คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนิ นงานงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ นสุดวันที
30 กันยายน 2553
1. ผลการดําเนิ นงานของ ปตท. และบริ ษทั ย่อย
เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที 3 ของปี 2553 (3Q/2553) มีการเติบโตสูงกว่าทีคาด โดยเติบโตถึงร้อยละ 4.6 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ทําให้ ณ เดือนตุลาคม 2553 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปี 2553 เป็ นร้อยละ 4.8 ซึงสูงกว่าประมาณการเดิมทีคาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 4.6 โดยใน 3Q/2553
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่มกี ารขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 7.2
เนืองจากการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกทีขยายตัวอย่างต่อเนือง สําหรับเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว
(Developed Economies) มีการฟืนตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยใน 3Q/2553 เศรษฐกิจเติบโตร้อย
ละ 2.8 ซึงเป็ นอัตราทีชะลอลงเล็กน้อยจาก 2Q/2553 ทีมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 2.9
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีส่งสัญญาณดีขนส่
ึ งผลให้ความต้องการใช้นํามันของโลกใน 3Q/2553 เพิมขึนมาอยูท่ ระดั
ี บ
86.8 ล้านบาร์เรลต่อวันตามรายงานของสํานักงานพลังงานสากล (International Energy Agency - IEA) ณ เดือนกันยายน 2553
เพิมขึนจาก 2Q/2553 และ 3Q/2552 ประมาณ 0.1 และ 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันตามลําดับ โดยเป็ นการเพิมขึนของความต้องการ
ใช้นํามันในกลุ่ม ประเทศเศรษฐกิจใหม่เป็ นสํา คัญ โดยเฉพาะประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ความไม่เชือมันต่อการฟื นตัวของ
เศรษฐกิจยุโรปจากการทีหลายประเทศได้ปรับลดงบประมาณเพือลดการขาดดุลทางการคลัง ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมี
ความเปราะบาง รวมทังแนวโน้ มเศรษฐกิจจีนทีเริมชะลอความร้อนแรงลงส่งผลให้ราคานํ ามันดิบดูไบเฉลียใน 3Q/2553 ปรับ
ลดลงมาอยูท่ ระดั
ี บ 74.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากราคาเฉลีย 2Q/2553 ทีระดับ 78.0 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล แต่สงู กว่า
3Q/2552 ทีอยูท่ ระดั
ี บ 67.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
สําหรับเศรษฐกิจไทยใน 3Q/2553 มีการขยายตัวต่อเนื องจาก 1H/2553 แต่ม ีการขยายตัวในอัตราทีชะลอลง ซึง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือน ตุลาคม 2553 คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 7.3-8.0 สูง
กว่าทีเคยคาดการณ์วา่ จะขยายตัวร้อยละ 6.5-7.5 โดยใน 2Q/2553 ขยายตัวอยูใ่ นระดับสูงทีร้อยละ 9.1 ทังนีปจั จัยขับเคลือน
หลักยังคงมาจากภาคการส่งออกทีขยายตัวอย่างต่อเนือง แม้วา่ จะมีอตั ราทีชะลอลงตามการขยายตัวทีชะลอลงของเศรษฐกิจโลก
ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนขยายตัวได้ดี เป็ นผลจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล สถานการณ์ทางการเมือง
และปญั หามาบตาพุดทีคลีคลาย และการแข็งค่าของค่าเงินบาททีส่งผลให้ภาคเอกชนมีการนํ าเข้าสินค้าทุนและวัตถุดบิ เพิมมาก
ขึน ขณะทีภาคการท่องเทียวมีการฟื นตัวเข้าสูร่ ะดับปกติในช่วงก่อนเกิดปญั หาการเมืองภายในประเทศ ทังนีการทีเศรษฐกิจโลก
ยังคงมีความเปราะบาง ขณะทีเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดี ประกอบกับส่วนต่างของอัตราดอกเบียระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศพัฒนาแล้วมีมาก ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าในตลาดหุน้ และตลาดตราสารหนีของไทยอย่างต่อเนือง ทําให้ค่าเงินบาทใน
3Q/2553 มีอตั ราอ้างอิงเฉลียอยูท่ ี 31.63 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ซึงแข็งค่าขึนต่อเนืองเมือเทียบกับ 2Q/2553 ทีอัตราอ้างอิงเฉลีย
อยูท่ ี 32.38 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ แม้วา่ ในช่วงปลายของ 3Q/2553 ภาครัฐจะออกมาตรการบรรเทาค่าเงินบาทแข็งค่า แต่กย็ งั
ไม่สามารถชะลอการแข็งค่าได้เนืองจากเป็ นมาตรการทีส่งผลในระยะยาวมากกว่าทีจะบรรเทาผลกระทบในระยะสัน
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ปจั จัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการ 3Q/2553 เทียบกับ 3Q/2552 และ 2Q/2553 และ 9M/2553
เทียบกับ 9M/2552 สรุปได้ ดังนี
3Q/2552

2Q/2553

% เพิ ม(ลด)
YoY
QoQ
3.8%
(6.9%)
16.7%
(4.1%)
14.3%
2.2%
10.4%
(5.6%)
(1.5%)
(12.1%)
42.9%
29.7%
(14.4%)
(7.3%)
101.7%
5.7%
(23.9%)
7.3%
(3.8%)
(11.0%)
0.0%
(19.6%)
(7.8%)
(4.6%)
(17.7%)
14.5%
182.2%
113.3%
3.2%
41.3%
(50.0%)
(9.2%)
102.5%
n.m.
n.m.
(5.9%)
(7.5%)
(12.1%)
(2.4%)
(22.6%)
(9.1%)
(12.2%)
(18.4%)
19.0%
183.4%
113.8%
(12.6%)
62.5%
(54.6%)
(6.8%)
66.7%
1.0%
(5.8%)
n.m.
27.8%
30.1%

3Q/2553

9M/2552

หน่วย : ล้านบาท
%
9M/2553
เพิ ม(ลด)
1,406,455
23.9%
106,129
24.7%
266,723
14.7%
356,512
24.8%
783,570
28.6%
32,993
39.9%
18,078
50.5%
1,284
101.6%
(158,834)
(39.7%)
125,662
23.3%
73,356
21.9%
35,277
31.9%
9,223
1.3%
2,837
57.7%
738
(17.8%)
3,993
(9.3%)
72
105.8%
166
253.2%
88,765
24.9%
46,740
21.3%
28,658
39.9%
7,397
4.9%
2,829
58.0%
512
(33.7%)
3,033
(21.9%)
(572)
62.1%
168
229.4%
61,410
38.5%

ยอดขาย
444,474
495,657
461,402
1,135,039
: สํารวจและผลิตฯ
30,547
37,170
35,651
85,132
: ก๊าซ ฯ 1/
81,386
91,042
93,055
232,506
: นํามัน 2/
103,463
120,958
114,218
285,719
3/
: การค้าระหว่างประเทศ
254,147
284,948
250,444
609,176
4/
: ปิโตรเคมี
8,856
9,754
12,651
23,591
: ถ่านหิน 5/
7,190
6,638
6,152
12,014
6/
: อืนๆ
240
458
484
637
: รายการระหว่างกัน
(41,355)
(55,311)
(51,253)
(113,736)
EBITDA
40,357
43,608
38,807
101,916
: สํารวจและผลิตฯ
21,732
27,037
21,739
60,176
: ก๊าซ ฯ 1/
11,934
11,540
11,008
26,743
2/
: นํามัน
3,553
2,554
2,925
9,101
3/
: การค้าระหว่างประเทศ
473
626
1,335
1,799
4/
: ปิโตรเคมี
285
208
294
898
: ถ่านหิน 5/
2,888
1,591
1,445
4,403
: อืนๆ 6/
(510)
1
13
(1,251)
: รายการระหว่างกัน
2
51
48
47
EBIT
29,080
30,610
26,912
71,044
: สํารวจและผลิตฯ
13,769
17,363
13,438
38,525
: ก๊าซ ฯ 1/
8,552
20,478
9,735
9,406
2/
: นํามัน
2,902
1,991
2,369
7,053
3/
: การค้าระหว่างประเทศ
470
623
1,332
1,791
4/
: ปิโตรเคมี
238
128
208
772
5/
: ถ่านหิน
2,563
1,249
1,164
3,883
: อืนๆ 6/
(600)
(202)
(200)
(1,509)
: รายการระหว่างกัน
49
51
3
52
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ
16,987
16,685
21,705
44,331
กําไรสุทธิ ต่อหุ้น
6.01
5.88
7.64
27.1%
29.9%
15.69
21.65
38.0%
(บาท/หุ้น) 7/
หมายเหตุ : 1/ ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย)
จํากัด (TTM (M)) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดส่วนการถือหุน้ และรวมบริษทั ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD)
บริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) และบริษทั พีทที ี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (PTTI) จากการ
ลงทุนใน East Mediterranean Gas (S.A.E) (EMG) ประเทศอียปิ ต์ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 25
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) ซึงเปลียนสถานะจากบริษทั ร่วมเป็ นบริษทั ย่อย
ของ ปตท.ตังแต่วนั ที 31 สิงหาคม 2552 จากการที PTTRB ได้เข้าซือหุน้ ของ TLBC ในสัดส่วนร้อยละ 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) และบริษทั พีทที ี
แทงค์ เทอร์มนิ ลั จํากัด (PTT TANK) และรวมบริษทั พีทที ี อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด (HMC) ตาม
สัดส่วนการถือหุน้
5/ ประกอบด้วยบริษทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึง PTT Mining Limited (PTTML) บริษทั ย่อยของ PTTI ได้เข้า
ซือในสัดส่วนร้อยละ 60
6/ ประกอบด้วยบริษทั เอนเนอร์ย ี คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo) บริษทั บิซเิ นส เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จํากัด (BSA) และบริษทั พีทที ี
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (PTTI)
7/ กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทเป็
ี นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด

