คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนิ นงานงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ นสุดวันที
30 มิ ถนุ ายน 2554
1. ผลการดําเนิ นงานของ ปตท. และบริ ษทั ย่อย
เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ของปี 2554 (2Q/2554) เติบโตในอัตราทีชะลอลง ทังนี IMF ณ เดือน มิถุนายน 2554
คาดว่าเศรษฐกิจโลกใน 2Q/2554 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.2 ชะลอลงจาก 1Q/2554 ทีขยายตัวร้อยละ 4.4 และ 2Q/2553
ทีขยายตัวร้อยละ 5.3 เนืองจากเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Economies) มีความอ่อนแอเกินกว่าทีคาด โดย
สหรัฐอเมริกายังคงมีการว่างงานทีเพิมสูงขึนและมีการขาดดุลการคลังทีเพิมสูงขึนต่อเนือง ส่งผลให้หนีสาธารณะของรัฐบาล
เพิมขึนชนเพดานการก่อหนีที 14.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนยุโรปยังไม่สามารถแก้ปญั หาหนีสาธารณะได้ และมีความเสียง
ในการผิดนัดชําระหนี เป็ นเหตุให้หลายประเทศ เช่น กรีซ โปรตุเกส และไอร์แลนด์ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชือถือ อีกทัง
เศรษฐกิจญีปุน่ มีการหดตัวต่อเนือง จากภัยพิบตั เิ มือปลาย 1Q/2554
ตามรายงานของสํานักงานพลังงานสากล (International Energy Agency - IEA) ณ เดือนกรกฎาคม 2554 คาดว่า
ความต้องการใช้นํามันของโลกใน 2Q/2554 เฉลียอยูท่ ี 88.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 0.9 ล้านบาร์เรลต่อวันจาก 1Q/2554 ทังนี
ราคานํามันดิบดูไบใน 2Q/2554 เฉลียอยูท่ 110.7
ี
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิมขึนจาก 1Q/2554 และ 2Q/2553 ทีเฉลียอยูท่ ี
100.5 และ 78.0 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศผูผ้ ลิตนํามัน
บริเวณภูมภิ าคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือประกอบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯทีอ่อนค่าลงจากมาตรการ ผ่อนคลายทาง
การเงิน (QE 2) ทําให้เกิดการเก็งกําไรในตลาดซือขายนํามันล่วงหน้า
เศรษฐกิจไทยใน 2Q/2554 ยังขยายตัวได้ต่อเนือง ในอัตราทีใกล้เคียงกับ 1Q/2554 แต่ชะลอลงจาก 2Q/2553 จาก
เศรษฐกิจโลกทีเติบโตชะลอลงและปญั หาในกระบวนการผลิต (supply disruption) จากผลของภัยพิบตั ใิ นญีปุน่ ส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชน ทังนี ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2554 คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2554
จะขยายตัวในอัตราอยูท่ ร้ี อยละ 4.1 ไม่เปลียนแปลงจากจากทีคาดการณ์เดิมเมือเดือนเมษายน 2554
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ปจั จัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการ 2Q/2554 เทียบกับ 2Q/2553 และ 1Q/2554 และ 1H/2554
เทียบกับ 1H/2553 สรุปได้ดงั นี
หน่วย : ล้านบาท
%
1H/2554
เพิ ม(ลด)
1,184,434
25.4%

2Q/2553

1Q/2554

2Q/2554

ยอดขาย

495,339

540,857

643,577

% เพิ ม(ลด)
YoY
QoQ
29.9%
19.0%

: สํารวจและผลิตฯ
: ก๊าซ ฯ 1/
: นํามัน 2/
: การค้าระหว่างประเทศ 3/
: ปิโตรเคมี 4/
: ถ่านหิน 5/
: อืนๆ 6/
: รายการระหว่างกัน
EBITDA
: สํารวจและผลิตฯ

36,852
91,042
120,916
284,948
9,754
6,638
500
(55,311)
43,465
26,810
11,633
2,605
624
206
1,581
(45)
51
31,534
18,202
9,498
2,058
621
126
1,239
(262)

37,613
93,246
133,253
307,875
19,630
6,887
691
(58,338)
51,853
26,073
16,640
3,583
2,182
970
2,189
83
133
38,213
16,981
13,743
2,912
2,179
807
1,652
(195)

43,969
105,003
141,568
388,773
19,273
7,205
697
(62,911)
55,054
30,086

19.3%
15.3%
17.1%
36.4%
97.6%
8.5%
39.4%
(13.7%)
26.7%
12.2%

16.9%
12.6%
6.2%
26.3%
(1.8%)
4.6%
0.9%
(7.8%)
6.2%
15.4%

69,784
173,668
242,235
533,126
20,342
11,926
859
(107,581)
86,290
51,010

81,582
198,249
274,821
696,648
38,903
14,092
1,388
(121,249)
106,907
56,159

16.9%
14.2%
13.5%
30.7%
91.2%
18.2%
61.6%
(12.7%)
23.9%
10.1%

18,843
3,531
(387)
1,001
1,866
100
14
42,147
21,934
15,604
2,950
(391)
776
1,428
(168)

62.0%
35.5%
(162.0%)
385.9%
18.0%
322.2%
(72.5%)
33.7%
20.5%
64.3%
43.3%
(163.0%)
515.9%
15.3%
35.9%

24,413
6,412
1,504
440
2,526
(133)
118
63,098
34,507
20,249
5,164
1,499
301
1,847
(588)

35,483
7,114
1,795
1,971
4,055
183
147
80,360
38,915
29,347
5,862
1,788
1,583
3,080
(363)

45.3%
10.9%
19.3%
348.0%
60.5%
237.6%
24.6%
27.4%
12.8%
44.9%
13.5%
19.3%
425.9%
66.8%
38.3%

52
17,024

134
34,524

14
32,528

(73.1%)
91.1%

13.2%
(1.5%)
(117.7%)
3.2%
(14.8%)
20.5%
(89.5%)
10.3%
29.2%
13.5%
1.3%
(117.9%)
(3.8%)
(13.6%)
13.8%
(89.6%)

119
39,799

148
67,052

24.4%
68.5%

: ก๊าซ ฯ 1/
: นํามัน 2/
: การค้าระหว่างประเทศ 3/
: ปิโตรเคมี 4/
: ถ่านหิน 5/
: อืนๆ 6/
: รายการระหว่างกัน
EBIT
: สํารวจและผลิตฯ
: ก๊าซ ฯ 1/
: นํามัน 2/
: การค้าระหว่างประเทศ 3/
: ปิโตรเคมี 4/
: ถ่านหิน 5/
: อืนๆ 6/
: รายการระหว่างกัน

1H/2553
944,359

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ
(5.8%)
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น
6.00
12.12
11.40
91.1%
(5.9%)
14.04
23.52
67.5%
(บาท/หุ้น) 7/
หมายเหตุ : /1 ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) บริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) และบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) และรวมบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M)) และ
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดส่วนการถือหุน้
/2 ประกอบด้วยธุรกิจนํามัน บริษทั ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษทั ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ย ี จํากัด
(PTTGE) บริษทั ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จํากัด (PTTRB) และรวมบริษทั ไทยลูบ้ เบล็นดิง จํากัด (TLBC) จากการที PTTRB ได้เข้าซือหุน้ ของ TLBC ในสัดส่วน
ร้อยละ 51.05 ในขณะที ปตท.ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 48.95
/3 ประกอบด้วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และบริษทั ปตท.ค้าสากล จํากัด (PTTT)
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/4 ประกอบด้วยบริษทั พีทที ี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง จํากัด (PTTPM) บริษทั พีทที ี โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL) บริษทั พีทที ี แทงค์
เทอร์มนิ ลั จํากัด (PTT TANK) รวมบริษทั พีทที ี อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด (HMC) รวมทังบริษทั พีทที ี เอ็มซีซี
ไบโอเคม จํากัด (PMBC) ซึง ปตท.ได้รว่ มทุนกับบริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ในสัดส่วนร้อยละ 50
/5 ประกอบด้วยบริษทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึง PTT Mining Limited (PTTML) บริษทั ย่อยของ PTTI ได้ถอื หุน้ ใน
สัดส่วนเพิมขึนจากร้อยละ 60 เป็ นร้อยละ 100 จากการเข้าซือหุน้ สามัญของบริษทั International Coal Holdings Limited (ICH) ซึงถือหุน้ ใน PTTAPM
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40
/6 ประกอบด้วยบริษทั เอนเนอร์ย ี คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo) บริษทั บิซเิ นส เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จํากัด (BSA) และบริษทั พีทที ี อินเตอร์
เนชันแนล จํากัด (PTTI)
/7 กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทเป็
ี นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด

1.1 ภาพรวมผลการดําเนิ นงานของ ปตท. และบริ ษทั ย่อย
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป บริษทั ได้นําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(TFRS) ทีปรับปรุงเพือให้สอดคล้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ทังนี รวมถึงการปรับ
งบการเงินย้อนหลัง (Restated) ของ 2Q/2553 และ 1H/2553 เพือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายจํานวน 643,577 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน
148,238 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 29.9 เป็ นผลมาจากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑ์ทปรั
ี บตัวเพิมขึนตามราคาผลิตภัณฑ์
ในตลาดโลกทีปรับสูงขึน (ราคาเฉลียของนํามันดิบดูไบเพิมจาก 78.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q/2553 เป็ น 110.7 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q/2554) จากความต้องการผลิตภัณฑ์ทเพิ
ี มขึนตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก กําไรก่อนหัก
ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมทังค่าใช้จา่ ยอืนและรายได้อนที
ื ไม่เกียวข้องกับการ
ดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 55,054 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 11,589 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 26.7 จาก
ปริมาณและราคาขายดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
จํานวน 10,409 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 7,567 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 266.2 จากผลการดําเนินงาน
โดยรวมทีดีขนึ โดยเฉพาะจากกลุม่ ธุรกิจการกลันทีมีคา่ การกลัน (GRM) ทีปรับตัวสูงขึนตามความต้องการใช้นํามันทีเพิมขึน
ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศผูส้ ง่ ออกนํามันดิบ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเหตุการณ์สนึ ามิที
ประเทศญีปุน่
รวมทังการปิดซ่อมบํารุงของโรงกลันในเอเชียหลายแห่งล้วนส่งผลให้ราคานํามันสําเร็จรูปปรับตัวอยูใ่ นระดับสูง
นอกจากนี ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ดขี นึ
เนืองจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดบิ
(Spread Margin) เพิมขึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีมีการขยายตัว โดยเฉพาะพาราไซลีนทีมี Spread Margin สูงขึนจากความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ขนกลางและขั
ั
นปลาย นอกจากนี กลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มผี ลการดําเนินงานทีดีขนึ จากปริมาณ
การขายและราคาทีปรับตัวเพิมขึนทุกผลิตภัณฑ์ โดยโรง Ethylene Cracker ขนาด 1 ล้านตัน ของ PTTPE (บริษทั ย่อยของ
PTTCH) เริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ เมือวันที 1 ธันวาคม 2553 โรงผลิต HDPE และโรงผลิต LDPE ของ PTTPE เริม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์เมือวันที 1 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ตามลําดับ รวมทัง Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ MEG
เพิมสูงขึนจากอุปทานทีลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงผลิต Ethylene ของผูผ้ ลิตในประเทศไต้หวัน (Formosa) อย่างไรก็ดใี น
2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 1,064 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 ทีมีกาํ ไรจากอัตรา
แลกเปลียน จํานวน 701 ล้านบาท ส่งผลให้ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิเพิมขึน 15,504 ล้านบาท หรือเพิมขึน
ร้อยละ 91.1 จาก 17,024 ล้านบาทใน 2Q/2553 (หรือคิดเป็ น 6.00 บาทต่อหุน้ ) เป็ น 32,528 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น 11.40 บาท
ต่อหุน้ )
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ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 1 ปี 2554
ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายจํานวน 643,577 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1Q/2554 จํานวน
102,720 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 19.0 เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ทปรั
ี บตัวเพิมขึนตามราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก
ทีปรับสูงขึน (ราคาเฉลียของนํามันดิบดูไบเพิมจาก 100.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1Q/2554 เป็ น 110.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรลใน 2Q/2554) EBITDA ใน 2Q/2554 จํานวน 55,054 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1Q/2554 จํานวน 3,201 ล้านบาท หรือ
เพิมขึนร้อยละ 6.2 ในขณะที 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจํานวน 10,409 ล้าน
บาท ลดลงจาก 1Q/2554 จํานวน 833 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4 จากผลการดําเนินงานทีลดลงของกลุ่มธุรกิจการกลัน จาก
ค่าการกลัน (GRM) ทีปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อปญั หาหนีสาธารณะในยุโรปและความต้องการใช้นํามันลดลง รวมทังผล
การดําเนินงานของกลุม่ ธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง โดยเฉพาะส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดบิ (Spread Margin)
ของพาราไซลีนทีปรับตัวลดลงจากอุปทานทีเพิมขึน เนืองจากการเริมผลิตของโรงอะโรเมติกส์ Urumqi ในจีน และโรงอะโรเม
ติกส์ S-Oil 2 ในเกาหลีใต้ ในขณะที กลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟิ นส์มผี ลการดําเนินงานทีดีขนึ จากปริมาณขายของผลิตภัณฑ์
โอเลฟินส์ HDPE และ LDPE ทีเพิมขึน รวมทังใน 2Q/2554 Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ MEG ปรับตัวสูงขึนจากอุปทานที
ลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงผลิต Ethylene ของผูผ้ ลิตในไต้หวัน (Formosa) ทําให้หน่วยผลิต MEG กําลังการผลิตรวม 1.9
ล้านตัน ต้องหยุดดําเนินการผลิต อย่างไรก็ดใี น 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 1,064 ล้าน
บาท ลดลงจาก 1Q/2554 ทีมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียน จํานวน 2,592 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ทีลดลงจาก 1,906 ล้าน
บาทใน 1Q/2554 เหลือ 102 ล้านบาท ใน 2Q/2554 ส่งผลให้ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิลดลง 1,996 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 5.8 จาก 34,524 ล้านบาทใน 1Q/2554 (หรือคิดเป็ น 12.12 บาทต่อหุน้ ) เหลือ 32,528 ล้านบาท (หรือคิด
เป็ น 11.40 บาทต่อหุน้ )
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
ใน 1H/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายจํานวน 1,184,434 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน
240,075 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 25.4 เป็ นผลมาจากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑ์ทปรั
ี บตัวเพิมขึนตามราคาผลิตภัณฑ์
ในตลาดโลกทีปรับสูงขึน (ราคาเฉลียของนํามันดิบดูไบเพิมจาก 77.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1H/2553 เป็ น 105.6 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1H/2554) EBITDA จํานวน 106,907 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน 20,617 ล้านบาท หรือ
เพิมขึนร้อยละ 23.9 จากปริมาณและราคาขายดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี ใน 1H/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีสว่ นแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจํานวน 21,651 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน 13,756 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 174.2
จากผลการดําเนินงานทีเพิมขึน โดยเฉพาะจากกลุม่ ธุรกิจการกลันทีมีผลการดําเนินงานทีดีขนเมื
ึ อเทียบกับ 1H/2553 จากค่าการ
กลัน (GRM) ทีปรับตัวสูงขึนตามความต้องการใช้นํามัน ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกนํามัน
และเหตุการณ์สนึ ามิทประเทศญี
ี
ปุน่ เป็ นผลให้อุปทานนํามันตึงตัว รวมทังผลการดําเนินงานของกลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเม
ติกส์ดขี นึ โดยเฉพาะ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์พาราไซลีนทีสูงขึนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ขนกลางและขั
ั
นปลายของ
ภูมภิ าคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และจากโรงงานอะโรเมติกส์ในประเทศญีปุน่ ต้องหยุดผลิตฉุกเฉินจากผลกระทบสึนามิ
แม้วา่ มีอุปทานเพิมมากขึนจากการเริมดําเนินการผลิตของโรงอะโรเมติกส์ Urumqi และ S-Oil2 รวมทังโรงอะโรเมติกส์ในญีปุน่
สามารถกลับมาผลิตได้ใน 2Q/2554 เร็วกว่าทีคาดการณ์ไว้ นอกจากนี กลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มผี ลการดําเนินงานทีดี
ขึน จากปริมาณการขายทีเพิมขึนเกือบทุกผลิตภัณฑ์ เนืองจากโรง Cracker ของ PTTPE เริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ เมือ
วันที 1 ธันวาคม 2553 โรงผลิต HDPE และโรงผลิต LDPE ของ PTTPE เริมดําเนินการเชิงพาณิชย์เมือวันที 1 มกราคม และ 1
กุมภาพันธ์ 2554 ตามลําดับ รวมทังราคาผลิตภัณฑ์ทปรั
ี บตัวดีขนึ โดยเฉพาะ MEG ทีอุปทานหายไปจากเหตุการณ์ไฟไหม้ของ
โรงผลิตในไต้หวัน (Formosa) จึงทําให้ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ MEG ปรับตัวสูงขึนมาก อย่างไรก็ดใี น 1H/2554 ปตท.
และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 3,656 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 ทีมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียน จํานวน
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2,820 ล้านบาท โดยเป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ ปตท.สผ. เพิมขึนจํานวน 2,306 ล้านบาท ส่งผลให้
ใน 1H/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิเพิมขึน 27,253 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 68.5 จาก 39,799 ล้านบาทใน
1H/2553 (หรือคิดเป็ น 14.04 บาทต่อหุน้ ) เป็ น 67,052 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น 23.52 บาทต่อหุน้ )
1.2 ผลการดําเนิ นงานของ ปตท.และบริ ษทั ย่อยจําแนกตามกลุ่มธุรกิ จ
กลุ่มธุรกิ จปิ โตรเลียมขันต้นและก๊าซธรรมชาติ
•

ธุรกิ จสํารวจและผลิ ตปิ โตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิ ตปิ โตรเลียม หรือ ปตท.สผ.

