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ค าอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 และประจ าป ี2554  

1. ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 

เศรษฐกิจโลกไตรมาส 4 ของป ี 2554 (Q4/2554) ขยายตัวลดลงกว่าที่คาดการณ์มาก เน่ืองจากเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Developing and Emerging Economies) ที่เป็นแรงขบัเคล่ือนหลักหลังวิกฤต
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ จีนและอินเดีย ขยายตวัชะลอลง จากการที่รัฐบาลด าเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพื่อลดแรง
กดดันของเงินเฟ้อ ประกอบกับภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed 
Economies) ยังคงมีความออ่นแอ โดยมีสาเหตุส าคัญจากกลุ่มประเทศทีใ่ช้เงินสกุลยโูรทีย่ังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้
สาธารณะได้ ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เดือน มกราคม 2555 คาดการณ์วา่ 
เศรษฐกิจโลกใน Q4/2554 จะขยายตวัประมาณร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากไตรมาส 4 ปี 2553 (Q4/2553) ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 
และไตรมาส 3 ปี 2554 (Q3/2554)  ที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 ท าให้อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกตลอดทั้งปี 2554 อยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 3.8 ชะลอลงจากปี 2553 ทีข่ยายตัวร้อยละ 5.2  

ความต้องการใช้น้ ามันของโลกใน Q4/2554 คาดว่าจะเฉล่ียอยูท่ี่ 89.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงเมื่อเทียบกับ 89.8 
ล้านบาร์เรลต่อวันใน Q4/2553 แต่ใกล้เคียงกับ Q3/2554 ตามรายงานของส านักงานพลังงานสากล (International Energy 
Agency - IEA) ณ เดือนมกราคม 2555 โดยความต้องการของจีนและอินเดียเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตวั รวมทั้งญี่ปุน่
ที่มีความต้องการใช้น้ ามันเพิม่ขึน้ในช่วงฤดูหนาวเพื่อทดแทนพลังงานนิวเคลียร์ ในขณะทีค่วามต้องการน้ ามันของยโุรปและ
สหรัฐฯลดลง ทั้งนี้ความต้องการน้ ามันในป ี 2554 อยู่ที ่ 89.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 88.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2553 
ส าหรับราคาน้ ามันดิบกย็ังคงอยูใ่นระดับสูงจากความต้องการน้ ามันที่เพิม่สูงขึ้นประกอบกับการคว่ าบาตรอิหร่านจากกรณี
โครงการอาวธุนิวเคลียร์ รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในภมูิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ที่ยัง
ไม่ยุติลง ภาพรวมราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในป ี 2554 ปรบัตัวเพิม่ขึ้นตามราคาน้ ามันดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึ้น โดยราคา
ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับตวัสูงขึน้จากความต้องการของเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น ประกอบกับอุปทานลดลงจากการหยุดด าเนินการ
ผลิตของโรงงานปโิตรเคมี ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ในญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามใินเดือนมีนาคม 
โดยแครกเกอร์ 9 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 4.5 ล้านตันต่อปไีด้หยุดด าเนินการผลิตไปคิดเป็นร้อยละ 17.3 ของก าลังการการผลิต
เอทิลีนของญี่ปุ่น หรือเทียบเท่าร้อยละ 3.9 ของก าลังการผลิตเอทิลีนในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของราคา
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ปรับตวัเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะราคาพาราไซลีนเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการโพลีเอสเตอร์ที่
ขยายตัวในประเทศจีน และมมีาตรการคว่ าบาตรธุรกิจปิโตรเคมขีองอิหร่านที่เป็นผูผ้ลิตพาราไซลีนรายใหญ ่ 

เศรษฐกิจไทยใน Q4/2554 ขยายตัวต่ ากว่า Q4/2553 มาก เน่ืองจากสาเหตหุลัก 2 ประการ คอื เศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว และปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงและขยายวงกว้าง ท าให้นิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ถงึ 7 แห่งได้รับความเสียหาย เป็นเหตใุห้
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ต้องหยุดการผลิต ท าให้ขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และยังส่งผล
ให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วย นอกจากน้ียังเป็นผลจากการที่การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนชะลอ
ตัวลง ทัง้นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ ์ 2555 คาดว่า เศรษฐกิจไทยใน Q4/2554 จะหดตัวประมาณร้อยละ 5.2 
ชะลอลงจาก Q4/2553 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 และ Q3/2554 ทีข่ยายตัวร้อยละ 3.5 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยายตัว
ร้อยละ 1.0 ต่ ากว่าปี 2553 ทีข่ยายตัวร้อยละ 7.8 
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 ผลประกอบการ Q4/2554 เทียบกับ Q4/2553 และ Q3/2554 และปี 2554 เทียบกับปี 2553 สรุปได้ดังนี ้  
           หน่วย : ล้านบาท  
 

Q4/2553 Q3/2554 Q4/2554 
% เพ่ิม(ลด) 

ปี 2553 ปี 2554 
% 

เพ่ิม(ลด)  YoY QoQ 

ราคาน  ามันดิบดูไบเฉล่ีย 
( $/bbl) 84.3 107.1 106.5 26.3% (0.6%) 78.0 106.2 36.2% 
ยอดขาย 493,253 648,365 595,366 20.7% (8.2%) 1,898,682 2,428,165 27.9% 
: ส ารวจและผลิตฯ 35,552 42,412 45,652 28.4% 7.6% 140,656 169,646 20.6% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 90,296 109,549 105,003 16.3% (4.2%) 357,018 412,801 15.6% 
: น้ ามัน 2/ 124,287 142,326 141,377 13.8% (0.7%) 480,700 558,524 16.2% 
: การค้าระหว่างประเทศ 3/ 278,124 394,210 336,694 21.1% (14.6%) 1,061,694 1,427,552 34.5% 
: ปิโตรเคมี 4/ 13,466 17,733 18,535 37.6% 4.5% 46,459 75,171 61.8% 
: ถ่านหิน 5/ 6,574 7,101 9,658 46.9% 36.0% 24,652 30,851 25.2% 
: อื่นๆ 6/ 631 687 834 32.2% 21.4% 2,014 2,909 44.4% 
: รายการระหว่างกัน (55,677) (65,653) (62,387) (12.1%) 5.0% (214,511) (249,289) (16.2%) 
EBITDA 41,972 52,866 50,975  21.5%  (3.6%) 170,330 210,748 23.7% 
: ส ารวจและผลติฯ 26,003 29,379 32,474 24.9% 10.5% 101,839 118,012 15.9% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 11,706 16,832 9,880 (15.6%) (41.3%) 47,212 62,195 31.7% 
: น้ ามัน 2/ 2,762 3,236 2,874 4.1% (11.2%) 12,126 13,224 9.1% 
: การค้าระหว่างประเทศ 3/ (486) (43) 1,538 n.m. n.m. 2,353 3,290 39.8% 
: ปิโตรเคมี 4/ 465 1,192 614 32.0% (48.5%) 1,199 3,778 n.m. 
: ถ่านหิน 5/ 1,394 2,021 3,199 129.5% 58.3% 5,362 9,275 73.0% 
: อื่นๆ 6/ 104 158 306 194.2% 93.7% 49 646 n.m. 
: รายการระหว่างกัน 24 91 90 n.m. (1.1%) 190 328 72.6% 
EBIT 30,733 40,106 34,964 13.8% (12.8%) 123,625 155,430 25.7% 
: ส ารวจและผลติฯ 19,051 21,391 24,175 26.9% 13.0% 69,536 84,480 21.5% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 9,068 13,638 4,007 (55.8%) (70.6%) 37,955 46,992 23.8% 
: น้ ามัน 2/ 2,140 2,655 2,263 5.7% (14.8%) 9,717 10,781 10.9% 
: การค้าระหว่างประเทศ 3/ (489) (46) 1,535 n.m. n.m. 2,342 3,277 39.9% 
: ปิโตรเคมี 4/ 325 873 438 34.8% (49.8%) 831 2,894 n.m. 
: ถ่านหิน 5/ 928 1,643 2,481 167.3% 51.0% 3,936 7,204 83.0% 
: อื่นๆ 6/ (315) (139) (26) 91.7% 81.3% (884) (528) 40.3% 
: รายการระหว่างกัน 25 91 91 n.m.% (0.1%) 192 330 71.9% 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 11,070 12,760 16,011 44.6% 25.5% 46,705 55,318 18.4% 
ต้นทุนทางการเงิน 4,297 4,572 4,594 6.9% 0.5% 16,803 18,042 7.4% 
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปล่ียน 460 (5,231) 2,841 n.m. 154.3% 6,362 1,266 (80.1%) 
ภาษีเงินได้ 8,481 10,378 7,636 (10.0%) (26.4%) 33,961 43,231 27.3% 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธ ิ 22,498 21,599 16,645 (26.0%) (22.9%) 83,992 105,296 25.4% 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 7/ 7.90 7.57 5.83 (26.2%) (23.0%) 29.58 36.91 24.8% 
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หมายเหตุ : /1 ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTTNGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ีจ ากัด (PTTLNG) และบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) และรวมบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จ ากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จ ากัด (TTM (M)) และ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (DCAP) ตามสัดส่วนการถอืหุ้น  
              /2 ประกอบด้วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จ ากัด (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(PTTGE) และบริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRB) ซึ่งรวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด (TLBC) ที่ PTTRB และบริษัทถือหุน้รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 
100  

