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คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สินสดุวนัที  
30 กนัยายน 2553  

1. ผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษทัย่อย 

เศรษฐกจิโลกในไตรมาสท ี3 ของปี 2553 (3Q/2553) มกีารเตบิโตสงูกวา่ทคีาด โดยเตบิโตถงึรอ้ยละ 4.6 เทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ทาํให ้ณ เดอืนตุลาคม 2553 กองทุนการเงนิระหวา่งประเทศ (IMF) ปรบัประมาณการอตัราการขยายตวัของ
เศรษฐกิจโลกในปี 2553 เป็นร้อยละ 4.8 ซึงสูงกว่าประมาณการเดมิทคีาดว่าจะขยายตวัเพยีงร้อยละ 4.6 โดยใน 3Q/2553 
เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศกําลงัพฒันาและกลุ่มประเทศเศรษฐกจิใหม่มกีารขยายตวัของเศรษฐกจิอยู่ในระดบัสงูถงึรอ้ยละ 7.2 
เนืองจากการเตบิโตของอุปสงคภ์ายในประเทศและการสง่ออกทขียายตวัอยา่งต่อเนือง สาํหรบัเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแลว้ 
(Developed Economies) มกีารฟืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจากภาวะเศรษฐกจิถดถอย โดยใน 3Q/2553 เศรษฐกจิเตบิโตรอ้ย
ละ 2.8 ซงึเป็นอตัราทชีะลอลงเลก็น้อยจาก 2Q/2553 ทมีอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 2.9  

สถานการณ์เศรษฐกจิโลกทสีง่สญัญาณดขีนึสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชนํ้ามนัของโลกใน 3Q/2553 เพมิขนึมาอยูท่รีะดบั 
86.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนัตามรายงานของสาํนกังานพลงังานสากล (International Energy Agency - IEA) ณ เดอืนกนัยายน 2553 
เพมิขนึจาก 2Q/2553 และ 3Q/2552 ประมาณ 0.1 และ 1.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนัตามลาํดบั โดยเป็นการเพมิขนึของความตอ้งการ
ใช้นํามนัในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่เป็นสําคญั โดยเฉพาะประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ความไม่เชือมนัต่อการฟืนตวัของ
เศรษฐกจิยุโรปจากการทหีลายประเทศไดป้รบัลดงบประมาณเพอืลดการขาดดุลทางการคลงั ประกอบกบัเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัมี
ความเปราะบาง รวมทงัแนวโน้มเศรษฐกจิจนีทเีรมิชะลอความรอ้นแรงลงส่งผลให้ราคานํามนัดบิดูไบเฉลยีใน 3Q/2553 ปรบั
ลดลงมาอยูท่รีะดบั 74.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล จากราคาเฉลยี 2Q/2553 ทรีะดบั 78.0 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล แต่สงูกว่า 
3Q/2552 ทอียูท่รีะดบั 67.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล  

สําหรบัเศรษฐกิจไทยใน 3Q/2553 มีการขยายตวัต่อเนืองจาก 1H/2553 แต่มีการขยายตวัในอตัราทีชะลอลง ซึง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดอืน ตุลาคม 2553 คาดการณ์วา่เศรษฐกจิไทยในปี 2553 จะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 7.3-8.0 สงู
กว่าทเีคยคาดการณ์วา่จะขยายตวัรอ้ยละ 6.5-7.5 โดยใน 2Q/2553 ขยายตวัอยูใ่นระดบัสงูทรีอ้ยละ 9.1 ทงันีปจัจยัขบัเคลอืน
หลกัยงัคงมาจากภาคการสง่ออกทขียายตวัอยา่งต่อเนือง แมว้า่จะมอีตัราทชีะลอลงตามการขยายตวัทชีะลอลงของเศรษฐกจิโลก 
ประกอบกบัการบรโิภคและการลงทุนขยายตวัไดด้ ีเป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล สถานการณ์ทางการเมอืง
และปญัหามาบตาพุดทคีลคีลาย และการแขง็ค่าของค่าเงนิบาททสีง่ผลใหภ้าคเอกชนมกีารนําเขา้สนิคา้ทุนและวตัถุดบิเพมิมาก
ขนึ ขณะทภีาคการท่องเทยีวมกีารฟืนตวัเขา้สูร่ะดบัปกตใินช่วงก่อนเกดิปญัหาการเมอืงภายในประเทศ ทงันีการทเีศรษฐกจิโลก
ยงัคงมคีวามเปราะบาง ขณะทีเศรษฐกิจไทยขยายตวัได้ดี ประกอบกบัส่วนต่างของอตัราดอกเบียระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศพฒันาแลว้มมีาก ส่งผลใหเ้งนิทุนไหลเขา้ในตลาดหุน้และตลาดตราสารหนีของไทยอย่างต่อเนือง ทําให้ค่าเงนิบาทใน 
3Q/2553 มอีตัราอา้งองิเฉลยีอยูท่ ี31.63 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ ซงึแขง็คา่ขนึต่อเนืองเมอืเทยีบกบั 2Q/2553 ทอีตัราอา้งองิเฉลยี
อยูท่ ี32.38 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ แมว้า่ในช่วงปลายของ 3Q/2553 ภาครฐัจะออกมาตรการบรรเทาค่าเงนิบาทแขง็ค่า แต่กย็งั
ไมส่ามารถชะลอการแขง็คา่ไดเ้นืองจากเป็นมาตรการทสีง่ผลในระยะยาวมากกวา่ทจีะบรรเทาผลกระทบในระยะสนั  
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ปจัจยัต่างๆ ดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหผ้ลประกอบการ 3Q/2553 เทยีบกบั 3Q/2552 และ 2Q/2553 และ 9M/2553 
เทยีบกบั 9M/2552 สรปุได ้ดงันี 

                                 หน่วย : ลา้นบาท  
 

3Q/2552 2Q/2553 3Q/2553 
% เพิม(ลด) 

9M/2552 9M/2553 
%  

เพิม(ลด)  YoY QoQ 

ยอดขาย 444,474 495,657 461,402 3.8% (6.9%) 1,135,039 1,406,455 23.9% 
: สาํรวจและผลติฯ 30,547 37,170 35,651 16.7% (4.1%) 85,132 106,129 24.7% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 81,386 91,042 93,055 14.3% 2.2% 232,506 266,723 14.7% 
: นํามนั 2/ 103,463 120,958 114,218 10.4% (5.6%) 285,719 356,512 24.8% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 254,147 284,948 250,444 (1.5%) (12.1%) 609,176 783,570 28.6% 
: ปิโตรเคมี 4/ 8,856 9,754 12,651 42.9% 29.7% 23,591 32,993 39.9% 
: ถ่านหนิ 5/ 7,190 6,638 6,152 (14.4%) (7.3%) 12,014 18,078 50.5% 
: อนืๆ 6/ 240 458 484 101.7% 5.7% 637 1,284 101.6% 
: รายการระหวา่งกนั (41,355) (55,311) (51,253) (23.9%) 7.3% (113,736) (158,834) (39.7%) 
EBITDA 40,357 43,608 38,807  (3.8%)     (11.0%) 101,916 125,662 23.3% 
: สาํรวจและผลติฯ 21,732 27,037 21,739 0.0% (19.6%) 60,176 73,356 21.9% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 11,934 11,540 11,008 (7.8%) (4.6%) 26,743 35,277 31.9% 
: นํามนั 2/ 3,553 2,554 2,925 (17.7%) 14.5% 9,101 9,223 1.3% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 473 626 1,335 182.2% 113.3% 1,799 2,837 57.7% 
: ปิโตรเคมี 4/ 285 208 294 3.2% 41.3% 898 738 (17.8%) 
: ถ่านหนิ 5/ 2,888 1,591 1,445 (50.0%) (9.2%) 4,403 3,993 (9.3%) 
: อนืๆ 6/ (510) 1 13 102.5% n.m. (1,251) 72 105.8% 
: รายการระหวา่งกนั 2 51 48 n.m. (5.9%) 47 166 253.2% 
EBIT 29,080 30,610 26,912 (7.5%) (12.1%) 71,044 88,765 24.9% 
: สาํรวจและผลติฯ 13,769 17,363 13,438 (2.4%) (22.6%) 38,525 46,740 21.3% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 9,735 9,406 8,552 (12.2%) (9.1%) 20,478 28,658 39.9% 
: นํามนั 2/ 2,902 1,991 2,369 (18.4%) 19.0% 7,053 7,397 4.9% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 470 623 1,332 183.4% 113.8% 1,791 2,829 58.0% 
: ปิโตรเคมี 4/ 238 128 208 (12.6%) 62.5% 772 512 (33.7%) 
: ถ่านหนิ 5/ 2,563 1,249 1,164 (54.6%) (6.8%) 3,883 3,033 (21.9%) 
: อนืๆ 6/ (600) (202) (200) 66.7% 1.0% (1,509) (572) 62.1% 
: รายการระหวา่งกนั 3 52 49 n.m. (5.8%) 51 168 229.4% 

กาํไร/(ขาดทนุ) สทุธิ 16,987 16,685 21,705 27.8%    30.1% 44,331 61,410 38.5% 

กาํไรสทุธิต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 7/ 

 6.01   5.88 7.64 27.1%   29.9% 15.69 21.65 38.0% 

หมายเหตุ : 1/ ประกอบดว้ยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิบรษิทั ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ไทย) จาํกดั (TTM (T)) บรษิทั ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซยี) 
จาํกดั (TTM (M)) และบรษิทั ผลติไฟฟ้าและนําเยน็ จาํกดั (DCAP) ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และรวมบรษิทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจาํกดั (PTTNGD) 
บรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจาํกดั (PTTLNG) บรษิทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานรว่ม (CHPP) และบรษิทั พทีที ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (PTTI) จากการ
ลงทุนใน East Mediterranean Gas (S.A.E) (EMG) ประเทศอยีปิต ์ดว้ยสดัสว่นรอ้ยละ 25  
 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) ซงึเปลยีนสถานะจากบรษิทัรว่มเป็นบรษิทัยอ่ย
ของ ปตท.ตงัแต่วนัท ี31 สงิหาคม 2552 จากการท ีPTTRB ไดเ้ขา้ซอืหุน้ของ TLBC ในสดัสว่นรอ้ยละ 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) และบรษิทั พทีที ี
แทงค ์ เทอรม์นิลั จาํกดั (PTT TANK) และรวมบรษิทั พทีที ีอาซาฮ ี เคมคิอล จาํกดั (PTTAC) และบรษิทั เอช็เอม็ซ ี โปลเีมอส ์จาํกดั (HMC) ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้  
 5/ ประกอบดว้ยบรษิทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซงึ PTT Mining Limited (PTTML) บรษิทัยอ่ยของ PTTI ไดเ้ขา้
ซอืในสดัสว่นรอ้ยละ 60 
 6/ ประกอบดว้ยบรษิทั เอนเนอรย์ ีคอมเพลก็ซ ์จาํกดั (EnCo) บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ ์จาํกดั (BSA) และบรษิทั พทีที ี
อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (PTTI) 
 7/ กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธทิเีป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัทถีอืโดย
บุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 

1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของ ปตท.และบริษทัย่อย 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2552 

