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คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สินสดุวนัที  
30 มิถนุายน 2554  

1. ผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษทัย่อย 

เศรษฐกจิโลกในไตรมาส 2 ของปี 2554 (2Q/2554) เตบิโตในอตัราทชีะลอลง ทงันี IMF ณ เดอืน มถุินายน 2554 
คาดวา่เศรษฐกจิโลกใน 2Q/2554 จะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 4.2 ชะลอลงจาก 1Q/2554 ทขียายตวัรอ้ยละ 4.4 และ 2Q/2553 
ทขียายตวัรอ้ยละ 5.3 เนืองจากเศรษฐกจิประเทศพฒันาแลว้ (Developed Economies) มคีวามอ่อนแอเกนิกวา่ทคีาด โดย
สหรฐัอเมรกิายงัคงมกีารวา่งงานทเีพมิสงูขนึและมกีารขาดดุลการคลงัทเีพมิสงูขนึต่อเนือง สง่ผลใหห้นีสาธารณะของรฐับาล
เพมิขนึชนเพดานการก่อหนีท ี14.3 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สว่นยโุรปยงัไมส่ามารถแกป้ญัหาหนีสาธารณะได ้และมคีวามเสยีง
ในการผดินดัชาํระหนี เป็นเหตุใหห้ลายประเทศ เชน่ กรซี โปรตุเกส และไอรแ์ลนด ์ถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชอืถอื อกีทงั
เศรษฐกจิญปีุน่มกีารหดตวัต่อเนือง จากภยัพบิตัเิมอืปลาย 1Q/2554  

ตามรายงานของสาํนกังานพลงังานสากล (International Energy Agency - IEA) ณ เดอืนกรกฎาคม 2554 คาดวา่
ความตอ้งการใชนํ้ามนัของโลกใน 2Q/2554 เฉลยีอยูท่ ี88.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ลดลง 0.9 ลา้นบารเ์รลต่อวนัจาก 1Q/2554 ทงันี
ราคานํามนัดบิดไูบใน 2Q/2554 เฉลยีอยูท่1ี10.7 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล เพมิขนึจาก 1Q/2554 และ 2Q/2553 ทเีฉลยีอยูท่ ี
100.5 และ 78.0 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รลตามลาํดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเหตุการณ์ความไมส่งบในประเทศผูผ้ลตินํามนั
บรเิวณภมูภิาคตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนือประกอบกบัคา่เงนิเหรยีญสหรฐัฯทอ่ีอนคา่ลงจากมาตรการ ผอ่นคลายทาง
การเงนิ (QE 2) ทาํใหเ้กดิการเกง็กาํไรในตลาดซอืขายนํามนัลว่งหน้า 

เศรษฐกจิไทยใน 2Q/2554 ยงัขยายตวัไดต่้อเนือง ในอตัราทใีกลเ้คยีงกบั 1Q/2554 แต่ชะลอลงจาก 2Q/2553 จาก
เศรษฐกจิโลกทเีตบิโตชะลอลงและปญัหาในกระบวนการผลติ (supply disruption) จากผลของภยัพบิตัใินญปีุน่ สง่ผลกระทบต่อ
การสง่ออกและการลงทุนภาคเอกชน ทงันี ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ เดอืนกรกฎาคม 2554 คาดวา่เศรษฐกจิไทยในปี 2554 
จะขยายตวัในอตัราอยูท่รีอ้ยละ 4.1 ไมเ่ปลยีนแปลงจากจากทคีาดการณ์เดมิเมอืเดอืนเมษายน 2554 
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 ปจัจยัต่างๆ ดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหผ้ลประกอบการ 2Q/2554 เทยีบกบั 2Q/2553 และ 1Q/2554 และ 1H/2554 
เทยีบกบั 1H/2553 สรปุไดด้งันี 

              หน่วย : ลา้นบาท  
 

2Q/2553 1Q/2554  2Q/2554 
% เพิม(ลด) 

1H/2553 1H/2554 
%  

เพิม(ลด)  YoY QoQ 

ยอดขาย 495,339 540,857 643,577 29.9%   19.0% 944,359 1,184,434 25.4% 

: สาํรวจและผลติฯ 36,852 37,613 43,969 19.3% 16.9% 69,784 81,582 16.9% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 91,042 93,246 105,003 15.3% 12.6% 173,668 198,249 14.2% 
: นํามนั 2/ 120,916 133,253 141,568 17.1% 6.2% 242,235 274,821 13.5% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 284,948 307,875 388,773 36.4% 26.3% 533,126 696,648 30.7% 
: ปิโตรเคมี 4/ 9,754 19,630 19,273 97.6% (1.8%) 20,342 38,903 91.2% 
: ถ่านหนิ 5/ 6,638 6,887 7,205 8.5% 4.6% 11,926 14,092 18.2% 
: อนืๆ 6/ 500 691 697 39.4% 0.9% 859 1,388 61.6% 
: รายการระหวา่งกนั (55,311) (58,338) (62,911) (13.7%) (7.8%) (107,581) (121,249) (12.7%) 
EBITDA 43,465 51,853 55,054  26.7%     6.2% 86,290 106,907 23.9% 
: สาํรวจและผลติฯ 26,810 26,073 30,086 12.2% 15.4% 51,010 56,159 10.1% 

: ก๊าซ ฯ 1/ 11,633 16,640 18,843 62.0% 13.2% 24,413 35,483 45.3% 
: นํามนั 2/ 2,605 3,583 3,531 35.5% (1.5%) 6,412 7,114 10.9% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 624 2,182 (387) (162.0%) (117.7%) 1,504 1,795 19.3% 
: ปิโตรเคมี 4/ 206 970 1,001 385.9% 3.2% 440 1,971 348.0% 
: ถ่านหนิ 5/ 1,581 2,189 1,866 18.0% (14.8%) 2,526 4,055 60.5% 
: อนืๆ 6/ (45) 83 100 322.2% 20.5% (133) 183 237.6% 
: รายการระหวา่งกนั 51 133 14 (72.5%) (89.5%) 118 147 24.6% 
EBIT 31,534 38,213 42,147 33.7% 10.3% 63,098 80,360 27.4% 
: สาํรวจและผลติฯ 18,202 16,981 21,934 20.5% 29.2% 34,507 38,915 12.8% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 9,498 13,743 15,604 64.3% 13.5% 20,249 29,347 44.9% 
: นํามนั 2/ 2,058 2,912 2,950 43.3% 1.3% 5,164 5,862 13.5% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 621      2,179 (391) (163.0%) (117.9%) 1,499 1,788 19.3% 
: ปิโตรเคมี 4/ 126 807 776 515.9% (3.8%) 301 1,583 425.9% 
: ถ่านหนิ 5/ 1,239 1,652 1,428 15.3% (13.6%) 1,847 3,080 66.8% 
: อนืๆ 6/ (262) (195) (168) 35.9% 13.8% (588) (363) 38.3% 
: รายการระหวา่งกนั 

52 134 14 (73.1%) 
(89.6%) 

119 148 24.4% 
กาํไร/(ขาดทนุ) สทุธิ 17,024 34,524 32,528 91.1%    (5.8%) 39,799 67,052 68.5% 

กาํไรสทุธิต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 7/ 

 6.00   12.12   11.40 91.1%    (5.9%) 14.04 23.52 67.5% 

หมายเหตุ : /1 ประกอบดว้ยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิบรษิทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจาํกดั (PTTNGD) บรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจาํกดั (PTTLNG) และบรษิทั ผลติ
ไฟฟ้าและพลงังานรว่ม (CHPP) และรวมบรษิทั ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ไทย) จาํกดั (TTM (T)) บรษิทั ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซยี) จาํกดั (TTM (M)) และ
บรษิทั ผลติไฟฟ้าและนําเยน็ จาํกดั (DCAP) ตามสดัสว่นการถอืหุน้  
             /2 ประกอบดว้ยธุรกจินํามนั บรษิทั ปตท.(กมัพชูา) จาํกดั (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บรษิทั ปตท. กรนีเอน็เนอรย์ ีจาํกดั 
(PTTGE) บรษิทั ปตท. ธุรกจิคา้ปลกี จาํกดั (PTTRB) และรวมบรษิทั ไทยลูบ้เบลน็ดงิ จาํกดั (TLBC) จากการท ีPTTRB ไดเ้ขา้ซอืหุน้ของ TLBC ในสดัสว่น
รอ้ยละ 51.05 ในขณะท ีปตท.ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 48.95  

       /3 ประกอบดว้ยธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศ  และบรษิทั ปตท.คา้สากล จาํกดั (PTTT)   
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       /4 ประกอบดว้ยบรษิทั พทีที ี โพลเีมอร ์มารเ์กต็ตงิ จาํกดั (PTTPM) บรษิทั พทีที ี โพลเิมอร ์ โลจสิตกิส ์จาํกดั (PTTPL) บรษิทั พทีที ีแทงค ์
เทอรม์นิลั จาํกดั (PTT TANK) รวมบรษิทั พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จาํกดั (PTTAC) บรษิทั เอช็เอม็ซ ีโปลเีมอส ์จาํกดั (HMC) รวมทงับรษิทั พทีที ีเอม็ซซี ี
ไบโอเคม จาํกดั (PMBC) ซงึ ปตท.ไดร้ว่มทุนกบับรษิทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50  

        /5 ประกอบดว้ยบรษิทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซงึ PTT Mining Limited (PTTML) บรษิทัยอ่ยของ PTTI ไดถ้อืหุน้ใน
สดัสว่นเพมิขนึจากรอ้ยละ 60 เป็นรอ้ยละ 100 จากการเขา้ซอืหุน้สามญัของบรษิทั International Coal Holdings Limited (ICH) ซงึถอืหุน้ใน PTTAPM 
ดว้ยสดัสว่นรอ้ยละ 40  

       /6 ประกอบดว้ยบรษิทั เอนเนอรย์ ีคอมเพลก็ซ ์จาํกดั (EnCo) บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ ์จาํกดั (BSA) และบรษิทั พทีที ีอนิเตอร์
เนชนัแนล จาํกดั (PTTI) 
            /7 กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธทิเีป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัทถีอืโดย
บุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 

 