1.1 ภาพรวมผลการดําเนิ นงานของ ปตท.และบริ ษทั ย่อย
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2552
ใน 3Q/2553 ปตท.และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายจํานวน 461,402 ล้านบาท เพิมขึนจาก 3Q/2552 จํานวน
16,928 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 3.8 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ทปรั
ี บตัวเพิมขึนตามราคาผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดโลกทีปรับสูงขึนและปริมาณขายทีเพิมสูงขึนจากการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลกและของประเทศ ในขณะทีมีกําไรก่อนหัก
ต้น ทุ น ทางการเงิน ภาษีเงิน ได้ ค่ า เสือมราคาและค่า ตัดจํา หน่ า ย รวมทังค่า ใช้จ่า ยอืนและรายได้อืนทีไม่เกียวข้อ งกับ การ
ดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 38,807 ล้านบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 1,550 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.8 นอกจากนี
ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจํานวน 3,364 ล้านบาท ลดลงจาก 3Q/2552
จํานวน 1,932 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.5 จากผลดําเนินงานทีลดลง โดยเฉพาะจากธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์ ซึงมี
ผลมาจากปญั หาอุปทานผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ทมีี มากเกินความต้องการ ภายหลังจากทีโรงอะโรเมติกส์ใหม่ในตะวันออกกลาง
ได้เริมดําเนินการผลิตและความต้องการเบนซีนในยุโรปตะวันตกทียังทรงตัวจากผลกระทบวิกฤตหนียูโร ส่งผลให้สว่ นต่างราคา
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดบิ (Spread Margin) โดยเฉพาะพาราไซลีนลดลง แม้ว่าค่าการกลัน (GRM) ปรับตัวเพิมขึน จากความ
ต้องการใช้นํามันทีเพิมสูงจากการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะทีกลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มผี ลการดําเนินงานทีลดลง
โดยมี Spread Margin ปรับตัวลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ Ethylene เนืองจากกําลังการผลิตใหม่จากจีนและตะวันออก
กลางทีเริมทยอยเข้ามาตังแต่ช่วงต้นปี 2553 รวมทังปริมาณการผลิตโอเลฟิ นส์ลดลง เนืองจากมีการโอนวัตถุดบิ ก๊าซธรรมชาติ
ให้แก่โรง Cracker ของ PTTPE เพือทําการทดลองเดินเครืองจักรและมีการหยุดดําเนินการผลิตโรงโอเลฟินส์ I4-1 เพือซ่อม
บํารุงตามแผนงานเป็ นเวลา 41 วัน แม้วา่ จะมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลนี โดยรวมเพิมขึนจากหน่วยผลิต LLDPE ของ
PTTPE (บริษทั ย่อยของ PTTCH) ทีได้เริมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2553 ประกอบกับใน 3Q/2553
ปตท. และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 4,256 ล้านบาท เพิมขึนจาก 3Q/2552 จํานวน 300 ล้านบาท อย่างไรก็ดใี น
3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 7,415 ล้านบาท เพิมขึนจาก 3Q/2552 จํานวน 6,493 ล้าน
บาท และบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของ ปตท.มีรายได้อนเพิ
ื มขึน
เนืองจากการรับรูค้ ่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิมเติมเป็ นจํานวน 1,369 ล้านบาท ส่งผลให้ใน 3Q/2553
ปตท. และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิเพิมขึน 4,718 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 27.8 จาก 16,987 ล้านบาทใน 3Q/2552 (หรือคิด
เป็ น 6.01 บาทต่อหุน้ ) เป็ น 21,705 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น 7.64 บาทต่อหุน้ )
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ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายลดลงจาก 2Q/2553 จํานวน 34,255 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 6.9 มี EBITDA จํานวน 38,807 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2553 จํานวน 4,801 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.0 ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากราคานํ ามันในตลาดโลกทีปรับตัวลดลงจากความไม่เชือมันต่อการฟื นตัวของเศรษฐกิจยุโรป การทีหลายประเทศได้
ปรับลดงบประมาณเพือลดการขาดดุลทางการคลัง ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความเปราะบาง ในขณะที 3Q/2553 มี
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจํานวน 3,364 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 501 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อย
ละ 17.5 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกลุ่มธุรกิจการกลันทีมีผลการดําเนินงานทีเพิมขึนเมือเทียบกับ 2Q/2553 จากค่าการกลัน
(GRM) ทีปรับตัวเพิมขึนตามความต้องการใช้นํามันทีมากขึนจากการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก แม้วา่ ผลการดําเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลงจาก Spread Margin ทีลดลงจากอุปทานทีมีมากขึน นอกจากนีกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอ
เลฟิ นส์มผี ลการดําเนินงานทีลดลงจาก Spread Margin ทีปรับตัวลงทุกผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าปริมาณการขายผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติก PE จะเพิมสูงขึน ทังนี ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 4,256 ล้านบาท เพิมขึนจาก
2Q/2553 จํานวน 364 ล้านบาท อย่างไรก็ตามใน 3Q/2553 ปตท.และบริษทั ย่อยมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 7,415 ล้าน
บาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 7,081 ล้านบาท และ ปตท.สผ.มีรายได้อนเพิ
ื มขึนเนืองจากการรับรูค้ ่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิมเติมเป็ นจํานวน 1,369 ล้านบาท ส่งผลให้ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิจาํ นวน
21,705 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น 7.64 บาทต่อหุน้ ) เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 5,020 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 30.1
ผลการดําเนิ นงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
ปตท. และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายใน 9M/2553 จํานวน 1,406,455 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน
271,416 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 23.9 และมี EBITDA จํานวน 125,662 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 23,746
ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 23.3 เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ทปรั
ี บตัวเพิมขึนตามราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกทีปรับตัว
สูงขึนและปริมาณขายทีเพิมสูงขึนจากการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลกและของประเทศ ในขณะทีมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมจํานวน 11,314 ล้านบาท ลดลงจาก 9M/2552 จํานวน 4,414 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.1 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการกลันและกลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ทมีี ผลการดําเนินงานทีลดลง อันเนืองมาจากค่าการ
กลัน (GRM) ทีปรับตัวลดลงเนืองจากใน 9M/2553 เกิดผลขาดทุนจากสต๊อกนํามันจากความผันผวนของราคานํามัน รวมทังการ
ปรับตัวลงของ Spread Margin ของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ โดยเฉพาะพาราไซลีนทีปรับตัวลงจากอุปทานของ
ผลิตภัณฑ์ทมีี มากเกินความต้องการ ในขณะทีกลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มผี ลการดําเนินงานทีดีขนึ เป็ นผลจาก Spread
Margin ทีสูงขึนเกือบทุกผลิตภัณฑ์ จากการฟืนตัวของความต้องการโดยเฉพาะความต้องการจากประเทศจีนซึงมีการจัดงาน
World Expo และ Asian Games แม้วา่ จะมีการทยอยเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงงานใหม่ในภูมภิ าค นอกจากนี ใน
9M/2553 ปตท.และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 11,931 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 1,519 ล้านบาท
ในขณะทีมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 11,501 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 8,354 ล้านบาท และ ปตท.สผ.มี
รายได้อนเพิ
ื มขึนเนืองจากการรับรูค้ า่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิมเติมเป็ นจํานวน 1,369 ล้านบาท
ส่งผลให้ใน 9M/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 61,410 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น 21.65 บาทต่อหุน้ ) เพิมขึนจาก
9M/2552 จํานวน 17,079 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 38.5
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1.2 ผลการดําเนิ นงานของ ปตท.และบริ ษทั ย่อยจําแนกตามกลุ่มธุรกิ จ
1.2.1 กลุ่มธุรกิ จปิ โตรเลียมขันต้นและก๊าซธรรมชาติ
•

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

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2552
ใน 3Q/2553 ปตท.สผ.ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของ ปตท. มีรายได้จากการขาย 35,651 ล้านบาท เพิมขึน 5,104 ล้านบาท
หรือเพิมขึนร้อยละ 16.7 จาก 3Q/2552 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียทีเป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิมขึนร้อย
ละ 11.6 จาก 39.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 3Q/2552 เป็ น 44.54 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
นํามันดิบใน 3Q/2553 ตามราคานํามันในตลาดโลกทีปรับตัวเพิมขึน นอกจากนี ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิมขึนจาก 234,601
บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 3Q/2552 เป็ น 265,201 บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 3Q/2553 โดยปริมาณขายที
เพิมขึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการพืนทีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 และโครงการ
อาทิตย์เหนือ รวมทังการขายนํามันดิบของโครงการพีทที อี พี ี ออสตราเลเซีย ในขณะทีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอน
เดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลง
EBITDA ใน 3Q/2553 คิดเป็ น 21,739 ล้านบาท เพิมขึนเล็กน้อยจาก 3Q/2552 จํานวน 7 ล้านบาท อันเป็ นผลมา
จากราคาขายและปริมาณขายดังกล่าวข้างต้น ในขณะที 3Q/2553 มีคา่ ใช้จา่ ยดําเนินงานเพิมขึน ส่วนใหญ่จากโครงการพีทที อี พี ี
ออสตราเลเซียตามปริมาณการขายทีเพิมขึน
รวมทังจากการเปลียนแปลงประมาณการค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง
Jabiru และ Challis ของโครงการพีทที อี พี ี ออสตราเลเซีย ซึงได้หยุดผลิตตังแต่เดือนกันยายน 2553 นอกจากนี ยังมาจาก
โครงการอาทิตย์เหนือและโครงการพืนทีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 ตามปริมาณการผลิตทีเพิมขึนและมีคา่ ใช้จา่ ยดําเนินงาน
ของโครงการบงกชเพิมขึนจากค่าซ่อมบํารุงทีเพิมขึน
EBIT ใน 3Q/2553 คิดเป็ น 13,438 ล้านบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 331 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4
เนืองจากค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิมขึน 337 ล้านบาท ตามปริมาณการผลิตทีเพิมขึนของโครงการพืนทีพัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย-บี 17 และโครงการอาทิตย์เหนือ
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 3Q/2553 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขาย 35,651 ล้านบาท ลดลง 1,519 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.1 จาก
2Q/2553 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียทีเป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.6 จาก 46.21 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 2Q/2553 เป็ น 44.54 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 3Q/2553 ในขณะที
ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิมขึนจาก 263,392 บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 2Q/2553 เป็ น 265,261 บาร์เรลเทียบเท่า
นํามันดิบต่อวันใน 3Q/2553 โดยปริมาณขายทีเพิมขึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการ
อาทิตย์เหนือและโครงการไพลิน ในขณะทีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลง
EBITDA ใน 3Q/2553 คิดเป็ น 21,739 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2553 จํานวน 5,298 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 19.6
อันเป็ นผลมาจากราคาขายทีลดลงดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี ใน 3Q/2553 มีคา่ ใช้จา่ ยดําเนินงานเพิมขึน จากการเปลียนแปลง
ประมาณการค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis และค่าใช้จา่ ยในการสํารวจทีเพิมขึน 841 ล้านบาท จาก
การตัดจําหน่ายหลุมจากโครงการพม่า เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (Bawga Siddhi-1) ในขณะที 2Q/2553 มีคา่ ตัดจําหน่ายหลุมแห้งทีตํา
กว่าไตรมาสนีจากโครงการกัมพูชา บี (AT-01)
EBIT ใน 3Q/2553 จํานวน 13,438 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2553 จํานวน 3,925 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.6
ตาม EBITDA ทีลดลงดังกล่าวข้างต้นและค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิมขึน 1,108 ล้านบาท จากโครงการอาทิตย์เหนือ
ตามปริมาณการผลิตทีเพิมสูงขึน
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ผลการดําเนิ นงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
ใน 9M/2553 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขาย 106,129 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 20,997 ล้านบาท
หรือเพิมขึนร้อยละ 24.7 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียทีเป็ นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิมขึนร้อยละ 16.5 จาก
38.09 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน 9M/2552 เป็ น 44.37 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบใน
9M/2553 นอกจากนี ปริมาณการขายเพิมขึนจาก 228,314 บาร์เรลเทียบเท่านํามันดิบต่อวันใน 9M/2552 เป็ น 262,006 บาร์เรล
เทียบเท่านํ ามันดิบต่อวันใน 9M/2553 โดยปริมาณขายทีเพิมขึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการอาทิตย์เหนือ โครงการพืนทีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 และโครงการบงกช อย่างไรก็ตามปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลงใน 9M/2553
EBITDA ใน 9M/2553 จํานวน 73,356 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 13,180 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ
21.9 เป็ นผลมาจากราคาขายและปริมาณขายทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี ค่าใช้จ่ายในการสํารวจลดลง 2,437 ล้านบาท
เนืองจากในปี นีมีการตัดจําหน่ ายหลุมจากโครงการพม่า เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (Bawga Siddhi-1) โครงการกัมพูชา บี (AT-01)
ในขณะทีช่วงเดียวกันของปี ก่อน มีค่าตัดจําหน่ ายหลุมทีสูงกว่าปี นี จากโครงการออสเตรเลีย เอซี/พี 36 โครงการพีทที อี พี ี
ออสตราเลเซีย โครงการโอมาน 58 รวมทังการตัดจําหน่ ายโครงการบังกลาเทศ 17 และ 18 เนืองจากยุตกิ ารร่วมทุน ในขณะที
ค่าใช้จา่ ยดําเนินงานเพิมขึนจากโครงการอาทิตย์เหนือและโครงการพืนทีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามกิจกรรมการผลิตที
เพิมขึน รวมทังจากการเปลียนแปลงประมาณการค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis รวมทังค่าภาคหลวง
และค่าตอบแทนปิโตรเลียมเพิมขึนตามรายได้จากการขายทีเพิมขึน
EBIT ใน 9M/2553 เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 8,215 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 21.3 ตาม EBITDA ทีเพิมขึน
แม้วา่ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิมขึน 4,965 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการอาทิตย์เหนือและโครงการพืนทีพัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามปริมาณการผลิตทีเพิมขึน
•

