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ค าอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2553  

1. ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 

เศรษฐกิจโลกในครึ่งแรกของปี 2553 (1H/2553) มีการเติบโตสูงกว่าที่คาด โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 
(1Q/2553) เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าร้อยละ 5.0 ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 (2Q/2553) เศรษฐกิจยังคงขยายตัว
ต่อเนื่องจากไตรมาส 1Q/2553  ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ณ เดือนกรกฎาคม 2553 ไดป้รับประมาณการอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2553 เป็นร้อยละ 4.6 จากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 4.2  เนื่องจาก
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Developing and Emerging Economies) โดยเฉพาะใน
เอเชียขยายตัวในระดับสูงจากการส่งออกที่ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องและอุปสงค์ภายในประเทศมีความแข็งแกร่ง โดย IMF 
คาดการณ์ว่าในปี 2553 เศรษฐกิจเอเชียจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 7.5   ส่วนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว (Developed 
Economies) จะมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าที่คาด ทั้งนี้ IMF ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และญี่ปุ่นเป็นร้อยละ 3.3 และ 2.4 แต่ยังคงคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปไว้คงเดิมที่ร้อยละ 1.0 
เน่ืองจากปัญหาหนี้สาธารณะไม่ส่งผลกระทบรุนแรง ประกอบกับการอ่อนค่าของค่าเงินยูโรยังส่งผลดีต่อภาคการส่งออกและช่วย
บรรเทาผลกระทบเชิงลบได ้

จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นท าให้ความต้องการใช้น้ ามันของโลกใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 86.6 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ตามรายงานของส านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency-IEA) ณ เดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 และ 2Q/2552 ประมาณ 0.6 และ 2.7 ล้านบาร์เรลต่อวันตามล าดับ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการใช้น้ ามันในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่เป็นส าคัญ โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความต้องการใช้น้ ามันใน 2Q/2553 เฉล่ียอยู่
ที่ระดับ 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 และ 2Q/2552 ประมาณ 0.4 และ 0.8 ล้านบาร์เรลต่อวันตามล าดับ ในส่วน
ของราคาน้ ามันน้ัน เหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ ามันของบริษัท BP ระเบิดที่ส่งผลให้น้ ามันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกตั้งแต่เดือนเมษายน
เป็นต้นมา รวมทั้งความกังวลว่าพายุเฮอริเคนจะสร้างความเสียหายแก่การผลิตน้ ามันในอ่าวเม็กซิโก และการที่อิหร่านถูก
นานาชาติคว่ าบาตร (Sanction) อันเน่ืองมาจากการทดลองโครงการนิวเคลียร์ ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบใน 2Q/2553 ปรับตัวสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับ 1Q/2553 และ 2Q/2552  

ส าหรับเศรษฐกิจไทยใน 2Q/2553 มีการขยายตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยใน 1Q/2553 ขยายตัวสูง
ถึงร้อยละ 12 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือน กรกฎาคม 2553 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 6.5-7.5 โดยปัจจัยขับเคล่ือนหลักมาจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปลายปี  2552 ซึ่งช่วย
บรรเทาความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบภายในประเทศที่ส่งผลในด้านลบต่อภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์
ภายในประเทศรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน  
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ปัจจยัต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการ 2Q/2553 เทียบกับ 2Q/2552 และ 1Q/2553 และ 1H/2553 
เทียบกับ 1H/2552 สรุปได้ ดังนี้ 

                               หน่วย : ล้านบาท  
 

2Q/2552 1Q/2553  2Q/2553 
% เพ่ิม(ลด) 

1H/2552 1H/2553 
%  

เพ่ิม(ลด)  YoY QoQ 
ยอดขาย 387,056 449,396 495,657 28.1%   10.3% 690,565 945,053 36.9% 
: ส ารวจและผลิตฯ 28,567 33,308 37,170 30.1% 11.6% 54,585 70,478 29.1% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 78,647 82,626 91,042 15.8% 10.2% 151,120 173,668 14.9% 
: น้ ามัน 2/ 95,753 121,336 120,958 26.3% (0.3%) 182,256 242,294 32.9% 
: การค้าระหว่าง
ประเทศ 3/ 

207,356 248,178 284,948 37.4% 14.8% 355,029 533,126 50.2% 

: ปิโตรเคมี 4/ 7,952 10,588 9,754 22.7% (7.9%) 14,735 20,342 38.1% 
: ถ่านหิน 5/ 4,824 5,288 6,638 37.6% 25.5% 4,824 11,926 147.2% 
: อื่นๆ 6/ 190 342 458 141.1% 33.9% 397 800 101.5% 
: รายการระหว่างกัน (36,233) (52,270) (55,311) (52.7%) (5.8%) (72,381) (107,581) (48.6%) 
EBITDA 35,201 43,247 43,608  23.9%     0.8% 61,559 86,855 41.1% 
: ส ารวจและผลติฯ 20,375 24,580 27,037 32.7% 10.0% 38,444 51,617 34.3% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 9,215 12,728 11,540 25.2% (9.3%) 14,809 24,269 63.9% 
: น้ ามัน 2/ 3,484 3,744 2,554 (26.7%) (31.8%) 5,548 6,298 13.5% 
: การค้าระหว่าง
ประเทศ 3/ 

636 877 626 (1.6%) (28.6%) 1,326 1,502 13.3% 

: ปิโตรเคมี 4/ 365 236 208 (43.0%) (11.9%) 613 444 (27.6%) 
: ถ่านหิน 5/ 1,515 957 1,591 5.0% 66.2% 1,515 2,548 68.2% 
: อื่นๆ 6/ (435) 58 1 100.2% (98.3%) (741) 59 108.0% 
: รายการระหว่างกัน 46 67 51 10.9% (23.9%) 45 118 162.2% 
EBIT 24,723 31,243 30,610 23.8% (2.0%) 41,964 61,853 47.4% 
: ส ารวจและผลติฯ 13,181 15,939 17,363 31.7% 8.9% 24,756 33,302 34.5% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 7,043 10,700 9,406 33.6% (12.1%) 10,743 20,106 87.2% 
: น้ ามัน 2/ 2,692 3,037 1,991 (26.0%) (34.4%) 4,151 5,028 21.1% 
: การค้าระหว่าง
ประเทศ 3/ 

634      874 623 (1.7%) (28.7%) 1,321 1,497 13.3% 

: ปิโตรเคมี 4/ 325 176 128 (60.6%) (27.3%) 534 304 (43.1%) 
: ถ่านหิน 5/ 1,320 620 1,249 (5.4%) 101.5% 1,320 1,869 41.6% 
: อื่นๆ 6/ (520) (171) (202) 61.2% (18.1%) (909) (372) 59.1% 
: รายการระหว่างกัน 48 68 52 8.3% (23.5%) 48 119 147.9% 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธ ิ 19,895 23,021 16,685 (16.1%)    (27.5%) 27,344 39,705 45.2% 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 7/ 

 7.04   8.12   5.88 (16.5%)    (27.6%) 9.68 14.00 44.6% 

หมายเหตุ : 1/ ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จ ากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) 
จ ากัด (TTM (M)) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (DCAP) ตามสัดส่วนการถือหุ้น และรวมบริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTTNGD) 
บริษัท พีทีท ีแอลเอน็จี จ ากัด (PTTLNG) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) และบรษิัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTTI) จากการ
ลงทุนใน East Mediterranean Gas (S.A.E) (EMG) ประเทศอียิปต์ ด้วยสดัส่วนรอ้ยละ 25  
 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) และรวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด (TLBC) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัท
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ย่อยของ ปตท.ตั้งแต่วนัที่ 31 สิงหาคม 2552 จากการที่ PTTRB ได้เข้าซื้อหุ้นของ TLBC ในสัดส่วนร้อยละ 51.05 ในขณะที่ ปตท.ถือหุ้นในสัดสว่นรอ้ยละ 
48.95  
 3/ ประกอบด้วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  และบริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด (PTTT)   
 4/ ประกอบด้วยบรษิัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) และรวมบริษทั 
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) ตามสัดส่วนการถือหุน้ และรวมบรษิัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ากัด (PTT TANK) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2552 
 5/ ประกอบด้วยบริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) บริษทัย่อยของ บริษัท พีทีท ี
อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (PTTI) ได้เข้าซื้อในสัดสว่นร้อยละ 60 
 6/ ประกอบด้วยบริษัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) และบริษัท พีทีที 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (PTTI) 
 7/ ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด 
 
1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทยอ่ย 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2552 