1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษทัย่อย 

ตงัแต่วนัท ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป บรษิทัไดนํ้าเสนองบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 
(TFRS) ทปีรบัปรงุเพอืใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ (IFRS) ทงันี รวมถงึการปรบั
งบการเงนิยอ้นหลงั (Restated) ของ 2Q/2553 และ 1H/2553 เพอืใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้ 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 643,577 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 
148,238 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 29.9 เป็นผลมาจากปรมิาณและราคาขายผลติภณัฑท์ปีรบัตวัเพมิขนึตามราคาผลติภณัฑ์
ในตลาดโลกทปีรบัสงูขนึ (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิจาก 78.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 2Q/2553 เป็น 110.7 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 2Q/2554) จากความตอ้งการผลติภณัฑท์เีพมิขนึตามการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิโลก  กาํไรก่อนหกั
ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย รวมทงัคา่ใชจ้า่ยอนืและรายไดอ้นืทไีมเ่กยีวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงาน (EBITDA) จาํนวน 55,054 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 11,589 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 26.7 จาก
ปรมิาณและราคาขายดงักลา่วขา้งตน้  นอกจากนี ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมสีว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
จาํนวน 10,409 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 7,567 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 266.2 จากผลการดาํเนินงาน
โดยรวมทดีขีนึ โดยเฉพาะจากกลุม่ธุรกจิการกลนัทมีคีา่การกลนั (GRM) ทปีรบัตวัสงูขนึตามความตอ้งการใชนํ้ามนัทเีพมิขนึ 
ประกอบกบัเหตุการณ์ความไมส่งบในประเทศผูส้ง่ออกนํามนัดบิ การอ่อนคา่ของเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และเหตุการณ์สนึามทิี
ประเทศญปีุน่ รวมทงัการปิดซ่อมบาํรงุของโรงกลนัในเอเชยีหลายแหง่ลว้นสง่ผลใหร้าคานํามนัสาํเรจ็รปูปรบัตวัอยูใ่นระดบัสงู 
นอกจากนี ผลการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสด์ขีนึ เนืองจากสว่นต่างราคาผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิ 
(Spread Margin) เพมิขนึตามภาวะเศรษฐกจิโลกทมีกีารขยายตวั โดยเฉพาะพาราไซลนีทมี ี Spread Margin สงูขนึจากความ
ตอ้งการผลติภณัฑข์นักลางและขนัปลาย นอกจากนี กลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึ จากปรมิาณ
การขายและราคาทปีรบัตวัเพมิขนึทุกผลติภณัฑ ์ โดยโรง Ethylene Cracker ขนาด 1 ลา้นตนั ของ PTTPE (บรษิทัยอ่ยของ 
PTTCH) เรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชย ์ เมอืวนัท ี 1 ธนัวาคม 2553 โรงผลติ HDPE และโรงผลติ LDPE ของ PTTPE เรมิ
ดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 มกราคม และ 1 กุมภาพนัธ ์2554 ตามลาํดบั รวมทงั Spread Margin ของผลติภณัฑ ์MEG 
เพมิสงูขนึจากอุปทานทลีดลงจากเหตุการณ์ไฟไหมโ้รงผลติ Ethylene ของผูผ้ลติในประเทศไตห้วนั (Formosa) อยา่งไรกด็ใีน 
2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 1,064 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 ทมีกีาํไรจากอตัรา
แลกเปลยีน จาํนวน 701 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้น 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธเิพมิขนึ 15,504 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ
รอ้ยละ 91.1 จาก 17,024 ลา้นบาทใน 2Q/2553 (หรอืคดิเป็น 6.00 บาทต่อหุน้) เป็น 32,528 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 11.40 บาท
ต่อหุน้) 
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ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 1 ปี 2554 

ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 643,577 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1Q/2554 จาํนวน 
102,720 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 19.0 เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑท์ปีรบัตวัเพมิขนึตามราคาผลติภณัฑใ์นตลาดโลก
ทปีรบัสงูขนึ (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิจาก 100.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 1Q/2554 เป็น 110.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รลใน 2Q/2554) EBITDA ใน 2Q/2554 จาํนวน 55,054 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1Q/2554 จาํนวน 3,201 ลา้นบาท หรอื
เพมิขนึรอ้ยละ 6.2  ในขณะท ี 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมสีว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 10,409 ลา้น
บาท ลดลงจาก 1Q/2554 จาํนวน 833 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.4 จากผลการดาํเนินงานทลีดลงของกลุ่มธุรกจิการกลนั จาก
คา่การกลนั (GRM) ทปีรบัตวัลดลงจากความกงัวลต่อปญัหาหนีสาธารณะในยโุรปและความตอ้งการใชนํ้ามนัลดลง  รวมทงัผล
การดาํเนินงานของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสล์ดลง โดยเฉพาะสว่นต่างราคาผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิ (Spread Margin) 
ของพาราไซลนีทปีรบัตวัลดลงจากอุปทานทเีพมิขนึ เนืองจากการเรมิผลติของโรงอะโรเมตกิส ์ Urumqi ในจนี และโรงอะโรเม
ตกิส ์S-Oil 2 ในเกาหลใีต ้ในขณะท ีกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึ จากปรมิาณขายของผลติภณัฑ์
โอเลฟินส ์HDPE และ LDPE ทเีพมิขนึ รวมทงัใน 2Q/2554 Spread Margin ของผลติภณัฑ ์MEG ปรบัตวัสงูขนึจากอุปทานที
ลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหมโ้รงผลติ Ethylene ของผูผ้ลติในไตห้วนั (Formosa) ทาํใหห้น่วยผลติ MEG กาํลงัการผลติรวม 1.9 
ลา้นตนั ตอ้งหยุดดาํเนินการผลติ อยา่งไรกด็ใีน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 1,064 ลา้น
บาท ลดลงจาก 1Q/2554 ทมีกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีน จาํนวน 2,592 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่ลดลงจากกาํไรจากอตัรา
แลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศของบรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ทลีดลงจาก 1,906 ลา้น
บาทใน 1Q/2554 เหลอื 102 ลา้นบาท ใน 2Q/2554 สง่ผลใหใ้น 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธลิดลง 1,996 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.8 จาก 34,524 ลา้นบาทใน 1Q/2554 (หรอืคดิเป็น 12.12 บาทต่อหุน้) เหลอื 32,528 ลา้นบาท (หรอืคดิ
เป็น 11.40 บาทต่อหุน้) 

 
ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

ใน 1H/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 1,184,434 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 
240,075 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 25.4 เป็นผลมาจากปรมิาณและราคาขายผลติภณัฑท์ปีรบัตวัเพมิขนึตามราคาผลติภณัฑ์
ในตลาดโลกทปีรบัสงูขนึ (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิจาก 77.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 1H/2553 เป็น 105.6 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 1H/2554)   EBITDA จาํนวน 106,907 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 20,617 ลา้นบาท หรอื
เพมิขนึรอ้ยละ 23.9 จากปรมิาณและราคาขายดงักลา่วขา้งตน้  นอกจากนี ใน 1H/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมสีว่นแบง่กาํไร
จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 21,651 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 13,756 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 174.2 
จากผลการดาํเนินงานทเีพมิขนึ โดยเฉพาะจากกลุม่ธุรกจิการกลนัทมีผีลการดาํเนินงานทดีขีนึเมอืเทยีบกบั 1H/2553 จากคา่การ
กลนั (GRM) ทปีรบัตวัสงูขนึตามความตอ้งการใชนํ้ามนั ประกอบกบัเหตุการณ์ความไมส่งบในประเทศผูผ้ลติและสง่ออกนํามนั
และเหตุการณ์สนึามทิปีระเทศญปีุน่เป็นผลใหอุ้ปทานนํามนัตงึตวั รวมทงัผลการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเม
ตกิสด์ขีนึ โดยเฉพาะ Spread Margin ของผลติภณัฑพ์าราไซลนีทสีงูขนึจากความตอ้งการผลติภณัฑข์นักลางและขนัปลายของ
ภมูภิาคเอเชยี  ยโุรป และสหรฐัอเมรกิา และจากโรงงานอะโรเมตกิสใ์นประเทศญปีุน่ตอ้งหยุดผลติฉุกเฉินจากผลกระทบสนึาม ิ
แมว้า่มอุีปทานเพมิมากขนึจากการเรมิดาํเนินการผลติของโรงอะโรเมตกิส ์ Urumqi และ S-Oil2  รวมทงัโรงอะโรเมตกิสใ์นญปีุน่ 
สามารถกลบัมาผลติไดใ้น 2Q/2554 เรว็กวา่ทคีาดการณ์ไว ้นอกจากนี กลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีลการดาํเนินงานทดีี
ขนึ จากปรมิาณการขายทเีพมิขนึเกอืบทุกผลติภณัฑ ์  เนืองจากโรง Cracker ของ PTTPE เรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชย ์เมอื
วนัท ี1 ธนัวาคม 2553 โรงผลติ HDPE และโรงผลติ LDPE ของ PTTPE เรมิดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 มกราคม และ 1 
กุมภาพนัธ ์2554 ตามลาํดบั รวมทงัราคาผลติภณัฑท์ปีรบัตวัดขีนึ  โดยเฉพาะ MEG ทอุีปทานหายไปจากเหตุการณ์ไฟไหมข้อง
โรงผลติในไตห้วนั (Formosa) จงึทาํให ้Spread Margin ของผลติภณัฑ ์MEG ปรบัตวัสงูขนึมาก อยา่งไรกด็ใีน 1H/2554 ปตท. 
และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 3,656 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 ทมีกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีน จาํนวน 
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2,820 ลา้นบาท โดยเป็นกาํไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศของ ปตท.สผ. เพมิขนึจาํนวน 2,306 ลา้นบาท สง่ผลให้
ใน 1H/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธเิพมิขนึ 27,253 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 68.5 จาก 39,799 ลา้นบาทใน 
1H/2553 (หรอืคดิเป็น 14.04 บาทต่อหุน้) เป็น 67,052 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 23.52 บาทต่อหุน้) 

 
1.2 ผลการดาํเนินงานของ ปตท.และบริษทัย่อยจาํแนกตามกลุ่มธรุกิจ 

 กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขนัต้นและกา๊ซธรรมชาติ 

• ธรุกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

ใน 2Q/2554 ปตท.สผ. ซงึเป็นบรษิทัยอ่ยของ ปตท. มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 43,969 ลา้นบาท เพมิขนึ 7,117 
ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 19.3 จาก 2Q/2553 ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 
เพมิขนึรอ้ยละ 21.9 จาก 46.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 2Q/2553 เป็น 56.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล
เทยีบเทา่นํามนัดบิใน 2Q/2554 ตามราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัเพมิขนึ นอกจากนี ปรมิาณขายผลติภณัฑเ์พมิขนึจาก 
263,392 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 2Q/2553 เป็น 273,310 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 2Q/2554 โดยปรมิาณ
ขายทเีพมิขนึสว่นใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติยเ์หนือและโครงการบงกช การขายก๊าซ
ธรรมชาตขิองโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-มาเลเซยี-บ ี17 และการขายนํามนัดบิและก๊าซธรรมชาตขิองโครงการเอส 1  ในขณะ
ทปีรมิาณการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติยล์ดลงเมอืเทยีบกบั 2Q/2553 

EBITDA ใน 2Q/2554 จาํนวน 30,086 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 3,276 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
12.2 อนัเป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้  แมว้า่ใน 2Q/2554 คา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจเพมิขนึ
จาํนวน 1,897 ลา้นบาทเมอืเทยีบกบั 2Q/2553 เนืองจากใน 2Q/2554 มคีา่ตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจสว่นใหญ่จากโครงการ
อนิโดนีเซยี เซไม ท ู  รวมทงัคา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนสาํหรบัปิโตรเลยีมเพมิขนึ 1,153 ลา้นบาท ตามรายไดจ้ากการขายที
เพมิขนึ   

EBIT ใน 2Q/2554 จาํนวน 21,934 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 3,732 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  
20.5 เนืองจาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่ว แมว้า่คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายเพมิขนึสว่นใหญ่จากโครงการอาทติย ์โครงการ
เอส 1 และโครงการคอนแทรค็ 4  