        /3 ประกอบด้วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  และบริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด (PTTT)   
        /4 ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) บริษัท พีทีที แทงค์ 

เทอร์มินัล จ ากัด (PTT TANK) รวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) รวมทั้งบริษัท พีทีที เอ็มซีซ ี
ไบโอเคม จ ากัด (PMBC) ซึ่ง ปตท.ได้ร่วมทุนกับบริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ในสัดส่วนรอ้ยละ 50  

        /5 ประกอบด้วยบรษิัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) บริษัทยอ่ยของ PTTI ได้ถือหุ้นใน
สัดส่วนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท International Coal Holdings Limited (ICH) ซึ่งถือหุ้นใน PTTAPM 
ด้วยสัดสว่นรอ้ยละ 40  

       /6 ประกอบด้วยบรษิัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) และบรษิัท พีทีที อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด (PTTI) 
            /7 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถอืโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด 

 
1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอ่ย 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป บริษัทได้น าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
(TFRS) ที่ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ทั้งนี้ รวมถงึการ
ปรับงบการเงินย้อนหลัง (Restated) ของ Q4/2553 และปี 2553 เพื่อให้สามารถเปรียบเทยีบกันได้  

   นอกจากนี้ ใน Q4/2554 PTTCH และ PTTAR บริษัทร่วมของบริษัทในกลุ่มธุรกจิปโิตรเคมแีละกลุ่มธุรกิจการกล่ัน 
ตามล าดับ ได้ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลจากการจดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เปน็บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแกนน าของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical 
Flagship) บริษัทจงึได้จัดประเภท PTTGC อยู่ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี และเพื่อประโยชนใ์นการวเิคราะห์เปรียบเทยีบ จึงจัด
ประเภทส่วนแบง่ก าไรใน PTTAR ใหม่ โดยรวมกับ PTTCH ในกลุ่มธุรกิจปโิตรเคมี ส าหรับ Q4/2553  Q3/2554 และปี 2553 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2553 

ใน Q4/2554 ปตท. และบรษิัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 595,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2553 ร้อยละ 
20.7 เป็นผลมาจากราคาขายผลติภัณฑ์ที่ปรบัตัวเพิม่ขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกจิโลก(ราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบดูไบเพิม่
จาก 84.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q4/2553 เป็น 106.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q4/2554)   และปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ ์ โดยเฉพาะจากธุรกจิก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 เริ่มด าเนินการ
ผลิตเชิงพาณชิย์ตัง้แตต่้นปี 2554  ส่งผลให้ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย รวมทัง้
ค่าใชจ้่ายอื่นและรายได้อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน (EBITDA) เพิ่มขึ้นจ านวน 9,023 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5  
อย่างไรก็ตาม ใน Q4/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 3,343 ล้านบาท ลดลงจาก 
Q4/2553 เป็นจ านวน 4,299 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.3 โดยเฉพาะจากผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิการกล่ันทีม่ีผลการ
ด าเนินงานที่ลดลง จากค่าการกล่ัน (GRM) และก าไรจากสต็อกน้ ามันที่ปรับตัวลงเมื่อเทยีบกับ Q4/2553 ซึ่งเป็นผลจากปญัหา
หนี้สินของกลุ่มประเทศในยโุรปที่ยืดเยื้อและเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัว ท าให้ก าลังซื้อในตลาดน้ ามันส าเร็จรูปลดลง ในขณะที่
อุปทานน้ ามันส าเร็จรูปได้ปรับเพิ่มขึ้น ภายหลังจากโรงกลั่นน้ ามันในภมูิภาคได้กลับมาด าเนินการตามปกตจิากการปิดซ่อมบ ารงุ 
ส่วนผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีสายอะโรเมติกสม์ีผลการด าเนินงานที่ลดลง จากราคาพาราไซลีนที่ลดลงจากก าลัง
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ซื้อในตลาดที่หดตวั นอกจากน้ี กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีสายโอเลฟนิส์มีผลการด าเนินงานที่ลดลง จากปริมาณขายที่ลดลง เน่ืองจาก
ใน Q4/2554 มีการหยุดผลิตนอกแผนงานของโรงโอเลฟินส์ I4-1 เป็นเวลา 18 วัน รวมทั้งส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวตัถุดบิ 
(Spread Margin) ลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้น MEG ที่มี Spread Margin ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกบั Q4/2553  อย่างไรก็ดี 
ใน Q4/2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,841 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 2,381 ล้านบาท จาก 
Q4/2553 ที่มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน จ านวน 460 ล้านบาท ส่งผลใหใ้น Q4/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิลดลง 
5,853 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.0 จากก าไรสุทธิ 22,498 ล้านบาทใน Q4/2553 (หรือคิดเป็น 7.90 บาทต่อหุ้น) เหลือก าไร
สุทธิ 16,645 ล้านบาทใน Q4/2554 (หรอืคิดเป็น 5.83 บาทต่อหุ้น) 

 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2554 

ใน Q4/2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 595,366 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 เป็นผลจาก
ราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรบัตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก(ราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบดูไบลดลงจาก 
107.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q3/2554 เหลือ 106.5 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q4/2554)  รวมทั้งปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์น้ ามันลดจากเหตุการณ์อุทกภัย ส่งผลให้ EBITDA ใน Q4/2554 ลดลงจาก Q3/2554 จ านวน 1,891 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.6  รวมทัง้ Q4/2554 ปตท. และบรษิัทย่อยมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 3,343 
ล้านบาท ลดลงจาก Q3/2554 จ านวน 1,126 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.2 จากผลการด าเนินงานที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจปโิตร
เคมีสายโอเลฟินส์  จาก Spread Margin ที่ลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้น MEG ที่ปรับตัวสงูขึ้นจากอุปทานที่ลดลง   รวมทัง้
ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง โดยเฉพาะจาก Spread Margin ของพาราไซลีนที่ปรบัตัวลงเมื่อ
เทียบกับ Q3/2554 เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อในตลาด 
ตลอดจนความต้องการสารพาราไซลีนของโรงพทีีเอลดลงจากการประสบภาวะขาดทุนเนื่องจากพีทีเอล้นตลาด และโรงพาราไซ
ลีนหลายแหง่ในภมูิภาคที่หยุดด าเนินการผลิตทั้งจากการปิดซ่อมบ ารุงและอุบัติเหตุเพลิงไหม้กลับมาด าเนินการผลิตได้อีกครั้งใน 
Q4/2554   ในขณะที่ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการกล่ันดีขึ้น ถึงแมว้่าค่าการกล่ัน (GRM) จะปรับตวัลงจากความกังวลต่อ
ปัญหาหนี้สาธารณะในยโุรป แต่เนื่องจากมีผลขาดทุนจากสต็อกน้ ามันลดลงเมื่อเทียบกับ Q3/2554 ใน Q4/2554 ปตท. และ
บริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,841 ล้านบาท ในขณะที่ Q3/2554 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จ านวน 
5,231 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ ปตท.สผ. ที่เพิ่มขึ้นจ านวน 7,189 
ล้านบาท ส่งผลใหใ้น Q4/2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิลดลง 4,954 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.9 จากก าไรสุทธิ 
21,599 ล้านบาท ใน Q3/2554 (หรือคิดเป็น 7.57 บาทต่อหุ้น) เหลือก าไรสุทธิ 16,645 ล้านบาท ใน Q4/2554  (หรือคิดเป็น 
5.83 บาทต่อหุ้น) 