ใน 2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 495,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 จ านวน 
108,601 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 มีก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน (EBITDA) จ านวน 43,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 
จ านวน 8,407 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นและปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและของประเทศ อย่างไรก็ดีใน 
2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 334 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2552 จ านวน 2,506 ล้านบาท 
นอกจากนี้ ใน 2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 2,863 ล้านบาท ลดลงจาก 
2Q/2552 จ านวน 5,162 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.3 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจการกล่ันมีผลด าเนินงานที่ลดลง อัน
เน่ืองมาจากค่าการกล่ัน (GRM) ที่ปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรป นโยบายการเงิน
ที่เข้มงวดของจีนและการกลับมาเดินเครื่องของโรงกล่ันในภูมิภาคหลังจากที่หยุดซ่อมบ ารุงประจ าปีและหยุดฉุกเฉิน รวมทั้งโรง
กล่ัน Samref ในตะวันออกกลางเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนด ประกอบกับใน 2Q/2553 มีผลขาดทุนจากสต็อก
น้ ามัน (Stock Loss) และมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (Lower of cost or market- LCM) ในขณะที่ 2Q/2552 มี
ก าไรจากสต๊อกน้ ามัน ส่วนกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการด าเนินงานลดลงจากปัญหาอุปทานผลิตภัณฑ์อะโรเม
ติกส์ที่มีมากเกินความต้องการ ภายหลังจากที่โรงอะโรเมติกส์ใหม่ในตะวันออกกลางได้เริ่มด าเนินการผลิตในไตรมาสนี้ รวมทั้ง 
โรงอะโรเมติกส์ในภูมิภาคกลับมาด าเนินการผลิตหลังจากหยุดซ่อมบ ารุง ส่งผลให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Product-
to-feed (P2F) Margin) ของพาราไซลีนลดลงเมื่อเทียบกับ 2Q/2552 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น โดยมี P2F Margin ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q/2552 โดยราคาปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีการฟื้นตัวตามราคา
น้ ามันดิบที่สูงขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีน รวมทั้งมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากหน่วยผลิต LLDPE ของ PTTPE (บริษัทย่อยของ PTTCH) ที่ได้เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2553 ประกอบกับใน 2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 3,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 
จ านวน 534 ล้านบาท ส่งผลให้ใน 2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิลดลง 3,210 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.1 จาก 
19,895 ล้านบาทใน 2Q/2552 (หรือคิดเป็น 7.04 บาทต่อหุ้น) เหลือ 16,685 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 5.88 บาทต่อหุ้น) 
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ใน 2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ านวน 46,261 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.3 มี EBITDA จ านวน 43,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ านวน 361 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นและปริมาณขายที่สูงขึ้น 
อย่างไรก็ตามใน 2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 334 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 
3,418 ล้านบาท นอกจากนี้ ใน 2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 2,863 ล้านบาท 
ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 2,224 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  43.7 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจการกล่ันที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q/2553 ทั้งนี้ เนื่องจากใน 2Q/2553 มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ ามัน (Stock Loss) และมีผล
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (Lower of cost or market- LCM) รวมทั้ง P2F margin โดยเฉพาะเบนซีนและพาราไซลี
นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง เนื่องจากอุปทานที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะจากโรงงานอะโรเมติกส์ใหม่ใน
ตะวันออกกลางได้เริ่มด าเนินการผลิตในไตรมาสนี้ ตลอดจนโรงงานอะโรเมติกส์ในภูมิภาคได้เริ่มกลับมาด าเนินการผลิตเป็นปกติ
หลังจากหยุดซ่อมบ ารุง ประกอบกับใน 2Q/2553 เป็นฤดูกาลปิดซ่อมบ ารุงของโรงผลิตสาร Purified Terphthalic Acid (PTA) 
ท าให้ความต้องการพาราไซลีนเพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นปรับตัวลงด้วย นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการ
ด าเนินงานที่ลดลงจาก P2F margin ที่ปรับตัวลดลง แม้ว่าปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับใน 2Q/2553 
ปตท.และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 3,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ านวน 109 ล้านบาทส่งผลให้ใน 
2Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 16,685 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 6,336 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ  27.5 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

ปตท.และบรษิัทย่อยมีรายได้จากการขายใน 1H/2553 จ านวน 945,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 
254,488 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  36.9 ในขณะทีม่ี EBITDA จ านวน 86,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 
25,296 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 41.1 มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 4,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 
1,861 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.7 ในขณะทีม่ีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 7,950 ล้านบาท ลดลงจาก 
1H/2552 จ านวน 2,482 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบรษิัทในกลุ่มธุรกิจการกล่ันที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ลดลง อันเน่ืองมาจากค่าการกล่ัน (GRM) ที่ปรับตวัลดลงเนื่องจากใน 1H/2553 เกิดผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันจาก
ความผันผวนของราคาน้ ามันตัง้แต่กลาง 2Q/2553 ต่อเนื่องมาถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2553 อนัเนื่องมาจากปญัหาหนี้สาธารณะ
ของประเทศในกลุ่มยโุรป รวมทัง้การปรับตัวลดลงของ P2F margin ของธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ โดยเฉพาะพาราไซลีนที่
ปรับตัวลงจากอุปทานของผลิตภัณฑ์ทีม่ีมากเกินความต้องการโดยเฉพาะจากโรงงานใหม่ในตะวันออกกลาง ในขณะที่กลุ่ม
ธุรกิจปโิตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  เป็นผลจาก P2F margin ที่สูงขึ้นทกุผลิตภัณฑ์ จากการฟื้นตัวของ
ความต้องการโดยเฉพาะความตอ้งการจากประเทศจีนซ่ึงมีการจดังาน World Expo และ Asian Game แมว้่าจะมีการทยอยเปดิ
ด าเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงงานใหม่ในภมูิภาค ประกอบกับใน 1H/2553 ปตท.และบรษิทัย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 
7,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 1,219 ล้านบาทส่งผลใหใ้น 1H/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธจิ านวน 
39,705 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 14.00 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 12,361 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 45.2 

1.2 ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อย จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

 1.2.1 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 
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ใน 2Q/2553 ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มีรายได้จากการขาย 37,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,603 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 จาก 2Q/2552 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึ้นร้อย
ละ 24.2 จาก 37.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน 2Q/2552 เป็น 46.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเทา่
น้ ามันดิบใน 2Q/2553 ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตวัเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิม่ขึ้นจาก 232,957 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวนัใน 2Q/2552 เป็น 263,392 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวนัใน 2Q/2553 โดยปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการพื้นที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 โครงการ
อาทิตย์เหนือและโครงการบงกช ในขณะที่ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์และโครงการ
ไพลินลดลง 

EBITDA ใน 2Q/2553 คิดเป็น 27,037 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก 2Q/2552 จ านวน 6,662 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
32.7 อันเป็นผลมาจากราคาขายและปริมาณขายดังกล่าวข้างตน้ นอกจากนี้ ใน 2Q/2553 มคี่าใชจ้่ายในการส ารวจปโิตรเลียม
ลดลง 631 ล้านบาท เน่ืองจากในไตรมาส 2Q/2553 มีการตดัจ าหน่ายหลุมแหง้จากโครงการกัมพูชา บี (AT-01) ในขณะที ่
2Q/2552 มค่ีาตัดจ าหน่ายหลุมแห้งที่สูงกว่าไตรมาสนีจ้ากโครงการโอมาน 58 และโครงการซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร์ 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ แม้ว่า  ใน 2Q/2553 มีค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนปิโตรเลียมจ านวน 4,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 861 
ล้านบาทตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นของโครงการบงกช โครงการพื้นที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 โครงการอาทิตย์
เหนือและโครงการเอส 1  

 EBIT ใน 2Q/2553 คิดเป็น 17,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 จ านวน 4,182 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
31.7 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายใน 2Q/2553 จะเพิ่มขึ้น 2,480 ล้านบาท ส่วนใหญม่าจาก
โครงการพีททีีอีพี ออสตราเลเซีย ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis 
เน่ืองจากจะมีการหยุดผลิตในปลายปี 2553 ส่งผลใหม้ีการรับรูค้่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทั้งจ านวนใน 2Q/2553 และจากโครงการพื้นที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 และโครงการอาทติย์เหนือตามปริมาณการผลิตที่เพิม่ขึ้น   

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

ใน 2Q/2553 ปตท.สผ.มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 3,862 ล้านบาทหรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 11.6 จาก 1Q/2553 ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ  9.3 จาก 42.29 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบใน 1Q/2553 เป็น 46.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน 2Q/2553 ตามราคาน้ ามันใน
ตลาดโลกที่ปรับตวัเพิ่มขึ้น และปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิม่ขึ้นจาก 257,276 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน 1Q/2553 เป็น 
263,392 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามนัดิบต่อวันใน 2Q/2553 โดยปรมิาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญม่าจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอน
เดนเสทของโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 และปริมาณการขายน้ ามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย 
ในขณะที่ปรมิาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์เหนือลดลง  

EBITDA ใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ านวน 2,457 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 อันเป็นผลมาจาก
ราคาขายและปรมิาณขายที่เพิม่ขึ้นดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่คา่ภาคหลวงและค่าตอบแทนปโิตรเลียมเพิ่มขึ้นจ านวน 130 ล้าน
บาทตามรายไดจ้ากการขายที่เพิม่ขึ้นของโครงการพื้นที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย  

