากผลิตภณัฑ์ 

Propane เนื่องจาก Utilization rate ของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 90.2 เป็นร้อยละ 92.7 โดยหลงัจากอุบตัิเหตุ

ฟ้าผา่โรงแยกก๊าซฯ หนว่ยที่ 5 ในเดือน ส.ค. 56 สามารถกลบัมาด าเนินงานได้ตามปกติด้วยอปุกรณ์ Temporary ตัง้แตเ่ดือน 

เม.ย.57 รวมทัง้ได้ติดตัง้อปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนจากไอเสยีเคร่ืองยนต์ (WHRU) ใหมแ่ล้วเสร็จ เมื่อ16 ก.ย. 2557   ทัง้นี ้

ในปี 2557 ระยะเวลาที่โรงแยกก๊าซฯ Shutdown ลดลงจากปี 2556 จ านวน 33 วนั จาก 112 วนั เป็น 79 วนั  

EBITDA ของกลุม่ธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2557 มีจ านวน 54,102 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 9,266 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 

สาเหตุหลกัเนื่องจากก าไรจากการขายผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึน้ จากราคาขายผลิตภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ตามราคา       

ปิโตรเคมี และจากคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลง รวมถึงได้รับสว่นลดค่าก๊าซฯ จากการที่ผู้ผลิตไม่สามารถสง่ก๊าซฯ ได้ในปริมาณที่

ก าหนดในสญัญา (Shortfall) โดยหลกัจากแหลง่ซอติก้า แม้ว่าจะมีต้นทนุค่าซือ้ก๊าซเพิ่มขึน้ นอกจากนีผ้ลขาดทนุจากการ

ขาย NGV เพิ่มขึน้ ตามปริมาณขาย NGV ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้EBIT ในปี 2557 อยู่ที่ 39,780 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.4 

ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึน้  
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลำย 

กลุ่มธุรกิจน ำ้มนั 
 

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ปริมาณขายเฉล่ีย 6,041 5,943 6,209 2.8% 4.5% 23,981 24,657 2.8%

ปี 2557หน่วย : ล้านลิตร Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิ่ม (ลด)

ปี 2556

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 3 ปี 2557 

ใน Q4/2557 กลุ่มธุรกิจน า้มนั มีรายได้จากการขายจ านวน 150,935 ล้านบาท ลดลง 4,425 ล้านบาท หรือ    

ร้อยละ 2.8  โดยหลกัจากราคาขายน า้มนัลดลงตามราคาเฉลี่ยของน า้มันดิบดูไบที่ลดลงจาก 101.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลใน Q3/2557 เหลอื 74.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลใน Q4/2557 แม้วา่ปริมาณขายในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้ 266 ล้านลติร 

หรือร้อยละ 4.5 จาก 5,943 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 406,317 บาร์เรลต่อวนัใน Q3/2557 เป็น 6,209 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 

424,503 บาร์เรลต่อวนั ทัง้นี ้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายกลุม่อากาศยานตามจ านวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึน้ 

และกลุม่น า้มนัดีเซลและเบนซินตามราคาที่ปรับลดลง  

EBITDA ใน Q4/2557 มีขาดทนุ จ านวน 236 ล้านบาท ลดลงจาก Q3/2557 ที่มีก าไร จ านวน 3,126 ล้านบาท

สว่นใหญ่เป็นผลจากขาดทนุจากสต๊อกน า้มนัและมีผลขาดทนุจากการปรับมลูค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิน้งวด (NRV) จากราคา

น า้มนัที่ปรับตวัลดลง เช่นเดียวกับ EBIT ที่ในไตรมาสนีข้าดทนุจ านวน 1,003 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนที่มีก าไร 

2,410 ล้านบาท จาก EBITDA ดงักลา่วข้างต้น 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 

ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจน า้มนั มีรายได้จากการขายจ านวน 638,409 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21,104 ล้านบาท หรือ     

ร้อยละ 3.4 เป็นผลมาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้ 676 ล้านลิตรหรือร้อยละ 2.8 จาก 23,981 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 413,258 

บาร์เรลตอ่วนัในปี 2556 เป็น 24,657 ล้านลติรหรือเทียบเท่า 424,907 บาร์เรลต่อวนัในปี 2557 สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ใน