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 2Q/2554 ปตท.สผ. ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของ ปตท. มีรายได้จากการขายจํานวน 43,969 ล้านบาท เพิมขึน 7,117
ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 19.3 จาก 2Q/2553 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียทีเป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ
เพิมขึนร้อยละ 21.9 จาก 46.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 2Q/2553 เป็ น 56.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เทียบเท่านํามันดิบใน 2Q/2554 ตามราคานํามันในตลาดโลกทีปรับตัวเพิมขึน นอกจากนี ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิมขึนจาก
263,392 บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 2Q/2553 เป็ น 273,310 บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 2Q/2554 โดยปริมาณ
ขายทีเพิมขึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์เหนือและโครงการบงกช การขายก๊าซ
ธรรมชาติของโครงการพืนทีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 และการขายนํามันดิบและก๊าซธรรมชาติของโครงการเอส 1 ในขณะ
ทีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลงเมือเทียบกับ 2Q/2553
EBITDA ใน 2Q/2554 จํานวน 30,086 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 3,276 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
12.2 อันเป็ นผลมาจากราคาขายและปริมาณขายทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น แม้วา่ ใน 2Q/2554 ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจเพิมขึน
จํานวน 1,897 ล้านบาทเมือเทียบกับ 2Q/2553 เนืองจากใน 2Q/2554 มีคา่ ตัดจําหน่ายหลุมสํารวจส่วนใหญ่จากโครงการ
อินโดนีเซีย เซไม ทู รวมทังค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียมเพิมขึน 1,153 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายที
เพิมขึน
EBIT ใน 2Q/2554 จํานวน 21,934 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 3,732 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
20.5 เนืองจาก EBITDA ทีเพิมขึนดังกล่าว แม้วา่ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิมขึนส่วนใหญ่จากโครงการอาทิตย์ โครงการ
เอส 1 และโครงการคอนแทร็ค 4
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 1 ปี 2554
ใน 2Q/2554 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจํานวน 43,969 ล้านบาท เพิมขึน 6,356 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ
16.9 จาก 1Q/2554 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียทีเป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิมขึนร้อยละ 14.0 จาก 49.4
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 1Q/2554 เป็ น 56.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 2Q/2554
นอกจากนี ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิมขึนจาก 271,292 บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 1Q/2554 เป็ น 273,310 บาร์เรล
เทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 2Q/2554 โดยปริมาณขายทีเพิมขึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและนํามันดิบของ
โครงการเอส 1 การขายก๊าซธรรมชาติของโครงการยาดานา และการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการบงกช
ในขณะทีปริมาณขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์และโครงการคอนแทร็ค 4 ลดลง เมือเทียบกับ
1Q/2554
EBITDA ใน 2Q/2554 จํานวน 30,086 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1Q/2554 จํานวน 4,013 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
15.4 อันเป็ นผลมาจากราคาขายและปริมาณขายทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น แม้วา่ ใน 2Q/2554 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทน
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สําหรับปิโตรเลียมเพิมขึน 833 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายทีเพิมขึน รวมทังค่าใช้จา่ ยดําเนินงานเพิมขึนส่วนใหญ่จาก
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และโครงการอาทิตย์เหนือ ตามกิจกรรมการผลิตทีเพิมขึน และมีค่าใช้จา่ ยในการสํารวจ
เพิมขึนจํานวน 410 ล้านบาท เนืองจากใน 2Q/2554 มีคา่ ตัดจําหน่ายหลุมสํารวจส่วนใหญ่จากโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู
EBIT ใน 2Q/2554 จํานวน 21,934 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1Q/2554 จํานวน 4,953 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
29.2 เนืองจาก EBITDA ทีเพิมขึนดังกล่าว รวมทังค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายลดลง 941 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการ
อาทิตย์ตามปริมาณการผลิตทีลดลง รวมทังลดลงจากโครงการพีทที อี พี ี ออสตราเลเซีย ซึงใน 1Q/2554 มีการเปลียนแปลง
ประมาณการค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis
ผลการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
ใน 1H/2554 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจํานวน 81,582 ล้านบาท เพิมขึน 11,798 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ
16.9 จาก 1H/2553 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียทีเป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิมขึนร้อยละ 19.4 จาก 44.3
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 1H/2553 เป็ น 52.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 1H/2554
ตามราคานํามันในตลาดโลกทีปรับตัวเพิมขึน นอกจากนี ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิมขึนจาก 260,351 บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบ
ต่อวันใน 1H/2553 เป็ น 272,307 บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 1H/2554 โดยปริมาณขายทีเพิมขึนส่วนใหญ่มาจากการ
ขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการพืนทีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 โครงการอาทิตย์เหนือ และโครงการบงกช
ในขณะทีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลง
EBITDA ใน 1H/2554 จํานวน 56,159 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน 5,149 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
10.1 อันเป็ นผลมาจากราคาขายและปริมาณขายทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น แม้วา่ ใน 1H/2554 ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจเพิมขึน
จํานวน 3,301 ล้านบาทเมือเทียบกับ 1H/2553 เนืองจากใน 1H/2554 มีคา่ ตัดจําหน่ายหลุมสํารวจส่วนใหญ่จากโครงการ
อินโดนีเซีย เซไม ทู โครงการพม่า เอ็ม 3 เอ็ม 7 และเอ็ม 11 และโครงการบงกช รวมทังมีคา่ ใช้จา่ ยในการศึกษาทางธรณีวทิ ยา
และธรณีฟิสกิ ส์เพิมขึนจากโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี จากการเข้าซือหุน้ ส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ Statoil
Canada Partnership (SCP) นอกจากนี ใน 1H/2554 มีคา่ ภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม เพิมขึน 1,487 ล้าน
บาท ตามรายได้จากการขายทีเพิมขึน
EBIT ใน 1H/2554 จํานวน 38,915 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน 4,408 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
12.8 เนืองจาก EBITDA ทีเพิมขึนดังกล่าว แม้วา่ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิมขึน 740 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการ
อาทิตย์ โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทร็ค4 ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานทีเพิมขึน รวมทังจากโครงการพืนทีพัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย-บี 17 ตามปริมาณการผลิตทีเพิมขึน
•

หน่ วยธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 2Q/2554 หน่ วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายเพิมขึนจาก 91,042 ล้านบาทใน 2Q/2553 เป็ น
105,003 ล้านบาทใน 2Q/2554 เพิมขึนจํานวน 13,961 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 15.3 เนืองจาก
- ปริมาณจําหน่ ายก๊าซธรรมชาติเฉลีย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติทได้
ี จากหน่ วยควบคุมจุดกลันตัวของก๊าซธรรมชาติ)
เพิมขึนจํานวน 274 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 4,056 mmcfd ใน 2Q/2553 เป็ น 4,330 mmcfd ใน 2Q/2554 (ทีค่า
ความร้อน 1,000 บีทยี ตู ่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิมขึนร้อยละ 6.8 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนในลูกค้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
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ขณะทีกลุ่มลูกค้า EGAT และ IPP ลดลง ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลียใน 2Q/2554 เพิมขึนในทุกกลุ่มลูกค้าเมือเทียบกับ
2Q/2553
-ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ ก็เพิมขึนจาก 914,849 ตัน ใน 2Q/2553 เป็ น 1,472,656 ตัน ใน
2Q/2554 (ไม่รวมการขาย LPG ที ปตท.ซือมาจากผูผ้ ลิตปิโตรเคมีประมาณ 64,154 ตัน ใน 2Q/2553 และ ไม่มกี ารซือ ใน
2Q/2554 เพือนํามาขายต่อ) หรือเพิมขึนร้อยละ 61.0 เนืองจากในไตรมาสมีปริมาณการผลิตทีเพิมสูงขึนจากการทีโรงแยกก๊าซอี
เทน และโรงแยกก๊าซหน่วยที 6 ได้ดาํ เนินการเชิงพาณิชย์มาตังแต่ ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามลําดับ ประกอบกับในงวด
2Q/2553 โรงแยกก๊าซหน่วยที 2 และ 3 Shutdown เพือปรับเปลียนอุปกรณ์สาํ หรับรองรับโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน ทังนี
ความสามารถในการใช้กาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลียของโรงแยกก๊าซฯ เพิมขึนจากระดับร้อยละ 82.5 ใน 2Q/2553
มาทีระดับร้อยละ 93.6 ใน 2Q/2554
- ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกซึงใช้ประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการ
ปรับตัวเพิมขึนในทิศทางเดียวกับราคานํามันดิบและแนฟทา จากผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลืนสึนามิทญี
ี ปุ่นและ
จากอุปทานทีลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงผลิต Ethylene ของผูผ้ ลิตในประเทศไต้หวัน (Formosa)
EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนีเพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 7,210 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 62.0 สาเหตุ
หลักเนืองจากในไตรมาสนีมีกําไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯเพิมขึน ทังจากราคาขายผลิตภัณฑ์ทเพิ
ี มขึน ตามราคา
ตลาดของปิ โตรเคมีอา้ งอิง และปริมาณขายจากโรงแยกก๊าซเพิมขึน ประกอบกับกําไรจากการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรม เพิมขึนจากราคาขายก๊าซธรรมชาติ ทีเพิมขึนตามราคานํ ามันเตาทีใช้อ้างอิง มีผลขาดทุนจากการขาย NGV
เพิมขึนจากปริมาณขายทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง แม้วา่ ตังแต่ 6 มี.ค. 53 – 30 ก.ย. 54 รัฐบาลมีนโยบายให้เงินชดเชยการขาย
NGV ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที EBIT ในไตรมาสนี อยูท่ ี 15,604 ล้านบาท ซึงสูงกว่างวด 2Q/2553 จํานวน 6,106
ล้านบาท ตาม EBITDA ทีเพิมขึน แม้วา่ ค่าเสือมราคาเพิมขึนจากโรงแยกก๊าซหน่วยที 6 และโรงแยกก๊าซอีเทน
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 1 ปี 2554
รายได้จากการขายเพิมขึนจาก 93,246 ล้านบาทใน 1Q/2554 เป็ น 105,003 ล้านบาทใน 2Q/2554 เพิมขึนจํานวน
11,757 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 12.6 เนืองจาก
- ปริมาณจําหน่ ายก๊าซธรรมชาติเฉลียเพิมขึนจํานวน 185 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 4,145 mmcfd ใน
1Q/2554 เป็ น 4,330 mmcfd ใน 2Q/2554 (ทีค่าความร้อน 1,000 บีทยี ตู ่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิมขึนร้อยละ 4.5 โดยเป็ น
การเพิมขึนมากในกลุ่มลูกค้า IPP และกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทังราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลียใน 2Q/2554 เพิมขึนในทุกกลุ่ม
ลูกค้าเมือเทียบกับ 1Q/2554
- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิมขึนจาก 1,466,520 ตัน ใน 1Q/2554 เป็ น 1,472,656 ตัน ใน
2Q/2554 (ไม่รวมการขาย LPG ที ปตท.ซือมาจากผูผ้ ลิตปิโตรเคมีประมาณ 6,907 ตัน ใน 1Q/2554) หรือเพิมขึนเพียงร้อยละ
0.4 ทังนีความสามารถในการใช้กาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลียของโรงแยกก๊าซฯ อยูท่ ระดั
ี บร้อยละ 93.6 ใน 2Q/2554
- ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกซึงใช้ประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการ
ปรับตัวเพิมขึนในทิศทางเดียวกับราคานํามันดิบและแนฟทา
EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนีเพิมขึน จาก 1Q/2554 จํานวน 2,203 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 13.2
สาเหตุหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีผลการดําเนินงานเพิมขึน จากราคาขายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซทีเพิมขึน รวมทังกําไร
จากการขายก๊าซธรรมชาติให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิมสูงขึน EBIT ในงวด 2Q/2554 ก็เพิมขึน จํานวน 1,861 ล้านบาท
โดยหลักจาก EBITDA ทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับค่าเสือมราคาเพิมขึนเพียงเล็กน้อย
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ผลการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
รายได้จากการขายใน 1H/2554 เพิมขึนจํานวน 24,581 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 14.2 จาก 173,668 ล้านบาท
ใน 1H/2553 เป็ น 198,249 ล้านบาท ใน 1H/2554 สาเหตุหลักจาก
- ปริมาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ เฉลียเพิมขึนจํานวน 309 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 3,929 mmcfd ใน
1H/2553 เป็ น 4,238 mmcfd ใน 1H/2554 (ทีค่าความร้อน 1,000 บีทยี ตู ่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิมขึนร้อยละ 7.9 โดยมีสาเหตุ
หลักจากความต้องการทีเพิมขึนในกลุ่มลูกค้าโรงแยกก๊าซ กลุ่มอุตสาหกรรม และ NGV และราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลีย
เพิมขึนในทุกกลุม่ ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าอุตสาหกรรม ตามราคานํามันเตาทีใช้อา้ งอิง
-ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิมขึนจาก 1,875,363 ตัน ใน 1H/2553 เป็ น 2,939,176 ตัน ใน
1H/2554 (ไม่รวมการขาย LPG ที ปตท.ซือมาจากผูผ้ ลิตปิโตรเคมีประมาณ 6,907 ตัน ใน 1H/2554 และ 112,250 ตัน ใน
1H/2553 เพือนํามาขายต่อ) หรือเพิมขึนร้อยละ 52.8 โดยเป็ นการเพิมขึนในทุกผลิตภัณฑ์ เนืองจากโรงแยกก๊าซอีเทน และ
โรงแยกก๊าซหน่วยที 6 เริมดําเนินการเชิงพาณิชย์ ตังแต่ ก.ค.53 และ ม.ค.54 ตามลําดับ รวมทังใน 1H/2553 โรงแยกก๊าซ
หน่วยที 1 2 3 และ 5 Shut Down รวมเป็ นเวลา 70 วัน ส่วนหนึงเป็ นการ turnaround และหยุดเพือปรับปรุงอุปกรณ์เพือ
รองรับโรงแยกก๊าซอีเทน ทังนีความสามารถในการใช้กาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลียของโรงแยกก๊าซฯ เพิมจากระดับ
ร้อยละ 86.4 ใน 1H/2553 มาทีระดับร้อยละ 95.8 ใน 1H/2554
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็ น ดังนี
หน่ วย : ตัน