หน่ วยธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2552
รายได้จากการขายเพิมขึนจาก 81,386 ล้านบาทใน 3Q/2552 เป็ น 93,055 ล้านบาทใน 3Q/2553 เพิมขึนจํานวน
11,669 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 14.3 เนืองจาก
- ปริมาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลีย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติทได้
ี จากหน่วยควบคุมจุดกลันตัวของก๊าซธรรมชาติ)
เพิมขึนจํานวน 475 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 3,677 mmcfd ใน 3Q/2552 เป็ น 4,152 mmcfd ใน 3Q/2553 (ทีค่า
ความร้อน 1,000 บีทยี ตู ่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิมขึนร้อยละ 12.9 โดยเป็ นการเพิมขึนในทุกกลุม่ ลูกค้า ยกเว้นกลุม่ IPP รวมทัง
ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลียใน 3Q/2553 เพิมขึนในทุกกลุม่ ลูกค้าเมือเทียบกับ 3Q/2552
- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิมขึนจาก 1,066,695 ตัน ใน 3Q/2552 เป็ น 1,183,628 ตัน ใน
3Q/2553 (ไม่รวมการขาย LPG ที ปตท.ซือมาจากผูผ้ ลิตปิโตรเคมีประมาณ 57,124 ตัน ใน 3Q/2552 และ 46,840 ตัน ใน
3Q/2553 เพือนํามาขายต่อ) หรือเพิมขึนร้อยละ 10.8 เนืองจากมีปริมาณผลิตภัณฑ์เพิมขึนจากโรงแยกก๊าซอีเทนทีเริม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ เมือวันที 1 กรกฎาคม 2553 ประกอบกับความสามารถในการใช้กาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลีย
ของโรงแยกก๊าซฯ เพิมขึนจากระดับร้อยละ 94.6 ใน 3Q/2552 มาทีระดับร้อยละ 98.0 ใน 3Q/2553
- ราคาผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เฉลียเพิมขึนทุกผลิตภัณฑ์ตามราคาปิ โตรเคมีทใช้
ี อ้างอิงในตลาดโลก ยกเว้น
Ethane เนืองจากราคา HDPE ในตลาดโลกทีใช้อา้ งอิงปรับตัวลดลง รายละเอียดตามตารางข้างล่าง
EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนีลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 926 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.8 สาเหตุหลัก
มาจากกําไรจากราคาขายผลิตภัณฑ์ Ethane ของโรงแยกก๊าซฯลดลง เนืองจากราคาขายทีปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก
แม้วา่ ปริมาณการผลิตจะเพิมขึนเนืองจากโรงแยกก๊าซอีเทนเริมดําเนินการเชิงพาณิชย์ EBIT ในไตรมาสนี อยูท่ ี 8,552 ล้านบาท
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ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 1,183 ล้านบาท ตาม EBITDA ทีลดลง รวมทังค่าเสือมราคาเพิมขึนจากทรัพย์สนิ ของโรงแยกก๊าซ
อีเทน
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
รายได้จากการขายเพิมขึนจาก 91,042 ล้านบาทใน 2Q/2553 เป็ น 93,055 ล้านบาทใน 3Q/2553 เพิมขึนจํานวน
2,013 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 2.2 เนืองจาก
- ปริมาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลีย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติทได้
ี จากหน่วยควบคุมจุดกลันตัวของก๊าซธรรมชาติ)
เพิมขึนจํานวน 97 mmcfd จาก 4,055 mmcfd ใน 2Q/2553 เป็ น 4,152 mmcfd ใน 3Q/2553 (ทีค่าความร้อน 1,000 บีทยี ตู ่อ 1
ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิมขึนร้อยละ 2.4 โดยเป็ นการเพิมขึนมากในกลุ่มลูกค้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซอีเทนทีเริม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์เมือวันที 1 กรกฎาคม 2553 รวมทังราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลียใน 3Q/2553 เพิมขึนในทุกกลุ่มลูกค้า
เมือเทียบกับ 2Q/2553 ยกเว้นลูกค้าอุตสาหกรรม
- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิมขึนจาก 914,849 ตัน ใน 2Q/2553 เป็ น 1,183,628 ตัน ใน
3Q/2553 (ไม่รวมการขาย LPG ที ปตท.ซือมาจากผูผ้ ลิตปิโตรเคมีประมาณ 64,154 ตัน ใน 2Q/2553 และ 46,840 ตัน ใน
3Q/2553 เพือนํามาขายต่อ) หรือเพิมขึนร้อยละ 29.4 จากปริมาณการขายทีเพิมขึนทุกผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ Ethane
ความสามารถในการใช้กาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลียของโรงแยกก๊าซฯ เพิมขึนจากระดับร้อยละ 82.5 ใน 2Q/2553 มา
ทีระดับร้อยละ 98.0 ใน 3Q/2553 เนืองจากในไตรมาสทีแล้ว โรงแยกก๊าซหน่วยที 1 มีการ Shutdown เพือ Turnaround
ประกอบกับโรงแยกก๊าซหน่วยที 2 และ 3 Shutdown เพือปรับเปลียนอุปกรณ์สาํ หรับรองรับโครงการโรงแยกก๊าซอีเทนรวมกัน
เป็ นเวลา 47 วัน
- ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เฉลียลดลงจากราคาตลาดปิ โตรเคมีทใช้
ี อ้างอิงปรับตัวลดลง เนืองจากมี
แหล่ง Supply ใหม่เพิมขึนจากจีนและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะราคาเอทิลนี รายละเอียดตามตารางข้างล่าง
EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนีลดลงจาก 2Q/2553 จํานวน 532 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.6 สาเหตุหลัก
มาจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ทีมีผลดําเนินงานลดลงจากราคาขายผลิตภัณฑ์ทลดลงตามป
ี
จั จัยทีได้กล่าวข้างต้น นอกจากนันกําไร
จากการขายก๊าซธรรมชาติให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมก็ลดลง เนืองจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติทเพิ
ี มขึนในอัตราทีสูงกว่าการ
เพิมขึนของราคานํามันเตาทีใช้อา้ งอิงราคาขาย EBIT ใน 3Q/2553 ลดลงจํานวน 854 ล้านบาทเนืองจาก EBITDA ทีลดลง
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับค่าเสือมราคาเพิมขึนจากทรัพย์สนิ เพิมขึนของโรงแยกก๊าซอีเทน
ผลการดําเนิ นงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
รายได้จากการขายใน 9M/2553 เพิมขึนจํานวน 34,217 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 14.7 จาก 232,506 ล้านบาทใน
9M/2552 เป็ น 266,723 ล้านบาท ใน 9M/2553 สาเหตุหลักจาก
- ปริมาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติทได้
ี จากหน่วยควบคุมจุดกลันตัวของก๊าซธรรมชาติ) เฉลีย
เพิมขึนจํานวน 482 mmcfd จาก 3,521 mmcfd ใน 9M/2552 เป็ น 4,003 mmcfd ใน 9M/2553 (ทีค่าความร้อน 1,000 บีทยี ตู ่อ
1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิมขึนร้อยละ 13.7 โดยเป็ นการเพิมขึนในทุกกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะ EGAT จากการทีโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือเริมดําเนินการเชิงพาณิชย์ตงแต่
ั เดือนธันวาคม 2552 และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม แม้ว่าราคาขายก๊าซธรรมชาติใน
9M/2553 เฉลียลดลงในทุกกลุม่ ลูกค้า ยกเว้นในกลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรม
- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจาก 3,178,524 ตัน ใน 9M/2552 เหลือ 3,058,991 ตัน ใน
9M/2553 (ไม่รวมการขาย LPG ที ปตท.ซือมาจากผูผ้ ลิตปิโตรเคมีประมาณ 122,833 ตัน ใน 9M/2552 และ 159,090 ตัน ใน
9M/2553 เพือนํามาขายต่อ) หรือลดลงร้อยละ 3.8 โดยลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้น Ethane เนืองจากโรงแยกก๊าซหน่วยที 1 2
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3 และ 5 Shutdown รวมเป็ นเวลา 74 วัน ส่วนหนึงเป็ นการ Turnaround และหยุดเพือปรับปรุงอุปกรณ์เพือรองรับโรงแยกก๊าซอี
เทน ทังนีความสามารถในการใช้กาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลียของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจากระดับร้อยละ 96.0 ใน
9M/2552 มาทีระดับร้อยละ 90.3 ใน 9M/2553
- ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกซึงใช้ประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการ
ปรับตัวเพิมขึนในทิศทางเดียวกับราคานํามันดิบและเป็ นผลมาจากความต้องการใช้ทเพิ
ี มขึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีฟืนตัว
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็ น ดังนี
หน่ วย : ตัน
LPG
ก๊าซอีเทน
ก๊าซโพรเพน
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ
รวม