 
ผลการด าเนินงานปี  2554 เปรียบเทียบกบัปี 2553 

ในปี 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 2,428,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 
529,483 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิม่ขึ้น โดยราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิม่ขึน้
ตามราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น (ราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบดูไบเพิม่จาก 78.0 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2553 
เป็น 106.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2554) รวมทั้งปรมิาณการขายผลิตภัณฑท์ี่เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ 
โดยเฉพาะจากธุรกจิก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติหนว่ยที่ 6 เริ่มด าเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ตัง้แต่ เดือนกรกฎาคม ปี 2553 และมกราคมป ี2554 ตามล าดับ ส่งผลให ้EBITDA เพิ่มขึ้น จ านวน 40,418 ล้านบาท 
จากจ านวน 170,330 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 210,748 ล้านบาท ในปี 2554 หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 23.7 รวมทัง้มีส่วนแบ่งก าไร
จากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 29,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 10,647 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.6 
จากผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น จากปริมาณการ
ขายที่เพิม่ขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์  เน่ืองจากโรง Ethane Cracker ของ PTTPE เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ เมื่อวันที ่ 1 
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ธันวาคม 2553 โรงผลิต HDPE และโรงผลิต LDPE ของ PTTPE เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มกราคม และ 1 
กุมภาพันธ์ 2554 ตามล าดับ รวมทัง้ราคาขายผลิตภัณฑท์ี่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ MEG ที่มี Spread Margin สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2553 จากปริมาณความตอ้งการ MEG ซึ่งเป็นวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอรป์รับตวัเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอุปทาน 
MEG ที่ลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงผลติเอทิลีนในประเทศไต้หวัน นอกจากนี ้ ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิปโิตรเคมี
สายอะโรเมติกส์ดีขึ้น โดยเฉพาะ Spread Margin ของผลิตภณัฑ์พาราไซลีนที่สูงขึ้น โดยในช่วงครึง่ปีแรก ราคาพาราไซลีน
ปรับตัวเพิม่ขึ้น จากภาวะอปุทานตึงตัว ภายหลังจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตพาราไซลีนรายใหญข่องโลกประสบภัยสึนามิ และโรง
พาราไซลีนหลายแห่งในภูมภิาคต้องหยุดด าเนินการผลิตทั้งจากการปิดซ่อมบ ารุงและอุบตัิเหตุเพลิงไหม ้ โดยสามารถกลับมา
ด าเนินการผลิตได้อีกครั้งใน Q4/2554 รวมทัง้ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิการกล่ันดีขึ้นเมื่อเทียบกบัปี 2553 จากค่าการ
กล่ัน (GRM) ที่ปรับตวัสูงขึ้นตามความต้องการใช้น้ ามัน ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ ามนั
และเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญีปุ่่นเป็นผลให้อุปทานน้ ามันตึงตวั แม้วา่ในปี 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจ านวน 1,266 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5,096 ล้านบาทจากปี 2553 ส่งผลใหใ้นปี 2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีก าไร
สุทธิเพิ่มขึ้น 21,304 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 จากก าไรสุทธิ 83,992 ล้านบาทในปี 2553 (หรือคิดเป็น 29.58 บาทตอ่
หุ้น) เป็นก าไรสุทธ ิ105,296 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 36.91 บาทต่อหุ้น) ทัง้นี้ ก าไรสุทธิร้อยละ 45 หรือจ านวน 47,246 ล้านบาท 
เกิดจากผลการด าเนินงานของ ปตท. และเป็นผลการด าเนินงานของบริษทัในเครือตามสัดส่วนการลงทุนอีกร้อยละ 55 หรือ
จ านวน 58,050 ล้านบาท 
 
1.2 ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

 1.2.1 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2553 

ใน Q4/2554 ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มีรายได้จากการขายจ านวน 45,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,100 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 จาก Q4/2553 ซึ่งส่วนใหญ่เปน็ผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเ์ฉล่ียที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 จาก 46.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน Q4/2553 เป็น 61.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบใน Q4/2554 ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิม่ขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณขายเฉลี่ยลดลงจาก 
272,198 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามนัดิบต่อวันใน Q4/2553 เหลือ 250,848 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน Q4/2554 โดย
ปริมาณขายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติยแ์ละโครงการอาทติย์เหนือ 
นอกจากนี้ ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการบงกชลดลงเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วม แม้ว่า 
ใน Q4/2554 มีปรมิาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายน้ ามันดิบของโครงการเวยีดนาม 16-1 และการขาย Diluted 
Bitumen (Dilbit) ของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เนื่องจากเริ่มการผลิตในปี 2554 

EBITDA ใน Q4/2554 จ านวน 32,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2553 จ านวน 6,471 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
24.9 อันเป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น  ประกอบกับมีการรับรู้รายได้อ่ืนจากการโอนสัดส่วนการลงทุนของ
โครงการพม่าซอติก้า โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์  โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี 
และโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง รวมทัง้ใน Q4/2554 มีการรับรู้คา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทารา จ านวน 15 
ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ใน Q4/2554 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนปิโตรเลียมเพิม่ขึ้นจากรายได้จากการขายที่เพิม่ขึ้น 
และค่าใชจ้่ายด าเนินงานเพิม่ขึ้นจากโครงการ แคนาดา ออยลแ์ซนด์ เคเคดี และโครงการเวยีดนาม 16-1 ที่เริ่มด าเนินการผลิตใน
ปี 2554 
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EBIT ใน Q4/2554 จ านวน 24,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2553 จ านวน 5,124 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
26.9 เน่ืองจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิม่ขึ้น ส่วนใหญจ่ากโครงการเอส 1 โครงการ
คอนแทร็ค 4 และโครงการเวียดนาม 16-1 ที่เริ่มมีการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2554 

   ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2554 

ใน Q4/2554 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจ านวน 45,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,240 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.6 จาก Q3/2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จาก 55.4 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน Q3/2554 เป็น 61.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน Q4/2554 
ในขณะที่ปรมิาณขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 264,961 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน Q3/2554 เหลือ 250,848 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน Q4/2554 โดยปริมาณขายทีล่ดลงส่วนใหญม่าจากการขายกา๊ซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการอาทติย์เหนือที่ลดลง นอกจากนี้ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการบงกช และโครงการพืน้ที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 รวมทั้งปรมิาณการขายกา๊ซธรรมชาติของโครงการยาดานาและเยตากุนก็ลดลง ซึ่งเปน็
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วม  อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการขายน้ ามันดิบของโครงการเวียดนาม 16-1 เพิม่ขึ้นจาก Q3/2554 
ซึ่งเป็นไตรมาสแรกที่เริ่มมีการผลิต  

EBITDA ใน Q4/2554 จ านวน 32,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2554 จ านวน 3,095 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.5 อันเป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งงวด Q4/2554 มีการรับรู้รายได้อื่นจากการโอนสัดส่วนการ
ลงทุนของโครงการพม่าซอติก้า โครงการนิวซแีลนด์ เกรทเซาธ์  โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ 
ซาการี และโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง  และค่าใชจ้่ายในการส ารวจลดลงจากค่าใชจ้่ายในการส ารวจของโครงการแคนาดา ออยล ์
แซนด์ เคเคดีลดลง แม้ว่าค่าตัดจ าหน่ายหลุมส ารวจจะเพิ่มขึ้นจากโครงการพีททีีอีพี ออสตราเลเซีย  

EBIT ใน Q4/2554 จ านวน 24,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2554 จ านวน 2,784 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
13.0 เน่ืองจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 

 ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 

ในปี  2554 ปตท.สผ. มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 169,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,990 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20.6 จากปี 2553 ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 จาก 44.8 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบในป ี2553 เป็น 55.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบในป ี2554 ตาม
ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตวัเพิ่มขึ้น นอกจากนี ้ ปรมิาณขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 264,575 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวันในปี 2553 เป็น 265,047 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันในปี 2554 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญม่าจาก
การขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการพื้นที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ปริมาณขาย Dilbit ของโครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี รวมทั้งปริมาณการขายน้ ามนัดิบของโครงการเวียดนาม 16-1 ในขณะที่ปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลงตามอัตราการผลิตที่เป็นไปตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และการขาย
น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติของโครงการบี 8/32 และ 9 เอ ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2553 