กลุ่มอากาศยานตามจ านวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึน้และกลุ่มเบนซินที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของน า้มนัดิบดูไบลดลงจาก  

105.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลในปี 2556 เหลอื  96.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลในปี 2557 

EBITDA ในปี 2557 มีจ านวน 11,578 ล้านบาท ลดลง 1,719 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 โดยหลกัปรับลดลงจาก

ขาดทนุจากสต็อกน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้งวด (NRV) จากราคาน า้มนัดิบใน

ตลาดโลกที่ปรับตวัลดลง รวมทัง้ก าไรจากการขายน า้มนักลุม่ดีเซล น า้มนัเตา และน า้มนัหลอ่ลืน่ท่ีลดลง สง่ผลให้ EBIT ในปี 

2557 อยูท่ี่ 8,716 ล้านบาท ลดลง 1,936 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ปรับลดลงดงักลา่วข้างต้น  
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กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
 

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ปริมาณขายเฉล่ีย 19,954 20,429 19,527 (2.1%) (4.4%) 75,545 74,200 (1.8%)

ปี 2557หน่วย : ล้านลิตร Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิ่ม (ลด)

ปี 2556

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 3 ปี 2557 

ใน Q4/2557 กลุม่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน  336,411 ล้านบาท ลดลง 118,630 

ล้านบาท หรือร้อยละ 26.1 จาก Q3/2557 เนื่องจากปริมาณขายในไตรมาสนีล้ดลง 902 ล้านลิตรหรือร้อยละ 4.4 จาก 

20,429 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,396,709 บาร์เรลต่อวันใน Q3/2557 เหลือ 19,527 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,335,040 

บาร์เรลตอ่วนัใน Q4/2557 สว่นใหญ่ลดลงจากน า้มนัดิบและคอนเดนเสทน าเข้า   

EBITDA ใน Q4/2557 ขาดทนุจ านวน 1,577 ล้านบาท ซึ่งขาดทนุเพิ่มขึน้ 869 ล้านบาท ในขณะที่ EBIT ซึ่งรวม

ผลจากอตัราแลกเปลี่ยนแล้ว ในไตรมาสนีม้ีผลขาดทนุ 33 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนที่มีก าไร 1,474 ล้านบาท โดย

หลกัจากก าไรจากการขายคอนเดนเสทในประเทศ รวมถึงน า้มนัดิบและคอนเดนเสทในตา่งประเทศ (out-in) ลดลง  

ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 

ในปี 2557 กลุม่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ านวน 1,599,101 ล้านบาท ลดลง 57,634 

ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 โดยหลกัจากราคาขายผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ปรับตวัลดลง รวมทัง้ปริมาณขายในงวดนีล้ดลง 1,345 

ล้านลติร หรือร้อยละ 1.8 จาก 75,545 ล้านลติร หรือเทียบเทา่ 1,301,845 บาร์เรลตอ่วนั ใน ปี 2556 เหลือ 74,200 ล้านลิตร 

หรือเทียบเทา่ 1,278,675 บาร์เรลตอ่วนั สว่นใหญ่ลดลงจากปริมาณการขายน า้มนัดิบน าเข้าจากการปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ของ

กลุม่โรงกลัน่ 

EBITDA ใน ปี 2557 มีขาดทนุจ านวน 751 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 400 ล้านบาท และ EBIT ที่รวมผลจากอตัรา

แลกเปลีย่นในงวดนีม้ีก าไร 7,154 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,475 ล้านบาท จากปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจากก าไรจากการขายคอน

เดนเสทในประเทศเพิ่มขึน้ และอตัราแลกเปลีย่นที่ออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ   
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 
%เพิ่ม (ลด) 

ปี 2556 ปี 2557 
%เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

HDPE - Naphtha (MOP’J) 582 685 815 40.1% 19.0% 556 678 21.9% 

PP - Naphtha (MOP’J) 585 698 819 39.9% 17.3% 585 687 17.5% 

BZ - Naphtha (MOP’J) 328 388 321 -2.2% -17.3% 371 349 -5.9% 

PX - Naphtha (MOP’J) 465 418 352 -24.4% -15.8% 552 344 -37.7% 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 3 ปี 2557 

