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คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สินสดุวนัที  
30 กนัยายน 2554  

1. ผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษทัย่อย 

 เศรษฐกจิโลกในไตรมาส 3 ของปี 2554 (3Q/2554) ขยายตวัในอตัราทชีะลอลง ทงันีกองทุนการเงนิระหวา่ง

ประเทศ (IMF) ณ เดอืนกนัยายน 2554 คาดวา่เศรษฐกจิโลกใน 3Q/2554 จะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 3.6 ชะลอลงจากไตรมาส 

2 ของปี 2554 (2Q/2554) ทขียายตวัรอ้ยละ 3.7 และไตรมาส 3 ของปี 2553 (3Q/2553) ทขียายตวัรอ้ยละ 5.0 เนืองจาก

เศรษฐกจิโดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้ (Developed Economies) มคีวามอ่อนแอและมกีารขยายตวัของเศรษฐกจิอยา่งไมส่มดุล 

ประกอบกบัประชาคมยุโรปยงัไมส่ามารถแกป้ญัหาหนีสาธารณะได ้และมแีนวโน้มทจีะลุกลามไปประเทศขนาดใหญ่ เช่น อติาลี

และสเปน นอกจากนี กรซีมคีวามเสยีงในการผดินดัชาํระหนีเพมิสงูขนึ สง่ผลกระทบต่อความน่าเชอืถอืของภาคธนาคารในยุโรป

ซงึเป็นเจา้หนีรายใหญ่ของกรซี ขณะทปีระเทศกาํลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกจิใหม ่(Developing and Emerging Economies) 

ขยายตวัชะลอลง ซงึเป็นผลจากการชะลอความรอ้นแรงของเศรษฐกจิโดยใชน้โยบายเขม้งวดทางการเงนิ ทงันี IMF ไดป้รบัลด

ประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกในปี 2554 เป็นรอ้ยละ 4.0 จากประมาณการเดมิทคีาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 

4.3  

ตามรายงานของสาํนกังานพลงังานสากล (International Energy Agency - IEA) ณ เดอืนตุลาคม 2554 คาดวา่ความ

ตอ้งการใชนํ้ามนัของโลกใน 3Q/2554 เฉลยีอยู่ท ี89.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เพมิขนึ 1.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนัจาก 2Q/2554 โดย

ความตอ้งการทเีพมิขนึมาจากทงักลุ่มประเทศ OECD ทคีวามตอ้งการใชนํ้ามนัในญปีุ่นฟืนตวัดขีนึหลงัจากเกดิเหตุภยัพบิตัเิมอื

เดอืนมนีาคมและ Non-OECD ทเีศรษฐกจิยงัคงขยายตวั นอกจากนีความต้องการนํามนัดบิเขา้กลนักเ็พมิขนึจากโรงกลนัใน

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกและอเมรกิาเหนือทกีลบัมาดาํเนินการหลงัจากชว่งปิดซ่อมบาํรงุประจาํปีในไตรมาสก่อน  

 

เศรษฐกจิไทยใน 3Q/2554 คาดขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนือง จากการฟืนตวัของภาคการผลติทไีด้รบัผลกระทบจากภยั

พบิตัใินญปีุ่น สง่ผลใหภ้าคการสง่ออกปรบัตวัดขีนึ อกีทงัการลงทุนภาคเอกชนและการท่องเทยีวยงัขยายตวัไดต่้อเนือง แต่การ

บรโิภคภาคเอกชนน้อยกว่าคาด ทงันีธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดอืนตุลาคม 2554 คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะ

ขยายตวัในอตัราทรีอ้ยละ 2.6 ลดลงจากเดมิรอ้ยละ 4.1 ทคีาดการณ์เมอืเดอืนกรกฎาคม 2554 อนัเป็นผลจากวกิฤตการณ์     

นําทว่มรนุแรงในประเทศในปจัจุบนั 
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 ปจัจยัต่างๆ ดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหผ้ลประกอบการ 3Q/2554 เทยีบกบั 3Q/2553 และ 2Q/2554 และ 9M/2554 
เทยีบกบั 9M/2553 สรปุไดด้งันี                   หน่วย : ลา้นบาท  

 
3Q/2553 2Q/2554 3Q/2554 

% เพิม(ลด) 
9M/2553 9M/2554 

%  
เพิม(ลด)  YoY QoQ 

ราคานํามนัดิบดไูบเฉลีย 
( $/bbl) 

73.9 110.7 107.1 44.9% (3.3%) 75.9 106.1 39.8% 

ยอดขาย 461,070 643,577 648,365 40.6%   0.7% 1,405,429 1,832,799 30.4% 

: สาํรวจและผลติฯ 35,320 43,969 42,412 20.1% (3.5%) 105,104 123,994 18.0% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 93,054 105,003 109,549 17.7% 4.3% 266,722 307,798 15.4% 
: นํามนั 2/ 114,178 141,568 142,326 24.7% 0.5% 356,413 417,147 17.0% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 250,444 388,773 394,210 57.4% 1.4% 783,570 1,090,858 39.2% 
: ปิโตรเคมี 4/ 12,651 19,273 17,733 40.2% (8.0%) 32,993 56,636 71.7% 
: ถ่านหนิ 5/ 6,152 7,205 7,101 15.4% (1.4%) 18,078 21,193 17.2% 
: อนืๆ 6/ 524 697 687 31.1% (1.4%) 1,383 2,075 50.0% 
: รายการระหวา่งกนั (51,253) (62,911) (65,653) (28.1%) (4.4%) (158,834) (186,902) (17.7%) 
EBITDA 42,238 55,054 52,866  25.2%     (4.0%) 128,528 159,773 24.3% 
: สาํรวจและผลติฯ 24,826 30,086 29,379 18.3% (2.4%) 75,836 85,538 12.8% 

: ก๊าซ ฯ 1/ 11,093 18,843 16,832 51.7% (10.7%) 35,506 52,315 47.3% 
: นํามนั 2/ 2,952 3,531 3,236 9.6% (8.4%) 9,364 10,350 10.5% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 1,334 (387) (43) (103.2%) 88.9% 2,838 1,752 (38.3%) 
: ปิโตรเคมี 4/ 294 1,001 1,192 305.4% 19.1% 734 3,163 330.9% 

: ถ่านหนิ 5/ 1,442 1,866 2,021 40.2% 8.3% 3,968 6,076 53.1% 
: อนืๆ 6/ 249 100 158 (36.6%) 58.0% 116 341 194.0% 
: รายการระหวา่งกนั 48 14 91 89.6% 550.0% 166 238 43.4% 
EBIT 29,794 42,147 40,106 34.6% (4.8%) 92,892 120,466 29.7% 
: สาํรวจและผลติฯ 15,978 21,934 21,391 33.9% (2.5%) 50,485 60,306 19.5% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 8,637 15,604 13,638 57.9% (12.6%) 28,886 42,985 48.8% 
: นํามนั 2/ 2,413 2,950 2,655 10.0% (10.0%) 7,577 8,517 12.4% 
: การคา้ระหวา่งประเทศ 3/ 1,332 (391) (46) (103.5%) 88.2% 2,831 1,742 (38.5%) 
: ปิโตรเคมี 4/ 205 776 873 325.9% 12.5% 506 2,456 385.4% 
: ถ่านหนิ 5/ 1,161 1,428 1,643 41.5% 15.1% 3,008 4,723 57.0% 
: อนืๆ 6/ 19 (168) (139) (831.6%) 17.3% (569) (502) 11.8% 
: รายการระหวา่งกนั 49 14 91 85.7% 550.0% 168 239 42.3% 
ค่าเสือมราคาและค่าตดั
จาํหน่าย 12,443 12,907 12,760 2.5% (1.1%) 35,635 39,307 10.3% 
ต้นทนุทางการเงิน 4,444 4,480 4,572 2.8% 2.0% 12,506 13,448 7.5% 
กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัรา
แลกเปลียน 3,802 1,064 (5,231) (237.6%) (591.8%) 5,902 (1,575) (129.7%) 
ภาษีเงินได้ 5,644 14,490 10,378 83.6% (28.4%) 25,480 35,595 39.7% 
กาํไร/(ขาดทนุ) สทุธิ    21,696 32,528 21,599 (0.4%)    (33.6%) 61,495 88,651 44.2% 
กาํไรสทุธิต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 7/ 