EBITDA ในปี 2554 จ านวน 118,012 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากป ี2553 จ านวน 16,173 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15.9 อันเป็นผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิม่ขึ้นดังกล่าวข้างต้น  แม้ว่าในปี 2554 ค่าใชจ้่ายในการส ารวจเพิม่ขึน้
จ านวน 3,894 ล้านบาทเมื่อเทยีบกับป ี 2553 เน่ืองจากในปี 2554 มีค่าตัดจ าหน่ายหลุมส ารวจที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่จากโครงการ
อินโดนีเซีย เซไม ทู โครงการพทีีทีอีพี ออสตราเลเซีย  โครงการพม่า เอ็ม 3 เอ็ม 7 และเอ็ม 11 และโครงการบงกช ในขณะทีป่ ี
2553 มีค่าตัดจ าหน่ายหลุมส ารวจส่วนใหญจ่ากโครงการพม่า ซอติก้า รวมทัง้มีค่าใชจ้่ายในการส ารวจเพิม่ขึ้นจากโครงการ
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แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคช โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด ์เคเคดี และโครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า  นอกจากนี ้ในปี 2554 
มีค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม เพิม่ขึ้น 3,043 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น  

   EBIT ในปี 2554 จ านวน 84,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 14,944 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  21.5 
เน่ืองจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แม้ว่าในปี 2554 ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ าหนา่ยเพิ่มขึ้น 1,129 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่จากโครงการเอส 1 โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย์ ตามสินทรัพยพ์ร้อมใชง้านที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเพิม่ขึน้
จาก โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และโครงการเวียดนาม 16-1 ที่เริ่มมีการผลิตในปี 2554 
 

 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2553 

ใน Q4/2554 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขาย 105,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,707 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 จาก Q4/2553 เน่ืองจาก 

- ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยใน Q4/2554 เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้าเมื่อเทียบกับ Q4/2553 ตามราคาน้ ามันเตาที่ใช้
อ้างอิง ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ) ลดลง
จ านวน 229 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 4,148 mmcfd ใน Q4/2553 เหลือ 3,919 mmcfd ใน Q4/2554 (ที่ค่าความ
ร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือลดลงร้อยละ 5.5  โดยหลักลดลงในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ลูกค้า EGAT  IPP และ 
SPP เน่ืองจากเกิดวิกฤตน้ าท่วมในช่วงต้น Q4/2554 ท าให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจาก 1,230,799 ตัน ใน Q4/2553 เป็น 1,500,378 ตัน ใน 
Q4/2554 (ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท. ซื้อมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีประมาณ 53,009 ตัน ใน Q4/2553 ในขณะที่ไม่มีการซื้อจาก
ผู้ผลิตปิโตรเคมี ใน Q4/2554 เพื่อน ามาขายต่อ) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 เนื่องจากโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 ด าเนินการเชิง
พาณิชย์ ตั้งแต่ ม.ค. 2554 

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกซึ่งใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ ามันดิบและแนฟทา 

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนี้มีจ านวน 9,880 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก Q4/2553 จ านวน 1,826 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 15.6  สาเหตุหลักเน่ืองจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันเตาที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขาดทุน
ในธุรกิจ NGV  เพิ่มขึ้น จากปริมาณขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  EBIT  ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 4,007 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง 
และค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4  ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2554 

ใน Q4/2554 ธุรกิจก๊าซฯ มีรายได้จากการขาย 105,003 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4,546 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 
4.2 จาก Q3/2554 เน่ืองจาก 

- ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยใน Q4/2554 เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้าเมื่อเทียบกับ Q3/2554 ตามราคาน้ ามันเตาที่ใช้
อ้างอิง ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย ลดลง 330 mmcfd จาก 4,249 mmcfd ใน Q3/2554 เหลือ 3,919 mmcfd ใน 
Q4/2554 (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือลดลงร้อยละ 7.8 ซึ่งเป็นการลดลงในทุกกลุ่มลูกค้ายกเว้นกลุ่ม
ลูกค้าโรงแยกก๊าซฯ 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิม่ขึ้นจาก 1,380,537 ตัน ใน Q3/2554 เป็น 1,500,378 ตัน ใน 
Q4/2553 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปริมาณการขายทีเ่พิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากการที่โรงแยกก๊าซอีเทนกลับมา
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ด าเนินการตามปกตใิน Q4/2554 หลังจากหยุดซ่อมบ ารุงตาม Warranty shutdown ใน Q3/2554 ส่วนราคาขายผลิตภัณฑข์อง
โรงแยกก๊าซฯเฉล่ียลดลงจากราคาตลาดปิโตรเคมีทีใ่ช้อ้างองิปรบัตัวลดลง 

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกซึ่งใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการ
ปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันดิบและแนฟทาในตลาดโลก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะของสหภาพ
ยุโรป 

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนี้มีจ านวน 9,880 ล้านบาท ลดลงจาก Q3/2554   จ านวน  6,952  ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ  41.3  สาเหตุหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่มีผลด าเนินงานลดลง จากราคาขายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซที่ลดลง 
ตามปัจจัยที่ได้กล่าวข้างต้นและต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น EBIT ในงวด Q4/2554 มีจ านวน 4,007 ล้านบาท  ตาม 
EBITDA ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 เปรียบเทียบกบัปี 2553 

รายได้จากการขายของ  ธุรกิจก๊าซฯ ใน ปี 2554 มีจ านวน 412,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 55,783 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จาก ป ี2553 สาเหตุหลักจาก 

- ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้า   ส าหรับปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียเพิ่มขึ้นจ านวน 
121 mmcfd จาก 4,040 mmcfd ใน ปี 2553 เป็น 4,161 mmcfd ใน ปี 2554 (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยมีสาเหตุหลักจากโรงแยกก๊าซหน่วยที่  6 เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ ม.ค. 54 จึงมีความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิม่ขึ้นจาก 4,289,790  ตัน ใน  ปี 2553 เป็น 5,820,091 ตัน ใน ป ี
2554 (ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท. ซื้อมาจากผู้ผลิตปโิตรเคมปีระมาณ 212,098 ตัน ใน ปี 2553 และซึ่งลดลงเป็น 6,907 ตนั 
ในปี 2554  เพื่อน ามาขายต่อ) หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 35.7 โดยเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากโรงแยกก๊าซอีเทน และโรงแยก
ก๊าซหน่วยที่ 6 เริ่มด าเนินการเชงิพาณิชย์ ตั้งแต่ ก.ค.53 และ ม.ค. 54 ตามล าดับ 

 
 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

หน่วย  : ตัน 
Q4/2553 Q3/2554 Q4/2554 

เพิ่ม(ลด) 
ปี 2553 ปี 2554 เพิ่ม (ลด) 

 YoY QoQ 
LPG 640,489 700,946 712,346 11.2% 1.6% 2,321,685 2,833,406 22.0% 
ก๊าซอีเทน 330,706 406,456 466,963 41.2% 14.9% 1,162,884 1,797,764 54.6% 
ก๊าซโพรเพน 106,425 110,670 153,539 44.3% 38.7% 268,203 541,585 101.9% 
ก๊าซโซลีนธรรมชาต ิ 153,178 162,465 167,529 9.4% 3.1% 537,019 647,337 20.5% 

รวม 1,230,799 1,380,537 1,500,378 21.9% 8.7% 4,289,790 5,820,998 35.7% 
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รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

หน่วย : 
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน Q4/2553 Q3/2554 Q4/2554 

เพิ่ม(ลด) 
ปี 2553 ปี 2554 เพิ่ม(ลด) 

 YoY QoQ 
LPG 1/, 4/ 801 841 783 (2.2%) (6.9%) 713 850 19.2% 
Ethylene 2/ 1,051 1,160 1,061 1.0% (8.5%) 1,074 1,183 10.1% 
Propylene 2/ 1,152 1,393 1,283 11.4% (7.9%) 1,130 1,381 22.2% 
High Density Polyethylene 2/ 1,271 1,399 1,329 4.6% (5.0%) 1,222 1,368 11.9% 
Polypropylene 2/ 1,419 1,606 1,423 0.3% (11.4%) 1,340 1,580 17.9% 
Naphtha 3/ 733 869 805 9.8% (7.4%) 660 853 29.2% 
หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกล่ันในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  