ใน Q4/2557 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ ปตท. ที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้จากการขาย

จ านวน 28,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,785 หรือร้อยละ 6.6 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีของ PTTPM 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 ในขณะท่ีราคาขายผลติภณัฑ์เฉลีย่ลดลงร้อยละ 4.8 

EBITDA ใน Q4/2557 มีจ านวน 1,034 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 181 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.2 และ EBIT จ านวน 691

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 162 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.6 เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานของ PTTAC ที่ดีขึน้จาก Spread Margin 

ของผลติภณัฑ์ PP และ Acrylonitrile (AN) ที่ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.3 และร้อยละ 19.7 ตามล าดบั นอกจากนีใ้น Q4/2557 

โรงปิโตรเคมีของ PTTAC กลบัมาด าเนินการผลติได้ตามปกติ หลงัจากที่ Q3/2557 ที่มีการปิดซอ่มบ ารุงประจ าปี  

ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 

ในปี 2557 บริษัทยอ่ยและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัของปตท. ที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายจ านวน 

111,851 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18,797 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.2 สว่นใหญ่มาจาก HMC ที่ทัง้ราคาขายผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี

เฉลีย่และปริมาณขายเพิม่ขึน้ รวมทัง้ PTTAC และ PTTPM มีปริมาณขายผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้ด้วยเช่นกนั เนื่องจากในปี 2556 

PTTAC และ HMC มีการหยดุผลติเพื่อซอ่มบ ารุง  

EBITDA ในปี 2557 มจี านวน 4,113 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,072 ล้านบาท และ EBIT จ านวน 2,801 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 2,032 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากราคาขายผลติภณัฑ์เฉลีย่และปริมาณขายที่เพิม่ขึน้ดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้ 

Spread Margin ของผลติภณัฑ์ PP และ AN ที่ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.5 และร้อยละ 43.0 ตามล าดบั 
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กลุ่มธุรกิจถ่ำนหนิ 

 

 Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 
%เพิ่ม (ลด) 

ปี 2556 ปี 2557 
%เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

รำคำขำยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

70.1 62.2 58.7 (16.3%) (5.6%) 72.4 63.6 (12.2%) 

ปริมำณขำย 
(ล้ำนตัน) 

3.3 2.3 2.2 (33.3%) (4.3%) 11.2 9.8 (12.5%) 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 3 ปี 2557 

ใน Q4/2557 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 4,426 ล้านบาท ลดลง 308 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 

สาเหตหุลกัเป็นผลมาจากใน Q4/2557 ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ลดลง 3.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั หรือร้อยละ 5.6 และปริมาณ

ขายที่ลดลง 0.1 ล้านตนั หรือ ร้อยละ 4.3 ตามนโยบายชะลอการผลติเพื่อลดผลกระทบจากราคาถ่านหินท่ีอยูใ่นช่วงขาลง  

EBITDA ใน Q4/2557 มีจ านวน 940 ล้านบาท ลดลง 207 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.0 และ EBIT มีผลขาดทนุ

จ านวน 147 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบั Q3/2557 ที่มีก าไร 42 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากราคาและปริมาณขายถ่านหินที่

ลดลงดงักลา่วข้างต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 

ในปี 2557 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 20,557 ล้านบาท ลดลง 4,421 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.7 

สาเหตหุลกัมาจากราคาขายเฉลีย่ลดลง 8.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนัหรือร้อยละ 12.2  และปริมาณขายถ่านหินลดลง 1.4 ล้าน

ตนั หรือร้อยละ 12.5 โดยหลกัจากแหลง่ Jembayan   

EBITDA ในปี 2557 มีจ านวน 4,475 ล้านบาท ลดลง 1,334 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.0 สาเหตุหลกัมาจาก

ปริมาณขายถ่านหินและราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้EBIT ในปี 2557 มีผลขาดทนุจ านวน 234 ล้านบาท 

ขาดทนุลดลง 357 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.4 ซึง่เป็นผลจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายที่ลดลงจากปริมาณการผลิตที่

ลดลง 
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวำคม 2557 เปรียบเทียบกับ         