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 1 ปี 2554 

ใน 2Q/2554 ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 43,969 ลา้นบาท เพมิขนึ 6,356 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
16.9 จาก 1Q/2554 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เพมิขนึรอ้ยละ 14.0 จาก 49.4 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 1Q/2554 เป็น 56.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 2Q/2554 
นอกจากนี ปรมิาณขายผลติภณัฑเ์พมิขนึจาก 271,292 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 1Q/2554 เป็น 273,310 บารเ์รล
เทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 2Q/2554 โดยปรมิาณขายทเีพมิขนึสว่นใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาตแิละนํามนัดบิของ
โครงการเอส 1 การขายก๊าซธรรมชาตขิองโครงการยาดานา และการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการบงกช 
ในขณะทปีรมิาณขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติยแ์ละโครงการคอนแทรค็ 4 ลดลง เมอืเทยีบกบั 
1Q/2554 

EBITDA ใน 2Q/2554 จาํนวน 30,086 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1Q/2554 จาํนวน 4,013 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
15.4 อนัเป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้  แมว้า่ใน 2Q/2554 คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทน
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สาํหรบัปิโตรเลยีมเพมิขนึ 833 ลา้นบาท ตามรายไดจ้ากการขายทเีพมิขนึ รวมทงัคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานเพมิขนึสว่นใหญ่จาก
โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์ เคเคด ีและโครงการอาทติยเ์หนือ ตามกจิกรรมการผลติทเีพมิขนึ และมคี่าใชจ้า่ยในการสาํรวจ
เพมิขนึจาํนวน 410 ลา้นบาท เนืองจากใน 2Q/2554 มคีา่ตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจสว่นใหญ่จากโครงการอนิโดนีเซยี เซไม ท ู   

   EBIT ใน 2Q/2554 จาํนวน 21,934 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1Q/2554 จาํนวน 4,953 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  
29.2 เนืองจาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่ว รวมทงัคา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายลดลง 941 ลา้นบาท สว่นใหญ่จากโครงการ
อาทติยต์ามปรมิาณการผลติทลีดลง รวมทงัลดลงจากโครงการพทีทีอีพี ี ออสตราเลเซยี ซงึใน 1Q/2554 มกีารเปลยีนแปลง
ประมาณการคา่รอืถอนอุปกรณ์การผลติในแหล่ง Jabiru และ Challis    

 ผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

ใน 1H/2554 ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 81,582 ลา้นบาท เพมิขนึ 11,798 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
16.9 จาก 1H/2553 ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เพมิขนึรอ้ยละ 19.4 จาก 44.3 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 1H/2553 เป็น 52.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 1H/2554 
ตามราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัเพมิขนึ นอกจากนี ปรมิาณขายผลติภณัฑเ์พมิขนึจาก 260,351 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิ
ต่อวนัใน 1H/2553 เป็น 272,307 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 1H/2554 โดยปรมิาณขายทเีพมิขนึสว่นใหญ่มาจากการ
ขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-มาเลเซยี-บ ี 17 โครงการอาทติยเ์หนือ และโครงการบงกช  
ในขณะทปีรมิาณการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติยล์ดลง 

EBITDA ใน 1H/2554 จาํนวน 56,159 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 5,149 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
10.1 อนัเป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้  แมว้า่ใน 1H/2554 คา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจเพมิขนึ
จาํนวน 3,301 ลา้นบาทเมอืเทยีบกบั 1H/2553 เนืองจากใน 1H/2554 มคีา่ตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจสว่นใหญ่จากโครงการ
อนิโดนีเซยี เซไม ท ูโครงการพมา่ เอม็ 3 เอม็ 7 และเอม็ 11 และโครงการบงกช  รวมทงัมคีา่ใชจ้า่ยในการศกึษาทางธรณีวทิยา
และธรณีฟิสกิสเ์พมิขนึจากโครงการแคนาดา ออยล ์ แซนด ์ เคเคด ี จากการเขา้ซอืหุน้สว่นในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของ Statoil 
Canada Partnership (SCP) นอกจากนี ใน 1H/2554 มคีา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนสาํหรบัปิโตรเลยีม เพมิขนึ 1,487 ลา้น
บาท ตามรายไดจ้ากการขายทเีพมิขนึ  

   EBIT ใน 1H/2554 จาํนวน 38,915 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 4,408 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  
12.8 เนืองจาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่ว แมว้า่คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายเพมิขนึ 740 ลา้นบาท สว่นใหญ่จากโครงการ
อาทติย ์โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทรค็4 ตามสนิทรพัยพ์รอ้มใชง้านทเีพมิขนึ รวมทงัจากโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-
มาเลเซยี-บ ี17 ตามปรมิาณการผลติทเีพมิขนึ    

 

• หน่วยธรุกิจกา๊ซธรรมชาติ 

  ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2  ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

ใน 2Q/2554  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิมรีายได้จากการขายเพมิขนึจาก  91,042  ล้านบาทใน 2Q/2553 เป็น 
105,003 ลา้นบาทใน 2Q/2554 เพมิขนึจาํนวน 13,961 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  15.3 เนืองจาก 

- ปรมิาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาตเิฉลยี (รวมก๊าซโซลนีธรรมชาตทิไีดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลนัตวัของก๊าซธรรมชาต)ิ 
เพมิขนึจาํนวน 274 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 4,056 mmcfd ใน 2Q/2553 เป็น 4,330 mmcfd ใน 2Q/2554 (ทคี่า
ความรอ้น 1,000 บทียีตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  6.8  โดยสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึในลกูคา้โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
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ขณะทกีลุ่มลกูคา้ EGAT  และ  IPP  ลดลง   ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลยีใน 2Q/2554 เพมิขนึในทุกกลุ่มลกูคา้เมอืเทยีบกบั 
2Q/2553  

-ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ กเ็พมิขนึจาก 914,849 ตนั ใน 2Q/2553 เป็น 1,472,656 ตนั ใน 
2Q/2554 (ไมร่วมการขาย LPG ท ีปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 64,154 ตนั ใน 2Q/2553 และ ไมม่กีารซอื ใน 
2Q/2554 เพอืนํามาขายต่อ) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 61.0  เนืองจากในไตรมาสมปีรมิาณการผลติทเีพมิสงูขนึจากการทโีรงแยกก๊าซอี
เทน และโรงแยกก๊าซหน่วยท ี6  ไดด้าํเนินการเชงิพาณิชยม์าตงัแต่ ก.ค. 2553  และ ม.ค. 2554  ตามลาํดบั  ประกอบกบัในงวด 
2Q/2553 โรงแยกก๊าซหน่วยท ี2 และ 3  Shutdown  เพอืปรบัเปลยีนอุปกรณ์สาํหรบัรองรบัโครงการโรงแยกก๊าซอเีทน  ทงันี
ความสามารถในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลยีของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจากระดบัรอ้ยละ  82.5  ใน 2Q/2553 
มาทรีะดบัรอ้ยละ  93.6 ใน 2Q/2554  

- ราคาขายผลติภณัฑ์ปิโตรเคมใีนตลาดโลกซงึใชป้ระกอบการคํานวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ มกีาร
ปรบัตวัเพมิขนึในทศิทางเดยีวกบัราคานํามนัดบิและแนฟทา จากผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดนิไหวและคลนืสนึามทิญีปีุ่นและ
จากอุปทานทลีดลงจากเหตุการณ์ไฟไหมโ้รงผลติ Ethylene ของผูผ้ลติในประเทศไตห้วนั (Formosa)  

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในไตรมาสนีเพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 7,210 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  62.0  สาเหตุ
หลกัเนืองจากในไตรมาสนีมกีําไรจากการขายผลติภณัฑ์โรงแยกก๊าซฯเพมิขนึ ทงัจากราคาขายผลติภณัฑ์ทเีพมิขนึ ตามราคา
ตลาดของปิโตรเคมอีา้งองิ และปรมิาณขายจากโรงแยกก๊าซเพมิขนึ ประกอบกบักําไรจากการขายก๊าซธรรมชาตใิหแ้ก่กลุ่มลกูคา้
อุตสาหกรรม เพมิขนึจากราคาขายก๊าซธรรมชาติ ทเีพมิขนึตามราคานํามนัเตาทใีช้อ้างอิง  มผีลขาดทุนจากการขาย NGV  
เพมิขนึจากปรมิาณขายทเีพมิขนึอยา่งต่อเนือง แมว้า่ ตงัแต่ 6 ม.ีค. 53 – 30 ก.ย. 54  รฐับาลมนีโยบายใหเ้งนิชดเชยการขาย 
NGV ในอตัรา 2 บาทต่อกโิลกรมั  ขณะท ีEBIT ในไตรมาสนี อยูท่ ี  15,604  ลา้นบาท ซงึสงูกวา่งวด 2Q/2553 จาํนวน 6,106 
ลา้นบาท ตาม EBITDA ทเีพมิขนึ แมว้า่คา่เสอืมราคาเพมิขนึจากโรงแยกก๊าซหน่วยท ี6  และโรงแยกก๊าซอเีทน 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2  ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 1 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 93,246 ลา้นบาทใน 1Q/2554 เป็น 105,003 ลา้นบาทใน 2Q/2554 เพมิขนึจํานวน 
11,757 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  12.6 เนืองจาก 

- ปรมิาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตเิฉลยีเพมิขนึจาํนวน 185 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 4,145 mmcfd ใน 
1Q/2554 เป็น 4,330 mmcfd ใน 2Q/2554 (ทคี่าความรอ้น 1,000 บทียีตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  4.5  โดยเป็น
การเพมิขนึมากในกลุ่มลูกคา้ IPP และกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทงัราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลยีใน 2Q/2554 เพมิขนึในทุกกลุ่ม
ลกูคา้เมอืเทยีบกบั 1Q/2554  

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจาก 1,466,520 ตนั ใน 1Q/2554 เป็น 1,472,656 ตนั ใน 
2Q/2554 (ไมร่วมการขาย LPG ท ีปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 6,907 ตนั ใน 1Q/2554) หรอืเพมิขนึเพยีงรอ้ยละ 
0.4 ทงันีความสามารถในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลยีของโรงแยกก๊าซฯ อยูท่รีะดบัรอ้ยละ  93.6 ใน 2Q/2554  

- ราคาขายผลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนตลาดโลกซงึใชป้ระกอบการคํานวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ มกีาร
ปรบัตวัเพมิขนึในทศิทางเดยีวกบัราคานํามนัดบิและแนฟทา  

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในไตรมาสนีเพมิขนึ จาก 1Q/2554 จํานวน 2,203 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  13.2 
สาเหตุหลกัจากธุรกจิโรงแยกก๊าซฯ มผีลการดาํเนินงานเพมิขนึ จากราคาขายผลติภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซทเีพมิขนึ รวมทงักําไร
จากการขายก๊าซธรรมชาตใิหก้ลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพมิสงูขนึ  EBIT ในงวด 2Q/2554 กเ็พมิขนึ จํานวน 1,861  ลา้นบาท    
โดยหลกัจาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้ ประกอบกบัคา่เสอืมราคาเพมิขนึเพยีงเลก็น้อย 
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ผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