2Q/2553

1Q/2554

เพิ ม(ลด)

2Q/2554

YoY
41.0%
98.0%
126.3%
39.0%
61.0%

LPG1/
501,849
712,307
707,807
ก๊าซอีเทน
236,076
456,869
467,475
ก๊าซโพรเพน
58,922
144,025
133,350
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ
118,002
153,319
164,024
รวม
914,849
1,466,520
1,472,656
หมายเหตุ /1 ไม่รวมการขาย LPG ที ปตท.ซือมาจากผูผ้ ลิตปิ โตรเคมี

QoQ
(0.6%)
2.3%
(7.4%)
7.0%
(0.4%)

1H/2553

1H/2554

เพิ ม (ลด)

1,063,883
478,448
90,175
242,857
1,875,363

1,420,114
924,345
277,376
317,343
2,939,176

33.5%
93.2%
207.6%
30.7%
56.7%

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อา้ งอิงทีใช้ประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็ น ดังนี
หน่ วย :
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

2Q/2553

1Q/2554

2Q/2554

เพิ ม(ลด)

703

861

914

YoY
30.0%

Propylene 2/

1,088
1,138

1,238
1,379

1,291
1,487

18.7%
30.7%

High Density Polyethylene 2/

1,187

1,372

1,389

Polypropylene 2/

1,308

1,633

647

835

LPG 1/, 4/
Ethylene 2/

Naphtha 3/
หมายเหตุ

1/
2/
3/
4/

QoQ
6.2%
4.3%

1H/2553
718
1,177

1H/2554

เพิ ม (ลด)

888

23.7%
7.4%

7.8%

1,157

1,265
1,433

23.9%

17.0%

1.2%

1,254

1,381

10.1%

1,669

27.6%

2.2%

1,320

1,651

25.1%

904

39.7%

8.3%

653

870

33.2%

เป็ นราคา Contract Price (CP)
ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot)
ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S)
ราคา LPG ณ โรงกลันในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้คงราคา LPG
ณ โรงกลัน (ราคา LPG ทีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจาํ หน่ าย) ไว้ท ี 10.996 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เมือวันที 27 สิงหาคม
2552 กบง.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การกําหนดราคา ณ โรงกลันโดยใช้อตั ราแลกเปลียนเป็ นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ
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โรงกลันฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และให้เปลียนแปลงขึนลงโดยอิงอัตราแลกเปลียนเฉลียในเดือนก่อนหน้า
แต่ยงั คงราคาขายปลีกไว้ท ี 18.13 บาท/กิโลกรัม เช่นเดิม

- ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ซึงใช้ประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการ
ปรับตัวเพิมขึนในทิศทางเดียวกับราคานํามันดิบและเป็ นผลมาจากความต้องการใช้ทเพิ
ี มขึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีฟืนตัว
EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในงวด 1H/2554 เพิมขึนจากงวด 1H/2553 จํานวน 11,070 ล้านบาทหรือเพิมขึน 45.3%
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯเพิมขึน เนืองจากราคาขายผลิตภัณฑ์ทเพิ
ี มขึน ตามราคาตลาด
ของปิ โตรเคมีอา้ งอิง และปริมาณขายทีเพิมขึน นอกจากนัน กําไรจากการขายก๊าซธรรมชาติให้ลกู ค้าอุตสาหกรรมก็เพิมขึนจาก
ราคาขายปรับตัวสูงขึนตามราคานํ ามันเตาทีใช้อ้างอิง ผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิมขึน เนืองจากปริมาณขาย NGV
เพิมขึนอย่างต่อเนือง แม้วา่ ตังแต่ 6 มี.ค.53 – 30 ก.ย.54 รัฐบาลมีนโยบายให้เงินชดเชยการขาย NGV ในอัตรา 2 บาทต่อ
กิโลกรัม ก็ตาม และ EBIT ในงวด 1H/2554 ก็เพิมขึน 9,098 ล้านบาท เนืองจาก EBITDA ทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น
ในขณะทีค่าเสือมราคาเพิมขึนจากโรงแยกก๊าซหน่วยที 6 และโรงแยกอีเทน

กลุ่มธุรกิ จปิ โตรเลียมขันปลาย
•

หน่ วยธุรกิ จนํามัน

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 2Q/2554 หน่วยธุรกิจนํามัน มีรายได้จากการขายจํานวน 141,568 ล้านบาทเพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน
20,652 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 17.1 เป็ นผลมาจากราคาขายนํามันทีเพิมสูงขึน (ราคาเฉลียของนํามันดิบดูไบเพิมจาก
78.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q/2553 เป็ น 110.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q/2554) ปริมาณขายในไตรมาสนี
เพิมขึน 165 ล้านลิตรหรือร้อยละ 3.2 จาก 5,121 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 353,934 บาร์เรลต่อวันใน 2Q/2553 เป็ น 5,286 ล้าน
ลิตรหรือเทียบเท่า 365,356 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี ทังนีส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนของปริมาณการขายกลุ่มดีเซล และเบนซิน
EBITDA ใน 2Q/2554 เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 926 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 35.5 โดยเพิมขึนจากกําไรจากการ
ขายกลุม่ เบนซิน และ นํามันเตา เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนีทีเพิมขึนจํานวน 892 ล้านบาท จาก EBITDA ทีเพิมขึน
ดังกล่าวข้างต้น
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2554
รายได้การขายใน 2Q/2554 เพิมขึนจากไตรมาสก่อน จํานวน 8,315 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 6.2 โดยหลักจาก
ราคาขายนํามันทีเพิมสูงขึน (ราคาเฉลียของนํามันดิบดูไบเพิมขึนจาก 100.5 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลใน 1Q/2554 เป็ น 110.7
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q/2554) ขณะทีปริมาณขายในไตรมาสนีลดลง 110 ล้านลิตรหรือร้อยละ 2.0 จาก 5,396 ล้านลิตร
หรือเทียบเท่า 377,114 บาร์เรลต่อวันใน 1Q/2554 เหลือ 5,286 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 365,356 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี ซึง
ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของปริมาณการขายกลุ่มนํามันอากาศยาน
EBITDA ใน 2Q/2554 ลดลงจาก 1Q/2554 จํานวน 52 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.5 เป็ นผลจากกําไรจากการ
ขายกลุม่ เบนซินลดลง EBIT ในไตรมาสนีทีเพิมขึนจํานวน 38 ล้านบาท แม้วา่ EBITDA จะลดลง จากค่าเสือมราคาทีลดลง
ผลการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
รายได้จากการขายใน 1H/2554 เพิมขึน 32,586 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 13.5 เป็ นผลมาจากราคาขายนํามัน
เฉลียใน 1H/2554 ทีเพิมขึนตามราคานํามันในตลาดโลก (ราคานํามันดิบดูไบเฉลียใน 1H/2554 อยูท่ ระดั
ี บ 105.6 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะทีราคานํามันดิบดูไบเฉลียใน 1H/2553 อยูท่ ระดั
ี บ 77.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) สําหรับปริมาณ
ขายในงวดนีเพิมขึน 343 ล้านลิตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.3 จาก 10,338 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 359,222 บาร์เรลต่อวันใน
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1H/2553 เป็ น 10,681 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 371,190 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2554 ทังนีส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนมาจาก
ปริมาณการขายกลุม่ ดีเซล และ LPG
EBITDA ใน 1H/2554 เพิมขึนจากงวด 1H/2553 จํานวน 702 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.9 ส่วนใหญ่เป็ นการ
เพิมขึนของกําไรจากการขายผลิตภัณฑ์กลุม่ เบนซิน และนํามันเตา และ EBIT ในงวดนีเพิมขึน 698 ล้านบาทใกล้เคียงกับ
EBITDA ทีเพิมขึน
•