3Q/2552

2Q/2553

549,119
273,665
67,507
133,404
1,068,695

501,849
236,076
58,922
118,002
914,849

เพิ ม(ลด)
YoY
QoQ
3.9%
23.0%
29.3%
49.8%
6.1%
21.5%
5.7%
19.5%
10.8%
29.4%

3Q/2553
617,313
353,730
71,603
140,984
1,183,628

9M/2552

9M/2553

1,790,324
793,818
201,908
392,474
3,178,524

1,681,196
832,178
161,778
383,841
3,058,991

เพิ ม (ลด)
(6.1%)
4.8%
(19.9%)
(2.2%)
(3.8%)

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อา้ งอิงทีใช้ประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็ น ดังนี
หน่ วย :
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

3Q/2552

2Q/2553

3Q/2553

เพิ ม(ลด)
YoY
15.0%
(12.4%)
1.7%
(10.3%)
5.9%
8.1%

QoQ
(12.5%)
(17.2%)
(6.7%)
(5.6%)
(6.0%)
(7.1%)

9M/2552

9M/2553

เพิ ม (ลด)

LPG 1/, 4/
535
703
615
463
683
47.7%
2/
Ethylene
1,030
1,089
902
800
1,082
35.3%
2/
Propylene
1,044
1,138
1,062
838
1,123
34.0%
2/
High Density Polyethylene
1,249
1,187
1,120
1,109
1,207
8.8%
2/
Polypropylene
1,190
1,340
1,260
1,064
1,313
23.4%
Naphtha 3/
556
647
601
467
636
36.1%
หมายเหตุ 1/ เป็ นราคา Contract Price (CP)
2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot)
3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S)
4/ ราคา LPG ณ โรงกลันในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้คงราคา LPG
ณ โรงกลัน (ราคา LPG ทีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจาํ หน่ าย) ไว้ท ี 10.6101 บาทต่อกิโลกรัม ถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2554 อย่างไรก็
ตาม เมือวันที 27 สิงหาคม 2552 กบง.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การกําหนดราคา ณ โรงกลันโดยใช้อตั ราแลกเปลียนเป็ นระบบ
ลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ โรงกลันฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และให้เปลียนแปลงขึนลงโดยอิงอัตรา
แลกเปลียนเฉลียในเดือนก่อนหน้า

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในงวด 9M/2553 เพิมขึนจากงวด 9M/2552 จํานวน 8,534 ล้านบาทหรือเพิมขึน 31.9%
โดยหลักมาจากกําไรจากการขายก๊าซธรรมชาติให้ลกู ค้าอุตสาหกรรมทีเพิมขึนจากราคาขายทีปรับตัวสูงขึนตามราคานํามันเตาที
ใช้อา้ งอิง ประกอบกับกําไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯ เพิมขึน เนืองจากราคาขายผลิตภัณฑ์ทเพิ
ี มขึนตามราคาตลาด
ของปิ โตรเคมีอา้ งอิง รวมทังผลขาดทุนจากการขาย NGV ลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณขาย NGV เพิมขึนอย่างต่อเนือง เนืองจาก
ตังแต่ 6 มี.ค.53 – 28 ก.พ. 54 รัฐบาลมีนโยบายให้เงินชดเชยการขาย NGV ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม (เดิมนโยบายของรัฐ
ให้เงินชดเชยการขาย NGV ตังแต่ 6 มี.ค. 53 – 31 ส.ค. 53 และได้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 28 ก.พ. 54) ซึงในงวด
9M/2553 ปตท.รับรูเ้ งินชดเชยดังกล่าวจํานวน 2,036 ล้านบาท EBIT ในงวด 9M/2553 เพิมขึน 8,180 ล้านบาท เนืองจาก
EBITDA ทีเพิมขึนดังกล่าวข้างต้น ในขณะทีค่าเสือมราคาเพิมขึนเล็กน้อย
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1.2.2 กลุ่มธุรกิ จปิ โตรเลียมขันปลาย
•

หน่ วยธุรกิ จนํามัน

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2552
รายได้การขายใน 3Q/2553 ของธุรกิจนํามันมีจาํ นวน 114,218 ล้านบาท เพิมขึนจาก 3Q/2552 จํานวน 10,755
ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 10.4 เป็ นผลมาจากราคาขายนํามันทีเพิมขึน โดยราคาเฉลียของนํามันดิบดูไบเพิมจาก 67.9 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q/2552 เป็ น 73.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q/2553 ในขณะทีปริมาณขายในไตรมาสนีเพิมขึน 442
ล้านลิตรหรือร้อยละ 9.5 จาก 4,661 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 318,634 บาร์เรลต่อวันใน 3Q/2552 เป็ น 5,103 ล้านลิตรหรือ
เทียบเท่า 348,903 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี ทังนีส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนของปริมาณการขาย LPG และกลุม่ นํามันเตา
EBITDA ใน 3Q/2553 ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 628 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.7 เนืองจากการลดลงของ
กําไรจากการขายกลุม่ ดีเซลและเบนซิน เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนีทีลดลงจํานวน 533 ล้านบาท เนืองจาก EBITDA ที
ลดลงดังกล่าวข้างต้น
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2553
รายได้จากการขายใน 3Q/2553 ลดลงจากไตรมาสก่อนจํานวน 6,740 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 5.6 เป็ นผลมาจาก
ทังปริมาณและราคาขายเฉลียทีปรับตัวลดลง โดยปริมาณขายในไตรมาสนีลดลง 18 ล้านลิตรหรือร้อยละ 0.4 จาก 5,121 ล้าน
ลิตรหรือเทียบเท่า 353,934 บาร์เรลต่อวันใน 2Q/2553 เหลือ 5,103 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 348,903 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี
โดยปริมาณการขายลดลงในกลุ่มดีเซลและกลุม่ อากาศยาน ในขณะทีปริมาณขายกลุม่ นํามันเตาและ LPG เพิมขึน สําหรับราคา
ขายนํามันปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยราคาเฉลียของนํามันดิบดูไบลดลงจาก 78.0 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลใน 2Q/2553 เป็ น
73.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q/2553
EBITDA ใน 3Q/2553 เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 371 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 14.5 โดยเพิมขึนจากกําไร
ขันต้นจากการขายผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนีทีเพิมขึนจํานวน 378 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
รายได้จากการขายใน 9M/2553 จํานวน 356,512 ล้านบาท เพิมขึน 70,793 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 24.8 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากราคาขายนํ ามันเฉลียใน 9M/2553 ทีเพิมขึนตามราคานํ ามันในตลาดโลก โดยราคา
นํามันดิบดูไบเฉลียใน 9M/2553 อยูท่ ระดั
ี บ 75.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะทีราคานํามันดิบดูไบเฉลียใน 9M/2552 อยูท่ ี
ระดับ 57.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สําหรับปริมาณขายในงวดนีเพิมขึน 1,126 ล้านลิตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.9 จาก 14,315
ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 329,819 บาร์เรลต่อวันใน 9M/2552 เป็ น 15,441 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 355,762 บาร์เรลต่อวันใน
9M/2553 ทังนีส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนของปริมาณการขาย LPG และกลุม่ นํามันเตา
EBITDA ใน 9M/2553 เพิมขึนจากงวด 9M/2552 จํานวน 122 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่เป็ นการ
เพิมขึนของกําไรจากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนํามันอากาศยาน ขณะทีกําไรลดลงในกลุ่มเบนซินและดีเซล และ EBIT ในงวดนี
เพิมขึน 344 ล้านบาทมาจาก EBITDA ทีเพิมขึน และค่าเสือมราคาทีลดลง
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•

หน่ วยธุรกิ จการค้าระหว่างประเทศ

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2552
รายได้จากการขายใน 3Q/2553 มีจาํ นวน 250,444 ล้านบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 3,703 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นร้อยละ 1.5 จากปริมาณขายทีลดลง 825 ล้านลิตรหรือลดลงร้อยละ 5.3 จาก 15,707 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,073,871
บาร์เรลต่อวันใน 3Q/2552 เป็ น 14,882 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,017,466 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี ทังนีปริมาณการขายลดลง
ทังในส่วนของนํามันดิบและผลิตภัณท์ปิโตรเคมี ขณะทีราคาขายนํามันปรับตัวสูงขึนตามราคานํามันในตลาดโลก (ราคาเฉลียของ
นํามันดิบดูไบเพิมจาก 67.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q/2552 เป็ น 73.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q/2553)
EBITDA ใน 3Q/2553 เพิมขึนจาก 3Q/2552 จํานวน 862 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 182.2 โดยหลักมาจากกําไร
จากการขายคอนเดนเสทซึงเป็ นผลมาจากราคานํามันดิบทีเพิมขึน เช่นเดียวกับ EBIT ทีเพิมขึน 862 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2553
รายได้จากการขายใน 3Q/2553 ลดลงจากไตรมาสก่อนจํานวน 34,504 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 12.1 จาก
ปริมาณขายในไตรมาสนีลดลง 689 ล้านลิตรหรือร้อยละ 4.4 จาก 15,571 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,076,264 บาร์เรลต่อวันใน
2Q/2553 เป็ น 14,882 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,017,466 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี ซึงปริมาณการขายส่วนใหญ่ลดลงจาก
นํามันดิบและนํามันสําเร็จรูป ประกอบกับราคาขายนํามันปรับตัวลดลงเล็กน้อย (ราคาเฉลียของนํามันดิบดูไบลดลงจาก 78.0
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลใน 2Q/2553 เป็ น 73.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q/2553)
EBITDA ใน 3Q/2553 เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 709 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 113.3 โดยหลักมาจากกําไร
จากการขายนํามันดิบ เช่นเดียวกับ EBIT ทีเพิมขึน 709 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
รายได้จากการขายใน 9M/2553 มีจาํ นวน 783,570 ล้านบาท เพิมขึน 174,394 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 28.6
เนืองจากราคาขายนํามันเฉลียใน 9M/2553 ทีเพิมขึนกว่าร้อยละ 33 ตามราคานํามันในตลาดโลกทีปรับตัวสูงขึน (ราคานํามันดิบ
ดูไบเฉลียใน 9M/2553 อยู่ทระดั
ี บ 75.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะทีราคานํามันดิบดูไบเฉลียใน 9M/2552 อยู่ทระดั
ี บ
57.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) สําหรับปริมาณขายในงวดนีเพิมขึน 501 ล้านลิตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.1 จาก 44,033 ล้าน
ลิตร หรือเทียบเท่า 1,014,519 บาร์เรลต่อวันใน 9M/2552 เป็ น 44,533 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,026,054 บาร์เรลต่อวันใน
9M/2553 ทังนีส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนจากคอนเดนเสทและนํามันสําเร็จรูป
EBITDA ใน 9M/2553 เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 1,038 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 57.7 โดยหลักมาจากกําไร
จากการขายคอนเดนเสทและนํามันดิบซึงเป็ นผลจากราคานํามันดิบทีเพิมขึน เช่นเดียวกับ EBIT ทีเพิมขึน 1,038 ล้านบาท
•