รายไดจ้ากการขายใน 1H/2554 เพมิขนึจาํนวน 24,581 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  14.2 จาก 173,668 ลา้นบาท
ใน 1H/2553 เป็น 198,249 ลา้นบาท ใน 1H/2554 สาเหตุหลกัจาก 

- ปรมิาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิเฉลยีเพมิขนึจาํนวน 309 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 3,929 mmcfd ใน 
1H/2553 เป็น 4,238 mmcfd ใน 1H/2554 (ทคีา่ความรอ้น 1,000 บทียีตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 7.9  โดยมสีาเหตุ
หลกัจากความต้องการทเีพมิขนึในกลุ่มลูกค้าโรงแยกก๊าซ กลุ่มอุตสาหกรรม และ NGV  และราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลีย
เพมิขนึในทุกกลุม่ลกูคา้โดยเฉพาะลกูคา้อุตสาหกรรม ตามราคานํามนัเตาทใีชอ้า้งองิ   

-ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจาก 1,875,363 ตนั ใน 1H/2553 เป็น 2,939,176 ตนั ใน 
1H/2554 (ไมร่วมการขาย LPG ท ี ปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 6,907 ตนั ใน 1H/2554 และ 112,250 ตนั ใน 
1H/2553 เพอืนํามาขายต่อ) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  52.8  โดยเป็นการเพมิขนึในทุกผลติภณัฑ ์  เนืองจากโรงแยกก๊าซอเีทน และ
โรงแยกก๊าซหน่วยท ี6 เรมิดาํเนินการเชงิพาณิชย ์ตงัแต่ ก.ค.53  และ  ม.ค.54 ตามลาํดบั   รวมทงัใน 1H/2553  โรงแยกก๊าซ
หน่วยท ี 1 2 3 และ 5  Shut Down รวมเป็นเวลา 70  วนั สว่นหนึงเป็นการ turnaround และหยดุเพอืปรบัปรงุอุปกรณ์เพอื
รองรบัโรงแยกก๊าซอเีทน ทงันีความสามารถในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลยีของโรงแยกก๊าซฯ เพมิจากระดบั
รอ้ยละ  86.4 ใน 1H/2553 มาทรีะดบัรอ้ยละ  95.8 ใน 1H/2554 
  

  รายละเอยีดปรมิาณการขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงันี 
หน่วย  : ตนั 

2Q/2553 1Q/2554 2Q/2554 
เพิม(ลด) 

1H/2553 1H/2554 เพิม (ลด) 
 YoY QoQ 

LPG1/    501,849 712,307    707,807 41.0%  (0.6%)   1,063,883   1,420,114 33.5% 
ก๊าซอเีทน 236,076 456,869 467,475 98.0%      2.3% 478,448 924,345 93.2% 
ก๊าซโพรเพน 58,922 144,025 133,350 126.3% (7.4%)  90,175  277,376 207.6% 
ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ 118,002 153,319 164,024 39.0% 7.0% 242,857 317,343 30.7% 
รวม 914,849 1,466,520 1,472,656 61.0% (0.4%)  1,875,363   2,939,176    56.7% 
หมายเหตุ  /1 ไมร่วมการขาย LPG ท ีปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคม ี

 
           รายละเอยีดราคาผลติภณัฑอ์า้งองิทใีชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงันี 
หน่วย : 
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั 2Q/2553 1Q/2554 2Q/2554 

เพิม(ลด) 
1H/2553 1H/2554 เพิม (ลด) 

 YoY QoQ 

LPG 1/, 4/      703 861   914 30.0% 6.2%       718       888     23.7% 
Ethylene 2/ 1,088 1,238 1,291 18.7%     4.3%      1,177     1,265      7.4% 

Propylene 2/ 1,138 1,379 1,487 30.7%    7.8%     1,157    1,433  23.9% 

High Density Polyethylene 2/ 1,187 1,372 1,389 17.0%   1.2%     1,254      1,381 10.1% 

Polypropylene 2/ 1,308 1,633 1,669 27.6%   2.2%     1,320    1,651 25.1% 

Naphtha 3/ 647 835 904 39.7%   8.3%       653        870 33.2% 

หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสงิคโปร ์(MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลนัในประเทศยงัคงถกูควบคุมโดยภาครฐั โดยคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ใหค้งราคา LPG 

ณ โรงกลนั (ราคา LPG ทโีรงแยกก๊าซธรรมชาตจิาํหน่าย) ไวท้ ี10.996 บาทต่อกโิลกรมั อย่างไรกต็าม เมอืวนัท ี27 สงิหาคม 
2552 กบง.ไดเ้หน็ชอบหลกัเกณฑก์ารกําหนดราคา ณ โรงกลนัโดยใชอ้ตัราแลกเปลยีนเป็นระบบลอยตวั โดยใหค้งราคา LPG ณ 



9 

โรงกลนัฯ ไวเ้ท่ากบั 332.7549 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และใหเ้ปลยีนแปลงขนึลงโดยองิอตัราแลกเปลยีนเฉลยีในเดอืนก่อนหน้า  
แต่ยงัคงราคาขายปลกีไวท้ ี18.13 บาท/กโิลกรมั เชน่เดมิ  

- ราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนตลาดโลก ซงึใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ มกีาร
ปรบัตวัเพมิขนึในทศิทางเดยีวกบัราคานํามนัดบิและเป็นผลมาจากความตอ้งการใชท้เีพมิขนึตามภาวะเศรษฐกจิโลกทฟืีนตวั  

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในงวด 1H/2554 เพมิขนึจากงวด 1H/2553 จํานวน 11,070 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึ 45.3% 
สว่นใหญ่เป็นผลมาจากกาํไรจากการขายผลติภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯเพมิขนึ เนืองจากราคาขายผลติภณัฑท์เีพมิขนึ ตามราคาตลาด
ของปิโตรเคมอีา้งองิ  และปรมิาณขายทเีพมิขนึ  นอกจากนนั กาํไรจากการขายก๊าซธรรมชาตใิหล้กูคา้อุตสาหกรรมกเ็พมิขนึจาก
ราคาขายปรบัตวัสงูขนึตามราคานํามนัเตาทใีชอ้้างองิ   ผลขาดทุนจากการขาย NGV เพมิขนึ เนืองจากปรมิาณขาย NGV 
เพมิขนึอย่างต่อเนือง  แมว้า่ตงัแต่ 6 ม.ีค.53 – 30 ก.ย.54  รฐับาลมนีโยบายใหเ้งนิชดเชยการขาย NGV ในอตัรา 2 บาทต่อ
กโิลกรมั  กต็าม   และ  EBIT ในงวด 1H/2554 กเ็พมิขนึ 9,098  ลา้นบาท  เนืองจาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักล่าวขา้งตน้ 
ในขณะทคีา่เสอืมราคาเพมิขนึจากโรงแยกก๊าซหน่วยท ี6 และโรงแยกอเีทน  

 

           กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขนัปลาย 

• หน่วยธรุกิจนํามนั 

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 
 ใน 2Q/2554  หน่วยธุรกจินํามนั  มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน  141,568  ลา้นบาทเพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 

20,652  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  17.1 เป็นผลมาจากราคาขายนํามนัทเีพมิสงูขนึ (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิจาก 
78.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 2Q/2553 เป็น 110.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 2Q/2554) ปรมิาณขายในไตรมาสนี
เพมิขนึ 165 ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ  3.2 จาก 5,121 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 353,934 บารเ์รลต่อวนัใน 2Q/2553 เป็น 5,286 ลา้น
ลติรหรอืเทยีบเทา่ 365,356 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ทงันีสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึของปรมิาณการขายกลุ่มดเีซล  และเบนซนิ 
EBITDA ใน 2Q/2554 เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน  926  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  35.5  โดยเพมิขนึจากกาํไรจากการ
ขายกลุม่เบนซนิ และ นํามนัเตา  เชน่เดยีวกบั EBIT ในไตรมาสนีทเีพมิขนึจาํนวน 892  ลา้นบาท จาก EBITDA  ทเีพมิขนึ
ดงักลา่วขา้งตน้  

  ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2554 
  รายไดก้ารขายใน 2Q/2554 เพมิขนึจากไตรมาสก่อน จาํนวน 8,315 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  6.2  โดยหลกัจาก

ราคาขายนํามนัทเีพมิสงูขนึ (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิขนึจาก 100.5 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รลใน 1Q/2554 เป็น 110.7 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 2Q/2554) ขณะทปีรมิาณขายในไตรมาสนีลดลง 110 ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 2.0 จาก 5,396 ลา้นลติร
หรอืเทยีบเทา่ 377,114 บารเ์รลต่อวนัใน 1Q/2554 เหลอื 5,286 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 365,356 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ซงึ
สว่นใหญ่เป็นการลดลงของปรมิาณการขายกลุ่มนํามนัอากาศยาน  
  EBITDA ใน 2Q/2554 ลดลงจาก 1Q/2554 จาํนวน  52  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  1.5  เป็นผลจากกาํไรจากการ
ขายกลุม่เบนซนิลดลง   EBIT ในไตรมาสนีทเีพมิขนึจาํนวน  38  ลา้นบาท  แมว้า่  EBITDA จะลดลง จากคา่เสอืมราคาทลีดลง 

ผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

รายไดจ้ากการขายใน 1H/2554 เพมิขนึ 32,586 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 13.5 เป็นผลมาจากราคาขายนํามนั
เฉลยีใน 1H/2554 ทเีพมิขนึตามราคานํามนัในตลาดโลก (ราคานํามนัดบิดไูบเฉลยีใน 1H/2554 อยูท่รีะดบั  105.6 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในขณะทรีาคานํามนัดบิดไูบเฉลยีใน 1H/2553 อยูท่รีะดบั 77.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล) สาํหรบัปรมิาณ
ขายในงวดนีเพมิขนึ  343  ลา้นลติร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  3.3 จาก 10,338 ลา้นลติร หรอืเทยีบเทา่ 359,222 บารเ์รลต่อวนัใน 
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1H/2553  เป็น 10,681 ลา้นลติร หรอืเทยีบเทา่ 371,190 บารเ์รลต่อวนัใน 1H/2554  ทงันีสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึมาจาก
ปรมิาณการขายกลุม่ ดเีซล  และ  LPG  

EBITDA ใน 1H/2554 เพมิขนึจากงวด 1H/2553 จาํนวน 702 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  10.9  สว่นใหญ่เป็นการ
เพมิขนึของกาํไรจากการขายผลติภณัฑก์ลุม่เบนซนิ และนํามนัเตา  และ EBIT ในงวดนีเพมิขนึ 698 ลา้นบาทใกลเ้คยีงกบั 
EBITDA ทเีพมิขนึ  

  
•   หน่วยธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

            ใน 2Q/2554 หน่วยธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 388,773 ลา้นบาท  เพมิขนึจาก 
2Q/2553 จาํนวน 103,825  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  36.4 เป็นผลมาจากราคาขายนํามนัทปีรบัสงูขนึตามราคานํามนัใน
ตลาดโลก รวมทงัปรมิาณขายในไตรมาสนีเพมิขนึ 677 ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 3.1 จาก 15,571 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,076,264 
บารเ์รลต่อวนัใน 2Q/2553 เป็น 16,248 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,110,878 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ทงันีปรมิาณการขายสว่น
ใหญ่เพมิขนึจากนํามนัดบิและคอนเดนเสท 