 EBIT ใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ านวน 1,424 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 
แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้น 1,033 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ซึ่งมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการคา่รื้อถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis เน่ืองจากจะมีการหยุดการผลิตในปลายป ี
2553 ส่งผลใหม้ีการรับรู้ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมทั้งจ านวนใน 2Q/2553 นอกจากนี้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิม่ขึ้นจาก
โครงการพื้นทีพ่ัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามปรมิาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น  
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ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายใน 1H/2553 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 15,893 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
29.1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 37.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบใน 1H/2552 เป็น 44.28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน 1H/2553 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 
นอกจากนี้ ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจาก 225,119 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน 1H/2552 เป็น 260,351 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวันใน 1H/2553 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการ
อาทิตย์เหนือ โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 และโครงการบงกช อย่างไรก็ตามปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลงใน 1H/2553 

EBITDA ใน 1H/2553 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 13,173 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  34.3 เป็นผลมาจากราคา
ขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจลดลง 2,080 ล้านบาท เน่ืองจากในครึง่ปีแรกนี้มี
การตัดจ าหน่ายหลุมแห้งจากโครงการกัมพูชา บี (AT-01) ในขณะที่ 1H/2552 มีค่าตัดจ าหน่ายหลุมแห้งที่สูงกว่า 1H/2553 จาก
โครงการออสเตรเลีย เอซี/พี 36 โครงการโอมาน 58 และโครงการซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร์ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รวมทั้ง
การตัดจ าหน่ายโครงการบังกลาเทศ 17 และ 18 เนื่องจากยุติการร่วมทุน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากโครงการ
อาทิตย์เหนือและโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าภาคหลวงและ
ค่าตอบแทนปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากโครงการอาทิตย์เหนือ โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย-บี 17 และโครงการบงกช 

EBIT ใน 1H/2553 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 8,546 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 34.5 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 
แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิม่ขึ้น 4,627 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการอาทติย์เหนือและโครงการพื้นทีพ่ัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามปรมิาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิม่ขึ้นจากโครงการพีทีทีอพีี ออสตราเลเซีย ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis เน่ืองจากจะมีการหยุดการผลิตในปลายปี 2553 ส่งผลใหม้ี
การรับรู้ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทั้งจ านวนใน 2Q/2553 

 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2552 

รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก  78,647 ล้านบาทใน 2Q/2552 เป็น 91,042 ล้านบาทใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้นจ านวน 
12,395 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เน่ืองจาก 

- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ) 
เพิ่มขึ้นจ านวน 449 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 3,606 mmcfd ใน 2Q/2552 เป็น 4,055 mmcfd ใน 2Q/2553 (ที่ค่า
ความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  12.5  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้า ยกเว้นลูกค้าโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากมีการ Shutdown โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 2 และ 3 ในไตรมาสนี้ ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนไม่
มีการ Shutdown ในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยใน 2Q/2553 ลดลงในทุกกลุ่มลูกค้าเมื่อเทียบกับ 2Q/2552 ยกเว้นลูกค้า
อุตสาหกรรม  

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจาก 1,080,153 ตัน ใน 2Q/2552 เป็น 962,945 ตัน ใน 
2Q/2553 (ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีประมาณ 19,917 ตัน ใน 2Q/2552 และ 16,058 ตัน ใน 
2Q/2553 เพื่อน ามาขายต่อ) หรือลดลงร้อยละ 10.9  เนื่องจากในไตรมาสนี้โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 มีการ shutdown เพื่อ 
turnaround  ประกอบกับโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2 และ 3 Shutdown เพื่อปรับเปล่ียนอุปกรณ์ส าหรับรองรับโครงการโรงแยกก๊าซ 
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อีเทน ทั้งนี้ความสามารถในการใช้ก าลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจากระดับร้อยละ 96.4 ใน 
2Q/2552 มาที่ระดับร้อยละ 82.5 ใน 2Q/2553   

- ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ปรับตัวสูงขึ้น 
ตามราคาน้ ามันและภาวะเศรษฐกิจ (ตามรายละเอียดในตารางข้างล่าง) ซึ่งส่งผลให้ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ทั้งใน
ส่วนของก๊าซอีเทน โพรเพน และก๊าซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน  

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 จ านวน 2,325 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  25.2 
สาเหตุหลักมาจากราคาขายก๊าซธรรมชาติลูกค้าอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันเตาที่ใช้อ้างอิง  ผลขาดทุนจากการ
ขาย NGV  ลดลงเนื่องจากตั้งแต่ 6 มี.ค.53 – 31 ส.ค.53  รัฐบาลมีนโยบายให้เงินชดเชยการขาย NGV ในอัตรา 2 บาทต่อ
กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อเดือน ขณะที่ EBIT ในไตรมาสนี้ อยู่ที่   9,406  ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างวด 2Q/2552 จ านวน 
2,363 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2  ปี 2553 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจ านวน 8,416 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  10.2 จาก 82,626 ล้านบาทใน 1Q/2553 เป็น 
91,042 ล้านบาทใน 2Q/2553 เน่ืองจาก 

- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ) 
เพิ่มขึ้นจ านวน 254 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 3,801 mmcfd ใน 1Q/2553 เป็น 4,055 mmcfd ใน 2Q/2553 (ที่ค่า
ความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  6.7  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มลูกค้า EGAT  และ IPP 
ประกอบกับราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้าเมื่อเทียบกับ 2Q/2552 ยกเว้นลูกค้าอุตสาหกรรม 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 960,514 ตัน ใน 1Q/2553 เป็น 962,945 ตัน 
ใน 2Q/2553 (ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมาณ 48,096 ตัน ใน 1Q/2553 และ 16,058 ตัน ใน 
2Q/2553 เพื่อน ามาขายต่อ) หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากปริมาณการขาย Ethane และ NGL ที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการใช้
ก าลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจากระดับร้อยละ 90.3 ใน 1Q/2553 มาที่ระดับร้อยละ 82.5 ใน 
2Q/2553 เน่ืองจากในไตรมาสนีโ้รงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 มีการ shutdown เพื่อ turnaround ประกอบกับโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2 
และ 3 Shutdown เพื่อปรับเปล่ียนอุปกรณ์ส าหรับรองรับโครงการโรงแยกก๊าซอีเทนรวมกันเป็นเวลา 47 วัน ในขณะที่ไตรมาสที่
แล้วมีการ Shutdown ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 2 เพื่อเชื่อมต่อกับโรงแยกก๊าซอีเทนและ Planned Shutdown ของโรงแยก
ก๊าซฯ 5 เพื่อท าการเปล่ียน Gas turbine เป็นเวลา 23 วัน  

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เฉล่ียลดลงจากราคาตลาดปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ใช้อ้างอิงปรับตัวลดลง 
รายละเอียดตามตารางข้างล่าง 

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนี้ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 1,188 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 9.3 สาเหตุหลัก
จากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่มีผลด าเนินงานลดลง จากราคาขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซที่ลดลง รวมทั้งก าไรจากการขายก๊าซ
ธรรมชาติให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง เน่ืองจากปริมาณการขายที่ลดลงและจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในอัตราทีสู่ง
กว่าราคาน้ ามันเตาที่ใช้อ้างอิงราคาขาย  EBIT ในงวด 2Q/2553 ก็ลดลงจ านวน 1,294 ล้านบาทเนื่องจาก EBITDA ที่ลดลง
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

รายได้จากการขายใน 1H/2553 เพิ่มขึ้นจ านวน 22,548 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 จาก 151,120 ล้านบาทใน 
1H/2552 เป็น 173,668 ล้านบาท ใน 1H/2553 สาเหตุหลักจาก 
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- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ) เฉล่ีย
เพิ่มขึ้นจ านวน 485 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 3,443 mmcfd ใน 1H/2552 เป็น 3,928 mmcfd ใน 1H/2553 (ที่ค่า
ความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือที่เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ ธ.ค.2552 ในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียลดลง ยกเว้นใน
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม    

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจาก 2,109,829 ตัน ใน 1H/2552 เหลือ 1,923,459 ตัน ใน 
1H/2553 (ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมาณ 65,709 ตัน ใน 1H/2552 และ 64,154 ตัน ใน 
1H/2553 เพื่อน ามาขายต่อ) หรอืลดลงร้อยละ 8.8 โดยลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1 2 3 และ 5  Shut 
Down รวมเป็นเวลา 70 วัน ส่วนหนึ่งเป็นการ turnaround และหยุดเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เพือ่รองรับโรงแยกก๊าซอีเทน ทั้งนี้
ความสามารถในการใช้ก าลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจากระดับร้อยละ 96.7 ใน 1H/2552 มาที่
ระดับร้อยละ 86.4 ใน 1H/2553  