ใน 3Q/2553 ปตท.และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 461,402 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2552 จาํนวน 
16,928 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 3.8 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑท์ปีรบัตวัเพมิขนึตามราคาผลติภณัฑใ์น
ตลาดโลกทปีรบัสูงขนึและปรมิาณขายทเีพมิสงูขนึจากการฟืนตวัของเศรษฐกจิโลกและของประเทศ ในขณะทมีกีําไรก่อนหกั
ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย รวมทงัค่าใช้จ่ายอืนและรายได้อืนทีไม่เกียวข้องกบัการ
ดาํเนินงาน (EBITDA) จาํนวน 38,807 ลา้นบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 1,550 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.8 นอกจากนี 
ใน 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัย่อยมสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจาํนวน 3,364 ลา้นบาท ลดลงจาก 3Q/2552 
จาํนวน 1,932 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 36.5 จากผลดาํเนินงานทลีดลง โดยเฉพาะจากธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิส ์ซงึมี
ผลมาจากปญัหาอุปทานผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสท์มีมีากเกนิความตอ้งการ ภายหลงัจากทโีรงอะโรเมตกิสใ์หมใ่นตะวนัออกกลาง
ไดเ้รมิดาํเนินการผลติและความตอ้งการเบนซนีในยุโรปตะวนัตกทยีงัทรงตวัจากผลกระทบวกิฤตหนียโูร สง่ผลใหส้ว่นต่างราคา
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิ (Spread Margin) โดยเฉพาะพาราไซลนีลดลง แมว้่าค่าการกลนั (GRM) ปรบัตวัเพมิขนึ จากความ
ตอ้งการใชนํ้ามนัทเีพมิสงูจากการฟืนตวัของเศรษฐกจิโลก ในขณะทกีลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีลการดาํเนินงานทลีดลง  
โดยม ีSpread Margin ปรบัตวัลดลงเกอืบทุกผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะ Ethylene เนืองจากกําลงัการผลติใหมจ่ากจนีและตะวนัออก
กลางทเีรมิทยอยเขา้มาตงัแต่ช่วงตน้ปี 2553 รวมทงัปรมิาณการผลติโอเลฟินสล์ดลง เนืองจากมกีารโอนวตัถุดบิก๊าซธรรมชาติ
ใหแ้ก่โรง Cracker ของ PTTPE เพอืทําการทดลองเดนิเครอืงจกัรและมกีารหยุดดาํเนินการผลติโรงโอเลฟินส ์I4-1 เพอืซ่อม
บาํรงุตามแผนงานเป็นเวลา 41 วนั แมว้า่จะมปีรมิาณการขายผลติภณัฑโ์พลเิอทลินีโดยรวมเพมิขนึจากหน่วยผลติ LLDPE ของ 
PTTPE (บรษิทัย่อยของ PTTCH) ทไีดเ้รมิดําเนินการผลติเชงิพาณิชยต์งัแต่วนัท ี1 มกราคม 2553 ประกอบกบัใน 3Q/2553 
ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 4,256 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2552 จาํนวน 300 ลา้นบาท อยา่งไรกด็ใีน 
3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 7,415 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2552 จาํนวน 6,493 ลา้น
บาท และบรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซงึเป็นบรษิทัย่อยของ ปตท.มรีายไดอ้นืเพมิขนึ
เนืองจากการรบัรูค้่าสนิไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพมิเตมิเป็นจาํนวน 1,369 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้น 3Q/2553 
ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธเิพมิขนึ 4,718 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 27.8 จาก 16,987 ลา้นบาทใน 3Q/2552 (หรอืคดิ
เป็น 6.01 บาทต่อหุน้) เป็น 21,705 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 7.64 บาทต่อหุน้) 
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ใน 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายลดลงจาก 2Q/2553 จาํนวน 34,255 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 6.9 ม ีEBITDA จาํนวน 38,807 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2553 จาํนวน 4,801 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.0 สว่นใหญ่เป็น
ผลมาจากราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัลดลงจากความไม่เชอืมนัต่อการฟืนตวัของเศรษฐกจิยุโรป การทหีลายประเทศได้
ปรบัลดงบประมาณเพอืลดการขาดดุลทางการคลงั ประกอบกบัเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัมคีวามเปราะบาง  ในขณะท ี3Q/2553 มี
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 3,364 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 501 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ย
ละ 17.5 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกจิการกลนัทมีผีลการดําเนินงานทเีพมิขนึเมอืเทยีบกบั 2Q/2553 จากค่าการกลนั 
(GRM) ทปีรบัตวัเพมิขนึตามความตอ้งการใชนํ้ามนัทมีากขนึจากการฟืนตวัของเศรษฐกจิโลก แมว้า่ผลการดาํเนินงานของกลุ่ม
ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสล์ดลงจาก Spread Margin ทลีดลงจากอุปทานทมีมีากขนึ  นอกจากนีกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายโอ
เลฟินสม์ผีลการดําเนินงานทลีดลงจาก Spread Margin ทปีรบัตวัลงทุกผลติภณัฑ์ ถงึแมว้่าปรมิาณการขายผลติภณัฑเ์มด็
พลาสตกิ PE จะเพมิสงูขนึ ทงันี ใน 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 4,256 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 
2Q/2553 จาํนวน 364 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามใน 3Q/2553 ปตท.และบรษิทัยอ่ยมกีําไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 7,415 ลา้น
บาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 7,081 ลา้นบาท และ ปตท.สผ.มรีายไดอ้นืเพมิขนึเนืองจากการรบัรูค้่าสนิไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์ในแหลง่มอนทาราเพมิเตมิเป็นจาํนวน 1,369 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้น 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธจิาํนวน 
21,705 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 7.64 บาทต่อหุน้) เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 5,020 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 30.1 

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552  

ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายใน 9M/2553 จาํนวน 1,406,455 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 
271,416 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 23.9 และม ีEBITDA จาํนวน 125,662 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 23,746 
ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 23.3 เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑท์ปีรบัตวัเพมิขนึตามราคาผลติภณัฑใ์นตลาดโลกทปีรบัตวั
สงูขนึและปรมิาณขายทเีพมิสงูขนึจากการฟืนตวัของเศรษฐกจิโลกและของประเทศ ในขณะทมีสีว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัรว่มจาํนวน 11,314 ลา้นบาท ลดลงจาก 9M/2552 จาํนวน 4,414 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.1 ซงึสว่นใหญ่เป็นผล
มาจากบรษิทัในกลุม่ธุรกจิการกลนัและกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสท์มีผีลการดาํเนินงานทลีดลง อนัเนืองมาจากคา่การ
กลนั (GRM) ทปีรบัตวัลดลงเนืองจากใน 9M/2553 เกดิผลขาดทุนจากสต๊อกนํามนัจากความผนัผวนของราคานํามนั รวมทงัการ
ปรบัตวัลงของ Spread Margin ของธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิส ์ โดยเฉพาะพาราไซลนีทปีรบัตวัลงจากอุปทานของ
ผลติภณัฑท์มีมีากเกนิความตอ้งการ ในขณะทกีลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึ  เป็นผลจาก Spread 
Margin ทสีงูขนึเกอืบทุกผลติภณัฑ ์ จากการฟืนตวัของความตอ้งการโดยเฉพาะความตอ้งการจากประเทศจนีซงึมกีารจดังาน 
World Expo และ Asian Games แมว้า่จะมกีารทยอยเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยข์องโรงงานใหมใ่นภมูภิาค นอกจากนี ใน 
9M/2553 ปตท.และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 11,931 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 1,519 ลา้นบาท 
ในขณะทมีกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 11,501 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 8,354 ลา้นบาท และ ปตท.สผ.มี
รายไดอ้นืเพมิขนึเนืองจากการรบัรูค้า่สนิไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหลง่มอนทาราเพมิเตมิเป็นจาํนวน 1,369 ลา้นบาท 
สง่ผลใหใ้น 9M/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธจิาํนวน 61,410 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 21.65 บาทต่อหุน้) เพมิขนึจาก 
9M/2552 จาํนวน 17,079 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 38.5 
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1.2 ผลการดาํเนินงานของ ปตท.และบริษทัย่อยจาํแนกตามกลุ่มธรุกิจ 

 1.2.1 กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขนัต้นและกา๊ซธรรมชาติ 

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

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2552 

ใน 3Q/2553 ปตท.สผ.ซงึเป็นบรษิทัยอ่ยของ ปตท. มรีายไดจ้ากการขาย 35,651 ลา้นบาท เพมิขนึ 5,104 ลา้นบาท
หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 16.7 จาก 3Q/2552 ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เพมิขนึรอ้ย
ละ 11.6 จาก 39.90 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 3Q/2552 เป็น 44.54 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเท่า
นํามนัดบิใน 3Q/2553 ตามราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัเพมิขนึ นอกจากนี ปรมิาณขายผลติภณัฑเ์พมิขนึจาก 234,601 
บารเ์รลเทยีบเท่านํามนัดบิต่อวนัใน 3Q/2552 เป็น 265,201 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 3Q/2553 โดยปรมิาณขายที
เพมิขนึสว่นใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-มาเลเซยี-บ ี 17 และโครงการ
อาทติยเ์หนือ รวมทงัการขายนํามนัดบิของโครงการพทีทีอีพี ี ออสตราเลเซยี ในขณะทปีรมิาณการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอน
เดนเสทของโครงการอาทติยล์ดลง 

EBITDA ใน 3Q/2553 คดิเป็น 21,739 ลา้นบาท เพมิขนึเลก็น้อยจาก 3Q/2552 จาํนวน 7 ลา้นบาท อนัเป็นผลมา
จากราคาขายและปรมิาณขายดงักลา่วขา้งตน้ ในขณะท ี3Q/2553 มคีา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานเพมิขนึ สว่นใหญ่จากโครงการพทีทีอีพี ี
ออสตราเลเซยีตามปรมิาณการขายทเีพมิขนึ รวมทงัจากการเปลยีนแปลงประมาณการคา่รอืถอนอุปกรณ์การผลติในแหลง่ 
Jabiru และ Challis ของโครงการพทีทีอีพี ี ออสตราเลเซยี ซงึไดห้ยดุผลติตงัแต่เดอืนกนัยายน 2553 นอกจากนี ยงัมาจาก
โครงการอาทติยเ์หนือและโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-มาเลเซยี-บ1ี7 ตามปรมิาณการผลติทเีพมิขนึและมคีา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน
ของโครงการบงกชเพมิขนึจากคา่ซ่อมบาํรงุทเีพมิขนึ  

 EBIT ใน 3Q/2553 คดิเป็น 13,438 ลา้นบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 331 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ  2.4 
เนืองจากคา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายเพมิขนึ 337 ลา้นบาท ตามปรมิาณการผลติทเีพมิขนึของโครงการพนืทพีฒันารว่ม
ไทย-มาเลเซยี-บ ี17 และโครงการอาทติยเ์หนือ  

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

ใน 3Q/2553 ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขาย 35,651 ลา้นบาท ลดลง 1,519 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 4.1 จาก 
2Q/2553 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 3.6 จาก 46.21 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 2Q/2553 เป็น 44.54 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 3Q/2553 ในขณะที
ปรมิาณขายผลติภณัฑเ์พมิขนึจาก 263,392 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 2Q/2553 เป็น 265,261 บารเ์รลเทยีบเทา่
นํามนัดบิต่อวนัใน 3Q/2553 โดยปรมิาณขายทเีพมิขนึสว่นใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการ
อาทติยเ์หนือและโครงการไพลนิ  ในขณะทปีรมิาณการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติยล์ดลง  

EBITDA ใน 3Q/2553 คดิเป็น 21,739 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2553 จาํนวน 5,298 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 19.6 
อนัเป็นผลมาจากราคาขายทลีดลงดงักลา่วขา้งตน้ นอกจากนี ใน 3Q/2553 มคีา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานเพมิขนึ จากการเปลยีนแปลง
ประมาณการคา่รอืถอนอุปกรณ์การผลติในแหล่ง Jabiru และ Challis และคา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจทเีพมิขนึ 841 ลา้นบาท จาก
การตดัจาํหน่ายหลุมจากโครงการพมา่ เอม็ 9 และเอม็ 11 (Bawga Siddhi-1) ในขณะท ี2Q/2553 มคีา่ตดัจาํหน่ายหลุมแหง้ทตีาํ
กวา่ไตรมาสนีจากโครงการกมัพชูา บ ี(AT-01) 