(กบง.) ให้คงราคา LPG ณ โรงกล่ัน (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ าหน่าย) ไว้ที่ 10.6101 บาทต่อ
กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกล่ัน
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ โรงกล่ันฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัน และให้เปล่ียนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า   

- ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมใีนตลาดโลก ซึ่งใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการ
ปรับตัวเพิม่ขึ้นในทิศทางเดียวกบัราคาน้ ามันดิบและเป็นผลมาจากความต้องการใช้ที่เพิม่ขึ้น  

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2554 อยู่ที่  62,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 14,983 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7 โดยหลักมาจากก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 
ตามราคาตลาดของปิโตรเคมีอ้างอิง  รวมทั้งปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 ได้
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อ ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามล าดับ  นอกจากนั้นก าไรจากการขายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้า
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันเตาที่ใช้อ้างอิง  แม้ว่าผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น 
จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตั้งแต่ 6 มี.ค. 2553 ถึง 15 ม.ค. 2555 รัฐบาลจะมีนโยบายให้เงินชดเชยการขาย 
NGV ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม โดย ณ 31 ธ.ค. 2554 รัฐบาลคงค้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้ ปตท. เป็นจ านวน 5,969 ล้านบาท  
และ  EBIT ในปี 2554 เป็นจ านวน 46,992 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลง และค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากโรงแยก
ก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 

 

   1.2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย 

 หน่วยธุรกิจน  ามัน 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2553 
ใน Q4/2554 หน่วยธุรกิจน้ ามันมีรายได้จากการขาย 141,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,090 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

13.8 จาก Q4/2553 เป็นผลมาจากราคาขายน้ ามันที่เพิ่มขึ้น โดยราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบเพิ่มจาก 84.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรลใน Q4/2553 เป็น 106.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q4/2554 ปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 215 ล้านลิตรหรือ



10 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จาก 5,321 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 363,811 บาร์เรลต่อวันใน Q4/2553 เป็น 5,536 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 
378,469 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสน้ี ทั้งนี้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกเว้น LPG 

EBITDA ใน Q4/2554 มีจ านวน 2,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2553 จ านวน 112 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  
4.1 เป็นผลจากก าไรที่เพิ่มเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มดีเซล และน้ ามันอากาศยาน เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้
จ านวน  2,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 123  ล้านบาท จาก EBITDA  ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเส่ือมราคาลดลง  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2554 

รายได้การขายใน Q4/2554 จ านวน 141,377 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ านวน 949 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.7 เป็นผลมาจากทั้งปริมาณและราคาขายเฉลี่ยปรบัตัวลดลงโดยราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบดูไบลดลงจาก 107.1 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q3/2554 เหลือ 106.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q4/2554   ประกอบกับปริมาณขายในไตรมาสนี้
ลดลง 54 ล้านลิตรหรือร้อยละ 1.0 จาก 5,590 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 382,174 บาร์เรลต่อวันใน Q3/2554 เหลือ 5,536 ล้านลิตร
หรือเทียบเท่า 378,469 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ ซึ่งปริมาณการขายลดลงในกลุ่มน้ ามันเตาและ LPG เน่ืองจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องหยุดด าเนินการจากเหตุการณ์อุทกภัย  

EBITDA ใน Q4/2554 จ านวน 2,874 ล้านบาท ลดลงจาก Q3/2554 จ านวน 362 ล้านบาทหรอืคิดเป็นร้อยละ 11.2 
โดยลดลงจากค่าใชจ้่ายด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มดีเซล อากาศยาน และ
เบนซิน เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้จ านวน 2,263 ล้านบาท ลดลงจ านวน 392 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 

รายได้จากการขายในปี 2554 จ านวน 558,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77,824 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เป็นผล
มาจากราคาขายน้ ามันเฉล่ียในปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก โดยราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 
106.8  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ปี 2553 อยู่ที่ระดับ 78.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส าหรับปริมาณขายในงวดนี้
เพิ่มขึ้น 1,045 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 จาก 20,762 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 357,780 บาร์เรลต่อวันในปี 2553 เป็น 
21,807 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 375,800 บาร์เรลต่อวันในปี 2554 ทั้งนี้ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มดีเซล  LPG 
และเบนซิน 

EBITDA ในปี 2554 จ านวน 13,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 1,098 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น
ของก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ ามันเตา และเบนซิน ขณะที่ก าไรลดลงในกลุ่ม LPG อากาศยาน และหล่อล่ืน EBIT ใน
งวดน้ีจ านวน 10,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,064 ล้านบาทจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 

 

   หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2553 

ใน Q4/2554 หน่วยธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขาย 336,694 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 58,570 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.1 จาก Q4/2553 จากราคาขายน้ ามันปรบัตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายในไตร
มาสนี้ลดลง 1,988 ล้านลิตรหรือลดลงร้อยละ 12.6 จาก 15,722 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,074,896 บาร์เรลต่อวันใน Q4/2553  
เหลือ 13,734 ล้านลิตรหรือเทยีบเท่า 938,979 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ ทัง้นี้ปริมาณการขายลดลงจากน้ ามันส าเร็จรูป คอน
เดนเสท รวมทั้งน้ ามันดิบลดลงจากการที่โรงกล่ัน IRPC หยุดซ่อมบ ารุงประจ าปี  

 EBITDA ใน Q4/2554 จ านวน 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2553 จ านวน 2,024 ล้านบาท โดยหลักมาจากก าไร
จากการขายคอนเดนเสทที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้จ านวน 1,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
2,024 ล้านบาท จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น 
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ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาส 3 ปี 2554 

รายได้การขายใน Q4/2554 จ านวน 336,694 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ านวน 57,516 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.6 เป็นผลมาจากปริมาณขายในไตรมาสนี้ลดลง 2,364 ล้านลิตรหรือร้อยละ 14.7 จาก 16,098 ล้านลิตรหรือเทียบเทา่ 
1,100,603 บาร์เรลต่อวันใน Q3/2554 เหลือ 13,734 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 938,979 บารเ์รลต่อวันในไตรมาสนี้ ซึ่งปริมาณการ
ขายส่วนใหญ่ลดลงจากน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป และคอนเดนเสท ประกอบกับราคาขายน้ ามันลดลงร้อยละ 14.4  

EBITDA ใน Q4/2554 จ านวน 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2554 จ านวน 1,581 ล้านบาท โดยหลักมาจากบริษัท 
ปตท. ค้าสากล จ ากัด (PTTT) มผีลก าไรเพิ่มขึ้นจากการขายน้ ามันดิบ EBIT ในไตรมาสนี้จ านวน 1,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,581 
ล้านบาท จาก EBITDA ที่เพิ่มขึน้ตามที่กล่าวข้างต้น 

 ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกันของปี 2553 

 รายได้จากการขายในปี 2554 จ านวน 1,427,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 365,858 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 
เน่ืองจากราคาขายน้ ามันเฉล่ียในปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.1 ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับปริมาณขาย
ในงวดนี้ลดลง 1,111 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8  จาก 60,256 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,038,382 บารเ์รลต่อวันในปี 2553 
เหลือ 59,145 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,019,229 บาร์เรลต่อวันในปี 2554 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ลดลงจากการขายน้ ามันดิบเนื่องจากมี
การหยุดซ่อมบ ารุงของโรงกล่ันในกลุ่มเช่น หน่วยกล่ันของ PTTGC โรงกล่ัน IRPC และ บางจาก ในขณะที่ ปี 2553 มีการหยุด
ซ่อมบ ารุงของโรงกล่ันไทยออยล์เพียงแห่งเดียว 

EBITDA ในปี 2554 จ านวน 3,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปี 2553 จ านวน 937 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มขึ้นของก าไรจากการขายคอนเดนเสทและน้ ามันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก   

 

   ธุรกิจปิโตรเคมี 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2553 

ใน Q4/2554 บริษัทย่อยของ ปตท. ที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายจ านวน 18,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก Q4/2553 จ านวน 5,069 ล้านบาทหรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 37.6 สาเหตุหลักเน่ืองจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเฉล่ีย
ผลิตภัณฑ์ของ PTTPM (บริษทัย่อยซึ่งด าเนินธุรกจิการตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) เพิม่ขึ้น โดยปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้
ร้อยละ 27.3 และราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิม่ขึ้นร้อยละ 7.8  