ธุรกิ จปิ โตรเคมี

ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2552
ใน 3Q/2553 บริษทั ย่อยของ ปตท.ทีดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีมรี ายได้จากการขายจํานวน 12,651 ล้านบาท เพิมขึน
จาก 3Q/2552 จํานวน 3,795 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 42.9 สาเหตุหลักเนืองจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์ของ PTTPM
(บริษทั ย่อยซึงดําเนินธุรกิจการตลาดของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์) เพิมขึนร้อยละ 78.6 ในขณะทีราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียลดลงร้อย
ละ 14.4 เมือเทียบกับ 3Q/2552
ใน 3Q/2553 EBITDA มีจาํ นวน 294 ล้านบาท เพิมขึนเล็กน้อยจาก 3Q/2552 จํานวน 9 ล้านบาท และ EBIT ใน
3Q/2553 มีจาํ นวน 208 ล้านบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 30 ล้านบาท
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ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
รายได้จากการขายใน 3Q/2553 เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 2,897 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 29.7 สาเหตุหลัก
เนืองจากปริมาณขายของ PTTPM เพิมขึนร้อยละ 64.9 ในขณะทีราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียลดลงร้อยละ 16.2 เมือเทียบกับ
2Q/2553
ใน 3Q/2553 EBITDA และ EBIT เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน 86 และ 80 ล้านบาทตามลําดับ เนืองจากกําไร
ขันต้นของ PTTPM เพิมขึน 208 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
รายได้จากการขายใน 9M/2553 มีจาํ นวน 32,993 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 9,402 ล้านบาท หรือ
เพิมขึนร้อยละ 39.9 สาเหตุหลักเนืองจากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียของ PTTPM เพิมขึน โดยปริมาณขาย
เพิมขึนร้อยละ 34.1 ในขณะทีราคาขายเฉลียเพิมขึนร้อยละ 9.9 เมือเทียบกับ 9M/2552
EBITDA ลดลง 160 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 17.8 จาก 898 ล้านบาทใน 9M/2552 เหลือ 738 ล้านบาทใน
9M/2553 นอกจากนี EBIT ลดลง 260 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 33.7 เนืองจากกําไรขันต้นของ HMC ลดลง 156 ล้านบาท
เนืองจากราคาเฉลียต้นทุนวัตถุดบิ เพิมขึนสูงกว่าราคาขายผลิตภัณฑ์ โดยราคาวัตถุดบิ Ethylene และ Propylene เพิมขึนร้อยละ
35.3 และ 34.0 ตามลําดับ ในขณะทีราคาผลิตภัณฑ์ PP เพิมขึนเพียงร้อยละ 23.4 รวมทังปริมาณขาย PP ลดลงร้อยละ 11
เหลือ 284,622 ตัน เนืองจาก 9M/2553 มีการ Shutdown เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็ นเวลา 40 วัน
•