    EBITDA ใน 2Q/2554 ลดลงจาก 2Q/2553 จาํนวน 1,011 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  162.0   โดยหลกัมาจาก
การลดลงของกําไรจากการขาย นํามนัดบิ และนํามนัสาํเรจ็รปู  เชน่เดยีวกบั EBIT ในไตรมาสนีทลีดลงจาํนวน 1,012  ลา้นบาท  

    ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2554 

                รายไดก้ารขายใน 2Q/2554 เพมิขนึจากไตรมาสก่อน จาํนวน 80,898 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  26.3 เป็นผลมา
จากราคาขายนํามนัทเีพมิสงูขนึ รวมทงัปรมิาณขายในไตรมาสนีเพมิขนึ 3,185 ลา้นลติร    หรอืรอ้ยละ 24.4 จาก 13,063 ลา้น
ลติรหรอืเทยีบเทา่ 912,937 บารเ์รลต่อวนัใน 1Q/2554 เป็น 16,248 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,110,878 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาส
นี ซงึปรมิาณการขายสว่นใหญ่เพมิขนึจากนํามนัดบิ โรงกลนันํามนัของ PTTAR กลบัมาผลติตามปกตใิน 2Q/2554 หลงัจากได้
หยดุผลติเพอืซ่อมบาํรงุเป็นเวลาทงัสนิ 47 วนัใน 1Q/2554   

   EBITDA ใน 2Q/2554 ลดลงจาก 1Q/2554 จาํนวน 2,569 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  117.7 โดยหลกัเป็นการ
ลดลงจากกาํไรจากการขาย ของบรษิทั ปตท. คา้สากล จาํกดั (PTTT)    EBIT  ในไตรมาสนีทลีดลง จาํนวน 2,570 ลา้นบาท เป็น
ผลจาก EBITDA  ทลีดลงดงักลา่วขา้งตน้ 

  ผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

       รายไดจ้ากการขายใน 1H/2554 เพมิขนึ 163,522 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 30.7 เนืองจากราคาขายนํามนัเฉลยีใน 
1H/2554 ทเีพมิขนึ ตามราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัสงูขนึ แมว้า่ปรมิาณขายในงวดนีลดลง  340  ลา้นลติร หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 1.1 จาก 29,651 ลา้นลติร หรอืเทยีบเท่า 1,030,420 บารเ์รลต่อวนัใน 1H/2553 เหลอื  29,311 ลา้นลติร หรอืเทยีบเท่า 
1,018,588 บารเ์รลต่อวนัใน 1H/2554 เนืองจาก 1H/2554  โรงกลนันํามนัของ PTTAR  Shutdown  เป็นเวลา  47  วนั   

   EBITDA ใน 1H/2554 เพมิขนึจากงวด 1H/2553  จาํนวน  291 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  19.3  สว่นใหญ่เป็น
การเพมิขนึของกาํไรจากการขายคอนเดนเสทซงึเพมิขนึตามราคานํามนัดบิในตลาดโลก EBIT  ในไตรมาสนีทเีพมิขนึ จาํนวน 
289 ลา้นบาท เป็นผลจาก EBITDA  ทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้ 

 

 



11 

•   ธรุกิจปิโตรเคมี 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

ใน 2Q/2554 บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของ ปตท. ทดีาํเนินธุรกจิปิโตรเคมมีรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 19,273 ลา้น
บาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 9,519 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 97.6 สาเหตุหลกัเนืองจากทงัปรมิาณขายและราคาขาย
ผลติภณัฑเ์ฉลยีของ PTTPM (บรษิทัยอ่ยซงึดาํเนินธุรกจิการตลาดของผลติภณัฑโ์พลเิมอร)์ เพมิขนึ โดยปรมิาณขายเพมิขนึรอ้ย
ละ 103.5 ในขณะทรีาคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึ รอ้ยละ 3.2 เมอืเทยีบกบั 2Q/2553 

ใน 2Q/2554 EBITDA มจีาํนวน 1,001 ลา้นบาท และ EBIT มจีาํนวน 776 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 
795 และ 650 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากกาํไรขนัตน้ของ HMC (กจิการทคีวบคุมรว่มกนัซงึดาํเนินธุรกจิผลติผลติภณัฑปิ์โตรเคม)ี
และ PTTPM เพมิขนึ  

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 1 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขาย ใน 2Q/2554  ลดลงจาก 1Q/2554 จาํนวน 357 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 1.8 สาเหตุหลกั
เนืองจากปรมิาณขายผลติภณัฑข์อง PTTPM ลดลงรอ้ยละ 1.6 ในขณะทรีาคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึรอ้ยละ 3.7 เมอืเทยีบ
กบั 1Q/2554 

ใน 2Q/2554 EBITDA และ EBIT มจีาํนวน 1,001 และ 776  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย EBITDA เพมิขนึเพยีง
เลก็น้อยรอ้ยละ 3.2  ในขณะท ี EBIT ลดลงรอ้ยละ 3.8 เมอืเทยีบกบั 1Q/2554 จากคา่เสอืมราคาทเีพมิสงูขนึจากการทหีน่วย 
PDH/PP   ของ HMC เรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชย ์

ผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี  2553 

ใน 1H/2554 รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 18,561 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 91.2 สาเหตุหลกั
เนืองจากราคาขายผลติเฉลยีของ PTTPM เพมิขนึรอ้ยละ 10.0 ในขณะทปีรมิาณขายผลติภณัฑเ์พมิขนึรอ้ยละ 94.5 เมอืเทยีบ
กบั 1H/2553 

ใน 1H/2554 EBITDA มจีาํนวน 1,971 ลา้นบาท และ EBIT มจีาํนวน 1,583 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 
1,531 และ 1,282 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากกาํไรขนัตน้ของ HMC และ PTTPM ทเีพมิขนึ  

 

• ธรุกิจถ่านหิน 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

ใน 2Q/2554 มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 7,205 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 567 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ
รอ้ยละ 8.5 โดยเป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึ ในขณะทปีรมิาณขายลดลง  โดยราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยี
เพมิขนึรอ้ยละ 31.0 จาก 72.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ใน 2Q/2553 เป็น  94.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 2Q/2554  ในขณะที
ปรมิาณขายลดลงรอ้ยละ 13.3 จาก 2.9 ลา้นตนั ใน 2Q/2553 เหลอื 2.5 ลา้นตนั ใน 2Q/2554  

EBITDA เพมิขนึ 285 ลา้นบาท จาก 1,581 ลา้นบาทใน 2Q/2553 เป็นจาํนวน 1,866 ลา้นบาทใน 2Q/2554 และ 
EBIT ใน 2Q/2554 มจีาํนวน 1,428 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 189 ลา้นบาท จากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยี
ดงักลา่วขา้งตน้  
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ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 1 ปี 2554 

ใน 2Q/2554 รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 1Q/2554 จาํนวน 318 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 4.6 โดยเป็นผลมา
จากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึ โดยราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึรอ้ยละ 15.4 จาก 82.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ใน 
1Q/2554 เป็น  94.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 2Q/2554 ในขณะทปีรมิาณขายลดลงรอ้ยละ 7.4 จาก 2.7 ลา้นตนั ใน 1Q/2554 
เหลอื  2.5 ลา้นตนัใน 2Q/2554  

EBITDA ลดลง 323 ลา้นบาท จากจาํนวน 2,189 ลา้นบาทใน 1Q/2554 เหลอื 1,866 ลา้นบาทใน 2Q/2554 และ 
EBIT ใน 2Q/2554 มจีาํนวน 1,428 ลา้นบาท ลดลงจาก 1Q/2554 จาํนวน 224 ลา้นบาท จากปรมิาณขายทลีดลง รวมทงั
คา่ภาคหลวงและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพมิขนึจาํนวน 85 และ 69 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

ใน 1H/2554 รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 2,166 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 18.2 โดยเป็นผล
มาจากทงัปรมิาณขายและราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึ โดยราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึรอ้ยละ 24.0 จาก 71.5 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อตนั ใน 1H/2553 เป็น  88.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 1H/2554   ในขณะทปีรมิาณขายเพมิขนึรอ้ยละ 2.0 จาก 5.1 
ลา้นตนั ใน 1H/2553 เป็น 5.2 ลา้นตนั ใน 1H/2554  

EBITDA เพมิขนึ 1,529 ลา้นบาท จากจาํนวน 2,526 ลา้นบาทใน 1H/2553 เป็นจาํนวน 4,055 ลา้นบาทใน 1H/2554 
จากปรมิาณขายและราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้ แมว้า่จะมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร รวมทงั
คา่ภาคหลวงเพมิขนึจาํนวน 570 และ 61 ลา้นบาทตามลาํดบั EBIT ใน 1H/2554 มจีาํนวน 3,080 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 
1H/2553 จาํนวน 1,233 ลา้นบาท จาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้  

 

1.3 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกาํไรสทุธิ  

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

 ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธ ิ32,528 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 15,504 ลา้นบาท
หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 91.1 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. และบรษิทัย่อยดงักล่าว
ขา้งตน้ ยงัเป็นผลมาจาก 

 : ใน 2Q/2554 มสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพมิขนึ 7,567 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 266.2 จาก 
2,842 ลา้นบาทใน 2Q/2553 เป็น 10,409 ลา้นบาทใน 2Q/2554 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิการกลนัดขีนึ จากราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรบัตวั
ขนึมากกว่าราคานํามนัดบิทปีรบัสงูขนึ เนืองจากความตอ้งการใชท้เีพมิสงูขนึตามเศรษฐกจิโลกทฟืีนตวั สง่ผลใหส้ว่นต่างราคา 
(Crack Spread) ของนํามนัสาํเรจ็รปูปรบัตวัดขีนึเมอืเทยีบกบั 2Q/2553 โดยค่าการกลนัของโรงกลนัแบบ Complex (รวมผล
กาํไรจากสต๊อกนํามนัและการทาํ Hedging) ของกลุม่ ปตท. เพมิขนึจาก 3.66 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 2Q/2553 เป็น 6.66 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 2Q/2554 ทงันี ใน 2Q/2554 โรงกลนัของ TOP มกีารใชก้ําลงัการกลนัเพมิขนึจากรอ้ยละ 93 เป็น
รอ้ยละ 99  เนืองจาก 2Q/2553 TOP มกีารซ่อมบาํรุงหน่วยกําจดัสารปนเปือนในนํามนัเบนซนิท ีHDT-3 และเปลยีนสารเรง่
ปฏกิริยิาในหน่วยกําจดัสารปนเปือนในนํามนัดเีซลหน่วยท ี2 (HDS-2) เป็นเวลา 23 วนั ในขณะท ี2Q/2554 TOP มกีารหยุด
ซ่อมบํารุงหน่วยเพมิออกเทนดว้ยสารเร่งปฏกิริยิาหน่วยท ี2 และหน่วยสุญญากาศหน่วยท ี3 รวมเวลา 19 วนั ทําให้ปรมิาณ
วตัถุดบิทป้ีอนเขา้สูก่ระบวนการผลติเพมิขนึจาก 257 KBD มาอยูท่ ี271 KBD ในขณะท ีโรงกลนันํามนัของ PTTAR  มปีรมิาณ
วตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 173 KBD เพมิขนึจาก 2Q/2553 ซงึมปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 170 KBD ดว้ย CDU Utlization 
Rate ทเีทา่กนัคอื รอ้ยละ 105  