EBITDA มจี านวน 614 ล้านบาท และ EBIT มีจ านวน 438 ล้านบาท โดย EBITDA เพิ่มขึ้นจ านวน 149 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.0 ในขณะที่ EBIT เพิ่มขึ้นจ านวน 113 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 34.7 เมื่อเทียบกับ Q4/2553 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2554 

รายได้จากการขายใน Q4/2554 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2554 จ านวน 802 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 สาเหตุหลัก
เน่ืองจากปริมาณขายผลิตภัณฑข์อง PTTPM เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.0 

EBITDA และ EBIT มีจ านวน 614 และ 438 ล้านบาท ตามล าดับ โดย EBITDA ลดลง 578 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 48.5 ในขณะที่ EBIT ลดลง 435 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับ Q3/2554  
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ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 
ในปี 2554 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 28,712 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.8 สาเหตุหลัก

เน่ืองจากปริมาณขายผลิตภัณฑข์อง PTTPM เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.9 และราคาขายผลิตเฉลี่ยเพิม่ขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกบั ปี 
2553 

EBITDA มีจ านวน 3,778 ล้านบาท และ EBIT มีจ านวน 2,894 ล้านบาท โดย EBITDA เพิ่มขึ้นจ านวน 2,579 และ 
EBIT เพิ่มขึ้นจ านวน 2,063 ล้านบาท เมื่อเทยีบกับปี 2553  

 

1.2.3 ธุรกิจถ่านหิน 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2553 

ใน Q4/2554 มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 9,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2553 จ านวน 3,084 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.9 โดยเป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียและปริมาณขายเพิม่ขึ้น โดยราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 32.1 จาก 75.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน Q4/2553 เป็น 99.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน Q4/2554 ในขณะทีป่ริมาณขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จาก 2.9 ล้านตันใน Q4/2553 เป็น 3.1 ล้านตันใน Q4/2554 จากการเริ่มผลิตของบริเวณ Northern Lease 
ในแหล่ง Sebuku 

EBITDA จ านวน 3,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,805 ล้านบาท จาก 1,394 ล้านบาทใน Q4/2553 และ EBIT ใน 
Q4/2554 มีจ านวน 2,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2553 จ านวน 1,553 ล้านบาท จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวขา้งต้น  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2554 

ใน Q4/2554 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก Q3/2554 จ านวน 2,557 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 โดยเป็นผล
มาจากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายเพิม่ขึ้นร้อยละ 23.4 หรือเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านตันจาก 2.5 
ล้านตันใน Q3/2554 เป็น 3.1 ล้านตันใน Q4/2554 ในขณะทีร่าคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.7 จาก 94.4 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อตัน ใน Q3/2554 เป็น 99.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน Q4/2554 เน่ืองจากคุณภาพที่ดีกว่าของถ่านหินในบริเวณ 
Northern Lease ของแหล่ง Sebuku ท าให้สามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได ้

EBITDA จ านวน 3,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,178 ล้านบาท จากจ านวน 2,021 ล้านบาทใน Q3/2554 และ EBIT ใน 
Q4/2554 มีจ านวน 2,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2554 จ านวน 838 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 

ในปี 2554 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 6,199 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 โดยเป็นผลมา
จากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิม่ขึ้นร้อยละ 27.6 จาก 72.8 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อตันในปี 2553 เป็น 92.9 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อตันใน
ปี 2554 ในขณะที่ปรมิาณขายเพิ่มขึ้นเพยีงเล็กน้อย  

               EBITDA จ านวน 9,275 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 3,913 ล้านบาท จากจ านวน 5,362 ล้านบาทในปี 2553 และ EBIT ในป ี
2554 จ านวน 7,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 3,268 ล้านบาท จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น  
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1.3 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและก าไรสุทธิ  

    ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทยีบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2553 

 ใน Q4/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 16,645 ล้านบาท ลดลงจาก Q4/2553 จ านวน 5,853 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 26.0 ทั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. และ ปตท.สผ.ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
ราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก รวมถึงปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะปริมาณการขายของโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติหน่วยที่ 6 รวมทั้งผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผลมาจาก 

 : ใน Q4/2554 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 4,299 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 56.3 จาก 7,642 
ล้านบาทใน Q4/2553 เป็น 3,343 ล้านบาทใน Q4/2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันลดลง จากความกังวลต่อปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่ม
ประเทศยุโรป ท าให้เศรษฐกิจโลกเติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของประเทศ
จีน ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันของของโลกขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ันแบบ Complex (รวมผล
ก าไร/ขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันและการท า Hedging) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 8.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q4/2553 
เหลือ 4.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q4/2554 ประกอบกับในไตรมาสนี้ IRPC มีการหยุดซ่อมบ ารุงเป็นเวลา 49 วัน  

-  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง จากราคาพาราไซลีนที่ลดลง
จากก าลังซื้อในตลาดที่หดตัว 

 -  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลง เนื่องจากปริมาณขายลดลง 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ รวมทั้งใน Q4/2554  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มี Spread Margin ลดลง โดยเฉพาะเอ
ทิลีนและ HDPE ที่ราคาปรับตัวลงเมื่อเทียบกับ Q4/2553 เน่ืองจากความต้องการในตลาดผลิตภัณฑ์ขั้นต่อเนื่องค่อนข้างซบเซา 
จากความเข้มงวดทางด้านการเงินของรัฐบาลจีนเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อของประเทศ และจากความไม่แน่นอนของสภาพ
เศรษฐกิจในกลุ่มยุโรป ส่งผลให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นต่อเน่ืองชะลอการซ้ือลง    

 

 : ใน Q4/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,381 
ล้านบาท จาก Q4/2553 ที่มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 460 ล้านบาท 

: ใน Q4/2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีต้นทุนทางการเงินเพิม่ขึน้ 297 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 จาก 4,297 
ล้านบาทใน Q4/2553 เป็น 4,594 ล้านบาทใน Q4/2554  

 : ภาษีเงินไดใ้น Q4/2554 จ านวน 7,636 ล้านบาท ลดลงจาก Q4/2553 จ านวน 845 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
10.0  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2554 

 ใน Q4/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 16,645 ล้านบาท ลดลงจาก Q3/2554 จ านวน 4,954 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 22.9 ทั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. ที่ลดลงจากราคาขายผลิตภัณฑ์
ที่ปรับตัวลดลงตามตลาดโลกรวมทั้งปริมาณการขายที่ลดลงจากผลกระทบจากเหตุวิกฤติการณ์น้ าท่วม แม้ว่า ปตท.สผ.จะมีผล
การด าเนินงานดีขึ้นจากการปรับราคาก๊าซธรรมชาติก็ตาม รวมทั้งผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผลมา
จาก 

 : ใน Q4/2554 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 1,126 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.2 จาก 4,469 
ล้านบาทใน Q3/2554 เหลือ 3,343 ล้านบาทใน Q4/2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
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-  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลง จาก Spread Margin ที่ลดลงเกือบ
ทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้น MEG ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ลดลง 

-  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันลดลง โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ันแบบ Complex (รวม
ผลจากก าไรสต๊อกน้ ามันและการท า Hedging) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 5.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q3/2554 เหลือ 
4.66 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q4/2554 

-  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการด าเนินงานที่ลดลง ทั้งจาก Spread Margin ของพาราไซลีนและ
เบนซีน 

 

 : ใน Q4/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2554 ที่มี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 5,231 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ 
ปตท.สผ. ที่เพิ่มขึ้น จ านวน 7,189 ล้านบาท 

: ใน Q4/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมตี้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเพียง 22 ล้านบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.5 จาก 4,572 
ล้านบาทใน Q3/2554 เป็น 4,594 ล้านบาทใน Q4/2554  

: ภาษีเงินได้ใน Q4/2554 จ านวน 7,636 ล้านบาท ลดลงจาก Q3/2554 จ านวน 2,741 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 

 ในปี 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 105,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 21,304 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 ทั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. และ ปตท.สผ.ที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของ ปตท. ที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุก
หน่วยธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้นจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วย
ที่ 6 เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามล าดับ  รวมทั้งผลการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผลมาจาก 

 : ในปี 2554 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 10,647 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 56.6 จาก 
18,816 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 29,463 ล้านบาทในปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