ธุรกิ จถ่านหิ น

เนืองจากเมือวันที 28 เมษายน 2552 ปตท. ได้เข้าถือหุน้ ส่วนใหญ่ในบริษทั Strait Asia Resource Limited (SAR)
(ดําเนินธุรกิจโดยลงทุนในเหมืองถ่านหินทีประเทศอินโดนีเซีย)โดยผ่าน PTTML ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของ PTTI ทําให้มกี ารรับรู้
รายได้จากการขาย EBITDA และ EBIT ไม่เต็มงวดในปี 2552
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2552
ใน 3Q/2553 มีรายได้จากการขายจํานวน 6,152 ล้านบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 1,038 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 14.4 โดยเป็ นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียลดลงร้อยละ 8.9 จาก 78.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 3Q/2552 เหลือ
71.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 3Q/2553 ในขณะที 3Q/2553 มีปริมาณขายเพิมขึนร้อยละ 3.8 จาก 2.6 ล้านตัน ใน 3Q/2552
เป็ น 2.7 ล้านตัน ใน 3Q/2553
EBITDA ลดลง 1,443 ล้านบาท จาก 2,888 ล้านบาทใน 3Q/2552 เหลือ 1,445 ล้านบาทใน 3Q/2553 หรือลดลง
ร้อยละ 50.0 รวมทัง EBIT ใน 3Q/2553 มีจาํ นวน 1,164 ล้านบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 1,399 ล้านบาทจากกําไรขันต้น
ทีลดลง 1,017 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 3Q/2553 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายลดลงจาก 2Q/2553 จํานวน 486 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.3
สาเหตุหลักเนืองจากปริมาณขายลดลงร้อยละ 6.9 จาก 2.9 ล้านตันใน 2Q/2553 เหลือ 2.7 ล้านตันใน 3Q/2553 รวมทังราคา
ขายผลิตภัณฑ์เฉลียลดลงร้อยละ 1.0 จาก 72.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 2Q/2553 เหลือ 71.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน
3Q/2553
EBITDA ลดลง 146 ล้านบาทจาก 1,591 ล้านบาทใน 2Q/2553 เป็ น 1,445 ล้านบาทใน 3Q/2553 หรือลดลงร้อยละ
9.2 ในขณะที EBIT ใน 3Q/2553 มีจาํ นวน 1,164 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2553 จํานวน 85 ล้านบาท จากกําไรขันต้นทีลดลง
335 ล้านบาท
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ผลการดําเนิ นงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
ใน 9M/2553 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจํานวน 18,078 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 6,064 ล้าน
บาท หรือเพิมขึนร้อยละ 50.5 สาเหตุหลักเนืองจากปริมาณขายเพิมขึนร้อยละ 21.9 จาก 6.4 ล้านตันใน 9M/2552 เป็ น 7.8 ล้าน
ตันใน 9M/2553 ในขณะทีราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลียลดลงร้อยละ 13.4 จาก 82.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เหลือ 71.5 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัน
EBITDA ลดลง 410 ล้านบาท จาก 4,403 ล้านบาทใน 9M/2552 เป็ น 3,993 ล้านบาทใน 9M/2553 หรือลดลงร้อยละ
9.3 ในขณะที EBIT ใน 9M/2553 มีจาํ นวน 3,033 ล้านบาท ลดลงจาก 9M/2552 จํานวน 850 ล้านบาท เนืองจากค่าภาคหลวง
และค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิมขึน 656 และ 440 ล้านบาทตามลําดับ แม้วา่ กําไรขันต้นเพิมขึน 947 ล้านบาท
1.3 ส่วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วมและกําไรสุทธิ
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2552
ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิ 21,705 ล้านบาทหรือคิดเป็ น 7.64 บาทต่อหุน้ เพิมขึนจาก 3Q/2552
จํานวน 4,718 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 27.8 ทังนี นอกจากเป็ นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท.
และบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น ยังเป็ นผลมาจาก
: ใน 3Q/2553 ปตท.สผ.มีรายได้อนเพิ
ื มขึน สาเหตุหลักเนืองจากการรับรูค้ ่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่ง
มอนทาราเพิมเติมเป็ นจํานวน 1,369 ล้านบาท
: ใน 3Q/2553 มีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง 1,932 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 36.5 จาก 5,296
ล้านบาทใน 3Q/2552 เหลือ 3,364 ล้านบาทใน 3Q/2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลงจากปญั หาอุปทานผลิตภัณฑ์
อะโรเมติกส์ทมีี มากเกินความต้องการ เนืองจากมีกาํ ลังการผลิตใหม่จากโรงงานพาราไซลีนในภูมภิ าคเริมเปิ ดดําเนินการ ในขณะ
ทีช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดพาราไซลีนประสบปญั หาอุปทานตึงตัวจากการขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลิต รวมทังราคาวัตถุดบิ
ได้แก่ คอนเดนเสทซึงอ้างอิงราคานํามันสําเร็จรูปปรับตัวเพิมขึน ทําให้ Spread Margin ปรับตัวลดลง โดยใน 3Q/2553 TOP มี
อัตราการผลิตสารอะโรเมติกส์ลดลงจากร้อยละ 92 เหลือร้อยละ 85 ในขณะที BTX Utilization Rate ของ PTTAR เพิมขึนจาก
ร้อยละ 84 เป็ นร้อยละ 86 แม้วา่ ค่าการกลันของโรงกลันแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกนํามันและการทํา Hedging) ของกลุ่ม
ปตท. เพิมขึนจาก 3.06 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q/2552 เป็ น 4.59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 3Q/2553 จากความ
ต้องการใช้นํามันทีเพิมสูงจากการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลก ทังนี ใน 3Q/2553 โรงกลันของ TOP มีการใช้กาํ ลังการกลันลดลงจาก
ร้อยละ 101 เหลือร้อยละ 97 จากการหยุดซ่อมบํารุงหน่วยกลันนํามันดิบที 1 (CDU-1) เป็ นเวลา 7 วัน หน่วยเพิมออกเทนด้วย
สารเร่งปฏิกริยาที 1 (CCR-1) เป็ นเวลา 11 วัน และเปลียนสารเร่งปฏิกริ ยิ าโดยใช้ไฮโดรเจนร่วมที 1 (HCU-1) เป็ นเวลา 14 วัน
และโรงกลันนํามันของ PTTAR มีปริมาณวัตถุดบิ นําเข้ากลันรวม 183 KBD เพิมขึนจาก 3Q/2552 ซึงมีวตั ถุดบิ นําเข้ากลันรวม
167 KBD ด้วย CDU Utilization Rate ทีเท่ากันคือร้อยละ 105 ซึงเป็ นผลจากการแลกเปลียนนํามันกึงสําเร็จรูปกับโรงกลัน
SPRC เพือสร้างมูลค่าเพิมให้แก่กนั แม้ว่าใน 3Q/2553 โรงกลันนํ ามันของ PTTAR จะมีการหยุดผลิตบางส่วนเพือทําความ
สะอาดเตาเผา (Decoking) และหน่ วยแลกเปลียนความร้อนของหน่วยแตกนํามันหนักด้วยความร้อน (VBU) ระหว่างวันที 5-12
ก.ย. 2553 เป็ นผลให้ตอ้ งลดปริมาณนําเข้ากลันนํามันดิบลง
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสายโอเลฟิ นส์ลดลง เนืองจาก Spread Margin
ปรับตัวลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ Ethylene ทีมี Spread Margin ลดลงถึงร้อยละ 41 เนืองจากกําลังการผลิตใหม่จาก
จีนและตะวันออกกลางทีเริมทยอยเข้ามาตังแต่ช่วงต้นปี 2553 รวมทังปริมาณการผลิตโอเลฟิ นส์ลดลงจากการโอนวัตถุดบิ ก๊าซ
ธรรมชาติจากโรงโอเลฟินส์ให้แก่โรง Cracker ของ PTTPE เพือทําการทดลองเดินเครืองจักร (Test Run) ประกอบกับมีการหยุด
ดําเนินการผลิตโรงโอเลฟิ นส์ I4-1 เพือซ่อมบํารุงตามแผนงานเป็ นเวลา 41 วัน ตังแต่วนั ที 1 ก.ค. - 10 ส.ค. 2553 นอกจากนี
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ปริมาณการผลิต HDPE และ MEG ปรับตัวลดลง โดยปริมาณการผลิต MEG ทีลดลงมีสาเหตุมาจากการหยุดดําเนินการผลิตใน
ส่วนของการขยายกําลังการผลิต 95,000 ตันต่อปีตามคําสังคุม้ ครองของศาลกรณีมาบตาพุด
: ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 7,415 ล้านบาท เพิมขึนจาก 3Q/2552 ทีมี
กําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 922 ล้านบาท จากค่าเงินบาททีแข็งค่าขึน (3Q/2553 แข็งค่าขึนร้อยละ 6 ในขณะที 3Q/2552
แข็งค่าขึนเพียงร้อยละ 1)
: ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินเพิมขึน 300 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 7.6 จาก 3,956
ล้านบาทใน 3Q/2552 เป็ น 4,256 ล้านบาทใน 3Q/2553
: ภาษีเงินได้ใน 3Q/2553 เพิมขึน 2,284 ล้านบาท ตามกําไรจากการดําเนินงานทีเพิมขึน
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที 2 ปี 2553
ใน 3Q/2553 ปตท.และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิ 21,705 ล้านบาทหรือคิดเป็ น 7.64 บาทต่อหุน้ เพิมขึนจาก 2Q/2553
จํานวน 5,020 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 30.1 ทังนี นอกจากเป็ นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท.
และบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็ นผลมาจาก
: ใน 3Q/2553 ปตท.สผ.มีรายได้อนเพิ
ื มขึน สาเหตุหลักเนืองจากการรับรูค้ ่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่ง
มอนทาราเพิมเติมเป็ นจํานวน 1,369 ล้านบาท
: ใน 3Q/2553 มีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจํานวน 3,364 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 จํานวน
501 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 17.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลันเพิมขึน โดยค่าการกลันของโรงกลันแบบ Complex
(รวมผลจากสต็อกนํามันและการทํา Hedging) ของกลุ่ม ปตท. เพิมขึนจาก 3.65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q/2553 เป็ น
4.59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 3Q/2553 เนืองจากความต้องการใช้นํามันมากขึนจากการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทัง
นักลงทุนเข้ามาลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์มากขึนเพือป้องกันความเสียงจากการทีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงไปมากเมือ
เทียบกับค่าเงินสกุลอืน ส่งผลให้ราคานํามันดิบและนํามันสําเร็จรูปปรับตัวสูงขึน ประกอบกับใน 2Q/2553 มีผลขาดทุนจากสต็อก
นํามัน (Stock Loss) และมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (Lower of cost or market - LCM) ทังนี ใน 3Q/2553 โรง
กลันของ TOP มีการใช้กําลังการกลันเพิมขึนจากร้อยละ 93 เป็ นร้อยละ 97 มีปริมาณวัตถุดบิ ป้อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเพิมขึน
จาก 257 KBD เป็ น 268 KBD โดยใน 3Q/2553 TOP มีการหยุดซ่อมบํารุงหน่วยกลันนํามันดิบที 1 (CDU-1) เป็ นเวลา 7 วัน หน่วย
เพิมออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกริ ยิ าที 1 (CCR-1) เป็ นเวลา 11 วัน และเปลียนสารเร่งปฏิกริ ยิ าในหน่ วยแตกโมเลกุลด้วยสารเร่ง
ปฏิกริ ยิ าโดยใช้ไฮโดรเจนร่วมที 1 (HCU-1) เป็ นเวลา 14 วัน ในขณะที 2Q/2553 ได้มกี ารซ่อมบํารุงหน่วยกําจัดสารปนเปื อนใน
นํามันเบนซินที 3 (HDT-3) เป็ นระยะเวลา 10 วัน และเปลียนสารเร่งปฏิกริ ยิ าในหน่วยกําจัดสารปนเปื อนในนํามันดีเซลหน่วยที
2 (HDS-2) เป็ นระยะเวลา 13 วัน นอกจากนี ใน 3Q/2553 PTTAR มีปริมาณวัตถุดบิ นําเข้าผลิตรวม 275 KBD เพิมขึนจาก
2Q/2553 ทีมีปริมาณวัตถุดบิ นําเข้ารวม 249 KBD ด้วย CDU Utilization Rate ทีเท่ากันคือร้อยละ 105 โดยใน 3Q/2553 โรง
กลันนํามันของ PTTAR มีการหยุดผลิตบางส่วนเพือทําความสะอาดเตาเผา (Decoking) และหน่วยแลกเปลียนความร้อนของ
หน่วยแตกตัวนํามันหนักด้วยความร้อน (VBU) เป็ นเวลา 8 วัน ในขณะที ธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์มผี ลการดําเนินงานลดลง
จาก Spread margin ทีปรับตัวลดลง จากการทีราคาวัตถุดบิ ซึงได้แก่คอนเดนเสทปรับตัวสูงขึนตามราคานํามันดิบทีปรับตัวดีขนึ
จากอุปสงค์ในภูมภิ าคต่างๆ ของโลกตามการฟื นตัวของภาวะเศรษฐกิจ แม้ว่าในช่วงกลางไตรมาสราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ปรับตัวสูงขึนจากความต้องการเพิมปริมาณวัตถุดบิ สํารองเพือใช้ในการผลิตช่วงเทศกาลปลายปี รวมทังผู้ผลิตในประเทศจีน
อินโดนีเซีย และตะวันออกกลางได้ลดกําลังการผลิตชัวคราวเนืองจากเกิดปญั หาทางเทคนิค ทังนี ใน 3Q/2553 TOP มีอตั ราการ
ผลิตสารอะโรเมติกส์ลดลงจากร้อยละ 88 เหลือร้อยละ 85 จากผลกระทบด้านอุปทานทีมีมากในตลาดจากการทยอยเปิ ด
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ดําเนินการของโรงผลิตพาราไซลีนในภูมภิ าค ในขณะที 3Q/2553 โรงงานอะโรเมติกส์ของ PTTAR มี BTX Utilization Rate
เพิมขึนจากร้อยละ 76 เป็ นร้อยละ 86
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลง เนืองจาก Spread Margin ลดลง
ทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ Ethylene จากกําลังการผลิตใหม่จากจีนและตะวันออกกลางทีเริมทยอยเข้ามาตังแต่ชว่ งต้นปี 2553
โดย 3Q/2553 PTTCH หยุดดําเนินการผลิตโรงโอเลฟินส์ I4-1 เพือซ่อมบํารุงตามแผนงานเป็ นเวลา 41 วัน
: ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 7,415 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 ทีมี
กําไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 334 ล้านบาท จากค่าเงินบาททีแข็งค่าขึน (ในงวด 3Q/2553 แข็งค่าขึนร้อยละ 6 ในขณะที
2Q/2553 อ่อนค่าลงร้อยละ 0.2)
: ใน 3Q/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 4,256 ล้านบาท เพิมขึนจาก 2Q/2553 ทีมีตน้ ทุน
ทางการเงินจํานวน 3,892 ล้านบาท
: ภาษีเงินได้ใน 3Q/2553 ลดลง 629 ล้านบาท จาก 10,377 ล้านบาท ใน 2Q/2553 เหลือ 9,748 ล้านบาทใน
3Q/2553
ผลการดําเนิ นงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552
กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษทั ย่อยใน 9M/2553 เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน 17,079 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อย
ละ 38.5 ทังนี นอกจากเป็ นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. และบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง
เป็ นผลมาจาก
: ใน 9M/2553 ปตท.สผ.มีรายได้อนเพิ
ื มขึนจากการรับรูค้ ่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิมเติม
เป็ นจํานวน 1,369 ล้านบาท
: ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง 4,413 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 28.1 จาก 15,728 ล้านบาทใน
9M/2552 เหลือ 11,314 ล้านบาทใน 9M/2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลันลดลง เนืองมาจากเกิดผลขาดทุนจากสต๊อกนํ ามันจาก
ความผันผวนของราคานํ ามัน โดยค่าการกลันของโรงกลันแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกนํามันและการทํา Hedging) ของ
กลุ่ม ปตท.ลดลงจาก 5.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 9M/2552 เหลือ 4.56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 9M/2553 รวมทัง
ธุรกิจปิ โตรเคมีสายอะโรเมติกส์มผี ลการดําเนินงานทีลดลงจาก Spread Margin ทีปรับตัวลง โดยเฉพาะพาราไซลีนเนืองจาก
ั หาอุ ป ทานตึงตัว จากการขาดแคลนวัตถุ ดิบ ในการผลิต ในขณะที
ในช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อ น ตลาดพาราไซลีน ประสบป ญ
9M/2553 พาราไซลีนมีปริมาณมากเกินความต้องการ ส่งผลให้ราคาพาราไซลีนเฉลียลดลงเมือเทียบกับ 9M/2552
- ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมในกลุม่ ธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ดขี นึ เนืองจาก Spread Margin เพิมขึน
เกือบทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้น HDPE เนืองจากการฟืนตัวของความต้องการโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึงมีการจัดงาน World Expo
และ Asian Game แม้วา่ ปริมาณการผลิตจะลดลงเนืองจาก PTTCH หยุดดําเนินการผลิตโรงโอเลฟินส์ I1 หน่วยผลิต Oleflex
โรงโอเลฟินส์ I4-1 และ I4-2 เป็ นเวลา 42 วัน 66 วัน 51 วันและ 12 วัน ตามลําดับ
: ใน 9M/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 11,501 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552
จํานวน 8,355 ล้านบาท จากค่าเงินบาททีแข็งค่าขึน (ในงวด 9M/2553 แข็งค่าขึนร้อยละ 9 ในขณะที 9M/2552 แข็งค่าขึนเพียง
ร้อยละ 4)
: ใน 9M/2553 ปตท. และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 11,931 ล้านบาท เพิมขึนจาก 9M/2552 จํานวน
1,519 ล้านบาท
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: ภาษีเงินได้ใน 9M/2553 เพิมขึน 6,043 ล้านบาท ตามกําไรจากการดําเนินงานทีเพิมขึน
สําหรับรายละเอียดส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็ นดังนี
หน่วย : ล้านบาท
บริษทั ร่วมธุรกิจการกลัน
บริษทั ร่วมธุรกิจปิโตรเคมี
บริษทั ร่วมธุรกิจนํามัน
บริษทั ร่วมธุรกิจก๊าซ
บริษทั ร่วมธุรกิจอืน
รวม