13 

 
- กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึจาก Spread Margin ทเีพมิสงูขนึ โดยเฉพาะ

อย่างยงิจากความต้องการผลติภณัฑ์ขนักลางและขนัปลายของพาราไซลนีทปีรบัเพมิสงูขนึ และจากผลกระทบของเหตุการณ์
คลนืสนึามทิญีปีุ่นทาํใหก้ําลงัการผลติของโรงอะโรเมตกิสใ์นญปีุ่นรวม 1 ลา้นตนัตอ้งหยุดชะงกัไป โดย PTTAR มวีตัถุดบินําเขา้
ผลติใน 2Q/2554 จาํนวน 127 KBD เพมิขนึจาก 2Q/2553 ทมีวีตัถุดบินําเขา้ผลติจาํนวน 105 KBD ดว้ย BTX Utilization Rate 
ทเีพมิขนึจากรอ้ยละ 76 เป็น 88  

 -  ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสเ์พมิขนึ เนืองจากปรมิาณขายเพมิขนึ
เกอืบทุกผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะ HDPE จากการเรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยข์องสว่นขยายโรง HDPE ของ I1 และโรง HDPE 
ของ BPE (บรษิทัยอ่ยของ PTTCH) เมอืวนัท ี1 มกราคม 2554 ตลอดจนปรมิาณผลติ LDPE เพมิขนึจากหน่วยผลติ LDPE ของ 
PTTPE (บรษิทัยอ่ยของ PTTCH) เรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2554  นอกจากนี ผลติภณัฑปิ์โตรเคมี
สายโอเลฟินสม์ ี Spread Margin สงูขนึ โดยเฉพาะ MEG ทมี ีSpread Margin เพมิสงูขนึมากเมอืเทยีบกบั 2Q/2553 จาก
อุปทานทหีายไปจากการเกดิเหตุเพลงิไหมข้องโรงผลติ Ethylene ของผูผ้ลติในประเทศไตห้วนั (Formosa)    

  

 : ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 1,064 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 ทมีี
กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 701 ลา้นบาท 

: ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิเพมิขนึ 399 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.8 จาก 4,081 
ลา้นบาทใน 2Q/2553 เป็น 4,480 ลา้นบาทใน 2Q/2554  

: ภาษเีงนิไดใ้น 2Q/2554 จาํนวน 14,490 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 3,780 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 35.3 สว่นใหญ่เป็นผลจากหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีอง PTTEP ทเีพมิขนึจากสนิทรพัยท์เีป็นฐานภาษซีงึถกูแปลงคา่
เป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยมลูคา่ทลีดลงจากคา่เงนิบาททอ่ีอนตวั ทาํใหค้า่เสอืมราคาในอนาคตในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ลดลง 
สง่ผลใหม้ภีาระภาษเีงนิไดใ้นอนาคตเพมิสงูขนึ  

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 1 ปี 2554 

 ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธ ิ32,528 ลา้นบาท ลดลงจาก 1Q/2554 จาํนวน 1,996 ลา้นบาทหรอื
ลดลงรอ้ยละ 5.8 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. และบรษิทัย่อยดงักล่าวขา้งต้น 
ยงัเป็นผลมาจาก 

 : ใน 2Q/2554 มสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มลดลง 833 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.4 จาก 11,242 
ลา้นบาทใน 1Q/2554 เป็น 10,409 ลา้นบาทใน 2Q/2554 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 - ผลการดาํเนินงานของบรษิทัรว่มในกลุม่ธุรกจิการกลนัลดลง โดยคา่การกลนัของโรงกลนัแบบ Complex (รวม
ผลจากกําไรสต๊อกนํามนัและการทาํ Hedging) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 12.59 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 1Q/2554 เหลอื 
6.66 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 2Q/2554 ทงันี ใน 2Q/2554 โรงกลนัของ TOP มกีารใชก้ําลงัการกลนัลดลงจากรอ้ยละ 106 
เหลอืรอ้ยละ 99   เนืองจาก 2Q/2554 TOP มกีารหยุดซ่อมบาํรุงหน่วยเพมิออกเทนดว้ยสารเรง่ปฎกิริยิาหน่วยท ี2 และหน่วย
สุญญากาศหน่วยท ี3 เป็นเวลา 19 วนั ทําใหป้รมิาณวตัถุดบิทป้ีอนเขา้สู่กระบวนการผลติลดลงจาก 292 KBD มาอยู่ท ี271 
KBD ในขณะท ีโรงกลนันํามนัของ PTTAR  มปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 173 KBD เพมิขนึจาก 1Q/2554 ซงึมปีรมิาณ
วตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 108 KBD ดว้ย CDU Utlization Rate ทเีพมิขนึจากรอ้ยละ 59 เป็นรอ้ยละ 105 เนืองจากในงวด 
1Q/2554 โรงกลนันํามนั (AR1) หยดุผลติเพอืซ่อมบาํรงุเป็นเวลาทงัสนิ 47 วนั ตงัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์– 19 มนีาคม 2554    

 
- กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการดาํเนินงานทลีดลงจาก Spread Margin โดยเฉพาะจากพาราไซ

ลนี เนืองจากการหยุดซ่อมบํารุงของโรง PTA ในช่วงตน้ 2Q/2554 รวมทงัสถานการณ์อุปทานตงึตวัเรมิคลคีลายลงหลงัจาก
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โรงอะโรเมตกิส ์Urumqi ของประเทศจนีและ โรง  S-Oil 2 ของประเทศเกาหลใีตไ้ดเ้รมิเดนิเครอืงในเดอืนเมษายน 2554   โดย 
PTTAR มวีตัถุดบินําเขา้ผลติใน 2Q/2554 จาํนวน 127 KBD ลดลงจาก 1Q/2554 ทมีวีตัถุดบินําเขา้ผลติจาํนวน 132 KBD ดว้ย 
BTX Utilization Rate ทลีดลงจากรอ้ยละ 94 เหลอื 88  

 -  ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสเ์พมิขนึ เนืองจากปรมิาณขายเพมิขนึ
เกอืบทุกผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะ HDPE และ LDPE ของ PTTPE จากการเรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยใ์นวนัท ี1 มกราคม 
2554 และ 1 กุมภาพนัธ ์2554 ตามลาํดบั  นอกจากนี ผลติภณัฑปิ์โตรเคมสีายโอเลฟินสม์ ี Spread Margin สงูขนึ โดยเฉพาะ 
MEG ทมี ีSpread Margin เพมิสงูขนึมากเมอืเทยีบกบั 1Q/2554  

  

 : ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 1,064 ลา้นบาท ลดลงจาก 1Q/2554 ทมีี
กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 2,592 ลา้นบาทโดยเป็นกาํไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศของ PTTEP ลดลง 
จาํนวน 1,804 ลา้นบาท 

: ใน 2Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิเพมิขนึ 84 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.9 จาก 4,396 
ลา้นบาทใน 1Q/2554 เป็น 4,480 ลา้นบาทใน 2Q/2554  

: ภาษเีงนิไดใ้น 2Q/2554 จาํนวน 14,490 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1Q/2554 จาํนวน 3,764 ลา้นบาท  

ผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

 ใน 1H/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธ ิ67,052 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 จาํนวน 27,253 ลา้นบาท
หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 68.5 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. และบรษิทัย่อยดงักล่าว
ขา้งตน้ ยงัเป็นผลมาจาก 

 : ใน 1H/2554 มสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเพมิขนึ 13,756 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 174.2 จาก 
7,895 ลา้นบาทใน 1H/2553 เป็น 21,651 ลา้นบาทใน 1H/2554 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิการกลนัดขีนึ จากราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรบัตวั
ขนึมากกว่าราคานํามนัดบิทปีรบัสงูขนึ เนืองจากความตอ้งการใชท้เีพมิสงูขนึตามเศรษฐกจิโลกทฟืีนตวั สง่ผลใหส้ว่นต่างราคา 
(Crack Spread) ของนํามนัสาํเรจ็รปูปรบัตวัดขีนึเมอืเทยีบกบั 1H/2553 โดยคา่การกลนัของโรงกลนัแบบ Complex (รวมผลจาก
กําไรสต๊อกนํามนัและการทํา Hedging) ของกลุ่ม ปตท. เพมิขนึจาก 3.93 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 1H/2553 เป็น 9.59 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 1H/2554 ทงันี ใน 1H/2554 โรงกลนัของ TOP มกีารใชก้ําลงัการกลนัเพมิขนึจากรอ้ยละ 94 เป็น
รอ้ยละ 102  เนืองจาก 1H/2553 TOP มกีารหยดุซ่อมอุปกรณ์แลกเปลยีนความรอ้น (Heat Exchanger) ของหน่วยเพมิออกเทน 
ดว้ยสารเรง่ปฏกิริยิาหน่วยท ี2 (CCR-2) เป็นเวลา 15 วนั รวมทงัซ่อมบาํรุงหน่วยกําจดัสารปนเปือนในนํามนัเบนซนิท ีHDT-3 
และเปลยีนสารเรง่ปฏกิริยิาในหน่วยกาํจดัสารปนเปือนในนํามนัดเีซลหน่วยท ี2 (HDS-2) เป็นเวลา 23 วนั ในขณะท ี1H/2554 มี
การซ่อมบาํรงุหน่วยเพมิออกเทนดว้ยสารเรง่ปฏกิริยิาหน่วยท ี2 และหน่วยกลนัสญูญากาศหน่วยท ี3 รวมระยะเวลาประมาณ 19 
วนั  ทาํใหป้รมิาณวตัถุดบิทป้ีอนเขา้สูก่ระบวนการผลติเพมิขนึจาก 258 KBD มาอยูท่ ี281 KBD ในขณะท ีโรงกลนันํามนัของ 
PTTAR  มปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 141 KBD ลดลงจาก 1H/2553 ซงึมปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 165 KBD ดว้ย 
CDU Utlization Rate ทลีดลงจากรอ้ยละ 101 เหลอืรอ้ยละ 82 เนืองจากในงวด 1H/2554 โรงกลนันํามนั (AR1) หยุดผลติเพอื
ซ่อมบาํรงุเป็นเวลาทงัสนิ 47 วนั ตงัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์– 19 มนีาคม 2554  
   

- กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึจาก Spread Margin ทเีพมิสงูขนึ โดยเฉพาะ
อย่างยงิจากความต้องการผลติภณัฑ์ขนักลางและขนัปลายของพาราไซลนี รวมทงัอุปทานทลีดลงจากโรงงานอะโรเมตกิสใ์น
ประเทศญปีุ่นตอ้งหยุดผลติฉุกเฉินจากผลกระทบสนึาม ิโดย PTTAR มวีตัถุดบินําเขา้ผลติใน 1H/2554 จํานวน 130 KBD 
เพมิขนึจาก 1H/2553 ทมีวีตัถุดบินําเขา้ผลติจาํนวน 114 KBD ดว้ย BTX Utilization Rate ทเีพมิขนึจากรอ้ยละ 82 เป็น 91  
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 -  ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสเ์พมิขนึ เนืองจากปรมิาณขายเพมิขนึ

เกอืบทุกผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะ HDPE จากการเรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 มกราคม 2554 ตลอดจนปรมิาณผลติ 
LDPE เพมิขนึจากการเรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2554 ในขณะทใีน 1H/2553 โรงโอเลฟินส ์I1 และ
หน่วยผลติ Oleflex ของโรงโอเลฟินส ์I1 ไดห้ยุดดาํเนินการผลติเพอืซ่อมบาํรุงตามแผนงาน และโรงโอเลฟินส ์I4-1 และ I4-2 ได้
หยุดดาํเนินการผลติ (นอกแผนงาน) เนืองจากการขดัขอ้งทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและไอนําของบรษิทั โกลว ์พลงังาน จํากดั 
(มหาชน)  นอกจากนี ผลติภณัฑปิ์โตรเคมสีายโอเลฟินสม์ ีSpread Margin สงูขนึ โดยเฉพาะ MEG ทมี ีSpread Margin เพมิ
สงูขนึมากเมอืเทยีบกบั 1H/2553 จากอุปทาน MEG ทลีดลงจากเหตุการณ์ไืฟไหมโ้รงผลติ Ethylene ของผูผ้ลติในประเทศ
ไตห้วนั (Formosa)    

  

 : ใน 1H/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 3,656 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 1H/2553 ทมีี
กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 2,820 ลา้นบาทโดยเป็นกาํไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศของ PTTEP เพมิขนึ 
จาํนวน 2,306 ลา้นบาท 

: ใน 1H/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิเพมิขนึ 814 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.1 จาก 8,062 
ลา้นบาทใน 1H/2553 เป็น 8,876 ลา้นบาทใน 1H/2554  

: ภาษเีงนิไดใ้น 1H/2554 จาํนวน 25,218 ลา้นบาท เพมิขนึ 5,382 ลา้นบาทจาก 1H/2553 ทมีภีาษเีงนิได ้จาํนวน 
19,836 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีอง PTTEP ทเีพมิขนึจากสนิทรพัยท์เีป็นฐานภาษซีงึถกู
แปลงคา่เป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยมลูคา่ทลีดลงจากคา่เงนิบาททอ่ีอนตวั ทาํใหค้า่เสอืมราคาในอนาคตในสกุลเงนิเหรยีญ
สหรฐัฯ ลดลง สง่ผลใหม้ภีาระภาษเีงนิไดใ้นอนาคตเพมิสงูขนึ  

สาํหรบัรายละเอยีดสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นดงันี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 2Q/2553 1Q/2554 2Q/2554 
% เพมิ(ลด) 

1H/2553 1H/2554 
%  

เพมิ (ลด) YoY QoQ 

บรษิทัรว่มธุรกจิการกลนั 1,276 7,932 6,436 404.4% (18.9%) 4,533 14,368 217.0% 
บรษิทัรว่มธุรกจิปิโตรเคม ี 1,612 3,251 3,597 123.1% 10.6% 3,334 6,848 105.4% 
บรษิทัรว่มธุรกจินํามนั 94 138 143 52.1% 3.6% 221 281 27.1% 
บรษิทัรว่มธุรกจิก๊าซ (110) (48) 230 309.1% 579.2% (164) 182 211.0% 
บรษิทัรว่มธุรกจิอนื (30) (31) 3 110.0% 109.7% (29) (28) 3.4% 
รวม 2,842 11,242 10,409 266.3% (7.4%) 7,895 21,651 174.2% 
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2. การวิเคราะหฐ์านะการเงินของ ปตท.และบริษทัย่อย ณ วนัที 30 มิถนุายน 2554 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที  
    31 ธนัวาคม 2553 

ฐานะการเงนิของ ปตท.และบรษิทัยอ่ย ณ วนัท ี 30 มถุินายน 2554 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2553  
แสดงไดด้งันี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

สินทรพัย ์ 30 มิ.ย. 2554 31 ธ.ค. 2553 เพิม / (ลด) % 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 372,649 363,933 8,716 2.4 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและเงนิลงทุนระยะยาวอนื 240,670 220,833 19,837 9.0 
ทดีนิอาคารและอุปกรณ์-สทุธ ิ 564,235 496,661 67,574 13.6 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนืๆ 180,000 147,682 32,318 21.9 
รวมสินทรพัย ์ 1,357,554 1,229,109 128,445 10.5 

หนีสิน 
       

หนีสนิหมนุเวยีน 263,856 241,102 22,754 9.4 
เงนิกูย้มืระยะยาว (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกาํหนด
ชาํระภายใน 1 ปี) 404,288 371,029 33,259 9.0 
หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนืๆ 84,121 59,564 24,557 41.2 
รวมหนีสิน 752,265 671,695 80,570 12.0 

ส่วนของเจ้าของ 
       

สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 525,286 480,704 44,582 9.3 
สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 80,003 76,710 3,293 4.3 
รวมส่วนของเจ้าของ 605,289 557,414 47,875  8.6 

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,357,554 1,229,109 128,445 10.5 

 

สินทรพัย ์

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2554 สนิทรพัยม์มีลูค่ารวมทงัสนิ 1,357,554 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2553 จํานวน 
128,445 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 10.5 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

: สนิทรพัยห์มนุเวยีนเพมิขนึ 8,716 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 2.4 ซงึสาเหตุหลกัเกดิจากลกูหนีการคา้ และสนิคา้
คงเหลอื เพมิขนึ 33,377 และ 11,836 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะท ีเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชวัคราว
ลดลง 45,751 ลา้นบาท   

: เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและเงนิลงทุนระยะยาวอนืเพมิขนึ 19,837 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 9.0 สาเหตุหลกัจาก
การรบัรูส้่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมสาํหรบัผลประกอบการใน 1H/2554 จํานวน 21,651 ลา้นบาท รวมทงัการเขา้ลงทุนใน 
PTTCH ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สทุธเิป็นจาํนวน 2,959 ลา้นบาท แมว้า่จะมเีงนิปนัผลรบัจากบรษิทัรว่ม จาํนวน 
5,052 ลา้นบาท  

: ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์เพมิขนึ 67,574 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 13.6 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สนิทรพัย์
สทุธเิพอืการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมเพมิขนึ 62,026 ลา้นบาท จากโครงการต่างๆ ของ PTTEP ไดแ้ก่ โครงการแคนาดา 
ออยล ์แซนด ์เคเคด ีโครงการอาทติย ์โครงการพทีทีอีพี ีออสตราเลเซยี และโครงการบงกช  (2) โครงการของ ปตท. ทเีพมิขนึ
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จากงานก่อสรา้งสถานีเพมิความดนัในทะเล งานสรา้งทอ่สง่ก๊าซเสน้ท ี4 และงานก่อสรา้งทอ่สง่ก๊าซเชอืมในทะเล รวมเป็นจาํนวน 
1,543 ลา้นบาท (3)   โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืและสถานีรบั-จา่ยก๊าซธรรมชาตเิหลวของ PTTLNG จาํนวน 2,308 ลา้นบาท 
(4) โครงการก่อสรา้งของ PTTAC จาํนวน 805 ลา้นบาท   

: สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนืๆ เพมิขนึ 32,318 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 21.9 สว่นใหญ่จากสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
และค่าความนิยมเพมิขนึ 30,833 และ 10,676 ลา้นบาทตามลําดบั ส่วนใหญ่จากการซอืหุน้ส่วนในโครงการแคนาดา ออยล ์
แซนด ์เคเคดขีอง PTTEP ทาํใหไ้ดส้นิทรพัยใ์นการสาํรวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากร จาํนวน 34,390 ลา้นบาท และเกดิค่า
ความนิยมจาํนวน 10,294 ลา้นบาท  

หนีสิน 

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2554 หนีสนิรวมมจีาํนวน 752,265 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2553 จาํนวน 80,570 ลา้น
บาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 12.0 โดยเป็นการเพมิขนึของหนีสนิหมุนเวยีน 22,754 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 9.4 สาเหตุหลกั
จาก  เจา้หนีการคา้ทเีพมิขนึจาํนวน 19,337  ลา้นบาท   

เงนิกูย้มืระยะยาว (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี) มจีาํนวน 404,288 ลา้นบาท เพมิขนึ 33,259 
ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 9.0 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวของ ปตท.สผ. จาํนวน 700 และ 625 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯหรอืเทยีบเท่า 40,903 ลา้นบาท ในขณะทมีกีารชาํระคนืพนัธบตัรของ ปตท. จาํนวน 8,000 ลา้นบาท ทงันี 
เงนิกูย้มืระยะยาวจาํแนกรายการหลกัๆ ตามกาํหนดระยะเวลาชาํระคนืไดด้งันี     

  หน่วย : ลา้นบาท 

กําหนดชาํระคนื (นบัจาก

วนัท ี30 ม.ิย.2554) 

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

ภายใน 1 ปี (30 ม.ิย. 
2555) 

36,133.05 21,792.37 100.80 230.00 -- 694.98 50.75 -- 301.27 276.42 59,579.64 

เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 14,526.94 5,000.00 100.80 275.00 1,229.89 694.98 50.75 74.81 611.12 540.56 23,104.85 

เกนิ 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 93,566.39 52,064.81 226.80 1,025.00 6,410.49 2,018.52 136.88 224.44 1,833.37 1,676.75 159,183.44 

เกนิ 5 ปี 113,962.74 31,979.13 -- 3,355.00 -- 6,172.80 210.71 299.25 2,743.54 2,934.32 161,657.49 

รวม 258,189.12 110,836.31 428.40 4,885.00 7,640.37 9,581.28 449.09 598.50 5,489.33 5,428.05 403,525.42 

หมายเหตุ : ไมร่วมหนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 

เงนิกูย้มื (รวมเงนิกู ้หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทงัทคีรบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกนิ 1 ปีขนึไป) ณ วนัท ี30 มถุินายน 
2554 ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิต่างประเทศ ดงันี 

       หน่วย : ลา้นบาท 
เงนิกูย้มืระยะยาว ปตท. PTTEP PTTNGD ENCO PTTI TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC รวม 

สกุลเงนิบาท 189,779.23 49,019.70 428.40 4,885.00 -- -- -- 598.50 -- 2,828.47 247,539.30 

สกุลเงนิต่างประเทศ 68,409.89 61,816.61 -- -- 7,640.37 9,581.28 449.09 -- 5,489.30 2,599.58 155,986.12 

รวม 258,189.12 110,836.31 428.40 4,885.00 7,640.37 9,581.28 449.09 598.50 5,489.30 5,428.05 403,525.42 

สดัสว่นเงนิกูร้ะยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงนิกู ้
ระยะยาวทงัหมด (%) 

26.50% 55.77% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 47.89% 38.66% 

ทงันี เงนิกูย้มื ณ 30 มถุินายน 2554 จาํนวน 10,395 ลา้นบาท คาํประกนัโดยกระทรวงการคลงั  