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 

 

 
 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 1,779,179 ล้านบาท ลดลงจากสิน้

ปี 2556 จ านวน 25,860 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 สาเหตหุลกัมาจาก 

: สนิทรัพย์หมนุเวียน ลดลง 31,614 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 สาเหตหุลกัมาจาก 

-  ลกูหนีก้ารค้าลดลง 98,321 ล้านบาท สว่นใหญ่จากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่มีปริมาณขายและราคา

ขายที่ลดลงตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 46,102 ล้านบาท โดยหลักจากกระแสเงินสดรับจากการ

แลกเปลี่ยนสดัส่วนในโครงการมาเรียน่า ออยล์ แซนด์และการออกหุ้นกู้ของ ปตท.สผ. สทุธิกบัเงินสดจ่าย

ส าหรับการลงทนุเพิ่มในสนิทรัพย์ถาวร การเข้าซือ้บริษัทยอ่ยของ Hess Corporation  การจ่ายช าระคืนหุ้นกู้  

และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2556 และคร่ึงปีแรกของปี 2557 ของ ปตท. 

และ ปตท.สผ. 

: ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 19,450 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 โดยหลกัเป็นผลมาจากสนิทรัพย์เพื่อการ

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลงของ ปตท.สผ.จากการแลกเปลี่ยนสัดส่วนการครอบครองสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมของ

โครงการมาเรียนา่ ออยล์ แซนด์กบับริษัท Statoil Canada Limited และการรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่โครงการ      พีทีทีอีพี 

ออสตราเลเชีย สทุธิกบัสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ในระหว่างปี 2557 จาก ปตท.สผ. เข้าซือ้บริษัทย่อยของ Hess Corporation ซึ่ง

 280,541   315,468  

 739,785   720,335  

 261,136   251,413  

 523,577   491,963  

 822,842   867,342  

 150,216  
 176,614  

 471,395  
 453,484  

 360,586   281,739  

1,805,039 1,779,179 

1.4% 

1,805,039 1,779,179 

1.4% 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาว (รวม
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระ
ใน 1 ปี) 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

เงินลงทนุเผ่ือขาย,  
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

และเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57  31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57  

สินทรัพย์รวม  หนีส้นิรวมและส่วนของผู้ถอืหุ้น หน่วย : ล้านบาท  
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ได้แก่ Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) และบริษัท Hess Exploration Thailand Company Limited (HETCL) 

และมีการลงทนุเพิ่มในโครงการตา่งๆ เช่น โครงการอาทิตย์ ซอติก้า และบงกช  

: สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นๆ เพิ่มขึน้ 34,927 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 โดยหลกัเป็นการเพิ่มขึน้ของค่าความนิยม

และสินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินแหล่งทรัพยากรของ ปตท.สผ. จากการแลกเปลี่ยนโครงสร้างการถือสดัส่วนใน

โครงการมาเรียน่า ออยล์ แซนด์ และจากการเข้าซือ้บริษัทย่อยของ Hess Corporation แม้ว่าสินทรัพย์บางสว่นลดลงจาก

การรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่ของโครงการมาเรียนา่ ออยล์ แซนด์ 
  

หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท.และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมจ านวน 911,837 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2556 

จ านวน 70,360 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก  

: หนีส้ินหมุนเวียนอื่นลดลง 78,847 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากเจ้าหนีก้ารค้าลดลง

จ านวน 87,651 ล้านบาท จากเจ้าหนีก้ารค้าของ ปตท. ที่ลดลงในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตามปริมาณและราคาซือ้ที่

ลดลง 

: เงินกู้ ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มีจ านวน 453,484 ล้านบาท ลดลง 

17,911 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก ปตท. มีการจ่ายช าระหุ้นกู้ต่างประเทศรวมจ านวน 685 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 24,882 ล้านบาท และออกหุ้นกู้สกุลบาทจ านวน 10,000 ล้านบาท ในขณะที่ ปตท.สผ. มีการ

จ่ายช าระหุ้นกู้สกลุบาทที่ถึงก าหนดช าระจ านวน 11,696 ล้านบาท โดยออกหุ้นกู้สกลุบาทจ านวน 19,535 ล้านบาท ทัง้นี ้เงิน