 7.64   11.40   7.57 (0.9%)    (33.6%) 21.68 31.08 43.4% 
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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) และบรษิทั ปตท. ธุรกจิคา้ปลกี จาํกดั (PTTRB) ซงึรวมบรษิทั ไทยลูบ้เบลน็ดงิ จาํกดั (TLBC) ท ีPTTRB และบรษิทัถอืหุน้รวมกนัในสดัสว่นรอ้ยละ 
100  

         /3 ประกอบดว้ยธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศ  และบรษิทั ปตท.คา้สากล จาํกดั (PTTT)   
        /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) ทปีรบัปรงุเพอืใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ (IFRS) ทงันี รวมถงึการ
ปรบังบการเงนิยอ้นหลงั (Restated) ของ 3Q/2553 และ 9M/2553 เพอืใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้ 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2553 

ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 648,365 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 
187,295 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 40.6 เป็นผลมาจากปรมิาณและราคาขายผลติภณัฑท์ปีรบัตวัเพมิขนึตามราคาผลติภณัฑ์
ในตลาดโลกทปีรบัสงูขนึตามการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิโลก  (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิจาก 73.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รลใน 3Q/2553 เป็น 107.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2554)  กาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้คา่เสอืม
ราคาและคา่ตดัจาํหน่าย รวมทงัคา่ใชจ้า่ยอนืและรายไดอ้นืทไีมเ่กยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน (EBITDA) จาํนวน 52,866 ลา้นบาท 
เพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 10,628 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 25.2 จากปรมิาณและราคาขายดงักลา่วขา้งตน้  นอกจากนี 
ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมสีว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 4,469 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2553 
จาํนวน 1,190 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 36.3 โดยเฉพาะจากผลการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีล
การดาํเนินงานทดีขีนึ จากปรมิาณการขายและราคาผลติภณัฑท์ปีรบัตวัสงูขนึ โดยโรง Ethylene Cracker ขนาด 1 ลา้นตนั ของ 
PTTPE (บรษิทัยอ่ยของ PTTCH) เรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชย ์ เมอืวนัท ี 1 ธนัวาคม 2553 โรงผลติ HDPE และโรงผลติ 
LDPE ของ PTTPE เรมิดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี 1 มกราคม และ 1 กุมภาพนัธ ์ 2554 ตามลาํดบั รวมทงัสว่นต่างราคา
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิ (Spread Margin) ของผลติภณัฑ ์ MEG เพมิสงูขนึจากอุปทานทลีดลงจากเหตุการณ์ไฟไหมโ้รงผลติ 
Ethylene ของผูผ้ลติในประเทศไตห้วนั (Formosa) ในขณะทผีลการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกจิการกลนัลดลงเลก็น้อย แมว้า่คา่
การกลนั (GRM) จะปรบัตวัสงูขนึความตอ้งการใชนํ้ามนัทเีพมิขนึ ประกอบกบัเหตุการณ์ความไมส่งบในประเทศผูส้ง่ออก
นํามนัดบิ การอ่อนคา่ของเงนิดอลลารส์หรฐัฯ รวมทงัการปิดซ่อมบาํรงุของโรงกลนัในเอเชยีหลายแหง่ลว้นสง่ผลใหร้าคานํามนั
สาํเรจ็รปูปรบัตวัอยูใ่นระดบัสงู อยา่งไรกต็ามในชว่งเดอืนสงิหาคม 2554 ราคานํามนัดบิไดป้รบัตวัลง จากความวติกกงัวล
เกยีวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกจากปญัหาหนียโุรป และเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาอาจเขา้สูภ่าวะถดถอยหลงัสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเชอืถอื  S&P ปรบัลดอนัดบัความน่าเชอืถอื ทาํใหใ้น 3Q/2554 มผีลขาดทุนจากสตอ็กนํามนั รวมทงัมผีลขาดทุน
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จากการตรีาคาสนิคา้คงเหลอื ในขณะท ี ผลการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสด์ขีนึ เนืองจาก Spread 
Margin เพมิขนึตามภาวะเศรษฐกจิโลกทมีกีารขยายตวั โดยเฉพาะพาราไซลนีทมี ี Spread Margin สงูขนึจากความตอ้งการ
ผลติภณัฑข์นักลางและขนัปลาย รวมทงัภาวะอุปทานทตีงึตวัจากเหตุการณ์สนึามทิญีปีุน่ และโรงอะโรเมตกิสใ์นจนีและไตห้วนั
ตอ้งหยดุการผลติฉุกเฉินจากการประสบเหตุไฟไหม ้ และการประทว้งอยา่งรุนแรง ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมผีล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 5,231 ลา้นบาท ขณะท ี 3Q/2553 ทมีกีําไรจากอตัราแลกเปลยีน จาํนวน 3,082 ลา้นบาท 
สง่ผลใหใ้น 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธจิาํนวน 21,599 ลา้นบาทลดลง 97 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.4 จาก 
21,696 ลา้นบาทใน 3Q/2553 (หรอืคดิเป็น 7.64 บาทต่อหุน้) เหลอื 21,599 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 7.57 บาทต่อหุน้) 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2554 

ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 648,365 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2554 จาํนวน 
4,788 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 0.7 จากปรมิาณขายผลติภณัฑท์เีพมิขนึ แมว้า่ราคาขายผลติภณัฑป์รบัตวัลงจากความกงัวล
เกยีวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบลดลงจาก 110.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 2Q/2554 
เหลอื 107.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2554) EBITDA ใน 3Q/2554 จาํนวน 52,866 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2554 
จาํนวน 2,188 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.0  เนืองจากกาํไรต่อหน่วยลดลงตามราคาขายผลติภณัฑป์รบัตวัลง รวมทงัมตีน้ทุน
ทสีงูขนึจากการนําเขา้นํามนัเตาและก๊าซธรรมชาตเิหลวมาเพอืทดแทนการลดลงของการจดัสง่ก๊าซธรรมชาตจิากเหตุการณ์ทอ่
ยอ่ยสง่ก๊าซธรรมชาตใินทะเลรวั ประกอบกบั 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมสีว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 
4,469 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2554 จาํนวน 5,940 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 57.1 จากผลการดาํเนินงานทลีดลงของกลุม่
ธุรกจิการกลนั จากคา่การกลนั (GRM) ทปีรบัตวัลดลงจากความกงัวลต่อปญัหาหนีสาธารณะในยโุรปและมผีลขาดทุนจากสตอ็ก
นํามนั รวมทงัมผีลขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้คงเหลอื แมว้า่ผลการดาํเนินงานของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสด์ขีนึ 
โดยเฉพาะจาก Spread Margin ของพาราไซลนีทปีรบัตวัสงูขนึ นอกจากนี กลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีลการดาํเนินงาน
ทลีดลงจากปรมิาณขายผลติภณัฑท์ลีดลงเนืองจากการหยดุดาํเนินการผลติของโรง Ethylene Cracker เป็นเวลา 42 วนั แมว้า่ 
Spread Margin ของผลติภณัฑ ์MEG ปรบัตวัสงูขนึจากอุปทานทลีดลง อยา่งไรกด็ใีน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมขีาดทุน
จากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 5,231 ลา้นบาท ขณะท ี2Q/2554 ทมีกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีน จาํนวน 1,064 ลา้นบาท โดยสว่น
ใหญ่เป็นผลจากกาํไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศของ PTTEP ทลีดลงจาํนวน 5,620 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้น 
3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธจิาํนวน 21,599 ลา้นบาทลดลง 10,929 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 33.6 จาก 32,528 
ลา้นบาทใน 2Q/2554 (หรอืคดิเป็น 11.40 บาทต่อหุน้) เหลอื 21,599 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 7.57 บาทต่อหุน้) 