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนืๆ เพมิขนึ 24,557 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 41.2 สาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของหนีสนิ
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพมิขนึ 22,307 ลา้นบาท จากโครงการ แคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดขีอง PTTEP 
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ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2554 ส่วนของเจา้ของมจีํานวนรวม 605,289 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2553 จํานวน 
47,875 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 8.6 เนืองจากกําไรสะสมทยีงัไมไ่ดจ้ดัสรรเพมิขนึ 51,384 ลา้นบาท จากผลประกอบการใน 
1H/2554 ของ ปตท. และบรษิทัยอ่ย จาํนวน 67,052 ลา้นบาท   ในขณะทมีเีงนิปนัผลจา่ย จาํนวน 15,668 ลา้นบาท  

ในช่วง 1H/2554 ปตท. มกีารเพมิทุนจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร 
พนกังาน ปตท. และพนกังานบรษิทัในเครอื ปตท. ทมีาปฏบิตังิานประจาํในตําแหน่งงานของ ปตท. เพอืซอืหุน้สามญัทอีอกใหม ่
(ESOP Scheme) ในเดอืนมนีาคมและมถุินายน  ซงึสง่ผลใหทุ้นทอีอกและชาํระแลว้เพมิขนึ 53.41 ลา้นบาท (5,340,500 หุน้) 
และมสี่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญัเพมิขนึ 1,196.27 ลา้นบาท ทําให ้ณ 30 มถุินายน 2554 มใีบสาํคญัแสดงสทิธทิยีงัไม่ไดใ้ชส้ทิธิ
จาํนวน 2.27 ลา้นหน่วย จากใบสาํคญัแสดงสทิธริุน่ท ี2 ทอีอกและเสนอขายเมอืวนัท ี29 กนัยายน 2549 (กาํหนดการใชส้ทิธคิรงั
สดุทา้ย 28 กนัยายน 2554) 

สภาพคล่อง 

สภาพคลอ่งของ ปตท. และบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถุินายน 2554 มกีระแสเงนิสดลดลงสทุธิ
จาํนวน 37,987 ลา้นบาท โดย ปตท. และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดสทุธติน้งวดทยีกมาจากปี 2553 จาํนวน 135,801 ลา้นบาท เป็นผล
ใหเ้งนิสดสทุธปิลายงวดคงเหลอืเทา่กบั 97,814 ลา้นบาท ทงันี รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงันี 

จาํนวน (ลา้นบาท)
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 49,759             
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (104,454)
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 16,160
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 810
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (262)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงระหว่างงวด-สทุธิ (37,987)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 135,801
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสทุธปิลายงวด 97,814

 
  
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานมจีาํนวน 49,759 ลา้นบาท มาจากกาํไรสทุธติามงบกาํไรขาดทุน

จาํนวน 67,052 ลา้นบาท ปรบัปรงุดว้ยรายการกระทบยอดกาํไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน โดยรายการ
หลกัทมีผีลใหก้ําไรสทุธใินรปูกระแสเงนิสดเพมิขนึ ไดแ้ก่ คา่เสอืมราคา คา่สญูสนิ และคา่ตดัจาํหน่ายรวมจาํนวน 26,560 ลา้น
บาท ภาษเีงนิไดจ้าํนวน 25,218 ลา้นบาท สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมในกาํไรสาํหรบังวดจาํนวน 9,636 ลา้น
บาท ดอกเบยีจ่ายจาํนวน 8,684 ลา้นบาท สาํหรบัรายการหลกัทมีผีลใหก้าํไรสทุธใินรปูกระแสเงนิสดลดลง ไดแ้ก่ สว่นแบง่กําไร
จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 21,651 ลา้นบาท ดอกเบยีรบั จาํนวน 1,818 ลา้นบาท และกาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 
1,417 ลา้นบาท รวมทงัมกีารเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานสทุธทิมีผีลใหก้ระแสเงนิสดลดลงจาํนวน  33,530 ลา้นบาท 
และมเีงนิสดจา่ยภาษเีงนิได ้จาํนวน 31,824 ลา้นบาท 
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กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนมจีาํนวน 104,454 ลา้นบาท สว่นใหญ่เนืองมาจาก 

: เงนิจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนในกจิการทคีวบคุมรว่มกนั จาํนวน 57,484 ลา้นบาท เป็นการชาํระเงนิงวดสดุทา้ยของ 
PTTEP ตามสญัญา Partnership Unit Sale Agreement กบับรษิทั Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada Holding Corp. 
เพอืซอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ในโครงการ แคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคด ี 

: เงนิจา่ยลงทุนในทดีนิ อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 41,059 ลา้นบาท อนัเนืองมาจากการลงทุนเพมิขนึของ PTTEP 
ในสนิทรพัยเ์พอืการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมในโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคด ี โครงการอาทติย ์
โครงการพทีทีอีพี ี ออสตราเลเซยี และโครงการบงกชจาํนวน 23,506 ลา้นบาท นอกจากนีมกีารลงทุนในโครงการต่างๆ ของ 
ปตท. เชน่ โครงการก่อสรา้งสถานีเครอืงเพมิความดนัก๊าซในทะเล โครงการทอ่สง่ก๊าซเสน้ท ี 4 และโครงการทอ่สง่ก๊าซเชอืมใน
ทะเล จาํนวนรวม 10,634 ลา้นบาท โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืและสถานีรบั-จา่ยก๊าซธรรมชาตเิหลวของ PTTLNG จาํนวน 
1,206 ลา้นบาท และโครงการก่อสรา้งของ PTTAC จาํนวน 880 ลา้นบาท   

: เงนิจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย จาํนวน 15,568 ลา้นบาท จาก PTTML บรษิทัยอ่ยของ PTTI ไดเ้ขา้ซอืหุน้
สามญัของบรษิทั International Coal Holdings Limited (ICH) ซงึประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอนืในสดัสว่นรอ้ยละ 100  

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิมจีาํนวน 16,160 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้
และเงนิกูย้มืระยะยาวของ PTTEP  จาํนวน 700 และ 625 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ตามลาํดบั หรอืเป็นเงนิรวมทงัสนิ 40,903 ลา้น
บาท  นอกจากนี มเีงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะสนัของ PTTT จาํนวน 8,936 ลา้นบาท ในขณะทมีเีงนิปนัผลจา่ย จาํนวน 
19,767 ลา้นบาท เงนิสดจา่ยดอกเบยี จาํนวน 8,465 ลา้นบาท และจา่ยคนืพนัธบตัร ปตท.จาํนวน 8,000 ลา้นบาท  

อตัราสว่นทางการเงนิและกาํไรต่อหุน้ของ ปตท.และบรษิทัยอ่ย ซงึคาํนวณตามสตูรของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นดงันี 

อตัราส่วนทางการเงินและกาํไรต่อหุ้น หน่วย 2Q/2553 1Q/2554 2Q/2554 1H/2553 1H/2554 

อตัราสว่นกาํไรขนัตน้ รอ้ยละ 8.67 9.79 9.02 9.06 9.37 
อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 3.40 6.21 4.94 4.15 5.52 
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบยี เทา่ 7.27 14.31 4.68 10.26 9.45 
กาํไรต่อหุน้  บาท/หุน้ 6.00 12.12 11.40 14.04 23.52 

 

  31 ธ.ค.53 31 มี.ค. 54 30 มิ.ย. 54 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.35 1.18 1.15 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 1.10 0.98 0.88 
อตัราสว่นหนีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.21 1.28 1.24 

 

3. แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในไตรมาสที 3 ของปี 2554 

เศรษฐกจิโลกในไตรมาส 3 ของปี 2554 (3Q/2554) คาดวา่จะขยายตวัสงูกวา่ 2Q/2554 เลก็น้อย เนืองจากการบรโิภค
และการลงทุนในประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกจิใหมย่งัคงมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนือง ประกอบกบัภาคการผลติ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตท์จีะกลบัมาดาํเนินการไดต้ามปกต ิจะสง่ผลใหก้ารสง่ออกขยายตวัไดด้ ีทงันี IMF ณ เดอืน 
มถุินายน 2554 คาดวา่เศรษฐกจิโลกใน 3Q/2554 จะขยายตวัรอ้ยละ 4.3 อยา่งไรกต็าม ปญัหาเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาทยีงั
ไมฟื่นตวัและสง่ผลใหม้แีผนขยายเพดานหนีสาธารณะเพมิขนึอกี ยงัคงเป็นความเสยีงสาํคญัทอีาจทาํใหเ้กดิผลกระทบกบัระบบ
เศรษฐกจิและการเงนิทวัโลก และทาํใหเ้ศรษฐกจิโลกเตบิโตตํากวา่คาดการณ์ได ้ 
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 สาํหรบัแนวโน้มราคานํามนัดบิดไูบใน 3Q/2554 คาดวา่จะอ่อนตวักวา่ 2Q/2554 แต่ยงัอยูใ่นระดบัสงูเฉลยีท ี100-110 
เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล เนืองจากปญัหาความไมส่งบในภมูภิาคตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนือทยีงัไมย่ตุ ิประกอบกบัเขา้สู่
ชว่งฤดพูายเุฮอรเิคนในอ่าวเมก็ซโิกทอีาจทาํใหก้ารผลติหยดุชะงกัหรอืลดลง แมว้า่อุปทานนํามนัเพมิขนึจากการประกาศนํา
นํามนัสาํรองทางยทุธศาสตรส์ูต่ลาดของ IEA จาํนวน 60.6 ลา้นบารเ์รล  
 สาํหรบัคา่การกลนัของโรงกลนัประเภท Cracking อา้งองิทสีงิคโปรค์าดวา่จะลดลงมาอยูท่ ี6-7 เหรยีญสหรฐัฯต่อ
บารเ์รล เนืองจากราคานํามนัสาํเรจ็รปูเฉลยีใน 3Q/2554 คาดวา่จะอ่อนตวัลงตามราคานํามนัดบิ 
 ราคาผลติภณัฑโ์อเลฟินสใ์น 3Q/2554 มแีนวโน้มทจีะปรบัตวัลดลง ตามราคานาฟทา และความตอ้งการสนิคา้ทอียูใ่น
ระดบัตาํ จากนโยบายการเพมิดอกเบยีและความเขม้งวดในการปลอ่ยสนิเชอื เพอืควบคุมอตัราเงนิ เชน่เดยีวกนักบัราคา
ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสท์มีแีนวโน้มตาํลง เนืองจากอุปสงคข์องผลติภณัฑโ์ดยรวมตาํกวา่อุปทานในตลาด  
 ในสว่นของเศรษฐกจิไทยใน 3Q/2554 คาดวา่จะขยายตวัสงูขนึกวา่ 2Q/2554 หลงัจากผลกระทบของปญัหาใน 
กระบวนการผลติเรมิหมดไป ประกอบกบัแนวโน้มการขยายตวัทดีขีองการบรโิภคและการลงทุนในประเทศ ปจัจยัเสยีงทน่ีาจบัตา
มอง คอื ความไมแ่น่นอนในการฟืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา รวมถงึปจัจยัภายในประเทศไดแ้ก่ แนวโน้มการแขง็คา่ของ
เงนิบาท และปญัหาเงนิเฟ้อทสีง่ผลต่อทศิทางอตัราดอกเบยี อกีทงัคงตอ้งจบัตาความเคลอืนไหวของการใช ้LPG ใน
ภาคอุตสาหกรรม จากผลของนโยบายปรบัขนึราคาของภาครฐั ตงัแต่ 19 กรกฎาคม 2554 

 