EBIT ใน 3Q/2553 จาํนวน 13,438 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2553 จาํนวน 3,925 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 22.6 
ตาม EBITDA ทลีดลงดงักลา่วขา้งตน้และคา่เสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพมิขนึ 1,108 ลา้นบาท จากโครงการอาทติยเ์หนือ
ตามปรมิาณการผลติทเีพมิสงูขนึ 
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ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552 

ใน 9M/2553 ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขาย 106,129 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 20,997 ลา้นบาท 
หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 24.7 ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เพมิขนึรอ้ยละ 16.5 จาก 
38.09 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเท่านํามนัดบิใน 9M/2552 เป็น 44.37 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเท่านํามนัดบิใน 
9M/2553 นอกจากนี ปรมิาณการขายเพมิขนึจาก 228,314 บารเ์รลเทยีบเท่านํามนัดบิต่อวนัใน 9M/2552 เป็น 262,006 บารเ์รล
เทยีบเท่านํามนัดบิต่อวนัใน 9M/2553 โดยปรมิาณขายทเีพมิขนึสว่นใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของ
โครงการอาทติย์เหนือ โครงการพนืทพีฒันาร่วมไทย-มาเลเซยี-บ ี17 และโครงการบงกช อย่างไรก็ตามปรมิาณการขายก๊าซ
ธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติยล์ดลงใน 9M/2553 

EBITDA ใน 9M/2553 จาํนวน 73,356 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 13,180 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
21.9 เป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายทเีพมิขนึดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากนี ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจลดลง 2,437 ลา้นบาท 
เนืองจากในปีนีมกีารตดัจําหน่ายหลุมจากโครงการพม่า เอม็ 9 และเอม็ 11 (Bawga Siddhi-1) โครงการกมัพูชา บ ี(AT-01) 
ในขณะทชี่วงเดยีวกนัของปีก่อน มคี่าตดัจําหน่ายหลุมทสีงูกว่าปีนี จากโครงการออสเตรเลยี เอซ/ีพ ี36 โครงการพทีทีอีพี ี 
ออสตราเลเซยี โครงการโอมาน 58 รวมทงัการตดัจําหน่ายโครงการบงักลาเทศ 17 และ 18 เนืองจากยุตกิารร่วมทุน ในขณะที
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานเพมิขนึจากโครงการอาทติยเ์หนือและโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-มาเลเซยี-บ ี17 ตามกจิกรรมการผลติที
เพมิขนึ รวมทงัจากการเปลยีนแปลงประมาณการค่ารอืถอนอุปกรณ์การผลติในแหล่ง Jabiru และ Challis รวมทงัค่าภาคหลวง
และคา่ตอบแทนปิโตรเลยีมเพมิขนึตามรายไดจ้ากการขายทเีพมิขนึ 

EBIT ใน 9M/2553 เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 8,215 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 21.3 ตาม EBITDA ทเีพมิขนึ 
แมว้า่คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายเพมิขนึ 4,965 ลา้นบาท สว่นใหญ่จากโครงการอาทติยเ์หนือและโครงการพนืทพีฒันารว่ม
ไทย-มาเลเซยี-บ ี17 ตามปรมิาณการผลติทเีพมิขนึ  

• หน่วยธรุกิจกา๊ซธรรมชาติ 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2552 
รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 81,386 ลา้นบาทใน 3Q/2552 เป็น 93,055 ลา้นบาทใน 3Q/2553 เพมิขนึจาํนวน 

11,669 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 14.3 เนืองจาก 

- ปรมิาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตเิฉลยี (รวมก๊าซโซลนีธรรมชาตทิไีดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลนัตวัของก๊าซธรรมชาต)ิ 
เพมิขนึจาํนวน 475 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 3,677 mmcfd ใน 3Q/2552 เป็น 4,152 mmcfd ใน 3Q/2553 (ทคีา่
ความรอ้น 1,000 บทียีตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 12.9 โดยเป็นการเพมิขนึในทุกกลุม่ลกูคา้ ยกเวน้กลุม่ IPP รวมทงั
ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลยีใน 3Q/2553 เพมิขนึในทุกกลุม่ลกูคา้เมอืเทยีบกบั 3Q/2552  

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจาก 1,066,695 ตนั ใน 3Q/2552 เป็น 1,183,628 ตนั ใน 
3Q/2553 (ไมร่วมการขาย LPG ท ี ปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 57,124 ตนั ใน 3Q/2552 และ 46,840 ตนั ใน 
3Q/2553 เพอืนํามาขายต่อ) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 10.8 เนืองจากมปีรมิาณผลติภณัฑเ์พมิขนึจากโรงแยกก๊าซอเีทนทเีรมิ
ดาํเนินการเชงิพาณิชย ์เมอืวนัท ี1 กรกฎาคม 2553 ประกอบกบัความสามารถในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลยี
ของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจากระดบัรอ้ยละ 94.6 ใน 3Q/2552 มาทรีะดบัรอ้ยละ 98.0 ใน 3Q/2553 

- ราคาผลติภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เฉลยีเพมิขนึทุกผลติภณัฑ์ตามราคาปิโตรเคมทีใีชอ้้างองิในตลาดโลก ยกเวน้ 
Ethane เนืองจากราคา HDPE ในตลาดโลกทใีชอ้า้งองิปรบัตวัลดลง รายละเอยีดตามตารางขา้งลา่ง 

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในไตรมาสนีลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 926 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 7.8 สาเหตุหลกั
มาจากกาํไรจากราคาขายผลติภณัฑ ์ Ethane ของโรงแยกก๊าซฯลดลง เนืองจากราคาขายทปีรบัตวัลดลงตามราคาตลาดโลก 
แมว้า่ปรมิาณการผลติจะเพมิขนึเนืองจากโรงแยกก๊าซอเีทนเรมิดาํเนินการเชงิพาณิชย ์EBIT ในไตรมาสนี อยูท่ ี8,552 ลา้นบาท 
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ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 1,183 ลา้นบาท ตาม EBITDA ทลีดลง รวมทงัคา่เสอืมราคาเพมิขนึจากทรพัยส์นิของโรงแยกก๊าซ 
อเีทน 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 91,042 ลา้นบาทใน 2Q/2553 เป็น 93,055 ลา้นบาทใน 3Q/2553 เพมิขนึจํานวน 
2,013 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  2.2 เนืองจาก 

- ปรมิาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตเิฉลยี (รวมก๊าซโซลนีธรรมชาตทิไีดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลนัตวัของก๊าซธรรมชาต)ิ 
เพมิขนึจาํนวน 97 mmcfd จาก 4,055 mmcfd ใน 2Q/2553 เป็น 4,152 mmcfd ใน 3Q/2553 (ทคี่าความรอ้น 1,000 บทียีตู่อ 1 
ลกูบาศก์ฟุต) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  2.4 โดยเป็นการเพมิขนึมากในกลุ่มลูกคา้โรงแยกก๊าซธรรมชาตจิากโรงแยกก๊าซอเีทนทเีรมิ
ดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 กรกฎาคม 2553 รวมทงัราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลยีใน 3Q/2553 เพมิขนึในทุกกลุ่มลกูคา้
เมอืเทยีบกบั 2Q/2553 ยกเวน้ลกูคา้อุตสาหกรรม 

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจาก 914,849 ตนั ใน 2Q/2553 เป็น 1,183,628 ตนั ใน 
3Q/2553 (ไมร่วมการขาย LPG ท ี ปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 64,154 ตนั ใน 2Q/2553 และ 46,840 ตนั ใน 
3Q/2553 เพอืนํามาขายต่อ) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 29.4 จากปรมิาณการขายทเีพมิขนึทุกผลติภณัฑโ์ดยเฉพาะ Ethane 
ความสามารถในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลยีของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจากระดบัรอ้ยละ 82.5 ใน 2Q/2553 มา
ทรีะดบัรอ้ยละ 98.0 ใน 3Q/2553 เนืองจากในไตรมาสทแีลว้ โรงแยกก๊าซหน่วยท ี 1 มกีาร Shutdown เพอื Turnaround  
ประกอบกบัโรงแยกก๊าซหน่วยท ี2 และ 3  Shutdown เพอืปรบัเปลยีนอุปกรณ์สาํหรบัรองรบัโครงการโรงแยกก๊าซอเีทนรวมกนั
เป็นเวลา  47  วนั   

- ราคาขายผลติภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เฉลยีลดลงจากราคาตลาดปิโตรเคมทีใีช้อ้างองิปรบัตวัลดลง เนืองจากมี
แหลง่ Supply ใหมเ่พมิขนึจากจนีและตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะราคาเอทลินี รายละเอยีดตามตารางขา้งลา่ง 

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในไตรมาสนีลดลงจาก 2Q/2553 จาํนวน 532 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 4.6 สาเหตุหลกั
มาจากธุรกจิโรงแยกก๊าซฯ ทมีผีลดาํเนินงานลดลงจากราคาขายผลติภณัฑท์ลีดลงตามปจัจยัทไีดก้ล่าวขา้งตน้ นอกจากนนักําไร
จากการขายก๊าซธรรมชาตใิห้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมก็ลดลง เนืองจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาตทิเีพมิขนึในอตัราทสีูงกว่าการ
เพมิขนึของราคานํามนัเตาทใีชอ้า้งองิราคาขาย  EBIT ใน 3Q/2553 ลดลงจาํนวน 854 ลา้นบาทเนืองจาก EBITDA ทลีดลง
ดงักลา่วขา้งตน้ ประกอบกบัคา่เสอืมราคาเพมิขนึจากทรพัยส์นิเพมิขนึของโรงแยกก๊าซอเีทน 

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552 

รายไดจ้ากการขายใน 9M/2553 เพมิขนึจาํนวน 34,217 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 14.7 จาก 232,506 ลา้นบาทใน 
9M/2552 เป็น 266,723 ลา้นบาท ใน 9M/2553 สาเหตุหลกัจาก 

- ปรมิาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ(รวมก๊าซโซลนีธรรมชาตทิไีดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลนัตวัของก๊าซธรรมชาต)ิ เฉลยี
เพมิขนึจาํนวน 482 mmcfd จาก 3,521 mmcfd ใน 9M/2552 เป็น 4,003 mmcfd ใน 9M/2553 (ทคี่าความรอ้น 1,000 บทียีตู่อ 
1 ลกูบาศกฟุ์ต) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 13.7 โดยเป็นการเพมิขนึในทุกกลุ่มลกูคา้ โดยเฉพาะ EGAT จากการทโีรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือเรมิดําเนินการเชงิพาณิชย์ตงัแต่เดอืนธนัวาคม 2552 และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม แมว้่าราคาขายก๊าซธรรมชาตใิน 
9M/2553 เฉลยีลดลงในทุกกลุม่ลกูคา้ ยกเวน้ในกลุม่ลกูคา้อุตสาหกรรม    

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจาก 3,178,524 ตนั ใน 9M/2552 เหลอื 3,058,991 ตนั ใน 
9M/2553 (ไมร่วมการขาย LPG ท ีปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 122,833 ตนั ใน 9M/2552 และ 159,090 ตนั ใน 
9M/2553 เพอืนํามาขายต่อ) หรอืลดลงรอ้ยละ 3.8 โดยลดลงในทุกผลติภณัฑ ์ยกเวน้ Ethane เนืองจากโรงแยกก๊าซหน่วยท ี1 2 
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3 และ 5 Shutdown รวมเป็นเวลา 74 วนั สว่นหนึงเป็นการ Turnaround และหยดุเพอืปรบัปรงุอุปกรณ์เพอืรองรบัโรงแยกก๊าซอี
เทน ทงันีความสามารถในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลยีของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจากระดบัรอ้ยละ 96.0 ใน 
9M/2552 มาทรีะดบัรอ้ยละ 90.3 ใน 9M/2553 

- ราคาขายผลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนตลาดโลกซงึใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ มกีาร
ปรบัตวัเพมิขนึในทศิทางเดยีวกบัราคานํามนัดบิและเป็นผลมาจากความตอ้งการใชท้เีพมิขนึตามภาวะเศรษฐกจิโลกทฟืีนตวั  

รายละเอยีดปรมิาณการขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงันี 
หน่วย  : ตนั 

3Q/2552 2Q/2553 3Q/2553 
เพิม(ลด) 

9M/2552 9M/2553 เพิม (ลด) 
 YoY QoQ 

LPG   549,119    501,849    617,313 3.9%  23.0%   1,790,324   1,681,196 (6.1%) 
ก๊าซอเีทน 273,665 236,076 353,730 29.3% 49.8% 793,818 832,178 4.8% 
ก๊าซโพรเพน 67,507 58,922 71,603 6.1% 21.5%  201,908  161,778 (19.9%) 
ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ 133,404 118,002 140,984 5.7% 19.5% 392,474 383,841 (2.2%) 
รวม 1,068,695 914,849 1,183,628 10.8% 29.4%    3,178,524   3,058,991  (3.8%) 

 
รายละเอยีดราคาผลติภณัฑอ์า้งองิทใีชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงันี 

หน่วย : 
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั 3Q/2552 2Q/2553 3Q/2553 

เพิม(ลด) 
9M/2552 9M/2553 เพิม (ลด) 

 YoY QoQ 

LPG 1/, 4/ 535 703 615 15.0% (12.5%) 463 683 47.7% 

Ethylene 2/ 1,030 1,089      902 (12.4%) (17.2%)     800   1,082   35.3% 
Propylene 2/ 1,044 1,138 1,062 1.7% (6.7%)     838    1,123    34.0% 
High Density Polyethylene 2/ 1,249 1,187 1,120 (10.3%) (5.6%)     1,109      1,207   8.8% 
Polypropylene 2/ 1,190 1,340 1,260 5.9% (6.0%)     1,064    1,313    23.4% 
Naphtha 3/ 556 647 601 8.1% (7.1%)       467        636   36.1% 
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 ี10.6101 บาทต่อกโิลกรมั ถงึวนัท ี28 กุมภาพนัธ ์2554 อย่างไรก็
ตาม เมอืวนัท ี27 สงิหาคม 2552 กบง.ได้เหน็ชอบหลกัเกณฑก์ารกําหนดราคา ณ โรงกลนัโดยใช้อตัราแลกเปลยีนเป็นระบบ
ลอยตวั โดยใหค้งราคา LPG ณ โรงกลนัฯ ไวเ้ท่ากบั 332.7549 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และใหเ้ปลยีนแปลงขนึลงโดยองิอตัรา
แลกเปลยีนเฉลยีในเดอืนก่อนหน้า   

 

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในงวด 9M/2553 เพมิขนึจากงวด 9M/2552 จาํนวน 8,534 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึ 31.9% 
โดยหลกัมาจากกาํไรจากการขายก๊าซธรรมชาตใิหล้กูคา้อุตสาหกรรมทเีพมิขนึจากราคาขายทปีรบัตวัสงูขนึตามราคานํามนัเตาที
ใชอ้า้งองิ ประกอบกบักําไรจากการขายผลติภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ เพมิขนึ เนืองจากราคาขายผลติภณัฑท์เีพมิขนึตามราคาตลาด
ของปิโตรเคมอีา้งองิ รวมทงัผลขาดทุนจากการขาย NGV ลดลง ถงึแมว้่าปรมิาณขาย NGV เพมิขนึอย่างต่อเนือง เนืองจาก
ตงัแต่ 6 ม.ีค.53 – 28 ก.พ. 54  รฐับาลมนีโยบายใหเ้งนิชดเชยการขาย NGV ในอตัรา 2 บาทต่อกโิลกรมั (เดมินโยบายของรฐั
ใหเ้งนิชดเชยการขาย NGV ตงัแต่ 6 ม.ีค. 53 – 31 ส.ค. 53 และไดข้ยายระยะเวลาออกไปจนถงึ 28 ก.พ. 54) ซงึในงวด 
9M/2553 ปตท.รบัรูเ้งนิชดเชยดงักล่าวจาํนวน 2,036  ลา้นบาท  EBIT ในงวด 9M/2553 เพมิขนึ 8,180  ลา้นบาท เนืองจาก 
EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้ ในขณะทคีา่เสอืมราคาเพมิขนึเลก็น้อย 
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1.2.2  กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขนัปลาย 

• หน่วยธรุกิจนํามนั 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2552 

รายไดก้ารขายใน 3Q/2553 ของธุรกจินํามนัมจีาํนวน 114,218 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2552 จาํนวน 10,755  
ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.4 เป็นผลมาจากราคาขายนํามนัทเีพมิขนึ โดยราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิจาก 67.9 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2552 เป็น 73.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2553 ในขณะทปีรมิาณขายในไตรมาสนีเพมิขนึ 442 
ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 9.5 จาก 4,661 ลา้นลติรหรอืเทยีบเท่า 318,634 บารเ์รลต่อวนัใน 3Q/2552 เป็น 5,103 ลา้นลติรหรอื
เทยีบเทา่ 348,903 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ทงันีสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึของปรมิาณการขาย LPG และกลุม่นํามนัเตา 

EBITDA ใน 3Q/2553 ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 628 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.7 เนืองจากการลดลงของ
กาํไรจากการขายกลุม่ดเีซลและเบนซนิ เชน่เดยีวกบั EBIT ในไตรมาสนีทลีดลงจาํนวน 533 ลา้นบาท เนืองจาก EBITDA ที
ลดลงดงักลา่วขา้งตน้   

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2553 

รายไดจ้ากการขายใน 3Q/2553 ลดลงจากไตรมาสก่อนจาํนวน 6,740 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.6 เป็นผลมาจาก
ทงัปรมิาณและราคาขายเฉลยีทปีรบัตวัลดลง โดยปรมิาณขายในไตรมาสนีลดลง 18 ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 0.4 จาก 5,121 ลา้น
ลติรหรอืเทยีบเทา่ 353,934 บารเ์รลต่อวนัใน 2Q/2553 เหลอื 5,103 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 348,903 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี 
โดยปรมิาณการขายลดลงในกลุ่มดเีซลและกลุม่อากาศยาน ในขณะทปีรมิาณขายกลุม่นํามนัเตาและ LPG เพมิขนึ สาํหรบัราคา
ขายนํามนัปรบัตวัลดลงเลก็น้อย โดยราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบลดลงจาก 78.0 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รลใน 2Q/2553 เป็น 
73.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2553   

EBITDA ใน 3Q/2553 เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 371 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.5 โดยเพมิขนึจากกาํไร
ขนัตน้จากการขายผลติภณัฑ ์เชน่เดยีวกบั EBIT ในไตรมาสนีทเีพมิขนึจาํนวน 378 ลา้นบาท  

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552 

รายไดจ้ากการขายใน 9M/2553 จาํนวน 356,512 ลา้นบาท เพมิขนึ 70,793 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 24.8 จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากราคาขายนํามนัเฉลยีใน 9M/2553 ทเีพมิขนึตามราคานํามนัในตลาดโลก โดยราคา
นํามนัดบิดไูบเฉลยีใน 9M/2553 อยูท่รีะดบั 75.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในขณะทรีาคานํามนัดบิดไูบเฉลยีใน 9M/2552 อยูท่ี
ระดบั 57.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล สาํหรบัปรมิาณขายในงวดนีเพมิขนึ 1,126 ลา้นลติร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.9 จาก 14,315 
ลา้นลติร หรอืเทยีบเท่า 329,819 บารเ์รลต่อวนัใน 9M/2552 เป็น 15,441 ลา้นลติร หรอืเทยีบเท่า 355,762 บารเ์รลต่อวนัใน 
9M/2553 ทงันีสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึของปรมิาณการขาย LPG และกลุม่นํามนัเตา 

EBITDA ใน 9M/2553 เพมิขนึจากงวด 9M/2552 จํานวน 122 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 1.3 สว่นใหญ่เป็นการ
เพมิขนึของกําไรจากการขายผลติภณัฑก์ลุ่มนํามนัอากาศยาน ขณะทกีําไรลดลงในกลุ่มเบนซนิและดเีซล และ EBIT ในงวดนี
เพมิขนึ 344 ลา้นบาทมาจาก EBITDA ทเีพมิขนึ และคา่เสอืมราคาทลีดลง 

 
 
 



10 

• หน่วยธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2552 

 รายไดจ้ากการขายใน 3Q/2553 มจีาํนวน 250,444 ลา้นบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 3,703  ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 1.5 จากปรมิาณขายทลีดลง 825 ลา้นลติรหรอืลดลงรอ้ยละ 5.3 จาก 15,707 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,073,871 
บารเ์รลต่อวนัใน 3Q/2552 เป็น 14,882 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,017,466 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ทงันีปรมิาณการขายลดลง
ทงัในสว่นของนํามนัดบิและผลติภณัทปิ์โตรเคม ีขณะทรีาคาขายนํามนัปรบัตวัสงูขนึตามราคานํามนัในตลาดโลก (ราคาเฉลยีของ
นํามนัดบิดไูบเพมิจาก 67.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2552 เป็น 73.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2553)  

EBITDA ใน 3Q/2553 เพมิขนึจาก 3Q/2552 จาํนวน 862 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 182.2 โดยหลกัมาจากกาํไร
จากการขายคอนเดนเสทซงึเป็นผลมาจากราคานํามนัดบิทเีพมิขนึ เชน่เดยีวกบั EBIT ทเีพมิขนึ 862 ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2553 

 รายไดจ้ากการขายใน 3Q/2553 ลดลงจากไตรมาสก่อนจาํนวน 34,504 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.1 จาก
ปรมิาณขายในไตรมาสนีลดลง 689 ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 4.4 จาก 15,571 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,076,264 บารเ์รลต่อวนัใน 
2Q/2553 เป็น 14,882 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,017,466 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ซงึปรมิาณการขายสว่นใหญ่ลดลงจาก
นํามนัดบิและนํามนัสาํเรจ็รปู ประกอบกบัราคาขายนํามนัปรบัตวัลดลงเลก็น้อย (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบลดลงจาก 78.0 
เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รลใน 2Q/2553 เป็น 73.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2553) 

EBITDA ใน 3Q/2553 เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 709 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 113.3 โดยหลกัมาจากกาํไร
จากการขายนํามนัดบิ เชน่เดยีวกบั EBIT ทเีพมิขนึ 709 ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552 

รายไดจ้ากการขายใน 9M/2553 มจีาํนวน 783,570 ลา้นบาท เพมิขนึ 174,394 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 28.6 
เนืองจากราคาขายนํามนัเฉลยีใน 9M/2553 ทเีพมิขนึกวา่รอ้ยละ 33 ตามราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัสงูขนึ (ราคานํามนัดบิ
ดูไบเฉลยีใน 9M/2553 อยู่ทรีะดบั 75.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในขณะทรีาคานํามนัดบิดูไบเฉลยีใน 9M/2552 อยู่ทรีะดบั 
57.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล) สาํหรบัปรมิาณขายในงวดนีเพมิขนึ 501 ลา้นลติร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.1 จาก 44,033 ลา้น
ลติร หรอืเทยีบเท่า 1,014,519 บารเ์รลต่อวนัใน 9M/2552 เป็น 44,533 ลา้นลติร หรอืเทยีบเท่า 1,026,054 บารเ์รลต่อวนัใน 
9M/2553  ทงันีสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึจากคอนเดนเสทและนํามนัสาํเรจ็รปู 

EBITDA ใน 9M/2553 เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 1,038 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.7 โดยหลกัมาจากกาํไร
จากการขายคอนเดนเสทและนํามนัดบิซงึเป็นผลจากราคานํามนัดบิทเีพมิขนึ เชน่เดยีวกบั EBIT ทเีพมิขนึ 1,038 ลา้นบาท 