 
ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

ใน 9M/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 1,832,799 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2553 จาํนวน 
427,370 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 30.4 เป็นผลมาจากปรมิาณขายทเีพมิขนึและราคาขายผลติภณัฑท์ปีรบัตวัเพมิขนึตาม
ราคาผลติภณัฑใ์นตลาดโลกทปีรบัสงูขนึ (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิจาก 75.9 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 9M/2553 
เป็น 106.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 9M/2554)  EBITDA จาํนวน 159,773 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2553 จาํนวน 31,245 
ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 24.3 จากปรมิาณและราคาขายทปีรบัตวัสงูขนึดงักลา่วขา้งตน้  นอกจากนี ใน 9M/2554 ปตท. และ
บรษิทัยอ่ยมสีว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 26,120 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2553 จาํนวน 14,946 ลา้นบาท 
หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 133.8 จากผลการดาํเนินงานทเีพมิขนึ โดยเฉพาะจากกลุม่ธุรกจิการกลนัทมีผีลการดาํเนินงานทดีขีนึเมอื
เทยีบกบั 9M/2553 จากคา่การกลนั (GRM) ทปีรบัตวัสงูขนึตามความตอ้งการใชนํ้ามนั ประกอบกบัเหตุการณ์ความไมส่งบใน
ประเทศผูผ้ลติและสง่ออกนํามนัและเหตุการณ์สนึามทิปีระเทศญปีุน่เป็นผลใหอุ้ปทานนํามนัตงึตวั อยา่งไรกต็ามผลการ
ดาํเนินงานของกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสด์ขีนึ โดยเฉพาะ Spread Margin ของผลติภณัฑพ์าราไซลนีทสีงูขนึจาก
อุปทานทตีงึตวัหลงัจากเหตุการณ์สนึามทิญีปีุ่นรวมทงัการปิดซ่อมบาํรงุของโรงงานหลายแห่งในภมูภิาค และความตอ้งการสาร
พาราไซลนีของโรงพทีเีอทเีพมิสงูขนึ นอกจากนีกลุม่ธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึ จากปรมิาณการ
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ขายทเีพมิขนึเกอืบทุกผลติภณัฑ ์  เนืองจากโรง Cracker ของ PTTPE เรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชย ์ เมอืวนัท ี 1 ธนัวาคม 
2553 โรงผลติ HDPE และโรงผลติ LDPE ของ PTTPE เรมิดาํเนินการเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 มกราคม และ 1 กุมภาพนัธ ์2554 
ตามลาํดบั รวมทงัราคาผลติภณัฑท์ปีรบัตวัดขีนึ โดยเฉพาะ MEG ทมี ีSpread Margin สงูขนึเมอืเทยีบกบั 9M/2553 อยา่งไรกด็ี
ใน 9M/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 1,575 ลา้นบาท ขณะท ี 9M/2553 ทมีกีาํไรจากอตัรา
แลกเปลยีน จาํนวน 5,902 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้น 9M/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธเิพมิขนึ 27,156 ลา้นบาท หรอื
เพมิขนึรอ้ยละ 44.2 จาก 61,495 ลา้นบาทใน 9M/2553 (หรอืคดิเป็น 21.68 บาทต่อหุน้) เป็น 88,651 ลา้นบาท (หรอืคดิเป็น 
31.08 บาทต่อหุน้) 
 
1.2 ผลการดาํเนินงานของ ปตท.และบริษทัย่อยจาํแนกตามกลุ่มธรุกิจ 

 กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขนัต้นและกา๊ซธรรมชาติ 

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

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2553 

ใน 3Q/2554 ปตท.สผ. ซงึเป็นบรษิทัยอ่ยของ ปตท. มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 42,412 ลา้นบาท เพมิขนึ 7,092 
ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 20.1 จาก 3Q/2553 ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 
เพมิขนึรอ้ยละ 24.3 จาก 44.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 3Q/2553 เป็น 55.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล
เทยีบเทา่นํามนัดบิใน 3Q/2554 ตามราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัเพมิขนึ ในขณะทปีรมิาณขายผลติภณัฑล์ดลงเลก็น้อยจาก 
265,261 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 3Q/2553 เป็น 264,961 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 3Q/2554 โดยปรมิาณ
ขายทลีดลงสว่นใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติย ์ รวมทงัการขายก๊าซธรรมชาตขิอง
โครงการอาทติยเ์หนือ และการขายนํามนัดบิและก๊าซธรรมชาตขิองโครงการบ ี 8/32 และ 9 เอ มปีรมิาณทลีดลง แมว้า่ปรมิาณ
การขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-มาเลเซยี-บ ี17 และการขาย Diluted Bitumen (Dilbit) 
ของโครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคด ีมปีรมิาณขายเพมิขนึเมอืเทยีบกบั 3Q/2553 

 EBITDA ใน 3Q/2554 จาํนวน 29,379 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 4,553 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
18.3 อนัเป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้  แมว้า่ใน 3Q/2554 คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทน
สาํหรบัปิโตรเลยีมเพมิขนึ 677 ลา้นบาทตามรายไดจ้ากการขายทเีพมิขนึ   รวมทงัคา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจปิโตรเลยีมเพมิขนึ 
สว่นใหญ่เกดิจากคา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจของโครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคด ีทเีพมิขนึ ในขณะทคีา่ตดัจาํหน่ายหลุม
สาํรวจในไตรมาสนีมจีาํนวนทลีดลงเมอืเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยคา่ตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจในไตรมาสนี
สว่นใหญ่เกดิจากโครงการพทีทีอีพี ีออสตราเลเชยี และโครงการโอมาน 44 ในขณะทใีนไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนคา่ตดั
จาํหน่ายหลุมสาํรวจสว่นใหญ่เป็นของโครงการพมา่ซอตกิา้  

EBIT ใน 3Q/2554 จาํนวน 21,391 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 5,413 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  
33.9 เนืองจาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่ว  

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2554 

ใน 3Q/2554 ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 42,412 ลา้นบาท ลดลง 1,557 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 3.5 
จาก 2Q/2554 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากปรมิาณขายผลติภณัฑท์ลีดลงจาก 273,310 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 2Q/2554 
เป็น 264,961 บารเ์รลเทยีบเท่านํามนัดบิต่อวนัใน 3Q/2554 โดยปรมิาณขายทลีดลงสว่นใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาตแิละ
คอนเดนเสทของโครงการอาทติย ์ โครงการอาทติยเ์หนือ และโครงการบงกช ในขณะทปีรมิาณขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดน
เสทของโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-มาเลเซยี-บ ี 17 และการขาย Diluted Bitumen (Dilbit) ของโครงการแคนาดา ออยล ์
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แซนด ์ เคเคด ี เพมิขนึเมอืเทยีบกบั 2Q/2554 นอกจากนี ราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 1.6 
จาก 56.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 2Q/2554 เป็น 55.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 
3Q/2554  

EBITDA ใน 3Q/2554 จาํนวน 29,379 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2554 จาํนวน 707 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.4 
อนัเป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายทลีดลงดงักลา่วขา้งตน้ แมว้า่ใน 3Q/2554 คา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจจะลดลง 764 ลา้น
บาท เนืองจากใน 3Q/2554 มคีา่ตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจจากโครงการพทีทีอีพี ี ออสตราเลเซยี และโครงการโอมาน44 เป็น
จาํนวนทน้ีอยกวา่คา่ตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจใน 2Q/2554 ทมีกีารตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจจากโครงการอนิโดนีเซยี เซไม ท ูและมี
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนปิโตรเลยีมทลีดลงตามรายไดจ้ากการขายทลีดลง     