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯเฉล่ียเพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปโิตรเคมใีนตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใน
ทิศทางเดียวกับราคาน้ ามันดิบและเป็นผลมาจากความต้องการใช้ที่เพิม่ขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว 

 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้
หน่วย  : ตัน 

2Q/2552 1Q/2553 2Q/2553 
เพ่ิม(ลด) 

1H/2552 1H/2553 เพ่ิม (ลด) 
 YoY QoQ 

LPG 605,277 562,034    549,945 (9.1%)  (2.2%)   1,196,205   1,111,979 (7.0%) 
ก๊าซอีเทน 274,931 242,372 236,076 (14.1%) (2.6%) 520,153 478,448 (8.0%) 
ก๊าซโพรเพน 64,955 31,253 58,922 (9.3%) 88.5%  134,401  90,175 (32.9%) 
ก๊าซโซลีนธรรมชาต ิ 134,989 124,855 118,002 (12.6%) (5.5%) 259,070 242,857 (6.3%) 
รวม 1,080,153 960,514 962,945 (10.9%) 0.3%  2,109,829   1,923,459  (8.8%) 

 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้
หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

2Q/2552 1Q/2553 2Q/2553 
เพ่ิม(ลด) 

1H/2552 1H/2553 เพ่ิม (ลด) 
 YoY QoQ 

LPG 1/, 4/ 405 732 703 73.6% (4.0%) 427 718 68.2% 
Ethylene 2/ 743 1,256 1,089 46.6% (13.3%) 685 1,173 71.1% 
Propylene 2/ 797 1,168 1,138 42.8% (2.6%) 734  1,153  57.0% 
High Density Polyethylene 2/ 1,144 1,313 1,187 3.8% (9.6%) 1,039 1,250 20.3% 
Polypropylene 2/ 1,116 1,340 1,340 20.1% - 1,002 1,340 33.8% 
Naphtha 3/ 470 659 647 37.7% (1.8%) 423 653 54.6% 
หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้คงราคา LPG 

ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ าหน่าย) ไว้ที่ 10.996 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2552 กบง.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ 
โรงกลั่นฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และให้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า  
แต่ยังคงราคาขายปลีกไว้ที่ 18.13 บาท/กิโลกรัม เช่นเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 จนถึงสิงหาคม 2553 และ 
กพช.ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้มีมติขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีก LPG ออกไปอีก 6 เดือน สิ้นสุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 
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EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในงวด 1H/2553 เพิ่มขึ้นจากงวด 1H/2552 จ านวน 9,460 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 63.9% 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไรจากการขายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตามราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคา
น้ ามันเตาที่ใช้อ้างอิง ประกอบกับก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตาม
ราคาตลาดของปิโตรเคมีอ้างอิง ในขณะที่ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติลดลง รวมทั้งผลขาดทุนจากการขาย NGV ลดลง เนื่องจาก
ตั้งแต่ 6 มี.ค.2553 – 31 ส.ค.2553  รัฐบาลมีนโยบายให้เงินชดเชยการขาย NGV ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม แต่ไม่เกิน 300 
ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งในงวด 1H/2553 ปตท.ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวจ านวน 1,121  ล้านบาท ขณะที่ปริมาณขาย NGV ก็
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับก าไรจากกิจการท่อส่งก๊าซฯ เพิ่มขึ้น จากมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานอนุมัติปรับ
อัตราค่าบริการผ่านท่อเพิ่มขึ้น 2.0218 บาท/MMBTU ตั้งแต่ เม.ย. 2552 ส่งผลให้ EBIT ในงวด 1H/2553 เพิ่มขึ้น 9,363 ล้าน
บาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 1.2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย 

 หน่วยธุรกิจน้้ามัน 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2552 

รายไดจ้ากการขายใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 จ านวน 25,205 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 26.3 เป็นผลมา
จากราคาขายน้ ามันที่เพิ่มขึ้น โดยราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบดูไบเพิ่มจาก 59.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลใน 2Q/2552 เป็น 78.0 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q/2553 ในขณะทีป่ริมาณขายในไตรมาสน้ีเพิ่มขึ้น 437 ล้านลิตรหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จาก 
4,684 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 323,769 บาร์เรลต่อวันใน 2Q/2552 เป็น 5,121 ล้านลิตรหรือเทยีบเท่า 353,934 บาร์เรลต่อวันใน
ไตรมาสน้ี ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย LPG น้ ามันเตาและน้ ามันก๊าด 

EBITDA ใน 2Q/2553 ลดลงจาก 2Q/2552 จ านวน 930 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 26.7 โดยลดลงจากก าไรจาก
การขายผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลและเบนซิน และมีก าไรจากสต๊อกน้ ามันที่ลดลง ส่งผลให ้ EBIT ในไตรมาสนี้ที่ลดลงจ านวน 701 
ล้านบาท จาก EBITDA ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น ขณะที่ค่าเส่ือมราคาในไตรมาสนี้ลดลง  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2553 

รายไดจ้ากการขายใน 2Q/2553 ลดลงจากไตรมาสก่อน จ านวน 378 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 เป็นผลมาจาก
ปริมาณขายในไตรมาสนี้ลดลง 96 ล้านลิตรหรือร้อยละ 1.8 จาก 5,217 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 364,579 บาร์เรลต่อวันใน 
1Q/2553 เหลือ 5,121 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 353,934 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสน้ี แม้ว่าราคาขายน้ ามันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย
ราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบเพิ่มขึ้นจาก 75.9 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลใน 1Q/2553 เป็น 78.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 
2Q/2553   

EBITDA ใน 2Q/2553 ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 1,190 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.8 โดยลดลงจากก าไรจาก
การขายผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซล เบนซินและน้ ามันอากาศยาน และมีก าไรจากสต๊อกน้ ามันที่ลดลง ส่งผลให ้ EBIT ในไตรมาสนี้ที่
ลดลงจ านวน 1,046 ล้านบาท  

ผลการด้าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

รายได้จากการขายใน 1H/2553 เพิ่มขึ้น 60,038 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 เป็นผลมาจากราคาขายน้ ามัน
เฉล่ียใน 1H/2553 ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก โดยราคาน้ ามันดิบดูไบเฉล่ียใน 1H/2553 อยู่ที่ระดับ 77.0 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ ามันดิบดูไบเฉล่ียใน 1H/2552 อยู่ที่ระดับ 51.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส าหรับปริมาณ
ขายในงวดนี้เพิ่มขึ้น 684 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 จาก 9,654 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 335,452 บาร์เรลต่อวันใน 



10 

1H/2552 เป็น 10,338 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 359,222 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2553 ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก LPG 
และน้ ามันเตา ขณะที่ปริมาณขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเบนซินและดีเซลลดลง 

EBITDA ใน 1H/2553 เพิ่มขึ้นจากงวด 1H/2552 จ านวน 750 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของก าไรจากการ
ขายผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลและน้ ามันอากาศยาน ในขณะที่ EBIT ในงวดนี้เพิ่มขึ้น 877 ล้านบาทเป็นผลมาจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น
และค่าเส่ือมราคาที่ลดลงเล็กน้อย 

 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2552 

รายไดจ้ากการขายใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 จ านวน 77,592 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 37.4 เป็นผลมา
จากราคาขายน้ ามันทีป่รับสูงขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก และปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึน้ 705 ล้านลิตรหรือคิดเป็นร้อย
ละ 4.7 จาก 14,866 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,027,546 บาร์เรลต่อวันใน 2Q/2552 เป็น 15,571 ล้านลิตรหรือเทียบเทา่ 
1,076,264 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ ทั้งนี้ปรมิาณการขายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูป 

EBITDA ใน 2Q/2553 ลดลงจาก 2Q/2552 จ านวน 10 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลดลงของก าไรจากการขาย 
ของบริษทั ปตท. ค้าสากล จ ากัด (PTTT) ขณะที่ก าไรจากการขายคอนเดนเสทและน้ ามันดบิของธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ ามันดิบที่เพิม่ขึ้น ส่งผลให ้EBIT ในไตรมาสนี้ที่ลดลงจ านวน 11 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2553 

รายไดจ้ากการขายใน 2Q/2553 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจ านวน 36,770 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.8 เป็นผล
มาจากราคาขายน้ ามันที่เพิม่ขึ้นเล็กน้อย และปริมาณขายในไตรมาสน้ีที่เพิ่มขึ้น 1,490 ล้านลิตรหรือร้อยละ 10.6 จาก 14,081 
ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 984,066 บาร์เรลต่อวันใน 1Q/2553 เป็น 15,571 ล้านลิตรหรือเทยีบเท่า 1,076,264 บาร์เรลต่อวันในไตร
มาสนี้ ซึ่งปริมาณการขายส่วนใหญ่เพิม่ขึ้นจากน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูป  