• ธรุกิจปิโตรเคมี 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2552 

ใน 3Q/2553 บรษิทัยอ่ยของ ปตท.ทดีาํเนินธุรกจิปิโตรเคมมีรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 12,651 ลา้นบาท เพมิขนึ
จาก 3Q/2552 จาํนวน 3,795 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 42.9 สาเหตุหลกัเนืองจากปรมิาณขายผลติภณัฑข์อง PTTPM 
(บรษิทัยอ่ยซงึดาํเนินธุรกจิการตลาดของผลติภณัฑโ์พลเิมอร)์ เพมิขนึรอ้ยละ 78.6 ในขณะทรีาคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีลดลงรอ้ย
ละ 14.4 เมอืเทยีบกบั 3Q/2552  

ใน 3Q/2553 EBITDA มจีาํนวน 294 ลา้นบาท เพมิขนึเลก็น้อยจาก 3Q/2552 จาํนวน 9 ลา้นบาท และ EBIT ใน 
3Q/2553 มจีาํนวน 208 ลา้นบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 30 ลา้นบาท  
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ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

รายไดจ้ากการขายใน 3Q/2553 เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 2,897 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 29.7 สาเหตุหลกั
เนืองจากปรมิาณขายของ PTTPM เพมิขนึรอ้ยละ 64.9 ในขณะทรีาคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีลดลงรอ้ยละ 16.2 เมอืเทยีบกบั 
2Q/2553  

ใน 3Q/2553 EBITDA และ EBIT เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 86 และ 80 ลา้นบาทตามลาํดบั เนืองจากกาํไร
ขนัตน้ของ PTTPM เพมิขนึ 208 ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552 

รายไดจ้ากการขายใน 9M/2553 มจีาํนวน 32,993 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 9,402 ลา้นบาท หรอื
เพมิขนึรอ้ยละ 39.9 สาเหตุหลกัเนืองจากปรมิาณขายและราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีของ PTTPM เพมิขนึ โดยปรมิาณขาย
เพมิขนึรอ้ยละ 34.1 ในขณะทรีาคาขายเฉลยีเพมิขนึรอ้ยละ 9.9 เมอืเทยีบกบั 9M/2552 

EBITDA ลดลง 160 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 17.8 จาก 898 ลา้นบาทใน 9M/2552 เหลอื 738 ลา้นบาทใน 
9M/2553 นอกจากนี EBIT ลดลง 260 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 33.7 เนืองจากกาํไรขนัตน้ของ HMC ลดลง 156 ลา้นบาท 
เนืองจากราคาเฉลยีตน้ทุนวตัถุดบิเพมิขนึสงูกวา่ราคาขายผลติภณัฑ ์โดยราคาวตัถุดบิ Ethylene และ Propylene เพมิขนึรอ้ยละ 
35.3 และ 34.0 ตามลาํดบั ในขณะทรีาคาผลติภณัฑ ์ PP เพมิขนึเพยีงรอ้ยละ 23.4 รวมทงัปรมิาณขาย PP ลดลงรอ้ยละ 11 
เหลอื 284,622 ตนั เนืองจาก 9M/2553 มกีาร Shutdown เพมิขนึจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนเป็นเวลา 40 วนั 

• ธรุกิจถ่านหิน 

เนืองจากเมอืวนัท ี28 เมษายน 2552 ปตท. ไดเ้ขา้ถอืหุน้สว่นใหญ่ในบรษิทั Strait Asia Resource Limited (SAR) 
(ดาํเนินธุรกจิโดยลงทุนในเหมอืงถ่านหนิทปีระเทศอนิโดนีเซยี)โดยผา่น PTTML ซงึเป็นบรษิทัยอ่ยของ PTTI ทาํใหม้กีารรบัรู้
รายไดจ้ากการขาย EBITDA และ EBIT ไมเ่ตม็งวดในปี 2552 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2552 

ใน 3Q/2553 มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 6,152 ลา้นบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 1,038 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 14.4 โดยเป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีลดลงรอ้ยละ 8.9 จาก 78.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ใน 3Q/2552 เหลอื 
71.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 3Q/2553 ในขณะท ี 3Q/2553 มปีรมิาณขายเพมิขนึรอ้ยละ 3.8 จาก 2.6 ลา้นตนั ใน 3Q/2552 
เป็น 2.7 ลา้นตนั ใน 3Q/2553  

EBITDA ลดลง 1,443 ลา้นบาท จาก 2,888 ลา้นบาทใน 3Q/2552 เหลอื 1,445 ลา้นบาทใน 3Q/2553 หรอืลดลง
รอ้ยละ 50.0 รวมทงั EBIT ใน 3Q/2553 มจีาํนวน 1,164 ลา้นบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 1,399 ลา้นบาทจากกาํไรขนัตน้
ทลีดลง 1,017 ลา้นบาท  

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

ใน 3Q/2553 ธุรกจิถ่านหนิมรีายไดจ้ากการขายลดลงจาก 2Q/2553 จาํนวน 486 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.3 
สาเหตุหลกัเนืองจากปรมิาณขายลดลงรอ้ยละ 6.9 จาก 2.9 ลา้นตนัใน 2Q/2553 เหลอื 2.7 ลา้นตนัใน 3Q/2553 รวมทงัราคา
ขายผลติภณัฑเ์ฉลยีลดลงรอ้ยละ 1.0 จาก 72.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ใน 2Q/2553 เหลอื 71.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ใน 
3Q/2553 

EBITDA ลดลง 146 ลา้นบาทจาก 1,591 ลา้นบาทใน 2Q/2553 เป็น 1,445 ลา้นบาทใน 3Q/2553 หรอืลดลงรอ้ยละ  
9.2 ในขณะท ีEBIT ใน 3Q/2553 มจีาํนวน 1,164 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2553 จาํนวน 85 ลา้นบาท จากกาํไรขนัตน้ทลีดลง 
335 ลา้นบาท  
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ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552 

ใน 9M/2553 ธุรกจิถ่านหนิมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 18,078 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 6,064 ลา้น
บาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 50.5 สาเหตุหลกัเนืองจากปรมิาณขายเพมิขนึรอ้ยละ 21.9 จาก 6.4 ลา้นตนัใน 9M/2552 เป็น 7.8 ลา้น
ตนัใน 9M/2553 ในขณะทรีาคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีลดลงรอ้ยละ 13.4 จาก 82.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั เหลอื 71.5 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อตนั 

EBITDA ลดลง 410 ลา้นบาท จาก 4,403 ลา้นบาทใน 9M/2552 เป็น 3,993 ลา้นบาทใน 9M/2553 หรอืลดลงรอ้ยละ 
9.3 ในขณะท ีEBIT ใน 9M/2553 มจีาํนวน 3,033 ลา้นบาท ลดลงจาก 9M/2552 จาํนวน 850 ลา้นบาท เนืองจากคา่ภาคหลวง
และคา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายเพมิขนึ 656 และ 440 ลา้นบาทตามลาํดบั แมว้า่กาํไรขนัตน้เพมิขนึ 947 ลา้นบาท  

1.3 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกาํไรสทุธิ  

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2552 

 ใน 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธ ิ21,705 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 7.64 บาทต่อหุน้ เพมิขนึจาก 3Q/2552 
จาํนวน 4,718 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 27.8 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. 
และบรษิทัยอ่ยดงักลา่วขา้งตน้ ยงัเป็นผลมาจาก 

 : ใน 3Q/2553 ปตท.สผ.มรีายไดอ้นืเพมิขนึ สาเหตุหลกัเนืองจากการรบัรูค้่าสนิไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่ง
มอนทาราเพมิเตมิเป็นจาํนวน 1,369 ลา้นบาท 

  : ใน 3Q/2553 มสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มลดลง 1,932 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.5 จาก 5,296 
ลา้นบาทใน 3Q/2552 เหลอื 3,364 ลา้นบาทใน 3Q/2553 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสล์ดลงจากปญัหาอุปทานผลติภณัฑ ์
อะโรเมตกิสท์มีมีากเกนิความตอ้งการ เนืองจากมกีาํลงัการผลติใหมจ่ากโรงงานพาราไซลนีในภูมภิาคเรมิเปิดดาํเนินการ ในขณะ
ทชีว่งเดยีวกนัของปีก่อน ตลาดพาราไซลนีประสบปญัหาอุปทานตงึตวัจากการขาดแคลนวตัถุดบิในการผลติ รวมทงัราคาวตัถุดบิ
ไดแ้ก่ คอนเดนเสทซงึอา้งองิราคานํามนัสาํเรจ็รปูปรบัตวัเพมิขนึ ทาํให ้Spread Margin ปรบัตวัลดลง โดยใน 3Q/2553 TOP มี
อตัราการผลติสารอะโรเมตกิสล์ดลงจากรอ้ยละ 92 เหลอืรอ้ยละ 85 ในขณะท ี BTX Utilization Rate ของ PTTAR เพมิขนึจาก
รอ้ยละ 84 เป็นรอ้ยละ 86 แมว้า่ค่าการกลนัของโรงกลนัแบบ Complex (รวมผลจากสตอ็กนํามนัและการทาํ Hedging) ของกลุ่ม 
ปตท. เพมิขนึจาก 3.06 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2552 เป็น 4.59 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 3Q/2553 จากความ
ตอ้งการใชนํ้ามนัทเีพมิสงูจากการฟืนตวัของเศรษฐกจิโลก ทงันี ใน 3Q/2553 โรงกลนัของ TOP มกีารใชก้าํลงัการกลนัลดลงจาก
รอ้ยละ 101 เหลอืรอ้ยละ 97 จากการหยุดซ่อมบาํรุงหน่วยกลนันํามนัดบิท ี1 (CDU-1) เป็นเวลา 7 วนั หน่วยเพมิออกเทนดว้ย
สารเรง่ปฏกิรยิาท ี1 (CCR-1) เป็นเวลา 11 วนั และเปลยีนสารเรง่ปฏกิริยิาโดยใชไ้ฮโดรเจนรว่มท ี1 (HCU-1) เป็นเวลา 14 วนั 
และโรงกลนันํามนัของ PTTAR มปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 183 KBD เพมิขนึจาก 3Q/2552 ซงึมวีตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 
167 KBD ดว้ย CDU Utilization Rate ทเีท่ากนัคอืรอ้ยละ 105 ซงึเป็นผลจากการแลกเปลยีนนํามนักงึสาํเรจ็รปูกบัโรงกลนั 
SPRC เพอืสรา้งมลูค่าเพมิใหแ้ก่กนั แมว้่าใน 3Q/2553 โรงกลนันํามนัของ PTTAR จะมกีารหยุดผลติบางสว่นเพอืทําความ
สะอาดเตาเผา (Decoking) และหน่วยแลกเปลยีนความรอ้นของหน่วยแตกนํามนัหนกัดว้ยความรอ้น (VBU) ระหวา่งวนัท ี5-12 
ก.ย. 2553 เป็นผลใหต้อ้งลดปรมิาณนําเขา้กลนันํามนัดบิลง   

 -  ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสล์ดลง เนืองจาก Spread Margin 
ปรบัตวัลดลงเกอืบทุกผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะ Ethylene ทมี ีSpread Margin ลดลงถงึรอ้ยละ 41 เนืองจากกําลงัการผลติใหมจ่าก
จนีและตะวนัออกกลางทเีรมิทยอยเขา้มาตงัแต่ช่วงตน้ปี 2553 รวมทงัปรมิาณการผลติโอเลฟินสล์ดลงจากการโอนวตัถุดบิก๊าซ
ธรรมชาตจิากโรงโอเลฟินสใ์หแ้ก่โรง Cracker ของ PTTPE เพอืทาํการทดลองเดนิเครอืงจกัร (Test Run) ประกอบกบัมกีารหยุด
ดาํเนินการผลติโรงโอเลฟินส ์I4-1 เพอืซ่อมบาํรุงตามแผนงานเป็นเวลา 41 วนั ตงัแต่วนัท ี1 ก.ค. - 10 ส.ค. 2553 นอกจากนี 
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ปรมิาณการผลติ HDPE และ MEG ปรบัตวัลดลง โดยปรมิาณการผลติ MEG ทลีดลงมสีาเหตุมาจากการหยุดดาํเนินการผลติใน
สว่นของการขยายกาํลงัการผลติ 95,000 ตนัต่อปีตามคาํสงัคุม้ครองของศาลกรณีมาบตาพดุ  