% เพิม(ลด)
YoY
QoQ

3Q/2552

2Q/2553

3Q/2553

3,839
1,370
89
(101)
99
5,296

1,286
1,618
96
(110)
(27)
2,863

2,179
1,224
89
(110)
(18)
3,364

(43.2%)
(10.7%)
(8.9%)
(118.2%)
(36.5%)

69.4%
(24.4%)
(7.3%)
33.3%
17.5%

9M/2552

%
เพิม (ลด)

9M/2553

13,836
2,212
330
(974)
324
15,728

6,751
4,568
311
(274)
(42)
11,314

(51.2%)
106.5%
(5.8%)
71.9%
(113.0%)
(28.1%)

2. การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นของ ปตท.และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2553 เปรียบเทียบกับ ณ วันที
31 ธันวาคม 2552
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2553 เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
แสดงได้ดงั นี
หน่วย : ล้านบาท

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว (รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี)
หนีสินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนี สิ น
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

30 ก.ย. 2553
325,454
210,988
506,703
132,344
1,175,489

งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 2552
เพิ ม / (ลด)
294,151
31,303
204,577
6,411
474,587
32,116
129,229
3,115
1,102,544
72,945

%
10.6
3.1
6.8
2.4
6.6

213,257

188,284

24,973

13.3

360,510

354,888

5,622

1.6

58,642
632,409

61,281
604,453

(2,639)
27,956

(4.3)
4.6

466,939
76,141
543,080
1,175,489

429,180
68,911
498,091
1,102,544

37,759
7,230
44,989
72,945

8.8
10.5
9.0
6.6

สิ นทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2553 สินทรัพย์มมี ลู ค่ารวมทังสิน 1,175,489 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2552 จํานวน 72,945
ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 6.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
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: สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึน 31,303 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 10.6 ซึงสาเหตุหลักเกิดจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน 17,956 และ 11,697 ล้านบาทตามลําดับ รวมทังสินค้าคงเหลือเพิมขึน 6,242 ล้าน
บาท ในขณะทีลูกหนีอืน เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื ระยะสันลดลง 4,134 ล้านบาท จากเงินชดเชยกองทุนนํามันเชือเพลิง
ค้างรับ
: เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึน 6,411 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 3.1 สาเหตุหลักจาก
การรับรูส้ ว่ นแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมสําหรับผลประกอบการ 9M/2553 จํานวน 11,314 ล้านบาท รวมทังจากการลงทุนเพิมเติม
ในกองทุนรวมดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (FAM EPIF) และการซือหุน้ สามัญของIRPC จํานวน 1,250
และ 990 ล้านบาทตามลําดับ นอกจากนีมีคา่ เผือการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 1,990 ล้านบาท ในขณะที 9M/2553 มี
เงินปนั ผลรับจากบริษทั ร่วม จํานวน 8,664 ล้านบาท
: ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน 32,116 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 6.8 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพือการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเพิมขึน 12,805 ล้านบาท ซึงสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างของโครงการ
บงกชและของแหล่งมอนทาราในโครงการพีทที อี พี ี ออสตราเลเซีย (2) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่ายก๊าซ
ธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จํานวน 8,428 ล้านบาท (3) โครงการต่างๆ ของ ปตท.ทีเพิมขึนรวม 5,230 ล้านบาท จากงาน
ก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ อีเทน และงานสร้างท่อส่งก๊าซเส้นที 4 จํานวน 1,953 และ 1,583 ล้านบาท ตามลําดับ (4) โครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จํานวน 2,939 ล้านบาท และ (5)
โครงการก่อสร้าง Ammonia Storage Tank and Facilities ของ PTT TANK จํานวน 1,412 ล้านบาท
: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ เพิมขึน 3,115 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 2.4 สาเหตุหลักจากการเพิมขึนของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษทั PTTEP Australasia Pty Limited
หนี สิ น
ณ วันที 30 กันยายน 2553 หนีสินรวมมีจาํ นวน 632,409 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2552 จํานวน 27,956 ล้านบาท
หรือเพิมขึนร้อยละ 4.6 โดยเป็ นการเพิมขึนของหนีสินหมุนเวียน 24,973 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 13.3 สาเหตุหลักจาก
เจ้าหนีการค้าเพิมขึน 11,134 ล้านบาท เจ้าหนีอืน-กิจการอืนเพิมขึน 13,823 ล้านบาท และประมาณการหนีสินค่ารือถอน
อุปกรณ์การผลิตระยะสัน เพิมขึน 4,148 ล้านบาท ในขณะทีภาษีเงินได้คา้ งจ่ายลดลง 4,681 ล้านบาท จากการจ่ายชําระภาษีเงิน
ได้ประจําปี 2552
เงินกูย้ มื ระยะยาว (รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี) มีจาํ นวน 360,510 ล้านบาท เพิมขึน 5,622
ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 1.6 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการออกหุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐฯของ ปตท.สผ. จํานวน 700 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯหรือเทียบเท่า 21,102 ล้านบาท รวมทังเงินกูย้ มื ระยะยาวและการออกหุน้ กูส้ กุลเงินบาทของ ปตท. จํานวน 9,802
และ 6,636 ล้านบาทตามลําดับ และเงินกูย้ มื ระยะยาวของ PTTAC จํานวน 3,250 ล้านบาท ในขณะทีมีการชําระคืนหุน้ กูข้ อง
ปตท.สผ. จํานวน 9,500 ล้านบาท และชําระคืนพันธบัตรของ ปตท. จํานวน 8,000 ล้านบาท ทังนี เงินกูร้ ะยะยาวจําแนกรายการ
หลักๆ ตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนได้ดงั นี

16,178.45

--

--

687.55

50.20

275.00

--

--

172.50

100.80

17,464.50

45,766.10

21,785.54

--

687.55

50.20

396.41

289.38

--

230.00

100.80

69,305.98

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

72,404.95

37,787.09

224.44

1,741.79

135.38

1,668.13

1,813.48

7,544.91

937.50

302.40

124,560.07

124,076.53
258,426.03

10,491.07
70,063.70

374.06
598.50

3,300.24
6,417.13

208.40
444.18

3,197.24
5,536.78

3,320.41
5,423.27

-7,544.91

3,660.00
5,000.00

-504.00

148,627.95
359,958.50

เกิน 5 ปี
รวม

ปตท.

PTTEP

DCAP

TTM(T)

TTM(M)
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HMC

PTTAC

PTTI

ENCO

NGD

หน่วย : ล้านบาท
รวม

กําหนดชําระคืน (นับ
จากวันที 30 ก.ย.2553)
ภายใน 1 ปี (30 ก.ย.
2554)
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

หมายเหตุ : ไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกูย้ มื (รวมเงินกู้ หุน้ กูแ้ ละพันธบัตรทังทีครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี และเกิน 1 ปีขนไป)
ึ
ณ วันที 30 กันยายน
2553 ประกอบด้วยเงินกูย้ มื สกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี

หน่วย : ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ปตท.

สกุลเงินบาท
สกุลเงินต่างประเทศ
รวม
สัดส่วนเงินกูร้ ะยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงินกู้
ระยะยาวทังหมด (%)

HMC

PTTAC

PTTI

NGD

ENCO

รวม

PTTEP

DCAP

TTM(T)

TTM(M)

185,373.29

48,961.74

598.50

--

--

2,900.99

--

--

5,000.00

504.00

243,338.52

73,052.74

21,101.96

--

6,417.13

444.18

2,635.79

5,423.27

7,544.91

--

--

116,619.98

258,426.03

70,063.70

598.50

6,417.13

444.18

5,536.78

5,423.27

7,544.91

5,000.00

504.00

359,958.50

28.27%

30.12%

0.00%

100.00%

100.00%

47.61%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

32.40%

ทังนี เงินกูย้ มื ณ 30 กันยายน 2553 จํานวน 19,766 ล้านบาท คําประกันโดยกระทรวงการคลัง
หนีสินไม่หมุนเวียนอืนๆ ลดลง 2,639 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.3 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของประมาณการ
หนีสินค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิต จํานวน 3,521 ล้านบาท ในขณะทีหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึน 647 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 30 กันยายน 2553 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจํานวนรวม 543,080 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2552 จํานวน
44,989 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 9.0 เนืองจากกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรเพิมขึน 35,159 ล้านบาท จากผลประกอบการ
9M/2553 ของ ปตท.และบริษทั ย่อย จํานวน 61,410 ล้านบาท ในขณะทีงวดนีมีการจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลประกอบการครึง
หลังของปี 2552 และครึงแรกของปี 2553 จํานวนทังสิน 26,251 ล้านบาท นอกจากนีมีกําไรทียังไม่เกิดขึนในหลักทรัพย์เผือขาย
เพิมขึน 1,395 ล้านบาทและผลขาดทุนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน 1,225 ล้านบาท
ในช่วง 9M/2553 ปตท.มีการเพิมทุนจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทั ในเครือ ปตท. ทีมาปฏิบตั งิ านประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. เพือซือหุน้ สามัญทีออกใหม่
(ESOP Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคมและกันยายน ซึงส่งผลให้ทุนทีออกและชําระแล้ว
เพิมขึน 120.32 ล้านบาท (12,031,700 หุน้ ) และมีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิมขึน 2,310.24 ล้านบาท ทําให้ ณ 30 กันยายน
2553 มีใบสําคัญแสดงสิทธิทยัี งไม่ได้ใช้สทิ ธิจํานวน 11.43 ล้านหน่ วย ประกอบด้วยใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที 1 ทีออกและเสนอ
ขายเมือวันที 1 กันยายน 2548 ซึงหมดอายุและไม่สามารถใช้สทิ ธิได้แล้วคงเหลือจํานวน 0.59 ล้านหน่ วย และใบสําคัญแสดง
สิทธิรุ่นที 2 ทีออกและเสนอขายเมือวันที 29 กันยายน 2549 จํานวน 10.84 ล้านหน่ วย (กําหนดการใช้สทิ ธิครังสุดท้าย 28
กันยายน 2554)
ส่วนของผู้ถอื หุ้นส่วนน้ อยเพิมขึน 7,230 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 10.5 ส่วนใหญ่จากกําไรสุทธิจากผล
ประกอบการ 9M/2553 ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยจํานวน 12,671 ล้านบาท แม้วา่ จะมีการจ่ายเงินปนั ผลของ PTTEP จํานวน
4,306 ล้านบาท
สภาพคล่อง
สภาพคล่องของ ปตท.และบริษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2553 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิมขึน
จํานวน 17,956 ล้านบาท โดย ปตท.และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิตน้ งวดทียกมาจากปี 2552 จํานวน 104,056 ล้านบาท เป็ นผล
ให้เงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากับ 122,012 ล้านบาท ทังนี รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงั นี
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กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนระหว่างงวด-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวด

จํานวน (ล้านบาท)
99,813
(72,233)
(7,298)
(1,866)
(460)
17,956
104,056
122,012

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจาํ นวน 99,813 ล้านบาท มาจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน
จํานวน 61,410 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน โดยรายการ
หลักทีมีผลให้กําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิมขึน ได้แก่ ค่าเสือมราคา ค่าสูญสิน และค่าตัดจําหน่ายรวมจํานวน 36,897 ล้าน
บาท ภาษีเงินได้ 30,617 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในกําไรสุทธิ 12,671 ล้านบาท ดอกเบียจ่าย 11,259 ล้านบาท
สําหรับรายการหลักทีมีผลให้กําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 11,314 ล้าน
บาท กําไรจากอัตราแลกเปลียน 10,049 ล้านบาท ดอกเบียรับ 1,871 ล้านบาท รวมทังมีการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ดาํ เนินงาน
สุทธิทมีี ผลให้กระแสเงินสดลดลง 7,909 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 41,242 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจาํ นวน 72,233 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนืองมาจาก
: เงินจ่ายลงทุนในทีดิน อาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 65,835 ล้านบาท อันเนืองมาจากการลงทุนเพิมขึนของสินทรัพย์
เพือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํานวน 38,125 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการบงกช โครงการพีทที อี พี ี ออสตราเลเซีย และ
โครงการอาทิตย์ นอกจากนีมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ ปตท. เช่น โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ อีเทนและงานสร้างท่อ
ส่งก๊าซเส้นที 4 จํานวนรวม 13,320 ล้านบาท โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG
จํานวน 6,003 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC
จํานวน 3,165 ล้านบาท และโครงการก่อสร้าง Ammonia Storage Tank and Facilities ของ PTT TANK จํานวน 1,426 ล้าน
บาท
: เงินจ่ายเพือลงทุนชัวคราว 11,940 ล้านบาท
: เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในกองทุนรวมดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (FAM EPIF) ของ
ปตท. จํานวน 1,250 ล้านบาทและเงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษทั ร่วม IRPC จํานวน 990 ล้านบาท
: เงินปนั ผลรับจํานวน 8,627 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินปนั ผลรับจาก PTTCH, PTTAR, TOP และ IRPC
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจาํ นวน 7,298 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินปนั ผลจ่ายของ ปตท.และ
บริษทั ย่อยจํานวน 31,466 ล้านบาท มีเงินสดจ่ายจากการจ่ายคืนหุน้ กูข้ อง ปตท.สผ.จํานวน 9,500 ล้านบาท จ่ายคืนพันธบัตร
ปตท. จํานวน 8,000 ล้านบาท รวมทังจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวของ PTTI จํานวน 6,661 ล้านบาท และจ่ายชําระดอกเบีย
จํานวน 10,264 ล้านบาท ในขณะทีมีเงินสดรับจากการออกหุน้ กูแ้ ละกูย้ มื ระยะยาว จํานวนรวม 52,799 ล้านบาท ประกอบด้วย
การออกหุน้ กูข้ อง ปตท.สผ. และของ ปตท. จํานวน 22,190 และ 6,636 ล้านบาท ตามลําดับ เงินกูย้ มื ระยะยาวของ ปตท. PTTI
และ PTTAC จํานวน 9,872 8,224 และ 3,250 ล้านบาทตามลําดับ
อัตราส่วนทางการเงินและกําไรต่อหุน้ ของ ปตท.และบริษทั ย่อยสําหรับ 3Q/2553 และ 9M/2553 ซึงคํานวณตามสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นดังนี
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อัตราส่วนทางการเงิ นและกําไรต่อหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราส่วนกําไรขันต้น
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้

หน่ วย

3Q/2552

2Q/2553

3Q/2553

9M/2552

9M/2553

เท่า
เท่า

1.29
1.03

1.41
1.17

1.41
1.18

1.29
1.03

1.41
1.18

ร้อยละ
ร้อยละ

9.16
3.75

8.51
3.33

8.87
4.63

9.18
3.82

8.92
4.30

เท่า
เท่า

1.32
13.15

1.17
7.45

1.16
13.83

1.32
8.65

1.16
11.93

บาท/หุน้

6.01

5.88

7.64

15.69

21.65

3. แนวโน้ มสถานการณ์เศรษฐกิ จและปิ โตรเลียมในไตรมาสที 4 ของปี 2553
คาดว่าเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที 4 ของปี 2553 (4Q/2553) จะขยายตัวต่อเนืองแต่อยูใ่ นอัตราทีชะลอลงกว่าช่วงก่อน
หน้า เนืองจากการฟื นตัวทีช้าลงของประเทศเศรษฐกิจหลักและการใช้นโยบายทีเข้มงวดทางการเงินของจีนและประเทศกําลัง
พัฒนาในเอเชีย โดย ณ เดือนตุลาคม 2553 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกใน 4Q/2553 จะขยายตัวร้อยละ 4.3 ซึงเป็ นอัตราทีชะลอ
ลงจาก 3Q/2553 ทีมีอตั ราการขยายตัวอยูท่ ร้ี อยละ 4.6 ทังนีประเทศกําลังพัฒนายังคงเป็ นแรงผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลก โดยคาดว่า ใน 4Q/2553 การขยายตัวจะลดลงเล็กน้ อยเหลือร้อยละ 7.1 จากประมาณร้อยละ 7.2 ใน 3Q/2553 ส่วน
ประเทศพัฒนาแล้วคาดว่าใน 4Q/2553 จะขยายตัวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.4 จากร้อยละ 2.8 ใน 3Q/2553 สําหรับปจั จัยเสียง
ทีต้องจับตามอง คือ ความไม่แน่นอนในการฟื นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและญีปุ่น ปญั หาหนีสาธารณะ และความ
เชือมันต่อสถาบันการเงินของประเทศในยุโรปทียังไม่คลีคลาย ทังนีมีความเป็ นไปได้ว่าเศรษฐกิจเอเชียอาจจะเติบโตตํากว่าที
คาดหมาย เนืองจากการแข็งค่าของเงินสกุลเอเชียอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของภูมภิ าค และการใช้นโยบายการเงินที
เข้ม งวดมากขึนเพือรัก ษาเสถีย รภาพทางด้า นราคาของประเทศกํา ลัง พัฒ นาในเอเชีย อาจจํา กัด การขยายตัว ของอุ ป สงค์
ภายในประเทศ ทังนี IMF ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2553 เป็ นร้อยละ 4.8 ซึงสูงกว่าประมาณ
การเดิมเมือเดือนกรกฎาคม 2553 ทีคาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 4.6
สําหรับแนวโน้มราคานํามันดิบใน 4Q/2553 คาดว่าจะเฉลียอยูท่ ระดั
ี บ 77-80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล สูงขึนเมือเทียบ
กับ 3Q/2553 เนืองจากคาดว่าสหรัฐฯ จะออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ (Quantitative Easing) อย่างต่อเนืองซึงจะช่วยให้ความ
ต้องการใช้นํามันปรับสูงขึน นอกจากนีเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเช่น จีนและอินเดีย ยังขยายตัวได้ดที าํ ให้ความต้องการ
ใช้เพิมขึน บวกกับมีความต้องการใช้ในช่วงฤดูหนาว รวมทังปริมาณนํามันดิบใน Floating Storage ลดลง และค่าเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ทีมีแนวโน้มอ่อนค่าลง โดยราคาเฉลียทังปีคาดว่าจะอยูท่ ระดั
ี บประมาณ 77.0 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์ใน 4Q/2553 คาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาสทีผ่านมา แม้ว่าราคานํ ามันดิบมี
แนวโน้ มทีจะปรับตัวสูงขึนตามความต้องการสูงทีขึนในช่วงฤดูหนาวและเข้าสู่เทศกาลวันหยุดช่วงสินปี แต่ด้านอุปทานของ
โอเลฟิ นส์จะเพิมสูงขึนจากการทีโรงงานเริมกลับเข้ามาดําเนินการผลิตใหม่เป็ นจํานวนมากในไตรมาสที 4 ในขณะทีราคา
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์มแี นวโน้มทีจะปรับตัวสูงขึนอย่างต่อเนืองตามราคานํามันดิบและด้านอุปทานตึงตัวจากการทีโรงงานต่างๆ
เลือนการผลิตออกไป เช่น โรงงาน Urumqi ในประเทศจีนจากเดิมทีมีแผนในช่วงปลายปี 2553 ออกไปเป็ น 2Q/2554 (กําลังการ
ผลิตพาราไซลีน 1 ล้านตันต่อปี ) รวมถึงคาดว่าจะมีความต้องการเพิมขึนอย่างต่อเนืองในไตรมาสที 4 เนืองจากเทศกาลวันหยุด
ช่วงสินปี
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ในส่วนของเศรษฐกิจไทยใน
4Q/2553
คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนืองแต่จะมีอตั ราทีชะลอลงตามการฟืนตัวของ
เศรษฐกิจโลกทีมีแนวโน้มชะลอลง โดยภาคการส่งออกทีมีความสําคัญต่อการขับเคลือนเศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวชะลอลง
และได้รบั ผลกระทบจากการทีค่าเงินบาทแข็งค่าขึน ขณะทีการบริโภค การลงทุน และภาคการท่องเทียวน่าจะปรับตัวดีขนอย่
ึ าง
ต่อเนือง ทังนีการทีพืนฐานทางเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง ทําให้เงินทุนต่างประเทศยังมีแนวโน้มทีจะไหลเข้าไทยมากขึน ซึง
ส่งผลให้คา่ เงินบาทมีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าขึนต่อเนืองและมีโอกาสทีจะแข็งค่าไปแตะระดับ 28 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในสินปี
2553 อย่างไรก็ตามปจั จัยเสียงทีต้องจับตามอง คือ การดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคเพือควบคุมอัตราเงินเฟ้อและการ
แข็งค่าของค่าเงินบาท ซึงทีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจพิจารณาตรึงอัตราดอกเบียนโยบายในปี 2553 ไว้
ทีร้อยละ 1.75 เพือชะลอการไหลเข้าของเงินทุนระยะสันลง ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะ
ขยายตัวประมาณร้อยละ 7.3-8.0 สูงกว่าทีคาดการณ์เมือเดือน กรกฎาคม 2553 ทีคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5-7.5
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