กู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้จ าแนกตามก าหนดระยะเวลาช าระคืนได้ดงันี ้

    หน่วย : ล้านบาท 
ก าหนดช าระคืน 

(นับจากวันที่  31 ธ.ค. 2557)
ปตท. ปตท.สผ. TTM(T) PTTAC HMC EnCo TTM(M) DCAP PTTPL PTTNGD รวม

ภำยใน 1 ปี 

(31 ธ.ค. 2558)

34,604 24,696 631 695 575 450 120 131 300 76 62,278

เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี 36,499                   -   631 695 574 450 212 131 125               -   39,317
เกิน 2 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 83,474 64,233 1,894 2,100 2,742 1,400 604 381                -                 -   156,828
เกิน 5 ปี 134,371 50,462 3,628 699                -   900 1,202 37                -                 -   191,299

รวม 288,948 139,391 6,784 4,189 3,891 3,200 2,138 680 425 76 449,722
 

หมายเหต ุ: ไม่รวมหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 3,762 ล้านบาท    

: เงินกู้ยืม (รวมเงินกู้  หุ้นกู้และพนัธบตัร ทัง้ที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึน้ไป) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกลุเงินบาทและสกลุเงินตา่งประเทศ ดงันี ้
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หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยมืระยะยาว ปตท.

   

ปตท.สผ. TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo

  

TTM(M)

   

DCAP

   

PTTPL   PTTNGD รวม

สกลุเงินบำท 185,924 27,074                -                 - 1,953 3,200                - 680 425 76 219,332

สกลุเงินตำ่งประเทศ 103,024 112,317 6,784 4,189 1,938               - 2,138             -              -                   - 230,390
รวม 288,948 139,391 6,784 4,189 3,891 3,200 2,138 680 425 76 449,722

สดัสว่นเงินกู้ระยะยำวสกลุ

ตำ่งประเทศตอ่ยอดเงินกู้

ระยะยำวทัง้หมด (%)

36% 81% 100% 100% 50%               - 100%             -              -                   - 51%

 

ทัง้นี ้เงินกู้ยืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 4,500 ล้านบาท ค า้ประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ านวนรวม 867,342 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 จ านวน 

44,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 เป็นผลมาจาก 

  : ก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร   เพิ่มขึน้ 13,765 ล้านบาท โดยหลกัจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย 

ส าหรับปี 2557 จ านวน 55,795 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2556 และคร่ึง

ปีแรกของปี 2557 รวมจ านวน 39,985 ล้านบาท  

 : สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ เพิ่มขึน้ 29,232 ซึง่โดยหลกัเป็นผลมาจาก ปตท.สผ. เสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่

มีลกัษณะคล้ายทนุจ านวน 32,207 ล้านบาท   
  

สภำพคล่อง 

สภาพคลอ่งของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ

จ านวน 46,102 ล้านบาท และมีเงินสดสทุธิต้นงวดจากปี 2556 จ านวน 157,683 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสทุธิปลายงวด

เทา่กบั 203,785 ล้านบาท ทัง้นี ้รายละเอียดกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มีดงันี ้
 

หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 235,367              
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (144,061)
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (47,315)
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด 1,527
ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 811
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดที่ถกูจดัประเภทเป็นสินทรัพย์เพ่ือขำย (227)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้ระหวำ่งงวด-สทุธิ 46,102
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นงวด 157,683

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วนัปลำยงวด 203,785
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กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 235,367 ล้านบาท มาจากก าไรสว่นที่เป็นของบริษัท

ใหญ่ตามงบก าไรขาดทุนจ านวน 55,795 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก

กิจกรรมด าเนินงาน โดยรายการหลกัที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวมจ านวน 

108,341 ล้านบาท ภาษีเงินได้จ านวน 41,029 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 36,707 ล้านบาท และ

ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 21,463 ล้านบาท รวมทัง้มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสทุธิที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึน้

จ านวน 11,545 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 49,826 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 144,061 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื่องมาจาก 

: เงินจ่ายลงทนุในที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ และสินทรัพย์เหมือง รวมจ านวน 128,353 