-  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น เน่ืองจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นเกือบ
ทุกผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากโรง Ethane Cracker ของ PTTPE เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553  HDPE 
และ LDPE ที่เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 และ 1 กุมภาพันธ์ 2554 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ ปิโตร
เคมีสายโอเลฟินส์มี Spread Margin สูงขึ้น โดยเฉพาะ MEG จากปริมาณความต้องการ MEG ซึ่งเปน็วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโพ
ลีเอสเตอรป์รับตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอุปทาน MEG ที่ลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน Formosa ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทิลีนใน
ประเทศไต้หวัน 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันดีขึ้น จากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น
มากกว่าราคาน้ ามันดิบที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ส่วนต่างราคา 
(Crack Spread) ของน้ ามันส าเร็จรูปปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ันแบบ Complex (รวมผลจาก
ก าไรสต๊อกน้ ามันและการท า Hedging) ของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นจาก 5.07 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2553 เป็น 7.11 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2554 

- กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นจาก Spread Margin ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
พาราไซลีนจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ที่เป็นธุรกิจปลายน้ า รวมทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึ
นามิที่ญี่ปุ่นซึ่งส่งผลให้อุปทานของพาราไซลีนลดลง  
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 : ในปี 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 1,266 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5,096 ล้าน
บาท จากป ี2553 ที่มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 6,362 ล้านบาท 

: ในปี 2554 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีต้นทุนทางการเงินเพิม่ขึ้น 1,239 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 จาก 16,803 
ล้านบาทในปี 2553 เป็น 18,042 ล้านบาทในปี 2554 

: ภาษีเงินได้ในปี 2554 จ านวน 43,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,270 ล้านบาทจากปี 2553 ที่มีภาษีเงินได ้ จ านวน 
33,961 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากภาษีเงินไดข้อง ปตท.สผ. จากก าไรสุทธทิางปโิตรเลียมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจากหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชขีอง ปตท.สผ. ที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยท์ี่เป็นฐานภาษีซึ่งถูกแปลงค่าเปน็เงินเหรียญสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าที่
ลดลงจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ส่งผลให้มภีาระภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ภาษีเงนิได้ของบริษทัลดลง 8,341 ล้าน
บาท 

 

ส าหรับรายละเอียดส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มเป็นดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท Q4/2553 Q3/2554 Q4/2554 
 เพิ่ม(ลด) 

2553 2554 
   

เพิ่ม (ลด) YoY QoQ 

บริษัทร่วมธุรกิจการกลัน่ 3,914 1,455 1,052 (73.1%) (27.7%) 9,377 13,445 43.4% 
บริษัทร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 3,462 3,424 2,092 (39.6%) (38.9%) 9,179 15,794 72.1% 
บริษัทร่วมธุรกิจน้ ามัน 99 101 125 26.3% 23.8% 410 507 23.7% 
บริษัทร่วมธุรกิจก๊าซ 159 (543) 59 (62.9%) (110.9%) (115) (302) (162.6%) 
บริษัทร่วมธุรกิจอื่น 8 32 15 87.5% (53.1%) (35) 19 154.3% 
รวม 7,642 4,469 3,343 (56.3%) (25.2%) 18,816 29,463 56.6% 
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2. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่  
    31 ธันวาคม 2553 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบรษิัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทยีบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
แสดงได้ดังนี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย์ 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 เพ่ิม / (ลด) % 
สินทรัพย์หมุนเวียน 381,157 363,933 17,224 4.7 
เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

241,163 220,833 20,330 9.2 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 601,341 496,661 104,681 21.1 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 178,751 147,682 31,068 21.0 
รวมสินทรัพย์ 1,402,412 1,229,109 173,303 14.1 

หนี้สิน        
หนี้สินหมุนเวียน 280,537 241,102 39,435 16.4 
เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี) 

392,403 371,029 21,374 5.8 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 85,524 59,565 25,959 43.6 
รวมหนี้สิน 758,464 671,695 86,768 12.9 

ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 555,920 480,704 75,216 15.6 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 88,028 76,710 11,318 14.8 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 643,949 557,414 88,535 15.5 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,402,412 1,229,109 173,303 14.1 

 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพยม์ูลค่ารวมทัง้สิ้น 1,402,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป ี
2553 จ านวน 173,303 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 โดยมีสาเหตหุลักมาจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 17,224 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้
อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน เพิ่มขึ้น 31,013  13,820 และ 4,715  ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 30,481 ล้านบาท 

: เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 20,330 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.2 สาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2554 จ านวน 29,463 ล้านบาท และหัก
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จ านวน 10,922 ล้านบาท 
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: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 104,681 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 89,890 ล้านบาท ส่วนใหญจ่ากการซ้ือหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของโครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด ์เคเคดี (2) โครงการของ ปตท. ที่เพิ่มขึน้จากงานก่อสร้างสถานีเพิ่มความดันในทะเล และงานสร้างท่อส่ง
ก๊าซเส้นที่ 4 รวมเป็นจ านวน 7,829 ล้านบาท (3) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ 
PTTLNG จ านวน 3,835 ล้านบาท  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 31,068 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และค่าความนิยม เพิ่มขึ้น 31,902 และ 10,155 ล้านบาทจากการซื้อหุ้นส่วนในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดีของ 
ปตท.สผ. ท าให้ได้สินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรเป็นจ านวน 34,390 ล้านบาท   

หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 758,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 
จ านวน 86,768 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 39,435 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16.4 สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นจ านวน 27,079 และ 14,474 ล้านบาท ตามล าดับ   

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มจี านวน 392,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,374 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยมืระยะยาวของ ปตท.สผ. จ านวน 700 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ 625 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล าดับหรือเทยีบเท่า 41,701 ล้านบาท ในขณะทีม่ีการช าระคืนหุ้นกู้และพันธบัตร
ของ ปตท. จ านวน 11,357 และ 8,000 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวจ าแนกรายการหลักๆ ตามก าหนดระยะเวลา
ช าระคืนได้ดังนี้     

    หน่วย : ล้านบาท 

ก าหนดช าระคืน (นับ
จากวันที่ 31 ธ.ค.2554) 

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

ภายใน 1 ปี (31 ธ.ค. 
2555) 

30,307.60 21,796.32 100.80 450.00 -- 716.22 52.30 58.41 678.12 422.28 200.00 54,782.04 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 29,128.99 5,033.15 100.80 450.00 1,267.66 716.22 57.05 130.81 678.13 565.21 225.00 38,353.01 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 96,139.99 53,303.62 176.40 1,350.00 6,616.46 1,987.00 110.94 392.44 2,034.37 1,695.62 825.00 164,631.85 

เกิน 5 ปี 87,576.70 32,612.13 270.59 2,300.00 -- 5,589.96 190.18 270.59 2,705.54 2,684.73 -- 133,929.84 

รวม 243,153.28 112,745.22 378.00 4,550.00 7,884.12 9,009.40 410.47 852.25 6,096.16 5,367.84 1,250.00 391,696.74 

หมายเหตุ : ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ านวน 706 ล้านบาท 

เงินกู้ยืม (รวมเงินกู้ หุ้นกูแ้ละพนัธบัตรทัง้ที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วันที ่31 ธันวาคม  
2554 ประกอบด้วยเงินกู้ยมืสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้ 

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

สกุลเงินบาท 170,815.96 49,014.09 378.00 4,550.00 -- -- -- 852.25 -- 2,746.07 1,250.00 229,606.38 

สกุลเงินต่างประเทศ 72,337.32 63,731.13 -- -- 7,884.12 9,009.40 410.47 -- 6,096.16 2,621.77 -- 162,090.36 

รวม 243,153.28 112,745.22 378.00 4,550.00 7,884.12 9,009.40 410.47 852.25 6,096.16 5,367.84 1,250.00 391,696.74 

สัดส่วนเงินกู้ระยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงินกู ้
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

29.75% 56.53% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 48.84% 0.00% 41.38% 

ทั้งนี้ เงินกู้ยมื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 10,206 ล้านบาท ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง  
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หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่นๆ เพิ่มขึน้ 25,959 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีเพิม่ขึน้ 23,323 ล้านบาท จากโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคด ีของ ปตท.สผ. 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นมจี านวนรวม 643,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 จ านวน 86,535 
ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 15.5 เน่ืองจากก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 74,154 ล้านบาท จากผลประกอบการประจ าปี 2554 ของ ปตท. 
และบริษัทย่อย จ านวน 105,296 ล้านบาท   ในขณะที่มีเงินปันผลจ่าย ส าหรับผลประกอบการ H2/2553 และ H1/2554 จ านวน 
32,793 ล้านบาท  