หน่ วยธุรกิ จการค้าระหว่างประเทศ

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 2Q/2554 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจํานวน 388,773 ล้านบาท เพิมขึนจาก
2Q/2553 จํานวน 103,825 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 36.4 เป็ นผลมาจากราคาขายนํามันทีปรับสูงขึนตามราคานํามันใน
ตลาดโลก รวมทังปริมาณขายในไตรมาสนีเพิมขึน 677 ล้านลิตรหรือร้อยละ 3.1 จาก 15,571 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,076,264
บาร์เรลต่อวันใน 2Q/2553 เป็ น 16,248 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,110,878 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี ทังนีปริมาณการขายส่วน
ใหญ่เพิมขึนจากนํามันดิบและคอนเดนเสท
EBITDA ใน 2Q/2554 ลดลงจาก 2Q/2553 จํานวน 1,011 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 162.0 โดยหลักมาจาก
การลดลงของกําไรจากการขาย นํามันดิบ และนํามันสําเร็จรูป เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนีทีลดลงจํานวน 1,012 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2554
รายได้การขายใน 2Q/2554 เพิมขึนจากไตรมาสก่อน จํานวน 80,898 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 26.3 เป็ นผลมา
จากราคาขายนํามันทีเพิมสูงขึน รวมทังปริมาณขายในไตรมาสนีเพิมขึน 3,185 ล้านลิตร หรือร้อยละ 24.4 จาก 13,063 ล้าน
ลิตรหรือเทียบเท่า 912,937 บาร์เรลต่อวันใน 1Q/2554 เป็ น 16,248 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,110,878 บาร์เรลต่อวันในไตรมาส
นี ซึงปริมาณการขายส่วนใหญ่เพิมขึนจากนํามันดิบ โรงกลันนํามันของ PTTAR กลับมาผลิตตามปกติใน 2Q/2554 หลังจากได้
หยุดผลิตเพือซ่อมบํารุงเป็ นเวลาทังสิน 47 วันใน 1Q/2554
EBITDA ใน 2Q/2554 ลดลงจาก 1Q/2554 จํานวน 2,569 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 117.7 โดยหลักเป็ นการ
ลดลงจากกําไรจากการขาย ของบริษทั ปตท. ค้าสากล จํากัด (PTTT) EBIT ในไตรมาสนีทีลดลง จํานวน 2,570 ล้านบาท เป็ น
ผลจาก EBITDA ทีลดลงดังกล่าวข้างต้น
ผลการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
รายได้จากการขายใน 1H/2554 เพิมขึน 163,522 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 30.7 เนืองจากราคาขายนํามันเฉลียใน
1H/2554 ทีเพิมขึน ตามราคานํามันในตลาดโลกทีปรับตัวสูงขึน แม้วา่ ปริมาณขายในงวดนีลดลง 340 ล้านลิตร หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 1.1 จาก 29,651 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,030,420 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2553 เหลือ 29,311 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า
1,018,588 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2554 เนืองจาก 1H/2554 โรงกลันนํามันของ PTTAR Shutdown เป็ นเวลา 47 วัน
EBITDA ใน 1H/2554 เพิมขึนจากงวด 1H/2553 จํานวน 291 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 19.3 ส่วนใหญ่เป็ น
การเพิมขึนของกําไรจากการขายคอนเดนเสทซึงเพิมขึนตามราคานํามันดิบในตลาดโลก EBIT ในไตรมาสนีทีเพิมขึน จํานวน
289 ล้านบาท เป็ นผลจาก EBITDA ทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น
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•

ธุรกิ จปิ โตรเคมี

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 2Q/2554 บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ ปตท. ทีดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีมรี ายได้จากการขายจํานวน 19,273 ล้าน
บาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 9,519 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 97.6 สาเหตุหลักเนืองจากทังปริมาณขายและราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เฉลียของ PTTPM (บริษทั ย่อยซึงดําเนินธุรกิจการตลาดของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์) เพิมขึน โดยปริมาณขายเพิมขึนร้อย
ละ 103.5 ในขณะทีราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียเพิมขึน ร้อยละ 3.2 เมือเทียบกับ 2Q/2553
ใน 2Q/2554 EBITDA มีจาํ นวน 1,001 ล้านบาท และ EBIT มีจาํ นวน 776 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน
795 และ 650 ล้านบาท ตามลําดับ จากกําไรขันต้นของ HMC (กิจการทีควบคุมร่วมกันซึงดําเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี)
และ PTTPM เพิมขึน
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 1 ปี 2554
รายได้จากการขาย ใน 2Q/2554 ลดลงจาก 1Q/2554 จํานวน 357 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.8 สาเหตุหลัก
เนืองจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์ของ PTTPM ลดลงร้อยละ 1.6 ในขณะทีราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียเพิมขึนร้อยละ 3.7 เมือเทียบ
กับ 1Q/2554
ใน 2Q/2554 EBITDA และ EBIT มีจาํ นวน 1,001 และ 776 ล้านบาท ตามลําดับ โดย EBITDA เพิมขึนเพียง
เล็กน้อยร้อยละ 3.2 ในขณะที EBIT ลดลงร้อยละ 3.8 เมือเทียบกับ 1Q/2554 จากค่าเสือมราคาทีเพิมสูงขึนจากการทีหน่วย
PDH/PP ของ HMC เริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
ผลการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
ใน 1H/2554 รายได้จากการขายเพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน 18,561 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 91.2 สาเหตุหลัก
เนืองจากราคาขายผลิตเฉลียของ PTTPM เพิมขึนร้อยละ 10.0 ในขณะทีปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิมขึนร้อยละ 94.5 เมือเทียบ
กับ 1H/2553
ใน 1H/2554 EBITDA มีจาํ นวน 1,971 ล้านบาท และ EBIT มีจาํ นวน 1,583 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน
1,531 และ 1,282 ล้านบาท ตามลําดับ จากกําไรขันต้นของ HMC และ PTTPM ทีเพิมขึน