: ใน 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 7,415 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2552 ทมีี
กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 922 ลา้นบาท จากคา่เงนิบาททแีขง็คา่ขนึ (3Q/2553 แขง็คา่ขนึรอ้ยละ 6 ในขณะท ี3Q/2552 
แขง็คา่ขนึเพยีงรอ้ยละ 1) 

: ใน 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิเพมิขนึ 300 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.6 จาก 3,956 
ลา้นบาทใน 3Q/2552 เป็น 4,256 ลา้นบาทใน 3Q/2553  

: ภาษเีงนิไดใ้น 3Q/2553 เพมิขนึ 2,284 ลา้นบาท ตามกาํไรจากการดาํเนินงานทเีพมิขนึ 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2553 

ใน 3Q/2553 ปตท.และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธ ิ21,705 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 7.64 บาทต่อหุน้ เพมิขนึจาก 2Q/2553 
จาํนวน 5,020 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 30.1 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. 
และบรษิทัยอ่ยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นผลมาจาก 

 : ใน 3Q/2553 ปตท.สผ.มรีายไดอ้นืเพมิขนึ สาเหตุหลกัเนืองจากการรบัรูค้่าสนิไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่ง
มอนทาราเพมิเตมิเป็นจาํนวน 1,369 ลา้นบาท 

: ใน 3Q/2553 มสีว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 3,364 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 จาํนวน 
501 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 17.5 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิการกลนัเพมิขนึ โดยค่าการกลนัของโรงกลนัแบบ Complex 
(รวมผลจากสตอ็กนํามนัและการทาํ Hedging) ของกลุ่ม ปตท. เพมิขนึจาก 3.65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 2Q/2553 เป็น 
4.59 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 3Q/2553 เนืองจากความตอ้งการใชนํ้ามนัมากขนึจากการฟืนตวัของเศรษฐกจิโลก รวมทงั
นักลงทุนเขา้มาลงทุนในสนิค้าโภคภณัฑ์มากขนึเพอืป้องกนัความเสยีงจากการทคี่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ อ่อนค่าลงไปมากเมอื
เทยีบกบัคา่เงนิสกุลอนื สง่ผลใหร้าคานํามนัดบิและนํามนัสาํเรจ็รปูปรบัตวัสงูขนึ ประกอบกบัใน 2Q/2553 มผีลขาดทุนจากสตอ็ก
นํามนั (Stock Loss) และมผีลขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้คงเหลอื (Lower of cost or market - LCM) ทงันี ใน 3Q/2553 โรง
กลนัของ TOP มกีารใชก้ําลงัการกลนัเพมิขนึจากรอ้ยละ 93 เป็นรอ้ยละ 97 มปีรมิาณวตัถุดบิป้อนเขา้สูก่ระบวนการผลติเพมิขนึ
จาก 257 KBD เป็น 268 KBD โดยใน 3Q/2553 TOP มกีารหยดุซ่อมบาํรงุหน่วยกลนันํามนัดบิท ี1 (CDU-1) เป็นเวลา 7 วนั หน่วย
เพมิออกเทนดว้ยสารเร่งปฏกิริยิาท ี1 (CCR-1) เป็นเวลา 11 วนั และเปลยีนสารเร่งปฏกิริยิาในหน่วยแตกโมเลกุลดว้ยสารเร่ง
ปฏกิริยิาโดยใชไ้ฮโดรเจนรว่มท ี1 (HCU-1) เป็นเวลา 14 วนั ในขณะท ี2Q/2553 ไดม้กีารซ่อมบาํรุงหน่วยกําจดัสารปนเปือนใน
นํามนัเบนซนิท ี3 (HDT-3) เป็นระยะเวลา 10 วนั และเปลยีนสารเรง่ปฏกิริยิาในหน่วยกําจดัสารปนเปือนในนํามนัดเีซลหน่วยท ี
2 (HDS-2) เป็นระยะเวลา 13 วนั  นอกจากนี ใน 3Q/2553 PTTAR มปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้ผลติรวม 275 KBD เพมิขนึจาก 
2Q/2553 ทมีปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้รวม 249 KBD ดว้ย CDU Utilization Rate ทเีท่ากนัคอืรอ้ยละ 105 โดยใน 3Q/2553 โรง
กลนันํามนัของ PTTAR มกีารหยุดผลติบางสว่นเพอืทําความสะอาดเตาเผา (Decoking) และหน่วยแลกเปลยีนความรอ้นของ
หน่วยแตกตวันํามนัหนกัดว้ยความรอ้น (VBU) เป็นเวลา 8 วนั ในขณะท ีธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการดาํเนินงานลดลง 
จาก Spread margin ทปีรบัตวัลดลง จากการทรีาคาวตัถุดบิซงึไดแ้ก่คอนเดนเสทปรบัตวัสงูขนึตามราคานํามนัดบิทปีรบัตวัดขีนึ
จากอุปสงคใ์นภูมภิาคต่างๆ ของโลกตามการฟืนตวัของภาวะเศรษฐกจิ แมว้่าในช่วงกลางไตรมาสราคาผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์
ปรบัตวัสูงขนึจากความต้องการเพมิปรมิาณวตัถุดบิสาํรองเพอืใช้ในการผลติช่วงเทศกาลปลายปี รวมทงัผู้ผลติในประเทศจนี 
อนิโดนีเซยี และตะวนัออกกลางไดล้ดกาํลงัการผลติชวัคราวเนืองจากเกดิปญัหาทางเทคนิค ทงันี ใน 3Q/2553 TOP มอีตัราการ
ผลติสารอะโรเมตกิสล์ดลงจากรอ้ยละ 88 เหลอืรอ้ยละ 85 จากผลกระทบดา้นอุปทานทมีมีากในตลาดจากการทยอยเปิด
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ดาํเนินการของโรงผลติพาราไซลนีในภูมภิาค ในขณะท ี3Q/2553 โรงงานอะโรเมตกิสข์อง PTTAR ม ีBTX Utilization Rate 
เพมิขนึจากรอ้ยละ 76 เป็นรอ้ยละ 86  

 -  ผลการดาํเนินงานของบรษิทัรว่มในกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสล์ดลง เนืองจาก Spread Margin ลดลง
ทุกผลติภณัฑ ์ โดยเฉพาะ Ethylene จากกาํลงัการผลติใหมจ่ากจนีและตะวนัออกกลางทเีรมิทยอยเขา้มาตงัแต่ชว่งตน้ปี 2553 
โดย 3Q/2553 PTTCH หยดุดาํเนินการผลติโรงโอเลฟินส ์I4-1 เพอืซ่อมบาํรุงตามแผนงานเป็นเวลา 41 วนั  

: ใน 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 7,415 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 ทมีี
กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 334 ลา้นบาท จากคา่เงนิบาททแีขง็คา่ขนึ (ในงวด 3Q/2553 แขง็คา่ขนึรอ้ยละ 6 ในขณะท ี
2Q/2553 อ่อนค่าลงรอ้ยละ 0.2) 

: ใน 3Q/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 4,256 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2553 ทมีตีน้ทุน
ทางการเงนิจาํนวน 3,892 ลา้นบาท 

: ภาษเีงนิไดใ้น 3Q/2553 ลดลง 629 ลา้นบาท จาก 10,377 ลา้นบาท ใน 2Q/2553 เหลอื 9,748 ลา้นบาทใน 
3Q/2553 

 ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2553 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2552 

กาํไรสทุธขิอง ปตท. และบรษิทัยอ่ยใน 9M/2553 เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 17,079 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ย
ละ 38.5 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. และบรษิทัยอ่ยดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ยงั
เป็นผลมาจาก 

 : ใน 9M/2553 ปตท.สผ.มรีายไดอ้นืเพมิขนึจากการรบัรูค้่าสนิไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพมิเตมิ
เป็นจาํนวน 1,369 ลา้นบาท 

 : สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มลดลง 4,413 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.1 จาก 15,728 ลา้นบาทใน 
9M/2552 เหลอื 11,314 ลา้นบาทใน 9M/2553 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

- ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิการกลนัลดลง เนืองมาจากเกดิผลขาดทุนจากสต๊อกนํามนัจาก
ความผนัผวนของราคานํามนั โดยค่าการกลนัของโรงกลนัแบบ Complex (รวมผลจากสตอ็กนํามนัและการทํา Hedging) ของ
กลุ่ม ปตท.ลดลงจาก 5.04 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 9M/2552 เหลอื 4.56 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 9M/2553 รวมทงั
ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการดําเนินงานทลีดลงจาก Spread Margin ทปีรบัตวัลง โดยเฉพาะพาราไซลนีเนืองจาก
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดพาราไซลีนประสบปญัหาอุปทานตึงตัวจากการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต ในขณะท ี
9M/2553 พาราไซลนีมปีรมิาณมากเกนิความตอ้งการ สง่ผลใหร้าคาพาราไซลนีเฉลยีลดลงเมอืเทยีบกบั 9M/2552    

-  ผลการดาํเนินงานของบรษิทัรว่มในกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสด์ขีนึ เนืองจาก Spread Margin เพมิขนึ
เกอืบทุกผลติภณัฑ ์ยกเวน้ HDPE เนืองจากการฟืนตวัของความตอ้งการโดยเฉพาะจากประเทศจนีซงึมกีารจดังาน World Expo 
และ Asian Game แมว้า่ปรมิาณการผลติจะลดลงเนืองจาก PTTCH หยดุดาํเนินการผลติโรงโอเลฟินส ์ I1 หน่วยผลติ Oleflex 
โรงโอเลฟินส ์I4-1 และ I4-2 เป็นเวลา 42 วนั 66 วนั 51 วนัและ 12 วนั ตามลาํดบั 

: ใน 9M/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 11,501 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 
จาํนวน 8,355 ลา้นบาท จากคา่เงนิบาททแีขง็คา่ขนึ (ในงวด 9M/2553 แขง็ค่าขนึรอ้ยละ 9 ในขณะท ี9M/2552 แขง็คา่ขนึเพยีง
รอ้ยละ 4) 

: ใน 9M/2553 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 11,931 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2552 จาํนวน 
1,519 ลา้นบาท 
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: ภาษเีงนิไดใ้น 9M/2553 เพมิขนึ 6,043 ลา้นบาท ตามกาํไรจากการดาํเนินงานทเีพมิขนึ  

 
สาํหรบัรายละเอยีดสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นดงันี 

หน่วย : ลา้นบาท 3Q/2552 2Q/2553 3Q/2553 
% เพมิ(ลด) 

9M/2552 9M/2553 
%  

เพมิ (ลด) YoY QoQ 

บรษิทัรว่มธุรกจิการกลนั 3,839 1,286 2,179 (43.2%) 69.4% 13,836 6,751 (51.2%) 
บรษิทัรว่มธุรกจิปิโตรเคม ี 1,370 1,618 1,224 (10.7%) (24.4%) 2,212 4,568 106.5% 
บรษิทัรว่มธุรกจินํามนั 89 96 89 - (7.3%) 330 311 (5.8%) 
บรษิทัรว่มธุรกจิก๊าซ (101) (110) (110) (8.9%) - (974) (274) 71.9% 
บรษิทัรว่มธุรกจิอนื 99 (27) (18) (118.2%) 33.3% 324 (42) (113.0%) 
รวม 5,296 2,863 3,364 (36.5%) 17.5% 15,728 11,314 (28.1%) 

2. การวิเคราะหฐ์านะการเงินของ ปตท.และบริษทัย่อย ณ วนัที 30 กนัยายน 2553 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที  
    31 ธนัวาคม 2552 

ฐานะการเงนิของ ปตท.และบรษิทัยอ่ย ณ วนัท ี 30 กนัยายน 2553 เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2552 
แสดงไดด้งันี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