ล้านบาท โดยหลกัเป็นผลจากการลงทนุเพิ่มขึน้ของ ปตท.สผ. ในสนิทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมและสนิทรัพย์ไม่

มีตวัตนรวมจ านวน 83,911 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ และโครงการบงกช 

นอกจากนีย้งัรวมถึงการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ของ ปตท. จ านวนรวม 31,592 ล้านบาท โครงการหลกั ได้แก่ โครงการท่อ

นครสวรรค์ ทอ่นครราชสมีา และทอ่เส้นท่ี 4 

: เงินจ่ายของ ปตท.สผ. เพื่อเข้าซือ้บริษัทยอ่ยของ Hess Corporation  จ านวน 26,401 ล้านบาท 

: เงินรับสทุธิของ ปตท.สผ. จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสดัส่วนในโครงการมาเรียน่า ออยล์ แซนด์ 

จ านวน 12,618 ล้านบาท 

: เงินรับจากเงินปันผลจ านวน 11,534 ล้านบาท  

: เงินรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวจ านวน 2,699 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการขายหุ้นทัง้หมดของ NNEG 

และ RPCL ที่ปตท. ถืออยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 30 และ 15 ตามล าดบั ให้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จ ากดั มหาชน 

(GPSC) เป็นจ านวน 144 ล้านบาท และ 2,417 ล้านบาท ตามล าดบั รวมทัง้การขายหุ้นทัง้หมดของ VLPG ที่ปตท.ถืออยู่ใน

สดัสว่นร้อยละ 45 ให้แก่ PetroVietnam Southern Gas Joint Stock Company เป็นจ านวน 3.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ

เทียบเทา่ 122 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจ านวน 47,315 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื่องมาจาก 

 : เงินจ่ายคืนเงินกู้  และหุ้นกู้  จ านวน 49,559 ล้านบาท โดยหลกัเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลต่างประเทศของ ปตท. 

รวมจ านวน 685 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 24,882 ล้านบาท และการจ่ายคืนหุ้นกู้สกุลบาทของปตท.สผ. จ านวน 

11,696 ล้านบาท    

 : เงินปันผลจ่าย จ านวน 48,837 ล้านบาท  

 : เงินจ่ายดอกเบีย้ จ านวน 20,980 ล้านบาท 

: เงินรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุสทุธิต้นทนุทางการเงินในการออกหุ้นกู้  และหุ้นกู้สกลุบาท

ของ ปตท.สผ. จ านวน 32,335 ล้านบาท และ 19,535 ล้านบาท ตามล าดบั นอกจากนีย้งัมีเงินรับจากการออกหุ้นกู้สกุลบาท

ของ ปตท. จ านวน 10,000 ล้านบาท 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2557 2556 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.43 1.29 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.17 1.08 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 12.27 10.83 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 29.34 33.24 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 11.46 9.95 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 31.40 36.17 
    
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขัน้ต้น % 8.02% 7.89% 
อตัราก าไรสทุธิ % 1.97% 3.28% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 8.09% 14.46% 
    
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.11% 5.41% 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 7.64% 13.40% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.58 1.65 
    
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.55 0.59 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 13.59 10.52 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล % 56.89 39.97 
    
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น     
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น บาท/หุ้น 19.33 32.52 
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หมายเหต:ุ   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน หาร หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด+เงินลงทนุชัว่คราว+ลกูหนี ้
การค้า หาร หนีส้นิหมนุเวยีน  

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า = รายได้จากการขายและการให้บริการ หาร ลกูหนีก้ารค้าเฉลีย่ 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360 หาร อตัราหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า 

อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้ = ต้นทนุขายและการให้บริการ หาร เจ้าหนีก้ารค้าเฉลีย่ 

ระยะเวลาช าระหนี ้ = 360 หาร อตัราหมนุเวยีนเจ้าหนี ้

อตัราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก าไรสทุธิ หาร สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = ก าไรสทุธิ หาร สนิทรัพย์รวมเฉลีย่ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
ถาวร 

=  ก าไรสทุธิ หาร สนิทรัพย์ถาวรรวมเฉลีย่ 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้จากการขายและการให้บริการ หาร สนิทรัพย์รวมเฉลีย่ 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

= หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ หาร สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

อตัราสว่นความสามารถช าระ
ดอกเบีย้ 

= กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ภาษีจ่ายจากการด าเนินงาน  
หาร ดอกเบีย้จ่ายจากการจดัหาเงิน 

อ้ตราสว่นการจา่ยเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย หาร ก าไรสทุธิ 
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แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในปี 2558 

เศรษฐกิจโลกในปี 2558 คาดว่าจะขยายตวัสงูกว่าปี 2557 ทัง้นี ้ IMF ณ เดือนมกราคม 2558 คาดว่าเศรษฐกิจ

โลกในปี 2558 จะขยายตวัประมาณร้อยละ 3.5 จากร้อยละ 3.3 ในปี 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว

ปรับตวัดีขึน้ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตวัมากขึน้ จากการบริโภคภายในประเทศซึง่เป็นผลมาจากราคาน า้มนัในตลาดโลกที่

ปรับลดลง และการด าเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย แม้วา่ Fed มีแนวโน้มที่จะเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบายในปี 2558 ก็

ตาม ขณะท่ีเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศที่ใช้เงินสกลุยโูรมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกบัภาวะเงินฝืด ท าให้ ECB กระตุ้นเศรษฐกิจ

ด้วยการประกาศด าเนินมาตรการ QE โดยจะเข้าซือ้พนับตัรรัฐบาลและตราสารหนีเ้อกชนมลูคา่ 6 หมื่นล้านยโูรต่อเดือน เร่ิม

ตัง้แต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกนัยายนปี 2559 ซึ่งจะใช้เงินรวมทัง้สิน้กว่า 1 ล้านล้านยูโร นอกจากนีเ้ศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่ นยงัคงมีความอ่อนแอ สว่นเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกิจใหมม่ีแนวโน้มชะลอลงเลก็น้อย 

โดยจีนมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและเผชิญกบัปัญหาความซบเซาในภาคอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบัเศรษฐกิจ

รัสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการคว ่าบาตรจากกลุม่ประเทศพฒันาแล้วและจากปัญหาราคาน า้มนัในตลาดโลกที่ปรับ

ลดลงท าให้รายได้จากการส่งออกน า้มนัลดลงเช่นกนั อย่างไรก็ตามปัจจยัเสี่ยงที่ต้องจบัตามอง คือ ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ

ของกลุม่ประเทศที่ใช้เงินสกลุยโูรและญ่ีปุ่ นจะซบเซาหรือเผชิญกบัภาวะเงินฝืดอยา่งยาวนาน ความผนัผวนของตลาดการเงิน 

ปัญหาภมูิรัฐศาสตร์ในรัสเซีย รวมถึงภมูิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) และปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

จากภาคอสงัหาริมทรัพย์ของจีน 

ความต้องการน า้มนัของโลกในปี 2558 คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.9 ล้านบาร์เรลต่อวนัไปอยู่ที่ระดบั 93.3 ล้านบาร์เรล

ต่อวนั ตามรายงานของ IEA ณ เดือนมกราคม 2558 โดยหลกัจากกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกิจใหม ่

โดยเฉพาะจีน อินเดีย และตะวนัออกกลาง ขณะที่ความต้องการใช้น า้มนัของกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว อาทิ สหรัฐฯและ

ยโุรปทรงตวัจากปีก่อน แม้จะมีความต้องการใช้น า้มนัท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2557 แตค่าดวา่จะมีปริมาณการผลติน า้มนัเพียงพอตอ่

ความต้องการใช้โดยเฉพาะการผลติ Shale Oil ของสหรัฐฯที่เพิ่มขึน้มาก รวมทัง้การผลิตน า้มนัของ OPEC ยงัอยู่ในระดบัสงู 

ราคาน า้มนัปี 2558 คาดวา่จะเฉลีย่อยูท่ี่ระดบั 50-60 เหรียญสหรัฐฯตอ่บาร์เรล เนื่องจากภาวะอปุทานล้นตลาด โดยราคาจะ

ค่อยๆปรับเพิ่มขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัเนื่องจากราคาน า้มนัที่ปรับลดลงมากนีจ้ะท าให้ผู้ผลิตที่มีต้นทนุการผลิตสงูปรับลดการ