•

ธุรกิ จถ่านหิ น

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 2Q/2554 มีรายได้จากการขายจํานวน 7,205 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 567 ล้านบาท หรือเพิมขึน
ร้อยละ 8.5 โดยเป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียเพิมขึน ในขณะทีปริมาณขายลดลง โดยราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย
เพิมขึนร้อยละ 31.0 จาก 72.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 2Q/2553 เป็ น 94.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 2Q/2554 ในขณะที
ปริมาณขายลดลงร้อยละ 13.3 จาก 2.9 ล้านตัน ใน 2Q/2553 เหลือ 2.5 ล้านตัน ใน 2Q/2554
EBITDA เพิมขึน 285 ล้านบาท จาก 1,581 ล้านบาทใน 2Q/2553 เป็ นจํานวน 1,866 ล้านบาทใน 2Q/2554 และ
EBIT ใน 2Q/2554 มีจาํ นวน 1,428 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 189 ล้านบาท จากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย
ดังกล่าวข้างต้น
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ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 1 ปี 2554
ใน 2Q/2554 รายได้จากการขายเพิมขึนจาก 1Q/2554 จํานวน 318 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 4.6 โดยเป็ นผลมา
จากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียเพิมขึน โดยราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียเพิมขึนร้อยละ 15.4 จาก 82.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน
1Q/2554 เป็ น 94.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 2Q/2554 ในขณะทีปริมาณขายลดลงร้อยละ 7.4 จาก 2.7 ล้านตัน ใน 1Q/2554
เหลือ 2.5 ล้านตันใน 2Q/2554
EBITDA ลดลง 323 ล้านบาท จากจํานวน 2,189 ล้านบาทใน 1Q/2554 เหลือ 1,866 ล้านบาทใน 2Q/2554 และ
EBIT ใน 2Q/2554 มีจาํ นวน 1,428 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2554 จํานวน 224 ล้านบาท จากปริมาณขายทีลดลง รวมทัง
ค่าภาคหลวงและค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิมขึนจํานวน 85 และ 69 ล้านบาท ตามลําดับ
ผลการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
ใน 1H/2554 รายได้จากการขายเพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน 2,166 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 18.2 โดยเป็ นผล
มาจากทังปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียเพิมขึน โดยราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียเพิมขึนร้อยละ 24.0 จาก 71.5 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัน ใน 1H/2553 เป็ น 88.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 1H/2554 ในขณะทีปริมาณขายเพิมขึนร้อยละ 2.0 จาก 5.1
ล้านตัน ใน 1H/2553 เป็ น 5.2 ล้านตัน ใน 1H/2554
EBITDA เพิมขึน 1,529 ล้านบาท จากจํานวน 2,526 ล้านบาทใน 1H/2553 เป็ นจํานวน 4,055 ล้านบาทใน 1H/2554
จากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น แม้วา่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหาร รวมทัง
ค่าภาคหลวงเพิมขึนจํานวน 570 และ 61 ล้านบาทตามลําดับ EBIT ใน 1H/2554 มีจาํ นวน 3,080 ล้านบาท เพิมขึนจาก
1H/2553 จํานวน 1,233 ล้านบาท จาก EBITDA ทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น
1.3 ส่วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมและกําไรสุทธิ
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิ 32,528 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 15,504 ล้านบาท
หรือเพิมขึนร้อยละ 91.1 ทังนี นอกจากเป็ นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่ วยธุรกิจของ ปตท. และบริษทั ย่อยดังกล่าว
ข้างต้น ยังเป็ นผลมาจาก
: ใน 2Q/2554 มีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิมขึน 7,567 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 266.2 จาก
2,842 ล้านบาทใน 2Q/2553 เป็ น 10,409 ล้านบาทใน 2Q/2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลันดีขนึ จากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ปรับตัว
ขึนมากกว่าราคานํามันดิบทีปรับสูงขึน เนืองจากความต้องการใช้ทเพิ
ี มสูงขึนตามเศรษฐกิจโลกทีฟื นตัว ส่งผลให้สว่ นต่างราคา
(Crack Spread) ของนํามันสําเร็จรูปปรับตัวดีขนเมื
ึ อเทียบกับ 2Q/2553 โดยค่าการกลันของโรงกลันแบบ Complex (รวมผล
กําไรจากสต๊อกนํามันและการทํา Hedging) ของกลุม่ ปตท. เพิมขึนจาก 3.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 2Q/2553 เป็ น 6.66
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 2Q/2554 ทังนี ใน 2Q/2554 โรงกลันของ TOP มีการใช้กําลังการกลันเพิมขึนจากร้อยละ 93 เป็ น
ร้อยละ 99 เนืองจาก 2Q/2553 TOP มีการซ่อมบํารุงหน่วยกําจัดสารปนเปื อนในนํามันเบนซินที HDT-3 และเปลียนสารเร่ง
ปฏิกริ ยิ าในหน่ วยกําจัดสารปนเปื อนในนํ ามันดีเซลหน่ วยที 2 (HDS-2) เป็ นเวลา 23 วัน ในขณะที 2Q/2554 TOP มีการหยุด
ซ่อมบํารุงหน่ วยเพิมออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกริ ยิ าหน่ วยที 2 และหน่ วยสุญญากาศหน่ วยที 3 รวมเวลา 19 วัน ทําให้ปริมาณ
วัตถุดบิ ทีป้อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเพิมขึนจาก 257 KBD มาอยูท่ ี 271 KBD ในขณะที โรงกลันนํามันของ PTTAR มีปริมาณ
วัตถุดบิ นําเข้ากลันรวม 173 KBD เพิมขึนจาก 2Q/2553 ซึงมีปริมาณวัตถุดบิ นําเข้ากลันรวม 170 KBD ด้วย CDU Utlization
Rate ทีเท่ากันคือ ร้อยละ 105
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- กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์มผี ลการดําเนินงานทีดีขนจาก
ึ
Spread Margin ทีเพิมสูงขึน โดยเฉพาะ
อย่างยิงจากความต้องการผลิตภัณฑ์ขนกลางและขั
ั
นปลายของพาราไซลีนทีปรับเพิมสูงขึน และจากผลกระทบของเหตุการณ์
คลืนสึนามิทญี
ี ปุ่นทําให้กําลังการผลิตของโรงอะโรเมติกส์ในญีปุ่นรวม 1 ล้านตันต้องหยุดชะงักไป โดย PTTAR มีวตั ถุดบิ นําเข้า
ผลิตใน 2Q/2554 จํานวน 127 KBD เพิมขึนจาก 2Q/2553 ทีมีวตั ถุดบิ นําเข้าผลิตจํานวน 105 KBD ด้วย BTX Utilization Rate
ทีเพิมขึนจากร้อยละ 76 เป็ น 88
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอเลฟิ นส์เพิมขึน เนืองจากปริมาณขายเพิมขึน
เกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ HDPE จากการเริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของส่วนขยายโรง HDPE ของ I1 และโรง HDPE
ของ BPE (บริษทั ย่อยของ PTTCH) เมือวันที 1 มกราคม 2554 ตลอดจนปริมาณผลิต LDPE เพิมขึนจากหน่ วยผลิต LDPE ของ
PTTPE (บริษทั ย่อยของ PTTCH) เริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2554 นอกจากนี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
สายโอเลฟินส์ม ี Spread Margin สูงขึน โดยเฉพาะ MEG ทีมี Spread Margin เพิมสูงขึนมากเมือเทียบกับ 2Q/2553 จาก
อุปทานทีหายไปจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโรงผลิต Ethylene ของผูผ้ ลิตในประเทศไต้หวัน (Formosa)
: ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 1,064 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 ทีมี
กําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 701 ล้านบาท
: ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินเพิมขึน 399 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 9.8 จาก 4,081
ล้านบาทใน 2Q/2553 เป็ น 4,480 ล้านบาทใน 2Q/2554
: ภาษีเงินได้ใน 2Q/2554 จํานวน 14,490 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 3,780 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อย
ละ 35.3 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ PTTEP ทีเพิมขึนจากสินทรัพย์ทเป็
ี นฐานภาษีซงถู
ึ กแปลงค่า
เป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าทีลดลงจากค่าเงินบาททีอ่อนตัว ทําให้คา่ เสือมราคาในอนาคตในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ส่งผลให้มภี าระภาษีเงินได้ในอนาคตเพิมสูงขึน
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 1 ปี 2554
ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิ 32,528 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2554 จํานวน 1,996 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 5.8 ทังนี นอกจากเป็ นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่ วยธุรกิจของ ปตท. และบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น
ยังเป็ นผลมาจาก
: ใน 2Q/2554 มีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง 833 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 7.4 จาก 11,242
ล้านบาทใน 1Q/2554 เป็ น 10,409 ล้านบาทใน 2Q/2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุม่ ธุรกิจการกลันลดลง โดยค่าการกลันของโรงกลันแบบ Complex (รวม
ผลจากกําไรสต๊อกนํามันและการทํา Hedging) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 12.59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1Q/2554 เหลือ
6.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 2Q/2554 ทังนี ใน 2Q/2554 โรงกลันของ TOP มีการใช้กําลังการกลันลดลงจากร้อยละ 106
เหลือร้อยละ 99 เนืองจาก 2Q/2554 TOP มีการหยุดซ่อมบํารุงหน่ วยเพิมออกเทนด้วยสารเร่งปฎิกริ ยิ าหน่วยที 2 และหน่วย
สุญญากาศหน่ วยที 3 เป็ นเวลา 19 วัน ทําให้ปริมาณวัตถุดบิ ทีป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตลดลงจาก 292 KBD มาอยู่ที 271
KBD ในขณะที โรงกลันนํามันของ PTTAR มีปริมาณวัตถุดบิ นําเข้ากลันรวม 173 KBD เพิมขึนจาก 1Q/2554 ซึงมีปริมาณ
วัตถุดบิ นําเข้ากลันรวม 108 KBD ด้วย CDU Utlization Rate ทีเพิมขึนจากร้อยละ 59 เป็ นร้อยละ 105 เนืองจากในงวด
1Q/2554 โรงกลันนํามัน (AR1) หยุดผลิตเพือซ่อมบํารุงเป็ นเวลาทังสิน 47 วัน ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2554
- กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์มผี ลการดําเนินงานทีลดลงจาก Spread Margin โดยเฉพาะจากพาราไซ
ลีน เนืองจากการหยุดซ่อมบํารุงของโรง PTA ในช่วงต้น 2Q/2554 รวมทังสถานการณ์อุปทานตึงตัวเริมคลีคลายลงหลังจาก
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โรงอะโรเมติกส์ Urumqi ของประเทศจีนและ โรง S-Oil 2 ของประเทศเกาหลีใต้ได้เริมเดินเครืองในเดือนเมษายน 2554 โดย
PTTAR มีวตั ถุดบิ นําเข้าผลิตใน 2Q/2554 จํานวน 127 KBD ลดลงจาก 1Q/2554 ทีมีวตั ถุดบิ นําเข้าผลิตจํานวน 132 KBD ด้วย
BTX Utilization Rate ทีลดลงจากร้อยละ 94 เหลือ 88
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอเลฟิ นส์เพิมขึน เนืองจากปริมาณขายเพิมขึน
เกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ HDPE และ LDPE ของ PTTPE จากการเริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในวันที 1 มกราคม
2554 และ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ตามลําดับ นอกจากนี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ม ี Spread Margin สูงขึน โดยเฉพาะ
MEG ทีมี Spread Margin เพิมสูงขึนมากเมือเทียบกับ 1Q/2554
: ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 1,064 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2554 ทีมี
กําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 2,592 ล้านบาทโดยเป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ PTTEP ลดลง
จํานวน 1,804 ล้านบาท
: ใน 2Q/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินเพิมขึน 84 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.9 จาก 4,396
ล้านบาทใน 1Q/2554 เป็ น 4,480 ล้านบาทใน 2Q/2554
: ภาษีเงินได้ใน 2Q/2554 จํานวน 14,490 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1Q/2554 จํานวน 3,764 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
ใน 1H/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิ 67,052 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 จํานวน 27,253 ล้านบาท
หรือเพิมขึนร้อยละ 68.5 ทังนี นอกจากเป็ นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่ วยธุรกิจของ ปตท. และบริษทั ย่อยดังกล่าว
ข้างต้น ยังเป็ นผลมาจาก
: ใน 1H/2554 มีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิมขึน 13,756 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 174.2 จาก
7,895 ล้านบาทใน 1H/2553 เป็ น 21,651 ล้านบาทใน 1H/2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลันดีขนึ จากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ปรับตัว
ขึนมากกว่าราคานํามันดิบทีปรับสูงขึน เนืองจากความต้องการใช้ทเพิ
ี มสูงขึนตามเศรษฐกิจโลกทีฟื นตัว ส่งผลให้สว่ นต่างราคา
(Crack Spread) ของนํามันสําเร็จรูปปรับตัวดีขนเมื
ึ อเทียบกับ 1H/2553 โดยค่าการกลันของโรงกลันแบบ Complex (รวมผลจาก
กําไรสต๊อกนํามันและการทํา Hedging) ของกลุ่ม ปตท. เพิมขึนจาก 3.93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1H/2553 เป็ น 9.59
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1H/2554 ทังนี ใน 1H/2554 โรงกลันของ TOP มีการใช้กําลังการกลันเพิมขึนจากร้อยละ 94 เป็ น
ร้อยละ 102 เนืองจาก 1H/2553 TOP มีการหยุดซ่อมอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (Heat Exchanger) ของหน่วยเพิมออกเทน
ด้วยสารเร่งปฏิกริ ยิ าหน่วยที 2 (CCR-2) เป็ นเวลา 15 วัน รวมทังซ่อมบํารุงหน่ วยกําจัดสารปนเปื อนในนํามันเบนซินที HDT-3
และเปลียนสารเร่งปฏิกริ ยิ าในหน่วยกําจัดสารปนเปือนในนํามันดีเซลหน่วยที 2 (HDS-2) เป็ นเวลา 23 วัน ในขณะที 1H/2554 มี
การซ่อมบํารุงหน่วยเพิมออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกริ ยิ าหน่วยที 2 และหน่วยกลันสูญญากาศหน่วยที 3 รวมระยะเวลาประมาณ 19
วัน ทําให้ปริมาณวัตถุดบิ ทีป้อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเพิมขึนจาก 258 KBD มาอยูท่ ี 281 KBD ในขณะที โรงกลันนํามันของ
PTTAR มีปริมาณวัตถุดบิ นําเข้ากลันรวม 141 KBD ลดลงจาก 1H/2553 ซึงมีปริมาณวัตถุดบิ นําเข้ากลันรวม 165 KBD ด้วย
CDU Utlization Rate ทีลดลงจากร้อยละ 101 เหลือร้อยละ 82 เนืองจากในงวด 1H/2554 โรงกลันนํามัน (AR1) หยุดผลิตเพือ
ซ่อมบํารุงเป็ นเวลาทังสิน 47 วัน ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2554
- กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์มผี ลการดําเนินงานทีดีขนจาก
ึ
Spread Margin ทีเพิมสูงขึน โดยเฉพาะ
อย่างยิงจากความต้องการผลิตภัณฑ์ขนกลางและขั
ั
นปลายของพาราไซลีน รวมทังอุปทานทีลดลงจากโรงงานอะโรเมติกส์ใน
ประเทศญีปุ่นต้องหยุดผลิตฉุ กเฉินจากผลกระทบสึนามิ โดย PTTAR มีวตั ถุดบิ นํ าเข้าผลิตใน 1H/2554 จํานวน 130 KBD
เพิมขึนจาก 1H/2553 ทีมีวตั ถุดบิ นําเข้าผลิตจํานวน 114 KBD ด้วย BTX Utilization Rate ทีเพิมขึนจากร้อยละ 82 เป็ น 91
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- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอเลฟิ นส์เพิมขึน เนืองจากปริมาณขายเพิมขึน
เกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ HDPE จากการเริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมือวันที 1 มกราคม 2554 ตลอดจนปริมาณผลิต
LDPE เพิมขึนจากการเริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2554 ในขณะทีใน 1H/2553 โรงโอเลฟินส์ I1 และ
หน่วยผลิต Oleflex ของโรงโอเลฟินส์ I1 ได้หยุดดําเนินการผลิตเพือซ่อมบํารุงตามแผนงาน และโรงโอเลฟิ นส์ I4-1 และ I4-2 ได้
หยุดดําเนินการผลิต (นอกแผนงาน) เนืองจากการขัดข้องทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและไอนําของบริษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด
(มหาชน) นอกจากนี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ม ี Spread Margin สูงขึน โดยเฉพาะ MEG ทีมี Spread Margin เพิม
ื
สูงขึนมากเมือเทียบกับ 1H/2553 จากอุปทาน MEG ทีลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหม้
โรงผลิต Ethylene ของผูผ้ ลิตในประเทศ
ไต้หวัน (Formosa)
: ใน 1H/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 3,656 ล้านบาท เพิมขึนจาก 1H/2553 ทีมี
กําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 2,820 ล้านบาทโดยเป็ นกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ PTTEP เพิมขึน
จํานวน 2,306 ล้านบาท
: ใน 1H/2554 ปตท. และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินเพิมขึน 814 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 10.1 จาก 8,062
ล้านบาทใน 1H/2553 เป็ น 8,876 ล้านบาทใน 1H/2554
: ภาษีเงินได้ใน 1H/2554 จํานวน 25,218 ล้านบาท เพิมขึน 5,382 ล้านบาทจาก 1H/2553 ทีมีภาษีเงินได้ จํานวน
19,836 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ PTTEP ทีเพิมขึนจากสินทรัพย์ทเป็
ี นฐานภาษีซงถู
ึ ก
แปลงค่าเป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าทีลดลงจากค่าเงินบาททีอ่อนตัว ทําให้คา่ เสือมราคาในอนาคตในสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลง ส่งผลให้มภี าระภาษีเงินได้ในอนาคตเพิมสูงขึน
สําหรับรายละเอียดส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็ นดังนี
หน่วย : ล้านบาท