EBITDA ใน 2Q/2553 ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 252 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.6 โดยหลักเป็นการลดลง
จากก าไรจากการขายของบรษิัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด (PTTT) ส่งผลให ้ EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจ านวน 251 ล้านบาทตาม 
EBITDA ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น 

ผลการด้าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

รายได้จากการขายใน 1H/2553 เพิ่มขึ้น 178,097 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.2 เนื่องจากราคาขายน้ ามันเฉล่ีย
ใน 1H/2553 ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 45 ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณขายในงวดนี้เพิ่มขึ้น 1,323 
ล้านลิตรหรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 จาก 28,329 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 984,452 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2552 เป็น 29,651 ล้านลิตร 
หรือเทียบเท่า 1,030,420 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2553 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากน้ ามันดิบ คอนเดนเสท และน้ ามัน
ส าเร็จรูป  

EBITDA ใน 1H/2553 เพิ่มขึ้นจากงวด 1H/2552 จ านวน 176 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของก าไรจากการ
ขายคอนเดนเสทและน้ ามันดิบของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก EBIT ใน 1H/2553 
เพิ่มขึ้นจ านวน 176 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น 
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 ธุรกิจปิโตรเคมี 

 ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2552 

ใน 2Q/2553 บริษัทย่อยของ ปตท.ที่ด าเนินธุรกจิปิโตรเคมมีีรายได้จากการขายจ านวน 9,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
2Q/2552 จ านวน 1,802 ล้านบาทหรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 22.7 สาเหตุหลักเน่ืองจากราคาขายผลติภัณฑ์เฉล่ียและปริมาณขายของ 
PTTPM (บริษัทย่อยซึง่ด าเนินธุรกิจการตลาดของผลิตภัณฑโ์พลิเมอร์) ที่เพิม่ขึ้น โดยราคาขายเฉล่ียเพิม่ขึ้นร้อยละ 15.9 
ในขณะที่ปรมิาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับ 2Q/2552  

ใน 2Q/2553 EBITDA มีจ านวน 208 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2552 จ านวน 157 ล้านบาท และ EBIT ใน 2Q/2553 
มีจ านวน 128 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2552 จ านวน 197 ล้านบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากก าไรขั้นต้นของ HMC (กิจการที่
ควบคุมรว่มกันซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชนิด Polypropylene (PP)) ลดลง 109 ล้านบาทจากราคาเฉลี่ยวัตถุดบิเพิ่มขึน้
สูงกว่าราคาผลิตภัณฑ ์ โดยราคาวัตถุดิบ Ethylene และ Propylene เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.6 และ 42.8 ตามล าดับ ในขณะที่ราคา
ผลิตภัณฑ์ PP เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 20.1 รวมทั้ง PTTPM มีก าไรขั้นต้นลดลง 36 ล้านบาท 

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

รายได้จากการขายใน 2Q/2553 ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 834 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.9 สาเหตุหลัก
เน่ืองจากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย่ของ PTTPM ลดลง โดยปริมาณขายและราคาขายลดลงร้อยละ 10.2 และ 1.8 
ตามล าดับ เมื่อเทยีบกับ 1Q/2553  

ใน 2Q/2553 EBITDA ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 28 ล้านบาท และ EBIT ใน 2Q/2553 ลดลงจาก 1Q/2553 
จ านวน 48 ล้านบาท เน่ืองจากก าไรขั้นต้นของ PTTPM ลดลง 50 ล้านบาท 

ผลการด้าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

รายได้จากการขายใน 1H/2553 มีจ านวน 20,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 5,607 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.1 สาเหตุหลักเน่ืองจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและปริมาณขายของ PTTPM เพิ่มขึ้น โดยราคาขายเฉลีย่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 ในขณะที่ปริมาณขายเพิม่ขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกบั 1H/2552 

EBITDA ลดลง 169 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27.6 จาก 613 ล้านบาทใน 1H/2552 เหลือ 444 ล้านบาทใน 
1H/2553 นอกจากนี ้EBIT ลดลง 230 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 43.1 จาก 534 ล้านบาทใน 1H/2552 เหลือ 304 ล้านบาทใน 
1H/2553 เน่ืองจากก าไรขั้นต้นของ HMC ลดลง 85 ล้านบาท จากราคาเฉลี่ยวัตถุดิบเพิ่มขึน้สูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ โดยราคา
วัตถุดิบ Ethylene และ Propylene เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.1 และ 57.0 ตามล าดับ ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์ PP เพิ่มขึ้นเพยีงร้อยละ 
33.8 

 ธุรกิจถ่านหิน 

เน่ืองจากเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ปตท.ได้เข้าลงทุนในบรษิัท Strait Asia Resource Limited (SAR) (ด าเนิน
ธุรกิจโดยลงทุนในเหมืองถ่านหนิที่ประเทศอินโดนีเซีย) โดยผ่าน PTTML ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTI ท าใหม้ีการรับรู้รายได้
จากการขาย EBITDA และ EBIT ไม่เต็มงวดในปี 2552 

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2552 

ใน 2Q/2553 มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 6,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 จ านวน 1,814 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 โดย 2Q/2553 มีปริมาณขาย 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 จ านวน 0.8 ล้านตัน ในขณะที่ราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เฉล่ียลดลงร้อยละ 14.6 จาก 84.7เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ใน 2Q/2552 เหลือ 72.3 เหรยีญสหรัฐฯ ต่อตันใน 2Q/2553  
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EBITDA เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท จาก 1,515 ล้านบาทใน 2Q/2552 เป็น 1,591 ล้านบาทใน 2Q/2553 หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.0 จากก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึน้ 315 ล้านบาท ในขณะที่ EBIT ใน 2Q/2553 มจี านวน 1,249 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2552 
จ านวน 71 ล้านบาท เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ยเพิ่มขึ้น 147 ล้านบาทจากปริมาณการผลิตสินทรัพย์เหมือง
เพิ่มขึ้น 0.78 ล้านตัน (ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยใชว้ิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production (UOP))  

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

ใน 2Q/2553 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายเพิม่ขึ้นจาก 1Q/2553 จ านวน 1,350 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 
25.5 สาเหตุหลักเน่ืองจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 จาก 2.2 ล้านตันใน 1Q/2553 เป็น 2.9 ล้านตันใน 2Q/2553 ในขณะ
ที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จาก 70.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 1Q/2553 เป็น 72.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 
2Q/2553 

EBITDA เพิ่มขึ้น 634 ล้านบาทจาก 957 ล้านบาทใน 1Q/2553 เป็น 1,591 ล้านบาทใน 2Q/2553 หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ  66.2 ในขณะที่ EBIT ใน 2Q/2553 มีจ านวน 1,249 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ านวน 629 ล้านบาทจากก าไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้น 867 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

ใน 1H/2553 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 11,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 4,824 ล้าน
บาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 147.2 สาเหตุหลักเน่ืองจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0 จาก 3.8 ล้านตันใน 1H/2552 เป็น 5.1 
ล้านตันใน 1H/2553 ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงร้อยละ 16.7 จาก 85.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เหลือ 71.6 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัน 

EBITDA เพิ่มขึ้น 1,033 ล้านบาท จาก 1,515 ล้านบาทใน 1H/2552 เป็น 2,548 ล้านบาทใน 1H/2553 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 68.2 ในขณะที่ EBIT ใน 1H/2553 มีจ านวน 1,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 549 ล้านบาท จากก าไร
ขั้นต้นที่เพิม่ขึ้น 1,964 ล้านบาท แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจะเพิม่ขึ้น 484 ล้านบาทจากปริมาณการผลิตที่เพิม่ขึน้ 
1.4 ล้านตัน 

1.3 สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและก าไรสุทธิ  

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2552 

ใน 2Q/2553 ปตท.และบรษิัทยอ่ยมีก าไรสุทธิ 16,685 ล้านบาทหรือคิดเป็น 5.88 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 2Q/2552 
จ านวน 3,210 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 16.1 ทั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหนว่ยธุรกิจของ ปตท. และ
บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นแลว้ ยังเป็นผลมาจาก 

: ใน 2Q/2553 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 2,863 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2552 จ านวน 
5,162 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 64.3% โดยมีสาเหตหุลักมาจาก 

 - ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันลดลง อันเนื่องมาจากค่าการกล่ัน (GRM) ที่ปรับตัว
ลดลง เป็นผลมาจากปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรป นโยบายการเงินที่เข้มงวดของจีนและการกลับมา
เดินเครือ่งของโรงกล่ันในภูมิภาคหลังจากที่หยุดซ่อมบ ารุงประจ าปีและหยุดฉุกเฉิน รวมทั้งโรงกล่ัน Samref ในตะวันออกกลาง
เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนด ประกอบกับใน 2Q/2553 มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ ามัน (Stock Loss) และมีผลขาดทุน
จากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (Lower of cost or market- LCM) ในขณะที่ 2Q/2552 มีก าไรจากสต๊อกน้ ามัน โดยค่าการกล่ัน
ของโรงกล่ันแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ ามันและการท า hedging) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 8.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรลใน 2Q/2552 เหลือ 3.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 2Q/2553 ทั้งนี้ ใน 2Q/2553 โรงกล่ันของ TOP มีการใช้ก าลังการ
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กล่ันลดลงจากร้อยละ 98 เหลือร้อยละ 93 จากการหยุดซ่อมบ ารุงหน่วยก าจัดสารปนเปื้อนในน้ ามันเบนซินที่ 3 (HDT-3) เป็น
ระยะเวลา 10 วัน และเปล่ียนสารเร่งปฏิกิริยาในหน่วยก าจัดสารปนเปื้อนในน้ ามันดีเซลหน่วยที่ 2 (HDS-2) เป็นระยะเวลา 13 
วัน ในขณะที่ 2Q/2552 มีการหยุดเดินเครื่องหน่วยก าจัดสารปนเปื้อนในน้ ามันดีเซลหน่วยที่ 3 (HDS-3) เพื่อเปล่ียนสารเร่งปฏิริ
ยาเป็นเวลา 14 วัน และโรงกล่ันน้ ามันของ PTTAR มีปริมาณวัตถุดิบน าเข้าผลิตรวม 170 KBD ด้วย CDU Utilization Rate ที่
ร้อยละ 105 เพิ่มขึ้นจาก 2Q/2552 ที่ 159 KBD ด้วย Utilization Rate ที่ร้อยละ 97 จากการแลกเปล่ียนน้ ามันกึ่งส าเร็จรูป
ระหว่างบริษัทฯ กับโรงกล่ัน SPRC เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กัน ในขณะที่ 2Q/2552 มีการหยุดซ่อมบ ารุงหน่วย HCU ประจ าปี
รวม 32 วัน นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการด าเนินงานลดลงจากปัญหาอุปทานผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่มี
มากเกินความต้องการ ภายหลังจากที่โรงอะโรเมติกส์ใหม่ในตะวันออกกลางได้เริ่มด าเนินการผลิตในไตรมาสนี้ รวมทั้งโรงอะโร
เมติกส์ในภูมิภาคกลับมาด าเนินการผลิตหลังจากหยุดซ่อมบ ารุง ส่งผลให้ P2F margin ของพาราไซลีนปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับ 2Q/2552 โดยใน 2Q/2553 TOP มีอัตราการผลิตสารอะโรเมติกส์ลดลงจากร้อยละ 93 เหลือร้อยละ 88 รวมทั้งโรงงานอะโร
เมติกส์หน่วยที่ 1 ของ PTTAR มีการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนเป็นเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2553 เป็นผลให้ 
BTX Utilzation Rate ลดลงจากร้อยละ 82 เหลือร้อยละ 76 

 -  ผลการด าเนินงานของบริษัทรว่มในกลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีสายโอเลฟินส์ดีขึ้น เน่ืองจาก P2F margin ปรับตัว
สูงขึ้น โดยเฉพาะ MEG แม้วา่ปริมาณการผลิตจะลดลงจากการโอนวัตถุดบิก๊าซธรรมชาตจิากโรงโอเลฟินส์ให้แกโ่รง Cracker 
ของ PTTPE เพื่อท าการทดลองเดินเครื่อง (test run) รวมทั้งมกีารหยุดด าเนินการผลิตโรงโอเลฟินส์ I1 และหน่วยผลิต Oleflex 
เพื่อซ่อมบ ารุงตามแผนงานจ านวน 3 และ 7 วันตามล าดับ ในขณะที่ปริมาณการผลิต MEG ลดลงจากการหยุดด าเนินการผลิตใน
ส่วนของการขยายก าลังการผลิต 95,000 ตันต่อปี เน่ืองจากค าส่ังคุ้มครองของศาลกรณีมาบตาพดุ 

: ใน 2Q/2553 ปตท.และบรษิัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 334 ล้านบาท ลดลงจาก 2Q/2552 ที่มีก าไร
จากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,840 ล้านบาท 

: ใน 2Q/2553 ปตท.และบริษทัย่อยมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น 534 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.9 จาก 3,358 
ล้านบาทใน 2Q/2552 เป็น 3,892 ล้านบาทใน 2Q/2553 

: ภาษีเงินได้ใน 2Q/2553 เพิ่มขึน้ 223 ล้านบาท ตามก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

ใน 2Q/2553 ปตท.และบรษิัทยอ่ยมีก าไรสุทธิ 16,685 ล้านบาทหรือคิดเป็น 5.88 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 1Q/2553 
จ านวน 6,336 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27.5 ทั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหนว่ยธุรกิจของ ปตท. และ
บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นแลว้ ยังเป็นผลมาจาก 

: ใน 2Q/2553 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 2,863 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2553 จ านวน 
2,224 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 43.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันลดลง โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ันแบบ Complex (รวม
ผลจากสต็อกน้ ามันและการท า hedging) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 4.09 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1Q/2553 เหลือ 3.64 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 2Q/2553 เน่ืองจากการกลับมาเดินเครื่องของโรงกล่ันในภูมิภาคหลังจากที่หยุดซ่อมบ ารุงประจ าปี
และหยุดฉุกเฉิน รวมทั้งโรงกล่ัน Samref ในตะวันออกกลางเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนด ประกอบกับใน 2Q/2553 
มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ ามัน (Stock Loss) และมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (Lower of cost or market- LCM) 
ทั้งนี้ ใน 2Q/2553 โรงกล่ันของ TOP มีการใช้ก าลังการกล่ันที่ลดลงจากร้อยละ 94 เหลือร้อยละ 93 จากการหยุดซ่อมบ ารุงหน่วย
ก าจัดสารปนเปื้อนในน้ ามันเบนซินที่ 3 (HDT-3) เป็นระยะเวลา 10 วัน และเปล่ียนสารเร่งปฏิกิริยาในหน่วยก าจัดสารปนเปื้อน
ในน้ ามันดีเซลหน่วยที่ 2 (HDS-2) เป็นระยะเวลา 13 วัน ในขณะที่ 1Q/2553 มีการหยุดซ่อมอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
(Heat Exchanger) ของหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยที่ 2 (CCR-2) เป็นเวลา 15 วัน และใน 2Q/2553 PTTAR 
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มีปริมาณวัตถุดิบน าเข้าผลิตรวม 170 KBD ด้วย CDU Utilization Rate ร้อยละ 105 เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 ที่มีปริมาณวัตถุดิบ
น าเข้าผลิตรวม 160 KBD ด้วย CDU Utilization Rate ร้อยละ 97 เน่ืองจากใน 1Q/2553 โรงกล่ันน้ ามันของ PTTAR มีการหยุด
ผลิตบางส่วนเพื่อท าความสะอาดเตาเผา (Decoking) ของหน่วยแตกตัวน้ ามันหนักด้วยความร้อน (VBU) และหยุดผลิตทั้งหมด
เพื่อท าความสะอาดคอลัมน์ที่อุดตันของหน่วยสร้างเสถียรภาพของแนฟทาเป็นเวลา 2 วัน นอกจากนี้ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโร 
เมติกส์มีผลการด าเนินงานลดลง เนื่องจาก P2F margin ปรับตัวลดลงจากปัญหาอุปทานผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่มากเกินความ
ต้องการ ประกอบกับ ใน2Q/2553 เป็นฤดูกาลปิดซ่อมบ ารุงของโรง PTA ท าให้ความต้องการพาราไซลีนเพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ลดลงด้วย ทั้งนี้ ใน 2Q/2553 TOP มีอัตราการผลิตสารอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84 เป็นร้อยละ 88 เนื่องจากใน 1Q/2553 
TOP ได้หยุดซ่อมบ ารุงหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยที่ 2 (CCR-2) ในเดือนมกราคม 2553 ในขณะที่ 2Q/2553 
โรงงานอะโรเมติกส์ของ PTTAR มี BTX Utilization Rate ลดลงจากร้อยละ 88 เหลือร้อยละ 76 เนื่องจากใน 2Q/2553 
โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 มีการหยุดซ่อมบ ารุงเป็นเวลา 1 เดือนในเดือนมิถุนายน 2553 ในขณะที่ 1Q/2553 มีการหยุดผลิต
เป็นเวลา 6 วัน จากระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัท โกลว์ พลังงานฯ ขัดข้อง    

 -  ผลการด าเนินงานของบริษัทรว่มในกลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลง เน่ืองจาก P2F margin ปรับตัว
ลดลงทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ Ethylene และ HDPE แมว้่าปรมิาณการผลิตจะเพิม่ขึ้น  

: ใน 2Q/2553 ปตท.และบรษิัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 334 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2553 ที่มีก าไร
จากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,752 ล้านบาท 