สินทรพัย ์ 30 ก.ย. 2553 31 ธ.ค. 2552 เพิม / (ลด) % 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 325,454 294,151 31,303 10.6 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและเงนิลงทุนระยะยาวอนื 210,988 204,577 6,411 3.1 
ทดีนิอาคารและอุปกรณ์-สทุธ ิ 506,703 474,587 32,116 6.8 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนืๆ 132,344 129,229 3,115 2.4 
รวมสินทรพัย ์ 1,175,489 1,102,544 72,945 6.6 

หนีสิน     

หนีสนิหมนุเวยีน 213,257 188,284 24,973 13.3 
เงนิกูย้มืระยะยาว (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกาํหนดชาํระ
ภายใน 1 ปี) 

360,510 354,888 5,622 1.6 

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนืๆ 58,642 61,281 (2,639) (4.3) 
รวมหนีสิน 632,409 604,453 27,956 4.6 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น     

สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 466,939 429,180 37,759 8.8 
สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 76,141 68,911 7,230 10.5 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 543,080 498,091 44,989 9.0 

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,175,489 1,102,544 72,945 6.6 

 

สินทรพัย ์

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2553 สนิทรพัยม์มีลูคา่รวมทงัสนิ 1,175,489 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2552 จาํนวน 72,945 
ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 6.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 
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: สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพมิขนึ 31,303 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 10.6 ซงึสาเหตุหลกัเกดิจากเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด  เงนิลงทุนชวัคราวเพมิขนึ 17,956 และ 11,697 ลา้นบาทตามลาํดบั รวมทงัสนิคา้คงเหลอืเพมิขนึ 6,242 ลา้น
บาท  ในขณะทลีกูหนีอนื เงนิจ่ายล่วงหน้าและเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัลดลง 4,134 ลา้นบาท จากเงนิชดเชยกองทุนนํามนัเชอืเพลงิ
คา้งรบั  

: เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและเงนิลงทุนระยะยาวอนืเพมิขนึ 6,411 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 3.1 สาเหตุหลกัจาก
การรบัรูส้ว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มสาํหรบัผลประกอบการ 9M/2553 จาํนวน 11,314 ลา้นบาท รวมทงัจากการลงทุนเพมิเตมิ
ในกองทุนรวมดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(FAM EPIF) และการซอืหุน้สามญัของIRPC จาํนวน 1,250 
และ 990 ลา้นบาทตามลาํดบั นอกจากนีมคีา่เผอืการปรบัมลูคา่เงนิลงทุนระยะยาวจาํนวน 1,990 ลา้นบาท ในขณะท ี9M/2553 มี
เงนิปนัผลรบัจากบรษิทัรว่ม จาํนวน 8,664 ลา้นบาท  

: ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์เพมิขนึ 32,116 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 6.8 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สนิทรพัย์
สทุธเิพอืการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมเพมิขนึ 12,805 ลา้นบาท ซงึสาเหตุหลกัมาจากสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งของโครงการ
บงกชและของแหลง่มอนทาราในโครงการพทีทีอีพี ี ออสตราเลเซยี (2) โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืและสถานีรบั-จา่ยก๊าซ
ธรรมชาตเิหลวของ PTTLNG จาํนวน 8,428 ลา้นบาท (3) โครงการต่างๆ ของ ปตท.ทเีพมิขนึรวม 5,230 ลา้นบาท จากงาน
ก่อสรา้งโรงแยกก๊าซฯ อเีทน และงานสรา้งทอ่สง่ก๊าซเสน้ท ี 4 จาํนวน 1,953 และ 1,583 ลา้นบาท ตามลาํดบั (4) โครงการ
ก่อสรา้งโรงงานผลติ Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จาํนวน 2,939 ลา้นบาท  และ (5) 
โครงการก่อสรา้ง Ammonia Storage Tank and Facilities ของ PTT TANK จาํนวน  1,412 ลา้นบาท 

: สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอนืๆ เพมิขนึ 3,115 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 2.4 สาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองบรษิทั PTTEP Australasia Pty Limited  

หนีสิน 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2553 หนีสนิรวมมจีาํนวน 632,409 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2552 จาํนวน 27,956 ลา้นบาท 
หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 4.6 โดยเป็นการเพมิขนึของหนีสนิหมุนเวยีน 24,973 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 13.3 สาเหตุหลกัจาก  
เจ้าหนีการคา้เพมิขนึ 11,134 ลา้นบาท เจ้าหนีอนื-กจิการอนืเพมิขนึ 13,823 ล้านบาท และประมาณการหนีสนิค่ารอืถอน
อุปกรณ์การผลติระยะสนั เพมิขนึ 4,148 ลา้นบาท ในขณะทภีาษเีงนิไดค้า้งจา่ยลดลง 4,681 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระภาษเีงนิ
ไดป้ระจาํปี 2552  

เงนิกูย้มืระยะยาว (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี) มจีาํนวน 360,510 ลา้นบาท เพมิขนึ 5,622 
ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 1.6 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุน้กูส้กุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯของ ปตท.สผ. จาํนวน 700 ลา้น
เหรยีญสหรฐัฯหรอืเทยีบเทา่ 21,102 ลา้นบาท รวมทงัเงนิกูย้มืระยะยาวและการออกหุน้กูส้กุลเงนิบาทของ ปตท. จาํนวน 9,802 
และ 6,636 ลา้นบาทตามลาํดบั และเงนิกูย้มืระยะยาวของ PTTAC จาํนวน 3,250 ลา้นบาท ในขณะทมีกีารชาํระคนืหุน้กูข้อง 
ปตท.สผ. จาํนวน 9,500 ลา้นบาท และชาํระคนืพนัธบตัรของ ปตท. จาํนวน 8,000 ลา้นบาท ทงันี เงนิกูร้ะยะยาวจาํแนกรายการ
หลกัๆ ตามกําหนดระยะเวลาชาํระคนืไดด้งันี     

     หน่วย : ลา้นบาท 
กาํหนดชาํระคนื (นบั
จากวนัท ี30 ก.ย.2553) 

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

ภายใน 1 ปี (30 ก.ย. 
2554) 

16,178.45 -- -- 687.55 50.20 275.00 -- -- 172.50 100.80 17,464.50 

เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 45,766.10 21,785.54 -- 687.55 50.20 396.41 289.38 -- 230.00 100.80 69,305.98 

เกนิ 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 72,404.95 37,787.09 224.44 1,741.79 135.38 1,668.13 1,813.48 7,544.91 937.50 302.40 124,560.07 

เกนิ 5 ปี 124,076.53 10,491.07 374.06 3,300.24 208.40 3,197.24 3,320.41 -- 3,660.00 -- 148,627.95 

รวม 258,426.03 70,063.70 598.50 6,417.13 444.18 5,536.78 5,423.27 7,544.91 5,000.00 504.00 359,958.50 
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หมายเหตุ : ไมร่วมหนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 

เงนิกูย้มื (รวมเงนิกู ้หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทงัทคีรบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกนิ 1 ปีขนึไป) ณ วนัท ี30 กนัยายน 
2553 ประกอบดว้ยเงนิกูย้มืสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิต่างประเทศ ดงันี 

 
 

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

สกุลเงนิบาท 185,373.29 48,961.74 598.50 -- -- 2,900.99 -- -- 5,000.00 504.00 243,338.52 

สกุลเงนิต่างประเทศ 73,052.74 21,101.96 -- 6,417.13 444.18 2,635.79 5,423.27 7,544.91 -- -- 116,619.98 

รวม 258,426.03 70,063.70 598.50 6,417.13 444.18 5,536.78 5,423.27 7,544.91 5,000.00 504.00 359,958.50 

สดัสว่นเงนิกูร้ะยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงนิกู ้
ระยะยาวทงัหมด (%) 

28.27% 30.12% 0.00% 100.00% 100.00% 47.61% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 32.40% 

ทงันี เงนิกูย้มื ณ 30 กนัยายน 2553 จาํนวน 19,766 ลา้นบาท คาํประกนัโดยกระทรวงการคลงั  

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนืๆ ลดลง 2,639 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.3 สาเหตุหลกัเกดิจากการลดลงของประมาณการ
หนีสนิคา่รอืถอนอุปกรณ์การผลติ จาํนวน 3,521 ลา้นบาท ในขณะทหีนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพมิขนึ 647 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2553 สว่นของผูถ้อืหุน้มจีํานวนรวม 543,080 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2552 จํานวน 
44,989 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 9.0 เนืองจากกําไรสะสมทยีงัไมไ่ดจ้ดัสรรเพมิขนึ 35,159 ลา้นบาท จากผลประกอบการ 
9M/2553 ของ ปตท.และบรษิทัย่อย จํานวน 61,410 ลา้นบาท ในขณะทงีวดนีมกีารจ่ายเงนิปนัผล สาํหรบัผลประกอบการครงึ
หลงัของปี 2552 และครงึแรกของปี 2553 จาํนวนทงัสนิ 26,251 ลา้นบาท นอกจากนีมกีําไรทยีงัไมเ่กดิขนึในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย
เพมิขนึ 1,395 ลา้นบาทและผลขาดทุนจากผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิเพมิขนึ 1,225 ลา้นบาท   

ในช่วง 9M/2553 ปตท.มกีารเพมิทุนจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร 
พนกังาน ปตท. และพนกังานบรษิทัในเครอื ปตท. ทมีาปฏบิตังิานประจาํในตําแหน่งงานของ ปตท. เพอืซอืหุน้สามญัทอีอกใหม ่
(ESOP Scheme) ในเดอืนกุมภาพนัธ ์มนีาคม พฤษภาคม มถุินายน สงิหาคมและกนัยายน  ซงึสง่ผลใหทุ้นทอีอกและชาํระแลว้
เพมิขนึ 120.32 ลา้นบาท (12,031,700 หุน้) และมสีว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญัเพมิขนึ 2,310.24 ลา้นบาท ทาํให ้ณ 30 กนัยายน  
2553 มใีบสาํคญัแสดงสทิธทิยีงัไม่ไดใ้ชส้ทิธจิํานวน 11.43 ลา้นหน่วย ประกอบดว้ยใบสาํคญัแสดงสทิธริุ่นท ี1 ทอีอกและเสนอ
ขายเมอืวนัท ี1 กนัยายน 2548 ซงึหมดอายุและไม่สามารถใชส้ทิธไิดแ้ลว้คงเหลอืจํานวน 0.59 ลา้นหน่วย และใบสาํคญัแสดง
สทิธริุ่นท ี2 ทอีอกและเสนอขายเมอืวนัท ี29 กนัยายน 2549 จํานวน 10.84 ล้านหน่วย (กําหนดการใช้สทิธคิรงัสุดท้าย 28 
กนัยายน 2554) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเพมิขนึ 7,230 ล้านบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 10.5 ส่วนใหญ่จากกําไรสุทธจิากผล
ประกอบการ 9M/2553 ในสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยจาํนวน 12,671 ลา้นบาท แมว้า่จะมกีารจ่ายเงนิปนัผลของ PTTEP จาํนวน 
4,306 ลา้นบาท 

สภาพคล่อง 

สภาพคลอ่งของ ปตท.และบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2553 มกีระแสเงนิสดสทุธเิพมิขนึ
จาํนวน 17,956 ลา้นบาท โดย ปตท.และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดสทุธติน้งวดทยีกมาจากปี 2552 จาํนวน 104,056 ลา้นบาท เป็นผล
ใหเ้งนิสดสทุธปิลายงวดเทา่กบั 122,012 ลา้นบาท ทงันี รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงันี 
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จาํนวน (ลา้นบาท)
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 99,813             
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (72,233)
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (7,298)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (1,866)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (460)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึระหว่างงวด-สทุธิ 17,956
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 104,056
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสทุธปิลายงวด 122,012

 
  
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานมจีาํนวน 99,813 ลา้นบาท มาจากกาํไรสทุธติามงบกาํไรขาดทุน