2Q/2553

1Q/2554

2Q/2554

บริษทั ร่วมธุรกิจการกลัน
บริษทั ร่วมธุรกิจปิโตรเคมี
บริษทั ร่วมธุรกิจนํามัน
บริษทั ร่วมธุรกิจก๊าซ
บริษทั ร่วมธุรกิจอืน
รวม

1,276
1,612
94
(110)
(30)
2,842

7,932
3,251
138
(48)
(31)
11,242

6,436
3,597
143
230
3
10,409

% เพิม(ลด)
YoY
QoQ
404.4%
123.1%
52.1%
309.1%
110.0%
266.3%
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(18.9%)
10.6%
3.6%
579.2%
109.7%
(7.4%)

1H/2553
4,533
3,334
221
(164)
(29)
7,895

1H/2554
14,368
6,848
281
182
(28)
21,651

%
เพิม (ลด)
217.0%
105.4%
27.1%
211.0%
3.4%
174.2%

2. การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นของ ปตท.และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน 2554 เปรียบเทียบกับ ณ วันที
31 ธันวาคม 2553
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทั ย่อย ณ วันที 30 มิถุนายน 2554 เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
แสดงได้ดงั นี
หน่วย : ล้านบาท

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว (รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี)
หนีสินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนี สิ น
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

30 มิ .ย. 2554
372,649
240,670
564,235
180,000
1,357,554

งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 2553
เพิ ม / (ลด)
363,933
8,716
220,833
19,837
496,661
67,574
147,682
32,318
1,229,109
128,445

%
2.4
9.0
13.6
21.9
10.5

263,856

241,102

22,754

9.4

404,288
84,121
752,265

371,029
59,564
671,695

33,259
24,557
80,570

9.0
41.2
12.0

525,286
80,003
605,289
1,357,554

480,704
76,710
557,414
1,229,109

44,582
3,293
47,875
128,445

9.3
4.3
8.6
10.5

สิ นทรัพย์
ณ วันที 30 มิถุนายน 2554 สินทรัพย์มมี ลู ค่ารวมทังสิน 1,357,554 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2553 จํานวน
128,445 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 10.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
: สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึน 8,716 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 2.4 ซึงสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนีการค้า และสินค้า
คงเหลือ เพิมขึน 33,377 และ 11,836 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราว
ลดลง 45,751 ล้านบาท
: เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึน 19,837 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 9.0 สาเหตุหลักจาก
การรับรูส้ ่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมสําหรับผลประกอบการใน 1H/2554 จํานวน 21,651 ล้านบาท รวมทังการเข้าลงทุนใน
PTTCH ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุทธิเป็ นจํานวน 2,959 ล้านบาท แม้วา่ จะมีเงินปนั ผลรับจากบริษทั ร่วม จํานวน
5,052 ล้านบาท
: ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน 67,574 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 13.6 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิมขึน 62,026 ล้านบาท จากโครงการต่างๆ ของ PTTEP ได้แก่ โครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี โครงการอาทิตย์ โครงการพีทที อี พี ี ออสตราเลเซีย และโครงการบงกช (2) โครงการของ ปตท. ทีเพิมขึน
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จากงานก่อสร้างสถานีเพิมความดันในทะเล งานสร้างท่อส่งก๊าซเส้นที 4 และงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซเชือมในทะเล รวมเป็ นจํานวน
1,543 ล้านบาท (3) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จํานวน 2,308 ล้านบาท
(4) โครงการก่อสร้างของ PTTAC จํานวน 805 ล้านบาท
: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ เพิมขึน 32,318 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 21.9 ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
และค่าความนิยมเพิมขึน 30,833 และ 10,676 ล้านบาทตามลําดับ ส่วนใหญ่จากการซือหุน้ ส่วนในโครงการแคนาดา ออยล์
แซนด์ เคเคดีของ PTTEP ทําให้ได้สนิ ทรัพย์ในการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร จํานวน 34,390 ล้านบาท และเกิดค่า
ความนิยมจํานวน 10,294 ล้านบาท
หนี สิ น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2554 หนีสินรวมมีจาํ นวน 752,265 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2553 จํานวน 80,570 ล้าน
บาท หรือเพิมขึนร้อยละ 12.0 โดยเป็ นการเพิมขึนของหนีสินหมุนเวียน 22,754 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 9.4 สาเหตุหลัก
จาก เจ้าหนีการค้าทีเพิมขึนจํานวน 19,337 ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว (รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี) มีจาํ นวน 404,288 ล้านบาท เพิมขึน 33,259
ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 9.0 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการออกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาวของ ปตท.สผ. จํานวน 700 และ 625
ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเทียบเท่า 40,903 ล้านบาท ในขณะทีมีการชําระคืนพันธบัตรของ ปตท. จํานวน 8,000 ล้านบาท ทังนี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจําแนกรายการหลักๆ ตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนได้ดงั นี
กําหนดชําระคืน (นับจาก
วันที 30 มิ.ย.2554)

ปตท.

PTTEP

PTTNGD

EnCO

PTTI

TTM(T)

TTM(M)

DCAP

หน่วย : ล้านบาท
HMC
รวม

PTTAC

ภายใน 1 ปี (30 มิ.ย.
2555)
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

36,133.05

21,792.37

100.80

230.00

--

694.98

50.75

--

301.27

276.42

59,579.64

14,526.94

5,000.00

100.80

275.00

1,229.89

694.98

50.75

74.81

611.12

540.56

23,104.85

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

93,566.39

52,064.81

226.80

1,025.00

6,410.49

2,018.52

136.88

224.44

1,833.37

1,676.75

159,183.44

113,962.74

31,979.13

--

3,355.00

--

6,172.80

210.71

299.25

2,743.54

2,934.32

161,657.49

258,189.12

110,836.31

428.40

4,885.00

7,640.37

9,581.28

449.09

598.50

5,489.33

5,428.05

403,525.42

เกิน 5 ปี
รวม

หมายเหตุ : ไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกูย้ มื (รวมเงินกู้ หุน้ กูแ้ ละพันธบัตรทังทีครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี และเกิน 1 ปีขนไป)
ึ
ณ วันที 30 มิถุนายน
2554 ประกอบด้วยเงินกูย้ มื สกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ปตท.