: ใน 2Q/2553 ปตท.และบริษทัย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 3,892 ล้านบาท สูงกว่า 1Q/2553 ที่มีต้นทุนทาง
การเงินจ านวน 3,783 ล้านบาทเล็กน้อย 

: ภาษีเงินได้ใน 2Q/2553 ลดลง 115 ล้านบาท จาก 10,492 ล้านบาท ใน 1Q/2553 เหลือ 10,377 ล้านบาทใน 
2Q/2553 

 ผลการด้าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 

 ก าไรสุทธิของ ปตท.และบริษัทย่อยใน 1H/2553 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 12,361 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
45.2 ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็นผลมาจาก 

: ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 2,482 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.8 จาก 10,432 ล้านบาทใน 
1H/2552 เหลือ 7,950 ล้านบาทใน 1H/2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันลดลง  อันเน่ืองมาจากค่าการกล่ันที่ปรับตัวลดลง (GRM) 
โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ันแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ ามันและการท า hedging) ของกลุ่ม ปตท.ลดลงจาก 5.51 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1H/2552 เหลือ 3.91 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1H/2553 รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโร 
เมติกส์มีผลการด าเนินงานที่ลดลงจาก P2F margin โดยเฉพาะพาราไซลีนที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปทานผลิตภัณฑ์อะโร 
เมติกส์ที่มีมากเกินความต้องการ ภายหลังจากที่โรงอะโรเมติกส์ใหม่ในจีนและตะวันออกกลางเปิดด าเนินการในปลายปี 2552    

-  ผลการด าเนินงานของบริษัทรว่มในกลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีสายโอเลฟินส์ดีขึ้น เน่ืองจาก P2F ปรับตัวเพิม่ขึ้นทกุ
ผลิตภัณฑ์จากการฟื้นตัวของความต้องการโดยเฉพาะจากประเทศจีน แมว้่าปรมิาณการผลิตจะลดลงเนื่องจาก PTTCH หยดุ
ด าเนินการผลิตโรงโอเลฟินส์ I-1 หน่วยผลิต Oleflex โรงโอเลฟินส์ I4-1 และ I4-2 เป็นเวลา 42 วัน 66 วัน 10 วันและ 12 วัน 
ตามล าดับ นอกจากนีป้ญัหามาบตาพุดท าใหต้้องหยุดด าเนินการผลิต MEG ในส่วนของการขยายก าลังการผลิต 95,000 ตันต่อป ี

: ใน 1H/2553 ปตท.และบรษิทัย่อยมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 4,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 
จ านวน 1,861 ล้านบาท 
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: ใน 1H/2553 ปตท.และบริษทัย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 7,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1H/2552 จ านวน 
1,219 ล้านบาท 

: ภาษีเงินได้ใน 1H/2553 เพิ่มขึน้ 3,759 ล้านบาท ตามก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น  

ส าหรับรายละเอียดส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มเป็นดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 2Q/2552 1Q/2553 2Q/2553 
% เพิ่ม(ลด) 

1H/2552 1H/2553 
%  

เพิ่ม (ลด) YoY QoQ 

บริษัทร่วมธุรกิจการกลัน่ 7,348 3,286 1,286 (82.5%) (60.9%) 9,997 4,572 (54.3%) 
บริษัทร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 1,019 1,726 1,618 58.8% (6.3%) 842 3,344 297.1% 
บริษัทร่วมธุรกิจน้ ามัน 115 126 96 (16.5%) (23.8%) 241 222 (7.9%) 
บริษัทร่วมธุรกิจก๊าซ (576) (54) (110) 80.9% (103.7%) (873) (164) 81.2% 
บริษัทร่วมธุรกิจอื่น 119 3 (27) (122.7%) n.m. 225 (24) (110.7%) 
รวม 8,025 5,087 2,863 (64.3%) (43.7%) 10,432 7,950 (23.8%) 

 
2. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทัย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เปรียบเทียบกบั ณ วันที่  
         31 ธันวาคม 2552 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบรษิัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เปรียบเทยีบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
แสดงได้ดังนี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย์ 30 มิ.ย. 2553 31 ธ.ค. 2552 เพ่ิม / (ลด) % 
สินทรัพย์หมุนเวียน 312,895 294,151 18,744 6.4 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 208,560 204,577 3,983 1.9 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 499,131 474,587 24,544 5.2 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 132,429 129,229 3,200 2.5 
รวมสินทรัพย์ 1,153,015 1,102,544 50,471 4.6 
หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน 203,129 188,284 14,845 7.9 
เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี) 

358,269 354,888 3,381 1.0 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 59,524 61,281 (1,757) (2.9) 
รวมหนี้สิน 620,922 604,453 16,469 2.7 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 456,852 429,180 27,672 6.4 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 75,241 68,911 6,330 9.2 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 532,093 498,091 34,002 6.8 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,153,015 1,102,544 50,471 4.6 
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สินทรัพย ์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,153,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2552 จ านวน 50,471 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18,744 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้าและตั๋ว
เงินรับเพิ่มขึ้น 22,487 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 13,522 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 
16,670 ล้านบาท จากการช าระคืนหุ้นกู้ เงินกู ้และพันธบัตร ปตท. รวมทั้งจ่ายช าระภาษีเงินได้ประจ าปี 2552 และจ่ายเงินปันผล 

: เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 3,983 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 สาเหตุหลักจาก
การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมส าหรับผลประกอบการ 1H/2553 จ านวน 7,950 ล้านบาท รวมทั้งจากการลงทุนเพิ่มเติมใน
กองทุนรวมดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (FAM EPIF) ของ ปตท. จ านวน 1,250 ล้านบาท นอกจากนี้มี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 410 ล้านบาท ในขณะที่ 1H/2553 มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จ านวน 5,433 
ล้านบาท  

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 24,544 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 11,158 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสินทรพัย์ระหว่างการก่อสร้างของแหล่ง
มอนทาราในโครงการพทีีทีอีพ ี ออสตราเลเซีย และโครงการบงกช (2) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายกา๊ซ
ธรรมชาติเหลว ของ PTTLNG จ านวน 5,831 ล้านบาท (3) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl 
Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จ านวนประมาณ 2,418 ล้านบาท  (4) โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯอีเทน ของ ปตท.
จ านวน 1,984 ล้านบาท  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3,200 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัท PTTEP Australasia Pty Limited เพิ่มขึ้น 3,342 ล้านบาท  

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมมีจ านวน 620,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2552 จ านวน 16,469 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 14,845 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 21,615 
ล้านบาท ในขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 6,096 ล้านบาท จากการจ่ายช าระภาษีเงินได้ประจ าปี 2552  

เงนิกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มีจ านวน 358,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,381 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกูส้กุลเงินบาทของ ปตท. จ านวน 
9,802 และ 6,636 ล้านบาทตามล าดับ รวมทัง้เงินกู้ยมืระยะยาวของ PTTAC จ านวน 3,243 ล้านบาท ในขณะที่ มีการช าระคืน
หุ้นกู้ของ ปตท.สผ. จ านวน 9,500 ล้านบาท และช าระคืนพันธบัตรของ ปตท. จ านวน 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ระยะยาว
จ าแนกรายการหลักๆ ตามก าหนดระยะเวลาช าระคืนได้ดังนี้     

   หน่วย : ล้านบาท 
ก าหนดช าระคืน (นับจาก
วันที่ 30 ม.ิย.2553) 

ปตท. PTTEP DCAP TTM(T) TTM(M) HMC PTTAC PTTI ENCO รวม 

ภายใน 1 ปี (30 ม.ิย. 2554) 17,855.24 -- 77.00 570.26 27.51 98.06 -- 0.32 57.50 18,685.89 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 36,366.86 21,783.37 77.00 733.19 53.41 180.81 -- -- 230.00 59,424.64 
เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 82,785.39 16,684.02 231.00 2,199.58 169.94 1,213.02 2,245.30 8,043.30 972.50 114,544.05 
เกิน 5 ปี 127,833.34 10,490.84 213.50 3,910.37 249.25 2,527.12 3,541.80 -- 3,740.00 152,506.22 

รวม 264,840.83 48,958.23 598.50 7,413.40 500.11 4,019.01 5,787.10 8,043.62 5,000.00 345,160.80 
หมายเหตุ : ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
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เงินกู้ยืม (รวมเงินกู้ หุ้นกูแ้ละพนัธบัตรทัง้ที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วันที ่30 มิถุนายน 
2553 ประกอบด้วยเงินกู้ยมืสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้ 

       หน่วย : ล้านบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาว ปตท. PTTEP DCAP TTM(T) TTM(M) HMC PTTAC PTTI ENCO รวม 

สกุลเงินบาท 187,425.97 48,958.23 598.50 -- -- 1,450.49 -- -- 5,000.00 243,433.19 
สกุลเงินต่างประเทศ 77,414.86 -- -- 7,413.40 500.11 2,568.52 5,787.10 8,043.62 -- 101,727.61 
รวม 264,840.83 48,958.23 598.50 7,413.40 500.11 4,019.01 5,787.10 8,043.62 5,000.00 345,160.80 
สัดส่วนเงินกู้ระยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงินกู้ 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