จาํนวน 61,410 ลา้นบาท ปรบัปรงุดว้ยรายการกระทบยอดกาํไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน โดยรายการ
หลกัทมีผีลใหก้ําไรสทุธใินรปูกระแสเงนิสดเพมิขนึ ไดแ้ก่ คา่เสอืมราคา คา่สญูสนิ และคา่ตดัจาํหน่ายรวมจาํนวน 36,897 ลา้น
บาท ภาษเีงนิได ้ 30,617 ลา้นบาท สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในกาํไรสทุธ ิ 12,671 ลา้นบาท ดอกเบยีจา่ย 11,259 ลา้นบาท 
สาํหรบัรายการหลกัทมีผีลใหก้ําไรสทุธใินรปูกระแสเงนิสดลดลง ไดแ้ก่ สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11,314 ลา้น
บาท กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 10,049 ลา้นบาท ดอกเบยีรบั 1,871 ลา้นบาท รวมทงัมกีารเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน
สทุธทิมีผีลใหก้ระแสเงนิสดลดลง 7,909 ลา้นบาท และเงนิสดจา่ยภาษเีงนิได ้จาํนวน 41,242 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนมจีาํนวน 72,233 ลา้นบาท สว่นใหญ่เนืองมาจาก 
: เงนิจา่ยลงทุนในทดีนิ อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 65,835 ลา้นบาท อนัเนืองมาจากการลงทุนเพมิขนึของสนิทรพัย์

เพอืการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมจาํนวน 38,125 ลา้นบาท สว่นใหญ่จากโครงการบงกช โครงการพทีทีอีพี ีออสตราเลเซยี และ
โครงการอาทติย ์นอกจากนีมกีารลงทุนในโครงการต่างๆ ของ ปตท. เชน่ โครงการก่อสรา้งโรงแยกก๊าซฯ อเีทนและงานสรา้งทอ่
สง่ก๊าซเสน้ท ี4 จาํนวนรวม 13,320 ลา้นบาท โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืและสถานีรบั-จา่ยก๊าซธรรมชาตเิหลวของ PTTLNG 
จาํนวน 6,003 ลา้นบาท โครงการก่อสรา้งโรงงานผลติ Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC 
จาํนวน 3,165 ลา้นบาท และโครงการก่อสรา้ง Ammonia Storage Tank and Facilities ของ PTT TANK จาํนวน  1,426 ลา้น
บาท  

: เงนิจา่ยเพอืลงทุนชวัคราว 11,940 ลา้นบาท 
: เงนิจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนในกองทุนรวมดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(FAM EPIF) ของ 

ปตท. จาํนวน 1,250 ลา้นบาทและเงนิจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม IRPC จาํนวน 990 ลา้นบาท 
: เงนิปนัผลรบัจาํนวน 8,627 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิปนัผลรบัจาก PTTCH, PTTAR, TOP และ IRPC  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิมจีาํนวน 7,298 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิปนัผลจา่ยของ ปตท.และ
บรษิทัยอ่ยจาํนวน 31,466 ลา้นบาท มเีงนิสดจา่ยจากการจา่ยคนืหุน้กูข้อง ปตท.สผ.จาํนวน 9,500 ลา้นบาท จา่ยคนืพนัธบตัร 
ปตท. จาํนวน 8,000 ลา้นบาท  รวมทงัจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวของ PTTI จาํนวน 6,661 ลา้นบาท  และจา่ยชาํระดอกเบยี
จาํนวน 10,264 ลา้นบาท ในขณะทมีเีงนิสดรบัจากการออกหุน้กูแ้ละกูย้มืระยะยาว จาํนวนรวม 52,799 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
การออกหุน้กูข้อง ปตท.สผ. และของ ปตท. จาํนวน 22,190 และ 6,636 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงนิกูย้มืระยะยาวของ ปตท. PTTI 
และ PTTAC จาํนวน 9,872   8,224  และ 3,250 ลา้นบาทตามลาํดบั 

อตัราสว่นทางการเงนิและกาํไรต่อหุน้ของ ปตท.และบรษิทัยอ่ยสาํหรบั 3Q/2553 และ 9M/2553  ซงึคาํนวณตามสตูร
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เป็นดงันี 
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อตัราส่วนทางการเงินและกาํไรต่อหุ้น หน่วย 3Q/2552 2Q/2553 3Q/2553 9M/2552 9M/2553 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.29 1.41 1.41 1.29 1.41 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 1.03 1.17 1.18 1.03 1.18 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร       
อตัราสว่นกาํไรขนัตน้ รอ้ยละ 9.16 8.51 8.87 9.18 8.92 
อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 3.75 3.33 4.63 3.82 4.30 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       
อตัราสว่นหนีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.32 1.17 1.16 1.32 1.16 
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบยี เทา่ 13.15 7.45 13.83 8.65 11.93 
กาํไรต่อหุ้น       
กาํไรต่อหุน้  บาท/หุน้ 6.01 5.88 7.64 15.69 21.65 

 

3. แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในไตรมาสที 4 ของปี 2553 

คาดวา่เศรษฐกจิโลกในไตรมาสท ี4 ของปี 2553 (4Q/2553) จะขยายตวัต่อเนืองแต่อยูใ่นอตัราทชีะลอลงกว่าช่วงก่อน
หน้า เนืองจากการฟืนตวัทชีา้ลงของประเทศเศรษฐกจิหลกัและการใชน้โยบายทเีขม้งวดทางการเงนิของจนีและประเทศกําลงั
พฒันาในเอเชยี โดย ณ เดอืนตุลาคม 2553 IMF คาดวา่เศรษฐกจิโลกใน 4Q/2553 จะขยายตวัรอ้ยละ 4.3 ซงึเป็นอตัราทชีะลอ
ลงจาก 3Q/2553 ทมีอีตัราการขยายตวัอยูท่รีอ้ยละ 4.6 ทงันีประเทศกาํลงัพฒันายงัคงเป็นแรงผลกัดนัการขยายตวัของเศรษฐกจิ
โลก โดยคาดว่า ใน 4Q/2553 การขยายตวัจะลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 7.1 จากประมาณร้อยละ 7.2 ใน 3Q/2553  ส่วน
ประเทศพฒันาแลว้คาดว่าใน 4Q/2553 จะขยายตวัลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 2.4 จากรอ้ยละ 2.8 ใน 3Q/2553 สาํหรบัปจัจยัเสยีง
ทตีอ้งจบัตามอง คอื ความไมแ่น่นอนในการฟืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัฯ สหภาพยุโรปและญปีุ่น ปญัหาหนีสาธารณะ และความ
เชอืมนัต่อสถาบนัการเงนิของประเทศในยุโรปทยีงัไม่คลคีลาย ทงันีมคีวามเป็นไปไดว้่าเศรษฐกจิเอเชยีอาจจะเตบิโตตํากว่าที
คาดหมาย เนืองจากการแขง็ค่าของเงนิสกุลเอเชยีอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของภูมภิาค และการใช้นโยบายการเงนิที
เข้มงวดมากขึนเพือรกัษาเสถียรภาพทางด้านราคาของประเทศกําลงัพฒันาในเอเชียอาจจํากัดการขยายตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศ ทงันี IMF ปรบัประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 4.8 ซงึสงูกว่าประมาณ
การเดมิเมอืเดอืนกรกฎาคม 2553 ทคีาดวา่จะขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 4.6 

สาํหรบัแนวโน้มราคานํามนัดบิใน 4Q/2553 คาดวา่จะเฉลยีอยูท่รีะดบั 77-80 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล สงูขนึเมอืเทยีบ
กบั 3Q/2553 เนืองจากคาดวา่สหรฐัฯ จะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ (Quantitative Easing) อยา่งต่อเนืองซงึจะชว่ยใหค้วาม
ตอ้งการใชนํ้ามนัปรบัสงูขนึ นอกจากนีเศรษฐกจิของประเทศกําลงัพฒันาเชน่ จนีและอนิเดยี ยงัขยายตวัไดด้ทีาํใหค้วามตอ้งการ
ใชเ้พมิขนึ บวกกบัมคีวามตอ้งการใชใ้นชว่งฤดหูนาว รวมทงัปรมิาณนํามนัดบิใน Floating Storage ลดลง และคา่เงนิเหรยีญ
สหรฐัฯ ทมีแีนวโน้มอ่อนคา่ลง โดยราคาเฉลยีทงัปีคาดวา่จะอยูท่รีะดบัประมาณ 77.0 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล 

ราคาผลติภณัฑ์โอเลฟินสใ์น 4Q/2553 คาดว่าจะอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัไตรมาสทผี่านมา แมว้่าราคานํามนัดบิมี
แนวโน้มทจีะปรบัตวัสูงขนึตามความต้องการสูงทขีนึในช่วงฤดูหนาวและเขา้สู่เทศกาลวนัหยุดช่วงสนิปี แต่ด้านอุปทานของ     
โอเลฟินสจ์ะเพมิสูงขนึจากการทโีรงงานเรมิกลบัเขา้มาดําเนินการผลติใหม่เป็นจํานวนมากในไตรมาสท ี4 ในขณะทรีาคา
ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสม์แีนวโน้มทจีะปรบัตวัสงูขนึอยา่งต่อเนืองตามราคานํามนัดบิและดา้นอุปทานตงึตวัจากการทโีรงงานต่างๆ
เลอืนการผลติออกไป เชน่ โรงงาน Urumqi ในประเทศจนีจากเดมิทมีแีผนในช่วงปลายปี 2553 ออกไปเป็น 2Q/2554 (กําลงัการ
ผลติพาราไซลนี 1 ลา้นตนัต่อปี) รวมถงึคาดว่าจะมคีวามตอ้งการเพมิขนึอยา่งต่อเนืองในไตรมาสท ี4 เนืองจากเทศกาลวนัหยุด
ชว่งสนิปี 
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ในสว่นของเศรษฐกจิไทยใน 4Q/2553 คาดวา่จะขยายตวัไดต่้อเนืองแต่จะมอีตัราทชีะลอลงตามการฟืนตวัของ
เศรษฐกจิโลกทมีแีนวโน้มชะลอลง โดยภาคการสง่ออกทมีคีวามสาํคญัต่อการขบัเคลอืนเศรษฐกจิมแีนวโน้มการขยายตวัชะลอลง
และไดร้บัผลกระทบจากการทคีา่เงนิบาทแขง็ค่าขนึ  ขณะทกีารบรโิภค การลงทุน และภาคการทอ่งเทยีวน่าจะปรบัตวัดขีนึอยา่ง
ต่อเนือง ทงันีการทพีนืฐานทางเศรษฐกจิไทยมคีวามแขง็แกรง่ ทาํใหเ้งนิทุนต่างประเทศยงัมแีนวโน้มทจีะไหลเขา้ไทยมากขนึ ซงึ
สง่ผลใหค้า่เงนิบาทมแีนวโน้มปรบัตวัแขง็คา่ขนึต่อเนืองและมโีอกาสทจีะแขง็คา่ไปแตะระดบั 28 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ ในสนิปี 
2553 อยา่งไรกต็ามปจัจยัเสยีงทตีอ้งจบัตามอง คอื การดแูลเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมหภาคเพอืควบคุมอตัราเงนิเฟ้อและการ
แขง็คา่ของคา่เงนิบาท ซงึทปีระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) อาจพจิารณาตรงึอตัราดอกเบยีนโยบายในปี 2553 ไว้
ทรีอ้ยละ 1.75 เพอืชะลอการไหลเขา้ของเงนิทุนระยะสนัลง ซงึธนาคารแหง่ประเทศไทยคาดการณ์วา่เศรษฐกจิไทยในปี 2553 จะ
ขยายตวัประมาณรอ้ยละ 7.3-8.0 สงูกวา่ทคีาดการณ์เมอืเดอืน กรกฎาคม 2553 ทคีาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 6.5-7.5 

 