สกุลเงินบาท
สกุลเงินต่างประเทศ
รวม
สัดส่วนเงินกูร้ ะยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงินกู้
ระยะยาวทังหมด (%)

PTTEP

PTTI

PTTNGD ENCO

TTM(T)

TTM(M)

DCAP

PTTAC

HMC

รวม

189,779.23

49,019.70

428.40

4,885.00

--

--

--

598.50

--

2,828.47

247,539.30

68,409.89

61,816.61

--

--

7,640.37

9,581.28

449.09

--

5,489.30

2,599.58

155,986.12

258,189.12

110,836.31

428.40

4,885.00

7,640.37

9,581.28

449.09

598.50

5,489.30

5,428.05

403,525.42

26.50%

55.77%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

47.89%

38.66%

ทังนี เงินกูย้ มื ณ 30 มิถุนายน 2554 จํานวน 10,395 ล้านบาท คําประกันโดยกระทรวงการคลัง
หนีสินไม่หมุนเวียนอืนๆ เพิมขึน 24,557 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 41.2 สาเหตุหลักจากการเพิมขึนของหนีสิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึน 22,307 ล้านบาท จากโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดีของ PTTEP
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ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที 30 มิถุนายน 2554 ส่วนของเจ้าของมีจํานวนรวม 605,289 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2553 จํานวน
47,875 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 8.6 เนืองจากกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรเพิมขึน 51,384 ล้านบาท จากผลประกอบการใน
1H/2554 ของ ปตท. และบริษทั ย่อย จํานวน 67,052 ล้านบาท ในขณะทีมีเงินปนั ผลจ่าย จํานวน 15,668 ล้านบาท
ในช่วง 1H/2554 ปตท. มีการเพิมทุนจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั ในเครือ ปตท. ทีมาปฏิบตั งิ านประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. เพือซือหุน้ สามัญทีออกใหม่
(ESOP Scheme) ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน ซึงส่งผลให้ทุนทีออกและชําระแล้วเพิมขึน 53.41 ล้านบาท (5,340,500 หุน้ )
และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิมขึน 1,196.27 ล้านบาท ทําให้ ณ 30 มิถุนายน 2554 มีใบสําคัญแสดงสิทธิทยัี งไม่ได้ใช้สทิ ธิ
จํานวน 2.27 ล้านหน่วย จากใบสําคัญแสดงสิทธิรนุ่ ที 2 ทีออกและเสนอขายเมือวันที 29 กันยายน 2549 (กําหนดการใช้สทิ ธิครัง
สุดท้าย 28 กันยายน 2554)
สภาพคล่อง
สภาพคล่องของ ปตท. และบริษทั ย่อยสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2554 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ
จํานวน 37,987 ล้านบาท โดย ปตท. และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิตน้ งวดทียกมาจากปี 2553 จํานวน 135,801 ล้านบาท เป็ นผล
ให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 97,814 ล้านบาท ทังนี รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงั นี

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างงวด-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวด

จํานวน (ล้านบาท)
49,759
(104,454)
16,160
810
(262)
(37,987)
135,801
97,814

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจาํ นวน 49,759 ล้านบาท มาจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน
จํานวน 67,052 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน โดยรายการ
หลักทีมีผลให้กําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิมขึน ได้แก่ ค่าเสือมราคา ค่าสูญสิน และค่าตัดจําหน่ายรวมจํานวน 26,560 ล้าน
บาท ภาษีเงินได้จาํ นวน 25,218 ล้านบาท ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุมในกําไรสําหรับงวดจํานวน 9,636 ล้าน
บาท ดอกเบียจ่ายจํานวน 8,684 ล้านบาท สําหรับรายการหลักทีมีผลให้กาํ ไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจํานวน 21,651 ล้านบาท ดอกเบียรับ จํานวน 1,818 ล้านบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน
1,417 ล้านบาท รวมทังมีการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ดาํ เนินงานสุทธิทมีี ผลให้กระแสเงินสดลดลงจํานวน 33,530 ล้านบาท
และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 31,824 ล้านบาท
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจาํ นวน 104,454 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนืองมาจาก
: เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกัน จํานวน 57,484 ล้านบาท เป็ นการชําระเงินงวดสุดท้ายของ
PTTEP ตามสัญญา Partnership Unit Sale Agreement กับบริษทั Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada Holding Corp.
เพือซือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
: เงินจ่ายลงทุนในทีดิน อาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 41,059 ล้านบาท อันเนืองมาจากการลงทุนเพิมขึนของ PTTEP
ในสินทรัพย์เพือการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี โครงการอาทิตย์
โครงการพีทที อี พี ี ออสตราเลเซีย และโครงการบงกชจํานวน 23,506 ล้านบาท นอกจากนีมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ
ปตท. เช่น โครงการก่อสร้างสถานีเครืองเพิมความดันก๊าซในทะเล โครงการท่อส่งก๊าซเส้นที 4 และโครงการท่อส่งก๊าซเชือมใน
ทะเล จํานวนรวม 10,634 ล้านบาท โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จํานวน
1,206 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างของ PTTAC จํานวน 880 ล้านบาท
: เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จํานวน 15,568 ล้านบาท จาก PTTML บริษทั ย่อยของ PTTI ได้เข้าซือหุน้
สามัญของบริษทั International Coal Holdings Limited (ICH) ซึงประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อืนในสัดส่วนร้อยละ 100
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจาํ นวน 16,160 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
และเงินกูย้ มื ระยะยาวของ PTTEP จํานวน 700 และ 625 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ หรือเป็ นเงินรวมทังสิน 40,903 ล้าน
บาท นอกจากนี มีเงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะสันของ PTTT จํานวน 8,936 ล้านบาท ในขณะทีมีเงินปนั ผลจ่าย จํานวน
19,767 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบีย จํานวน 8,465 ล้านบาท และจ่ายคืนพันธบัตร ปตท.จํานวน 8,000 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงินและกําไรต่อหุน้ ของ ปตท.และบริษทั ย่อย ซึงคํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นดังนี
อัตราส่วนทางการเงิ นและกําไรต่อหุ้น
อัตราส่วนกําไรขันต้น
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
กําไรต่อหุน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

หน่ วย
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
บาท/หุน้
เท่า
เท่า
เท่า

2Q/2553
8.67
3.40
7.27
6.00

1Q/2554
9.79
6.21
14.31
12.12

31 ธ.ค.53
1.35
1.10
1.21

2Q/2554
9.02
4.94
4.68
11.40
31 มี.ค. 54
1.18
0.98
1.28

1H/2553
9.06
4.15
10.26
14.04

1H/2554
9.37
5.52
9.45
23.52

30 มิ .ย. 54
1.15
0.88
1.24

3. แนวโน้ มสถานการณ์ เศรษฐกิ จและปิ โตรเลียมในไตรมาสที 3 ของปี 2554
เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 ของปี 2554 (3Q/2554) คาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า 2Q/2554 เล็กน้อย เนืองจากการบริโภค
และการลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ยงั คงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือง ประกอบกับภาคการผลิต
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ทจะกลั
ี บมาดําเนินการได้ตามปกติ จะส่งผลให้การส่งออกขยายตัวได้ดี ทังนี IMF ณ เดือน
มิถุนายน 2554 คาดว่าเศรษฐกิจโลกใน 3Q/2554 จะขยายตัวร้อยละ 4.3 อย่างไรก็ตาม ปญั หาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาทียัง
ไม่ฟืนตัวและส่งผลให้มแี ผนขยายเพดานหนีสาธารณะเพิมขึนอีก ยังคงเป็ นความเสียงสําคัญทีอาจทําให้เกิดผลกระทบกับระบบ
เศรษฐกิจและการเงินทัวโลก และทําให้เศรษฐกิจโลกเติบโตตํากว่าคาดการณ์ได้
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สําหรับแนวโน้มราคานํามันดิบดูไบใน 3Q/2554 คาดว่าจะอ่อนตัวกว่า 2Q/2554 แต่ยงั อยูใ่ นระดับสูงเฉลียที 100-110
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เนืองจากปญั หาความไม่สงบในภูมภิ าคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทียังไม่ยตุ ิ ประกอบกับเข้าสู่
ช่วงฤดูพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโกทีอาจทําให้การผลิตหยุดชะงักหรือลดลง แม้วา่ อุปทานนํามันเพิมขึนจากการประกาศนํา
นํามันสํารองทางยุทธศาสตร์สตู่ ลาดของ IEA จํานวน 60.6 ล้านบาร์เรล
สําหรับค่าการกลันของโรงกลันประเภท Cracking อ้างอิงทีสิงคโปร์คาดว่าจะลดลงมาอยูท่ ี 6-7 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล เนืองจากราคานํามันสําเร็จรูปเฉลียใน 3Q/2554 คาดว่าจะอ่อนตัวลงตามราคานํามันดิบ
ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ใน 3Q/2554 มีแนวโน้มทีจะปรับตัวลดลง ตามราคานาฟทา และความต้องการสินค้าทีอยูใ่ น
ระดับตํา จากนโยบายการเพิมดอกเบียและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ เพือควบคุมอัตราเงิน เช่นเดียวกันกับราคา
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ทมีี แนวโน้มตําลง เนืองจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์โดยรวมตํากว่าอุปทานในตลาด
ในส่วนของเศรษฐกิจไทยใน 3Q/2554 คาดว่าจะขยายตัวสูงขึนกว่า 2Q/2554 หลังจากผลกระทบของปญั หาใน
กระบวนการผลิตเริมหมดไป ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวทีดีของการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ปจั จัยเสียงทีน่าจับตา
มอง คือ ความไม่แน่นอนในการฟืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา รวมถึงปจั จัยภายในประเทศได้แก่ แนวโน้มการแข็งค่าของ
เงินบาท และปญั หาเงินเฟ้อทีส่งผลต่อทิศทางอัตราดอกเบีย อีกทังคงต้องจับตาความเคลือนไหวของการใช้ LPG ใน
ภาคอุตสาหกรรม จากผลของนโยบายปรับขึนราคาของภาครัฐ ตังแต่ 19 กรกฎาคม 2554
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