29.23% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 63.91% 100.00% 100.00% 0.00% 29.47% 

ทั้งนี้ เงินกู้ยมื ณ 30 มิถุนายน 2553 จ านวน 21,817 ล้านบาท ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่นๆ ลดลง 1,757 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.9 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของประมาณการ
หนี้สินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต จ านวน 2,264 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเพิม่ขึ้น 560 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ านวนรวม 532,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2552 จ านวน 
34,002 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เนื่องจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 26,954 ล้านบาท จากผลประกอบการ 
1H/2553 ของ ปตท.และบริษัทย่อย จ านวน 39,705 ล้านบาท ในขณะที่งวดนี้มีการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการครึ่ง
หลังของปี 2552 จ านวน 12,752 ล้านบาท นอกจากนี้มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 285 ล้านบาทและผล
ขาดทุนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 572 ล้านบาท   

ในช่วง 1H/2553 ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
(ESOP Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ซึ่งส่งผลให้ทุนที่ออกและช าระแล้ว
เพิ่มขึ้น 52.81 ล้านบาท (5,281,300 หุ้น) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 970.91 ล้านบาท ท าให้ ณ 30 มิถุนายน 2553 
มีใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 18.18 ล้านหน่วย ประกอบด้วยใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2548 จ านวน 3.98 ล้านหน่วย (ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 31 สิงหาคม 2553) และใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่น
ที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จ านวน 14.20 ล้านหน่วย (ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 28 กันยายน 
2554) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 6,330 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ส่วนใหญ่จากก าไรสุทธิจากผล
ประกอบการ 1H/2553 ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ านวน 8,353 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลของ PTTEP จ านวน 
1,375 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท.และบริษทัย่อยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง
จ านวน 16,670 ล้านบาท โดย ปตท.และบรษิัทย่อยมีเงินสดสุทธิต้นงวดที่ยกมาจากป ี2552 จ านวน 104,056 ล้านบาท เป็นผล
ให้เงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากับ 87,386 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี ้
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จ านวน (ล้านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 54,955             
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (56,255)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (15,139)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (131)
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน (100)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างงวด -สุทธิ (16,670)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้งวด 104,056
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวด 87,386

 
  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมจี านวน 54,955 ล้านบาท มาจากก าไรสุทธติามงบก าไรขาดทุน

จ านวน 39,705 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน โดยรายการ
หลักที่มีผลให้ก าไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 25,001 ล้าน
บาท ภาษีเงินได้ 20,869 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในก าไรสุทธ ิ8,353 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 7,195 ล้านบาท ส าหรบั
รายการหลักทีม่ีผลให้ก าไรสุทธใินรูปกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,950 ล้านบาท ก าไร
จากอัตราแลกเปล่ียน 2,903 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 1,130 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิทีม่ีผล
ให้กระแสเงินสดลดลง 3,902 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 30,499 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนมจี านวน 56,255 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
: เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 47,515 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากการลงทนุเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

เพื่อการส ารวจและผลิตปโิตรเลียมจ านวน 26,412 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการบงกช โครงการพีทีทีอีพ ี ออสตราเลเซีย และ
โครงการอาทติย์ นอกจากน้ีมีการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
ของ PTTLNG จ านวน 4,470 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ 
PTTAC จ านวนประมาณ 2,584 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯอีเทนของ ปตท.จ านวน 1,292 ล้านบาท  

: เงินจ่ายเพื่อลงทุนชั่วคราว 13,769 ล้านบาท 
: เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในกองทุนรวมดชันีธุรกจิพลังงานและธุรกิจปโิตรเคมีและเคมภีัณฑ์ (FAM EPIF) ของ 

ปตท. จ านวน 1,250 ล้านบาท 
: เงินปันผลรับจ านวน 5,770 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรบัจาก PTTAR, TOP, PTTCH และ IRPC  
: เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 1,561 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงินมจี านวน 15,139 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจ่ายของ ปตท.และ
บริษัทย่อยจ านวน 14,694 ล้านบาท มีเงินสดจ่ายจากการจ่ายคืนหุ้นกู้ของ ปตท.สผ.จ านวน 9,500 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยมื
ระยะยาวของ PTTI จ านวน 7,000 ล้านบาท รวมทั้งจ่ายคืนพนัธบัตร ปตท. จ านวน 6,000 ล้านบาท  และจ่ายช าระดอกเบีย้
จ านวน 7,092 ล้านบาท ในขณะทีม่ีเงินสดรับจากการกู้ยมืระยะยาวและการออกหุ้นกู ้ จ านวนรวม 28,108 ล้านบาท 
ประกอบด้วย เงินกูย้ืมระยะยาวของ ปตท. PTTI และ PTTAC จ านวน 9,872 ล้านบาท 8,357 ล้านบาท และ 3,243 ล้านบาท
ตามล าดับ และการออกหุ้นกู้ของ ปตท. จ านวน 6,636 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้นของ ปตท.และบริษัทย่อยส าหรับ 2Q/2553 และ 1H/2553  ซึ่งค านวณตามสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) เป็นดังนี ้
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อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น หน่วย 2Q/2552 1Q/2553 2Q/2553 1H/2552 1H/2553 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.26 1.34 1.41 1.26 1.41 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.01 1.12 1.17 1.01 1.17 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น ร้อยละ 9.18 9.41 8.51 9.18 8.94 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ ร้อยละ 5.00 5.03 3.33 3.87 4.14 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.27 1.22 1.17 1.27 1.17 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย เท่า 5.78 14.41 7.45 5.90 10.88 
ก าไรต่อหุ้น       
ก าไรต่อหุ้น  บาท/หุ้น 7.04 8.12 5.88 9.68 14.00 
 

3. แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 

คาดว่าเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 (3Q/2553) จะยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัย
ความเส่ียงที่ต้องจับตามอง คือ ปญัหาหนี้สาธารณะ การขาดดุลการคลัง ของประเทศในยุโรปที่อาจส่งผลให้ภาคการเงินและภาค
การค้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวลง  

ส าหรับแนวโน้มราคาน้ ามันดิบใน 3Q/2553 คาดว่าจะเฉล่ียอยู่ที่ระดับ 75-80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ค่อนข้างทรง
ตัวเมื่อเทียบกับ 2Q/2553 เน่ืองจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป 
มาตรการรัดเข็มขัดในหลายประเทศ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่เริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง และอาจส่งผลให้ความ
ต้องการใช้น้ ามันของโลกลดลงในขณะที่โรงกล่ันในเอเชียและยุโรปกลับมาเดินเครื่องตามปกติหลังจากผ่านพ้นช่วงปิดซ่อมบ ารุง
ประจ าปีไปแล้วในไตรมาสก่อน นอกจากนี้ปริมาณน้ ามันดิบส ารองและปริมาณ Spare Capacity ของ OPEC ก็ยังอยู่ในระดับสูง
ที่ประมาณ 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ ามัน
ใน 3Q/2553 ไม่ปรับสูงขึ้นนัก และค่าการกล่ันของโรงกล่ันอาจทรงตัวหรือปรับลดลงเล็กน้อย 

ส าหรับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคาดว่าจะทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นกัน เน่ืองจากในสายโอเลฟินส์ผู้ซื้อยัง
ไม่มั่นใจในทิศทางราคาจึงท าการซื้อเท่าที่จ าเป็น ประกอบกับมีอุปทานเพิ่มขึ้นจากโรงงานใหม่ (Cracker) ที่เริ่มด าเนินการใน 
2Q/2553 รวมทั้ง Borouge Cracker ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งผลิตเอทิลีน ขนาด 1,400,000 ตันต่อปี (ใหญ่ที่สุดในโลก) มี
แผนจะเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นของ 3Q/2553 ส่วนในสายอะโรเมติกส์สินค้าคงคลังยังอยู่ในระดับสูง 

ส าหรับเศรษฐกิจไทยใน 3Q/2553 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยมีปัจจัย
หนุนจากการขยายตัวของภาคการส่งออกซึ่งจะมีความส าคัญต่อการขับเคล่ือนของเศรษฐกิจ รวมทั้งการที่เงินหยวนปรับค่าแข็ง
ขึ้นจะช่วยส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของไทย ความมั่นคงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนแผนของภาครัฐในการพยายามลด
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และการที่รัฐบาลต่ออายุมาตรการบรรเทาค่าครองชีพออกไปเพื่อชะลอการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจะ
ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส าหรับแนวโน้มการใช้พลังงานของไทยใน 3Q/2553 คาดว่าจะทรงตัว ในขณะที่การใช้ไฟฟ้า
คาดว่าจะสูงขึ้นจากการตรึงค่า Ft ต่อถึงส้ินปี 2553 