 EBIT ใน 3Q/2554 จาํนวน 21,391 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2554 จาํนวน 543 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ  2.5 
เนืองจาก EBITDA ทลีดลงดงักลา่ว  

 ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

ใน 9M/2554 ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 123,994 ลา้นบาท เพมิขนึ 18,890 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
18.0 จาก 9M/2553 ซงึสว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีทเีป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ เพมิขนึรอ้ยละ 21.0 จาก 44.4 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 9M/2553 เป็น 53.7 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิใน 9M/2554 
ตามราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัเพมิขนึ นอกจากนี ปรมิาณขายผลติภณัฑเ์พมิขนึจาก 262,006 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิ
ต่อวนัใน 9M/2553 เป็น 269,831 บารเ์รลเทยีบเทา่นํามนัดบิต่อวนัใน 9M/2554 โดยปรมิาณขายทเีพมิขนึสว่นใหญ่มาจากการ
ขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการพนืทพีฒันารว่มไทย-มาเลเซยี-บ ี 17 และโครงการบงกช รวมทงัการขาย Dilbit 
ของโครงการแคนาดา ออยล ์ แซนด ์ เคเคด ี ในขณะทปีรมิาณการขายก๊าซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการอาทติย ์ และ
การขายนํามนัดบิและก๊าซธรรมชาตขิองโครงการบ ี8/32 และ 9 เอ ลดลงเมอืเทยีบกบั 9M/2553 

EBITDA ใน 9M/2554 จาํนวน 85,538 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2553 จาํนวน 9,702 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 
12.8 อนัเป็นผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้  แมว้า่ใน 9M/2554 คา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจเพมิขนึ
จาํนวน 3,628 ลา้นบาทเมอืเทยีบกบั 9M/2553 เนืองจากใน 9M/2554 มคีา่ตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจทสีงูขนึ สว่นใหญ่จาก
โครงการอนิโดนีเซยี เซไม ท ู โครงการพมา่ เอม็ 3 เอม็ 7 และเอม็ 11 โครงการพทีทีอีพี ี ออสตราเลเซยีและโครงการบงกช  
ในขณะท ี 9M/2553 มคีา่ตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจสว่นใหญ่จากโครงการพมา่ ซอตกิา้ รวมทงัมคีา่ใชจ้า่ยในการสาํรวจเพมิขนึจาก
โครงการแคนาดา ออยล ์ แซนด ์ เคเคด ี นอกจากนี ใน 9M/2554 มคีา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนสาํหรบัปิโตรเลยีม เพมิขนึ 
2,164 ลา้นบาท ตามรายไดจ้ากการขายทเีพมิขนึ  

   EBIT ใน 9M/2554 จาํนวน 60,306 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2553 จาํนวน 9,821 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  
19.5 เนืองจาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่ว  

 

• หน่วยธรุกิจกา๊ซธรรมชาติ 

  ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3  ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2553 

ใน 3Q/2554  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ มรีายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก  93,054  ลา้นบาทใน 3Q/2553 เป็น 
109,549 ลา้นบาทใน 3Q/2554 เพมิขนึจาํนวน 16,495 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  17.7 เนืองจาก 

- ปรมิาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาตเิฉลยี (รวมก๊าซโซลนีธรรมชาตทิไีดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลนัตวัของก๊าซธรรมชาต)ิ 
เพมิขนึจาํนวน 87 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 4,152 mmcfd ใน 3Q/2553 เป็น 4,249 (ทคี่าความรอ้น 1,000 บทียีู
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ต่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ  2.3 โดยสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึในกลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
ขณะทกีลุ่มลูกคา้ EGAT และ IPP ลดลง   ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลยีใน 3Q/2554 เพมิขนึในทุกกลุ่มลูกคา้เมอืเทยีบกบั 
3Q/2553  

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจาก 1,183,628 ตนั ใน 3Q/2553 เป็น 1,380,537 (ไมร่วม
การขาย LPG ท ีปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 46,840 ตนั ใน 3Q/2553 และ ไมม่กีารซอื LPG จากผูผ้ลติปิโตรเคม ี
ใน 3Q/2554 เพอืนํามาขายต่อเนืองจากโรงแยกก๊าซฯสามารถจดัสง่ไดเ้พยีงพอ) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 16.6  เนืองจากมปีรมิาณ
การผลติทเีพมิสงูขนึจากการทโีรงแยกก๊าซหน่วยท ี6  ไดด้าํเนินการเชงิพาณิชยม์าตงัแต่  มกราคม 2554   แมว้า่ในไตรมาสนี
โรงแยกก๊าซอเีทน หยดุผลติซ่อมบาํรงุตามแผนจาํนวน 28 วนั ทงันีความสามารถในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) 
เฉลยีของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจากระดบัรอ้ยละ  98.0 ใน 3Q/2553 มาทรีะดบัรอ้ยละ 94.5 ใน 3Q/2554  

- ราคาขายผลติภณัฑ์ปิโตรเคมใีนตลาดโลกซงึใชป้ระกอบการคํานวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ มกีาร
ปรบัตวัเพมิขนึในทศิทางเดยีวกบัราคานํามนัดบิและแนฟทา  

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในไตรมาสนีเพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 5,739 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  51.7  สาเหตุ
หลกัเนืองจากในไตรมาสนีมกีําไรจากการขายผลติภณัฑ์โรงแยกก๊าซฯเพมิขนึ ทงัจากราคาขายผลติภณัฑ์ทเีพมิขนึ ตามราคา
ตลาดของปิโตรเคมอีา้งองิ และปรมิาณขายจากโรงแยกก๊าซเพมิขนึ ประกอบกบักําไรจากการขายก๊าซธรรมชาตใิหแ้ก่กลุ่มลกูคา้
อุตสาหกรรม เพมิขนึจากราคาขายก๊าซธรรมชาต ิทเีพมิขนึตามราคานํามนัเตาทใีชอ้า้งองิ  แมว้า่มผีลขาดทุนจากการขาย NGV  
เพมิขนึจากปรมิาณขายทเีพมิขนึอยา่งต่อเนือง แมว้า่ ตงัแต่ วนัท ี6 มนีาคม 2553  รฐับาลมนีโยบายใหเ้งนิชดเชยการขาย NGV 
ในอตัรา 2 บาทต่อกโิลกรมั  ขณะท ี EBIT ในไตรมาสนี อยูท่ ี  13,638  ลา้นบาท ซงึสงูกวา่งวด 3Q/2553 จาํนวน 5,001 ลา้น
บาท ตาม EBITDA ทเีพมิขนึ แมว้า่มคีา่เสอืมราคาเพมิขนึจากโรงแยกก๊าซหน่วยท ี6   

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3  ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 105,003 ลา้นบาทใน 2Q/2554 เป็น 109,549 ลา้นบาทใน 3Q/2554 เพมิขนึจาํนวน 
4,546 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 4.3 เนืองจาก 

- ในไตรมาสนีเกิดเหตุการณ์ท่อย่อยส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเลรวัทําให้ต้องหยุดการจดัส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อใน
ทะเลเสน้ท ี1 เป็นเวลา 50 วนั โดย ปตท. ไดนํ้าเขา้ก๊าซธรรมชาตเิหลวมาเพอืเป็นการทดแทน เป็นผลใหป้รมิาณจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาตเิฉลยีลดลงจํานวน 81 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 4,330 mmcfd ใน 2Q/2554 เป็น 4,249 mmcfd ใน 
3Q/2554 (ทคีา่ความรอ้น 1,000 บทียีตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) หรอืลดลงรอ้ยละ  1.9  โดยเป็นการลดลงในกลุ่มโรงไฟฟ้าและโรงแยก
ก๊าซฯ ในขณะทปีรมิาณขายลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเพมิขนึ   สาํหรบัราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลยีใน 3Q/2554 เพมิขนึในทุก
กลุม่ลกูคา้เมอืเทยีบกบั 2Q/2554  

- ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจาก 1,472,656 ตนั ใน 2Q/2554 เหลอื 1,380,537 ตนั ใน -
3Q/2554 (ไมม่กีารซอื LPG จากผูผ้ลติปิโตรเคม ีใน 3Q/2554 และ 2Q/2554 เพอืนํามาขายต่อเนืองจากโรงแยกฯสามารถจดัสง่
ไดเ้พยีงพอ) หรอืลดลงรอ้ยละ 6.3 จากการทโีรงแยกก๊าซอเีทน หยดุเพอืซ่อมบาํรงุ  และโรงแยกก๊าซฯหน่วยท ี6 ลดการ  Feed 
Gas เพอืตรวจสอบอุปกรณ์  ทงันีความสามารถในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลยีของโรงแยกก๊าซฯ อยูท่รีะดบั
รอ้ยละ  94.5 ใน 3Q/2554  

- ราคาขายผลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนตลาดโลกซงึใชป้ระกอบการคํานวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ มกีาร
ปรบัตวัลดลงในทศิทางเดยีวกบัราคานํามนัดบิและแนฟทา  

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในไตรมาสนีลดลง จาก 2Q/2554 จาํนวน 2,011 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ  10.7 สาเหตุ
หลกัจากธุรกจิโรงแยกก๊าซฯ มผีลการดําเนินงานลดลง จากทงัราคาขายผลติภณัฑ์และปรมิาณขายจากโรงแยกก๊าซฯทลีดลง 
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รวมทงัมผีลขาดทุนจากการขาย NGV  เพมิสงูขนึ  EBIT ในงวด 3Q/2554  ลดลง จํานวน 1,966  ลา้นบาท โดยหลกัจาก 
EBITDA ทลีดลงดงักลา่วขา้งตน้  

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

รายไดจ้ากการขายใน 9M/2554 เพมิขนึเพมิขนึจาก 266,722 ลา้นบาทใน 9M/2553 เป็น 307,798 ลา้นบาท ใน 
9M/2554 เพมิขนึจาํนวน 41,076 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 15.4  สาเหตุหลกัจาก 

- ปรมิาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิเฉลยีเพมิขนึจาํนวน 138  ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 4,104 mmcfd ใน 
9M/2553 เป็น 4,249 mmcfd ใน 9M/2554 (ทคี่าความรอ้น 1,000 บทียีตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 3.4  โดยมี
สาเหตุหลกัจากความตอ้งการทเีพมิขนึในกลุ่มลูกคา้โรงแยกก๊าซฯ กลุ่มอุตสาหกรรม และ NGV  ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉลยี
เพมิขนึในทุกกลุม่ลกูคา้โดยเฉพาะลกูคา้อุตสาหกรรม ตามราคานํามนัเตาทใีชอ้า้งองิ   

-ปรมิาณขายผลติภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจาก 3,058,991 ตนั ใน 9M/2553 เป็น 4,319,713 ตนั ใน 
9M/2554 (ไมร่วมการขาย LPG ท ี ปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคมปีระมาณ 6,907 ตนั ใน 9M/2554 และ 159,090 ตนั ใน 
9M/2553 เพอืนํามาขายต่อ) หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 41.2  โดยเป็นการเพมิขนึในทุกผลติภณัฑ ์ เนืองจากโรงแยกก๊าซอเีทน และโรง
แยกก๊าซฯหน่วยท ี6 เรมิดาํเนินการเชงิพาณิชย ์ตงัแต่ กรกฎาคม 2553  และ  มกราคม 2554 ตามลาํดบั    ทงันีความสามารถ
ในการใชก้าํลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลยีของโรงแยกก๊าซฯ เพมิขนึจากระดบัรอ้ยละ 90.30 ใน 9M/2553 มาทรีะดบัรอ้ย
ละ 95.36 ใน 9M/2554 
  

  รายละเอยีดปรมิาณการขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงันี 
หน่วย  : ตนั 

3Q/2553 2Q/2554 3Q/2554 
 เพิม(ลด) 

9M/2553 9M/2554 
เพิม(ลด) 

YoY  YoY QoQ 

LPG1/ 617,313 707,807 700,946 13.5% (1.0%) 1,681,196 2,121,060 13.5% 
ก๊าซอเีทน 353,730 467,475 406,456 14.9% (13.1%) 832,178 1,330,800 14.9% 
ก๊าซโพรเพน 71,603 133,350 110,670 54.6% (17.0%) 161,778 388,045 54.6% 
ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิ 140,984 164,024 162,465 15.2% (1.0%) 383,841 479,808 15.2% 
รวม 1,183,628 1,472,656 1,380,537 16.6% (6.3%)  3,058,991   4,319,713 16.6% 
หมายเหตุ  /1 ไมร่วมการขาย LPG ท ีปตท.ซอืมาจากผูผ้ลติปิโตรเคม ี

 
           รายละเอยีดราคาผลติภณัฑอ์า้งองิทใีชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงันี 
หน่วย : 
เหรียญสหรฐัฯ/ตนั 3Q/2553 2Q/2554 3Q/2554 

เพิม(ลด) 
9M/2553 9M/2554 เพิม (ลด) 

 YoY QoQ 

LPG 1/, 4/ 615 914 841 36.8% (8.0%) 683 872 27.7% 
Ethylene 2/ 903 1,291 1,160 28.5% (10.2%) 1,086 1,230 13.3% 

Propylene 2/ 1,063 1,487 1,393 31.0% (6.3%) 1,126 1,420 26.1% 

High Density Polyethylene 2/ 1,120 1,389 1,399 24.9% 0.7% 1,209 1,387 14.7% 
Polypropylene 2/ 1,250 1,669 1,606 28.5% (3.8%) 1,296 1,636 26.2% 
Naphtha 3/ 601 904 869 44.6% (3.9%) 636 869 36.6% 
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 
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2552 กบง.ไดเ้หน็ชอบหลกัเกณฑก์ารกําหนดราคา ณ โรงกลนัโดยใชอ้ตัราแลกเปลยีนเป็นระบบลอยตวั โดยใหค้งราคา LPG ณ 
โรงกลนัฯ ไวเ้ท่ากบั 332.7549 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และใหเ้ปลยีนแปลงขนึลงโดยองิอตัราแลกเปลยีนเฉลยีในเดอืนก่อนหน้า  
แต่ยงัคงราคาขายปลกีไวท้ ี18.13 บาท/กโิลกรมั เชน่เดมิ  

- ราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนตลาดโลก ซงึใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลติภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ มกีาร
ปรบัตวัเพมิขนึในทศิทางเดยีวกบัราคานํามนัดบิและเป็นผลมาจากความตอ้งการใชท้เีพมิขนึตามภาวะเศรษฐกจิโลกทฟืีนตวั  

EBITDA ของธุรกจิก๊าซฯ ในงวด 9M/2554 เพมิขนึจากงวด 9M/2553 จํานวน 16,809 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ  
47.3 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากกาํไรจากการขายผลติภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯเพมิขนึ เนืองจากราคาขายผลติภณัฑท์เีพมิขนึ ตามราคา
ตลาดของปิโตรเคมอีา้งองิ  และปรมิาณขายทเีพมิขนึ  นอกจากนนั กาํไรจากการขายก๊าซธรรมชาตใิหล้กูคา้อุตสาหกรรมเพมิขนึ
จากราคาขายปรบัตวัสงูขนึตามราคานํามนัเตาทใีชอ้า้งองิ   แมว้า่มผีลขาดทุนจากการขาย NGV เพมิขนึ เนืองจากปรมิาณขาย 
NGV เพมิขนึอยา่งต่อเนือง  แมว้า่ตงัแต่ วนัท ี6 มนีาคม 2553  รฐับาลมนีโยบายใหเ้งนิชดเชยการขาย NGV ในอตัรา 2 บาทต่อ
กโิลกรมั  กต็าม   และ EBIT ในงวด 9M/2554 เพมิขนึ 14,099  ลา้นบาท  เนืองจาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะ
ทคีา่เสอืมราคาเพมิขนึจากโรงแยกก๊าซฯหน่วยท ี6 และโรงแยกก๊าซฯอเีทน  

           กลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขนัปลาย 

• หน่วยธรุกิจนํามนั 

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2553 
 ใน 3Q/2554 หน่วยธุรกจินํามนัมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 142,326 ลา้นบาทเพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 28,148  

ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.7 เป็นผลมาจากราคาขายนํามนัทเีพมิสงูขนึ (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบเพมิจาก 73.9 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2553 เป็น 107.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2554) ปรมิาณขายในไตรมาสนีเพมิขนึ 448 ลา้น
ลติรหรอืรอ้ยละ  8.8  จาก 5,103 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 348,903 บารเ์รลต่อวนัใน 3Q/2553 เป็น 5,551 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 
382,174 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ทงันีสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึของปรมิาณการขายกลุม่ นํามนัเตา ดเีซล  และ LPG 
             EBITDA ใน 3Q/2554 เพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 284 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.6  โดยเป็นผลจากกาํไรจาก
การขายกลุม่ดเีซล และเบนซนิเพมิขนึ เชน่เดยีวกบั EBIT ในไตรมาสนีทเีพมิขนึจาํนวน 242 ลา้นบาท จาก EBITDA  ทเีพมิขนึ
ดงักลา่วขา้งตน้  

  ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2554 
  รายไดก้ารขายใน 3Q/2554 เพมิขนึจากไตรมาสก่อน จาํนวน 758 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ  0.5  โดยหลกัจาก

ปรมิาณขายในไตรมาสนีทเีพมิขนึ 265 ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 5.0 จาก 5,286 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 365,356 บารเ์รลต่อวนัใน 
2Q/2554 เป็น 5,551 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 382,174 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ซงึสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึของปรมิาณการ
ขายนํามนัเตาจากการนําเขา้เพอืทดแทนปรมิาณก๊าซธรรมชาตทิลีดลงเนืองจากเหตุการณ์ท่อยอ่ยสง่ก๊าซธรรมชาตใินทะเลรวั 
เบนซนิ และ LPG ขณะทรีาคาขายนํามนัปรบัตวัลดลง (ราคาเฉลยีของนํามนัดบิดไูบลดลงจาก 110.7 เหรยีญสหรฐัฯต่อบารเ์รล
ใน 2Q/2554 เหลอื 107.1 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลใน 3Q/2554)  
  EBITDA ใน 3Q/2554 ลดลงจาก 2Q/2554 จาํนวน 295 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.4 โดยหลกัจากกาํไรจากการ
ขายนํามนัเตาลดลง  EBIT ในไตรมาสนีกล็ดลงจาํนวนเดยีวกนั กบั EBITDA  

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

รายไดจ้ากการขายใน 9M/2554 เพมิขนึ 60,734 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 17.0 เป็นผลมาจากราคาขายนํามนั
เฉลยีใน 9M/2554 ทเีพมิขนึตามราคานํามนัในตลาดโลก (ราคานํามนัดบิดไูบเฉลยีใน 9M/2554 อยูท่รีะดบั 106.2 เหรยีญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ในขณะทรีาคานํามนัดบิดไูบเฉลยีใน 9M/2553 อยูท่รีะดบั 76.0 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล) สาํหรบัปรมิาณ
ขายในงวดนีเพมิขนึ 791 ลา้นลติร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.1 จาก 15,441 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 355,762 บารเ์รลต่อวนัใน 
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9M/2553 เป็น 16,232 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 373,996 บารเ์รลต่อวนัใน 9M/2554  ทงันีสว่นใหญ่เป็นการเพมิขนึมาจาก
ปรมิาณการขายกลุม่ ดเีซล  และ  LPG  

EBITDA ใน 9M/2554 เพมิขนึจากงวด 9M/2553 จาํนวน 986 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.5 สว่นใหญ่เป็นการ
เพมิขนึของกาํไรจากการขายผลติภณัฑก์ลุม่เบนซนิและนํามนัเตา EBIT ในงวดนีเพมิขนึ 940 ลา้นบาทจากEBITDA ทเีพมิขนึ
ดงักลา่ว  

•   หน่วยธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2553 

            ใน 3Q/2554 หน่วยธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศมรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 394,210 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2553 
จาํนวน 143,766 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.4 เป็นผลมาจากราคาขายนํามนัทปีรบัสงูขนึตามราคานํามนัในตลาดโลก 
รวมทงัปรมิาณขายในไตรมาสนี (ไมร่วมยอดขายระหวา่งหน่วยธุรกจิ) เพมิขนึ 1,216 ลา้นลติรหรอืรอ้ยละ 8.2 จาก 15,571 ลา้น
ลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,076,264 บารเ์รลต่อวนัใน 3Q/2553 เป็น 16,098 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,100,603 บารเ์รลต่อวนัในไตร
มาสนี ทงันีปรมิาณการขายสว่นใหญ่เพมิขนึจากนํามนัดบิ แนฟทาและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

    EBITDA ใน 3Q/2554 ลดลงจาก 3Q/2553 จาํนวน 1,377 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 103.2 โดยหลกัมาจากการ
ลดลงของกาํไรจากการขาย นํามนัดบิ และนํามนัสาํเรจ็รปู  โดย EBIT ในไตรมาสนีทลีดลงจาํนวน 1,378 ลา้นบาท  

    ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2554 

                รายไดก้ารขายใน 3Q/2554 เพมิขนึจากไตรมาสก่อน จาํนวน 5,437 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.4 เป็นผลมาจาก 
การขาย LPG ใหก้บัหน่วยธุรกจินํามนัเพมิสงูขนึ แมว้า่ปรมิาณขายในไตรมาสนี (ไมร่วมยอดขายระหวา่งหน่วยธุรกจิ) ลดลง 
150 ลา้นลติร หรอืรอ้ยละ 0.9 จาก 16,248 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 1,123,066 บารเ์รลต่อวนัใน 2Q/2554 เป็น 16,098 ลา้นลติร
หรอืเทยีบเทา่ 1,100,603 บารเ์รลต่อวนัในไตรมาสนี ซงึปรมิาณการขายสว่นใหญ่ลดลงจากนํามนัดบิ  

   EBITDA ใน 3Q/2554 เพมิขนึจาก 2Q/2554 จาํนวน 344 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 88.9 โดยหลกัเป็นการ
เพมิขนึจากกาํไรจากการขายนํามนัดบิและนํามนัสาํเรจ็รปู EBIT ในไตรมาสนีทเีพมิขนึ จาํนวน 345 ลา้นบาท เป็นผลจาก 
EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้ 

  ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

        รายไดจ้ากการขายใน 9M/2554 เพมิขนึ 307,288 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 39.2 เนืองจากราคาขายนํามนัเฉลยี
ใน 9M/2554 ทเีพมิขนึ ตามราคานํามนัในตลาดโลกทปีรบัตวัสงูขนึ รวมทงัปรมิาณขายในงวดนี (ไมร่วมยอดขายระหวา่งหน่วย
ธุรกจิ) เพมิขนึ  876  ลา้นลติร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.0 จาก 44,533 ลา้นลติร หรอืเทยีบเทา่ 1,026,054 บารเ์รลต่อวนัใน 
9M/2553 เป็น  45,409 ลา้นลติร หรอืเทยีบเทา่ 1,046,227 บารเ์รลต่อวนัใน 9M/2554 ซงึปรมิาณการขายสว่นใหญ่เพมิขนึจาก
คอนเดทเสทแนฟทา และผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