ปตท. มีการเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และ
พนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบตัิงานประจ าในต าแหนง่งานของ ปตท. เพื่อซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ESOP Scheme) 
ในเดือนมีนาคม  มิถุนายนและกันยายน  ซึ่งส่งผลให้ทุนที่ออกและช าระแล้วเพิ่มขึ้น 72.58 ล้านบาท (7,257,600 หุ้น) และมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 1,625.70 ล้านบาท โดยที่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ใบส าคัญแสดงสิทธฯิ ที่ออกและเสนอขาย
ของบริษทัฯ เมื่อวันที่  1 กันยายน 2548 และ 29 กันยายน 2549 ได้หมดอายุแล้ว โดยมียอดคงเหลือใบส าคัญแสดงสิทธฯิ ที่ไม่
สามารถใช้สิทธิไดแ้ล้วจ านวน  0.59 และ 0.35  ล้านหน่วย ตามล าดับ   
 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกระแสเงนิสดลดลงสุทธิจ านวน 
19,669 ล้านบาท โดย ปตท. และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิต้นงวดที่ยกมาจากปี 2553 จ านวน 135,801 ล้านบาท เป็นผลให้เงิน
สดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากบั 116,132 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี ้

 
จ านวน (ล้านบาท)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 177,550            
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (160,454)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (45,423)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,489
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 7,169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างงวด -สุทธิ (19,669)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้งวด 135,801
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวด 116,132

 
  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมจี านวน 177,550 ล้านบาท มาจากก าไรสุทธติามงบก าไรขาดทุน

จ านวน 105,296 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน โดยรายการ
หลักที่มีผลให้ก าไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 55,318 ล้าน
บาท ภาษีเงินได้จ านวน 43,231 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุในก าไรส าหรับงวดจ านวน 19,930 
ล้านบาท ดอกเบี้ยจา่ยจ านวน 17,376 ล้านบาท ส าหรับรายการหลักที่มีผลให้ก าไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบง่
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 29,463 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จ านวน 3,478 ล้านบาท และก าไรจากการจ าหน่ายเงนิ



19 

ลงทุนจ านวน 994 ล้านบาท รวมทัง้มีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิทีม่ีผลใหก้ระแสเงินสดลดลงจ านวน  289 
ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 42,074 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนมจี านวน 160,454 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 

: เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 108,044 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. 
ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี  โครงการบงกช 
โครงการพีททีีอีพี ออสตราเลเซีย และโครงการอาทติย์ จ านวน 74,340 ล้านบาท นอกจากนีม้กีารลงทุนในโครงการต่างๆ ของ 
ปตท. เช่น โครงการก่อสร้างสถานีเครื่องเพิ่มความดันก๊าซในทะเล โครงการท่อส่งก๊าซบนบกเส้นที่ 4 โครงการโรงแยกก๊าซอีเทน
และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 จ านวนรวม 24,842 ล้านบาท และโครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จ านวน 2,025 ล้านบาท  

: เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุมรว่มกัน จ านวน 57,616 ล้านบาท จากการช าระเงินงวดสุดท้ายของ 
ปตท.สผ. ตามสัญญา Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada Holding Corp. 
เพื่อซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี  

: เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบรษิัทย่อย จ านวน 15,165 ล้านบาท จาก PTTML บริษัทย่อยของ PTTI ได้เข้าซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท International Coal Holdings Limited (ICH) ซึ่งประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิัทอื่นในสัดส่วนร้อยละ 100  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงินมจี านวน 45,423 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจ่าย จ านวน 41,103 
ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ย จ านวน 18,548 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู ้ปตท. จ านวน 21,481 และจ่ายคืน
พันธบัตรจ านวน 8,000 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะทีม่ีเงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ละเงินกู้ยืมระยะยาวของ ปตท.สผ. จ านวน 
700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 625 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับหรือเทียบเท่า 40,076 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้นของ ปตท.และบริษัทย่อย ซึ่งค านวณตามสูตรของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นดังนี ้

อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น หน่วย ปี 2554 ปี 2553 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.14 1.35 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 
ระยะเวลาช าระหนี้ 
Cash Cycle 

เท่า 
เท่า 
วัน 
เท่า 
วัน 
เท่า 
วัน 
วัน 

0.89 
15.35 
23.45 
77.19 
4.66 

14.65 
24.57 
3.55 

1.10 
13.87 
25.96 
77.78 
4.63 
14.42 
24.96 
5.63 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น ร้อยละ 9.03 9.16 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
เท่า 

4.26 
20.32 

 
8.00 

28.96 
1.88 

4.35 
18.46 

 
7.20 
26.91 
1.66 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.18 1.21 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล 

เท่า 
ร้อยละ 

13.24 
35.22 

12.30 
34.65 

ก าไรต่อหุ้น    
ก าไรต่อหุ้น  บาท/หุ้น 36.91 29.58 

 

3. แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในปี 2554 

เศรษฐกิจโลกในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวต่ ากว่าปี 2554 ทั้งนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2555 จะขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 3.3 จากร้อยละ 3.8 ในปี 2554 โดยกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะ จีน มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะ
ขยายตัวชะลอลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเป็นผลจากการที่รัฐบาลใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความร้อนแรงใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย์และป้องกันหนี้เสียของภาคธนาคาร ส าหรับประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนของการ
ฟื้นตัวค่อนข้างสูง  ประกอบกับปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปมีแนวโน้มยืดเยื้อและลุกลามไปประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นการฟื้นตัวในช่วงต้นปี และการที่อัตราเงินเฟ้อในจีนชะลอตัว
ลง ท าให้รัฐบาลจีนหันมาให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น อาจท าให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ได้ 

ราคาน้ ามันดิบดูไบเฉล่ียในปี 2555 คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในช่วง 100-110 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามแรง
กดดันจากเศรษฐกิจยุโรปที่อาจเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) รุนแรงจนส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอลงมาก 
รวมทั้งการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากทั้งกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC อาจท าให้ราคาปรับลดลงอย่างมากได้ ในทางกลับกัน ราคา
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น้ ามันในปี 2555 อาจปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยการผลิตที่หยุดชะงักลง (Supply Disruption) เนื่องจากการตอบโต้ของอิหร่านต่อ
มาตรการคว่ าบาตรของประเทศตะวันตก การถอนทหารสหรัฐฯออกจากอิรัก ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือ เป็นต้น  

ส าหรับค่าการกล่ันอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2555 คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ในระดับประมาณ 6-7 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง
จากปี 2554 เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลงท าให้ความต้องการน้ ามันส าเร็จรูปปรับลดลง  

ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ในปี 2555 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง เนื่องจากยังมีก าลังการผลิตส่วนเกินอยู่มาก และ
วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชะลอตัวลง โดยราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงคาด
ว่าจะอยู่ที่ 1,335 เหรียญสหรัฐฯต่อตันและราคาโพลีโพรพิลีนคาดว่าจะอยู่ที่ 1,403 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เช่นเดียวกันกับราคา
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่มีแนวโน้มต่ าลง โดยราคาเบนซีนคาดว่าจะลดลงเป็น 1,096 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาพาราไซลีน
คาดว่าจะลดลงเป็น 1,504 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่กลุ่มเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและมีมูลค่าเพิ่มมีแนวโน้มการ
เติบโตสูง  ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมก่อสร้างในเอเชีย ตลอดจน
แนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานในอาคารส านักงานและที่พักอาศัย รวมไปถึงธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ซึ่งไทยมีความได้เปรียบเรื่อง
วัตถุดิบ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้สูงกว่าปี 2554 เน่ืองจากได้รับปัจจัยหนุนจากการบริโภคและการ
ลงทุนภายในประเทศ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุอุทกภัย รวมทั้งการด าเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น 
นโยบายการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ า การปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ และมาตรการคืนภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจัยเส่ียงที่ต้องจับตามอง คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนที่จะส่งผลกระทบต่อภาค
การส่งออก  รวมทั้งปัญหาอุทกภัยซ้ าซ้อนที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว 
รวมถึงความเส่ียงของการเมืองภายในประเทศที่จะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างชาติ ทั้งนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2555 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.9   

 