ผลติลงซึง่จะช่วยลดภาวะอปุทานสว่นเกินจากตลาดน า้มนั รวมทัง้จะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้น า้มนัให้เพิ่มขึน้  

ส าหรับค่าการกลัน่ของโรงกลัน่ประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ในปี 2558 คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ประมาณ 6-7 เหรียญสหรัฐฯตอ่บาร์เรล ใกล้เคียงกบัปี 2557  

ราคาผลิตภณัฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และ กลุม่อะโรเมติกส์ในปี 2558 มีแนวโน้มที่จะปรับตวัลดลง จากสภาพอปุทาน

สว่นเกิน โดยเฉพาะจากจีน สง่ผลให้ราคา HDPE คาดว่าจะอยู่ที่ 1,145 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และราคา PP คาดว่าจะอยู่ที่ 

1,062 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั เช่นเดียวกบัราคาผลติภณัฑ์อะโรเมติกส์คาดวา่จะมีแนวโน้มลดลง จากสภาพอปุทานสว่นเกินซึง่
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สะสมต่อเนื่องจากปีก่อน โดยราคา BZ คาดว่าจะอยู่ที่ 720 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั จากก าลังการผลิตใหม่ที่จะเข้าสูต่ลาด

โดยเฉพาะจากเกาหลใีต้ จีน และสงิคโปร์  และ ในสว่นของราคา PX คาดวา่จะอยูท่ี่ 856 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั  

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตวัสงูกว่าปี 2557 โดยมีแรงขบัเคลื่อนหลกัจากการลงทุนของภาครัฐ 

โดยเฉพาะโครงการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ ซึ่งความชดัเจนในการด าเนินนโยบายของภาครัฐช่วยสร้างความ

มัน่ใจให้กบัภาคเอกชน ท าให้การบริโภคและการลงทนุของภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึน้ นอกจากนีย้งัเป็นผลจากการลงทนุใน

โครงการท่ีได้รับอนมุตัิสง่เสริมไปแล้วในปี 2557 รวมถึงการลดลงของราคาน า้มนัในตลาดโลกท าให้แรงกดดนัด้านราคาปรับ

ลดลงและเพิ่มอ านาจซือ้ให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ ขณะที่ภาคสง่ออกขยายตวัต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม 

ปัจจยัเสีย่งที่ต้องจบัตามอง หนีค้รัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู ความลา่ช้าในการลงทนุของภาครัฐ และประเด็นทางการเมืองที่

อาจสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุ และการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ทัง้นี ้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 คาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตวัร้อยละ 3.5-4.5  

  

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์
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ภำคผนวก 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั (PTTNGD) 

และบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTLNG) และรวมบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (TTM (T)) 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. (TTM (M)) และบริษัท ผลติไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากดั (DCAP)  

ธุรกิจน ำ้มัน ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจน า้มนั PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. 

(SBECL) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จ ากัด (PTT TANK) บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากดั (PTTRB) ซึ่งรวม

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จ ากัด (TLBC) ที่ PTTRB และบริษัทถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 100  และ PTT Oil 

Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ PTT International Trading 

Pte. Ltd. (PTTT)   

ธุรกิจปิโตรเคมี ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โพลเีมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากดั (PTTPL) และบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากดั (PTTPMMA) รวมทัง้รวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั 

(PTTAC) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) และบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด (PTTMCC) ตาม

สดัสว่นการถือหุ้น 

ธุรกิจถ่ำนหิน ประกอบด้วย Sakari Resources Ltd. (SAR) International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) Straits 

(Brunei) Pte Ltd (Straits (Brunei)) และ Yoxford Holdings ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) (บริษัทย่อยของ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) (ช่ือเดิม บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTTI)) ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 100) ถือหุ้นใน SAR ด้วยสดัสว่นร้อยละ 94.58 และบริษัทที่เหลือถือหุ้นในสดัสว่นที่เท่ากนั คือร้อย

ละ 100   

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ 

จ ากดั (BSA) PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) และ PTT 

Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) 

 ก ำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้น

สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งงวด 