   EBITDA ใน 9M/2554 ลดลงจากงวด 9M/2553 จาํนวน 1,086  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.3  สว่นใหญ่เป็น
การลดลงของกําไรจากการขายนํามนัสาํเรจ็รปู EBIT  ในไตรมาสนีลดลงดว้ยจาํนวนใกลเ้คยีงกบั EBITDA 

•   ธรุกิจปิโตรเคมี 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2553 

ใน 3Q/2554 บรษิทัยอ่ยของ ปตท. ทดีาํเนินธุรกจิปิโตรเคมมีรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 17,733 ลา้นบาท เพมิขนึ
จาก 3Q/2553 จาํนวน 5,082 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 40.2 สาเหตุหลกัเนืองจากทงัราคาขายเฉลยีและปรมิาณขาย
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ผลติภณัฑข์อง PTTPM (บรษิทัยอ่ยซงึดาํเนินธุรกจิการตลาดของผลติภณัฑโ์พลเิมอร)์ เพมิขนึ โดยราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยี
เพมิขนึรอ้ยละ 17.0 ในขณะทปีรมิาณขายเพมิขนึ รอ้ยละ 15.4 เมอืเทยีบกบั 3Q/2553 

ใน 3Q/2554 EBITDA มจีาํนวน 1,192 ลา้นบาท และ EBIT มจีาํนวน 873 ลา้นบาท โดย EBITDA เพมิขนึ จาํนวน 
898 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 305.4  ในขณะท ีEBIT เพมิขนึจาํนวน 668 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 325.9  เมอืเทยีบกบั 3Q/2553 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขาย ใน 3Q/2554 ลดลงจาก 2Q/2554 จาํนวน 1,540 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 8.0 สาเหตุหลกั
เนืองจากทงัปรมิาณขายและราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีของ PTTPM ลดลง โดยปรมิาณขายลดลงรอ้ยละ 6.5 ในขณะทรีาคาขาย
ผลติภณัฑเ์ฉลยีลดลงรอ้ยละ 5.1 เมอืเทยีบกบั 2Q/2554 

ใน 3Q/2554 EBITDA และ EBIT มจีาํนวน 1,192 และ 873 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย EBITDA เพมิขนึ191 ลา้น
บาท หรอื รอ้ยละ 19.1  ในขณะท ีEBIT เพมิขนึ 97 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 12.5 เมอืเทยีบกบั 2Q/2554  

   ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 
ใน 9M/2554 รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 9M/2553 จาํนวน 23,643 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 71.7 สาเหตุ

หลกัเนืองจากปรมิาณขายผลติภณัฑข์อง PTTPM เพมิขนึรอ้ยละ 59.7 ในขณะทรีาคาขายผลติเฉลยีเพมิขนึรอ้ยละ 7.4 เมอื
เทยีบกบั 9M/2553 

ใน 9M/2554 EBITDA มจีาํนวน 3,163 ลา้นบาท และ EBIT มจีาํนวน 2,456 ลา้นบาท โดย EBITDA เพมิขนึ 
จาํนวน 2,429 หรอื รอ้ยละ 330.9  และ EBIT เพมิขนึจาํนวน 1,950 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 385.4  เมอืเทยีบกบั 9M/2553  

 

• ธรุกิจถ่านหิน 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2553 

ใน 3Q/2554 มรีายไดจ้ากการขายจาํนวน 7,101 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 949 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึ
รอ้ยละ 15.4 โดยเป็นผลมาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึ ในขณะทปีรมิาณขายลดลง  โดยราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยี
เพมิขนึรอ้ยละ 32 จาก 71.5 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ใน 3Q/2553 เป็น 94.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 3Q/2554 ในขณะทปีรมิาณ
ขายลดลงรอ้ยละ 9.0 จาก 2.7 ลา้นตนั ใน 3Q/2553 เหลอื 2.5 ลา้นตนั ใน 3Q/2554  

EBITDA เพมิขนึ 579 ลา้นบาท จาก 1,442 ลา้นบาทใน 3Q/2553 เป็นจาํนวน 2,021 ลา้นบาทใน 3Q/2554 และ 
EBIT ใน 3Q/2554 มจีาํนวน 1,643 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 482 ลา้นบาท จาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่ว
ขา้งตน้  

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2554 

ใน 3Q/2554 รายไดจ้ากการขายลดลงจาก 2Q/2554 จาํนวน 104 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.4 โดยเป็นผลมาจาก
ราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีลดลง โดยราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีลดลงรอ้ยละ 0.3 จาก 94.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ใน 2Q/2554 
เป็น 94.4 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนัใน 3Q/2554 ในขณะทปีรมิาณขายอยูท่ ี2.5 ลา้นตนัใกลเ้คยีงกบัไตรมาสก่อน 

EBITDA เพมิขนึ 155 ลา้นบาท จากจาํนวน 1,866 ลา้นบาทใน 2Q/2554 เป็น 2,021 ลา้นบาทใน 3Q/2554 และ 
EBIT ใน 3Q/2554 มจีาํนวน 1,643 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2554 จาํนวน 215 ลา้นบาท  

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 



12 

ใน 9M/2554 รายไดจ้ากการขายเพมิขนึจาก 9M/2553 จาํนวน 3,115 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 17.2 โดยเป็นผล
มาจากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึรอ้ยละ 26 จาก 71.6 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั ใน 9M/2553 เป็น  90.2 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อ
ตนัใน 9M/2554   ในขณะทปีรมิาณขายลดลงรอ้ยละ 2.0 จาก 7.8 ลา้นตนั ใน 9M/2553 เหลอื 7.6 ลา้นตนั ใน 9M/2554  

               EBITDA เพมิขนึ 2,108 ลา้นบาท จากจาํนวน 3,968 ลา้นบาทใน 9M/2553 เป็นจาํนวน 6,076 ลา้นบาทใน 
9M/2554 จากราคาขายผลติภณัฑเ์ฉลยีเพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้ EBIT ใน 9M/2554 มจีาํนวน 4,723 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 
9M/2553 จาํนวน 1,715 ลา้นบาท จาก EBITDA ทเีพมิขนึดงักลา่วขา้งตน้  

1.3 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกาํไรสทุธิ  

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 3 ปี 2553 

 ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธ ิ21,599 ลา้นบาท ลดลงเพยีงเลก็น้อยจาก 3Q/2553 จาํนวน 97 ลา้น
บาทหรอืลดลงรอ้ยละ 0.4 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. และบรษิทัยอ่ยดงักล่าว
ขา้งตน้ ยงัเป็นผลมาจาก 

 : ใน 3Q/2554 มสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพมิขนึ 1,190 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.3 จาก 
3,279 ลา้นบาทใน 3Q/2553 เป็น 4,469 ลา้นบาทใน 3Q/2554 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

- ผลการดําเนินงานของบรษิัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลนัลดลง แม้ว่าราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและราคา
นํามนัดบิจะปรบัตวัสงูขนึเมอืเทยีบกบั 3Q/2553 เนืองจากความตอ้งการใชท้เีพมิสงูขนึตามเศรษฐกจิโลกทฟืีนตวัโดยค่าการกลนั
ของโรงกลนัแบบ Complex (รวมผลกําไร/ขาดทุนจากสต๊อกนํามนัและการทํา Hedging) ของกลุ่ม ปตท. เพมิขนึจาก 4.63 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 3Q/2553 เป็น 5.75 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 3Q/2554 อยา่งไรกด็ ีจากปญัหาหนีในสหรฐัฯ 
และยุโรป สง่ผลใหร้าคานํามนัดบิปรบัตวัลดลงในช่วงตน้เดอืนสงิหาคม 2554 ทําใหม้ผีลขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้คงเหลอื 
(Lower of Cost or Market – LCM) ทงันี ใน 3Q/2554 โรงกลนัของ TOP มกีารใชก้ําลงัการกลนัเพมิขนึจากรอ้ยละ 97 เป็นรอ้ย
ละ 103  เนืองจาก 3Q/2553 TOP มกีารซ่อมบาํรุงหน่วยกลนันํามนัดบิท ี1 (CDU-1) เป็นเวลา 7 วนั หน่วยเพมิออกเทนดว้ย
สารเร่งปฏกิริยิาท ี1 (CCR-1) เป็นเวลา 11 วนั และเปลยีนสารเร่งปฏกิริยิาในหน่วยแตกโมเลกุลดว้ยสารเร่งปฏกิริยิาโดยใช้
ไฮโดรเจนรว่มท ี1 (HCU-1) เป็นเวลา 14 วนั ทาํใหป้รมิาณวตัถุดบิทป้ีอนเขา้สูก่ระบวนการผลติเพมิขนึจาก 268 KBD มาอยูท่ ี
285 KBD ในขณะท ีโรงกลนันํามนัของ PTTAR  มปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 181 KBD ลดลงจาก 3Q/2553 ซงึมปีรมิาณ
วตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 183 KBD กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึจาก Spread  Margin ทเีพมิ
สงูขนึ โดยใน 3Q/2554 ตลาดพาราไซลนีอยู่ในภาวะตงึตวั เนืองจากโรงพาราไซลนีในเอเซยีตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ โรง 
CNOOC กําลงัการผลติ 8.4 แสนตนัต่อปีของประเทศจนี และโรง Formosa กําลงัการผลติ 2.7 แสนตนัต่อปี ประสบเหตุเพลงิ
ไหม ้ทําใหต้อ้งหยุดการผลติ  ในขณะทอุีปสงค์ปรบัตวัเพมิขนึมากจากโรงพทีเีอแห่งใหม่ในประเทศจนี ไดแ้ก่ Yisheng และ 
Sanfangxiang  เรมิดาํเนินการผลติ โดย TOP มปีรมิาณผลติสารอะโรเมตกิสเ์พมิขนึจาก 193 พนัตนัใน 3Q/2553 เป็น 203 
พนัตนัใน 3Q/2554 และมอีตัราการผลติสารอะโรเมตกิสเ์พมิขนึจากรอ้ยละ 85 เป็นรอ้ยละ 90 ใน 3Q/2554  

 -  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 3Q/2553 จาก
อุปทานทหีายไปจากการเกดิเหตุเพลงิไหมข้องโรงผลติ Ethylene ของผูผ้ลติในประเทศไตห้วนั (Formosa)    

 

 : ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 5,231 ลา้นบาท ขาดทุนเพมิขนึจาํนวน 
8,313 ลา้นบาท จาก 3Q/2553 ทมีกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 3,082 ลา้นบาท 
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: ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิเพมิขนึ 128 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.9 จาก 4,444 
ลา้นบาทใน 3Q/2553 เป็น 4,572 ลา้นบาทใน 3Q/2554  

: ภาษเีงนิไดใ้น 3Q/2554 จาํนวน 10,378 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 3Q/2553 จาํนวน 4,734 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 83.9 สว่นใหญ่เป็นผลจากภาษเีงนิไดข้อง PTTEP ทเีพมิขนึจากกาํไรสทุธทิางปิโตรเลยีมทเีพมิขนึ รวมทงัจากหนีสนิภาษเีงนิ
ไดร้อการตดับญัชทีเีพมิขนึจากสนิทรพัยท์เีป็นฐานภาษซีงึถูกแปลงคา่เป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯดว้ยมลูคา่ทลีดลง จากคา่เงนิบาทที
อ่อนตวั ทาํใหค้่าเสอืมราคาในอนาคตในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ลดลง สง่ผลใหม้ภีาระภาษเีงนิไดใ้นอนาคตเพมิสงูขนึ  

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2554 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที 2 ปี 2554 

 ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธ ิ21,599 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2554 จาํนวน 10,929 ลา้นบาทหรอื
ลดลงรอ้ยละ 33.6 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. และบรษิทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ 
ยงัเป็นผลมาจาก 

 : ใน 3Q/2554 มสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลง 5,940 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.1 จาก 
10,409 ลา้นบาทใน 2Q/2554 เหลอื 4,469 ลา้นบาทใน 3Q/2554 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 - ผลการดาํเนินงานของบรษิทัรว่มในกลุม่ธุรกจิการกลนัลดลง โดยคา่การกลนัของโรงกลนัแบบ Complex (รวม
ผลจากกําไรสต๊อกนํามนัและการทาํ Hedging) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 6.66 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 2Q/2554 เหลอื 
5.75 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 3Q/2554 เนืองจาก มผีลขาดทุนจากสตอ็กนํามนั รวมทงัมผีลขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้
คงเหลอื แมว้่าใน 3Q/2554 โรงกลนัของ TOP มกีารใชก้ําลงัการกลนัเพมิขนึจากรอ้ยละ 99 เป็นรอ้ยละ 103  เนืองจากใน 
2Q/2554 TOP มกีารหยดุซ่อมบาํรงุหน่วยเพมิออกเทนดว้ยสารเรง่ปฏกิริยิาหน่วยท ี2 และหน่วยสญุญากาศหน่วยท ี3 เป็นเวลา 
19 วนั ทาํใหป้รมิาณวตัถุดบิทป้ีอนเขา้สูก่ระบวนการผลติเพมิขนึจาก 271 KBD มาอยูท่ ี285 KBD ในขณะทโีรงกลนันํามนัของ 
PTTAR  มปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 181 KBD เพมิขนึจาก 2Q/2554 ซงึมปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 173 KBD ดว้ย  

- กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึจาก Spread Margin โดยเฉพาะจากพาราไซ
ลนี โดย TOP มปีรมิาณผลติสารอะโรเมตกิสเ์พมิขนึจาก 202 พนัตนัใน 2Q/2554 เป็น 203 พนัตนัใน 3Q/2554 และมอีตัราการ
ผลติสารอะโรเมตกิสเ์ทา่กนักบั 2Q/2554 คอืรอ้ยละ 90   

- ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ลดลง เนืองจากใน 3Q/2554 โรง 
Ethylene Cracker กาํลงัการผลติ 1 ลา้นตนั ไดห้ยุดดาํเนินการผลติ เป็นเวลา 42 วนั แมว้า่ใน 3Q/2554 ราคาผลติภณัฑส์ายโอ
เลฟินสส์ว่นใหญ่จะม ีSpread Margin ทเีพมิสงูขนึ เมอืเทยีบกบั 2Q/2554   

  

 : ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 5,231 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 2Q/2554 
ทมีกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 1,064 ลา้นบาทโดยเป็นกาํไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศของ PTTEP ลดลง 
จาํนวน 5,620 ลา้นบาท 

: ใน 3Q/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิเพมิขนึ 92 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.1 จาก 4,480
ลา้นบาทใน 2Q/2554 เป็น 4,572 ลา้นบาทใน 3Q/2554  

: ภาษเีงนิไดใ้น 3Q/2554 จาํนวน 10,378 ลา้นบาท ลดลงจาก 2Q/2554 จาํนวน 4,112 ลา้นบาท  

ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2554 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2553 

 ใน 9M/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมกีําไรสทุธ ิ88,651 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 9M/2553 จาํนวน 27,156 ลา้นบาท
หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 44.2 ทงันี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกจิของ ปตท. และบรษิทัย่อยดงักล่าว
ขา้งตน้ ยงัเป็นผลมาจาก 
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 : ใน 9M/2554 มสีว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเพมิขนึ 14,946 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 133.8 จาก 
11,174 ลา้นบาทใน 9M/2553 เป็น 26,120 ลา้นบาทใน 9M/2554 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิการกลนัดขีนึ จากราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมสว่นใหญ่ปรบัตวั
ขนึมากกว่าราคานํามนัดบิทปีรบัสงูขนึ เนืองจากความตอ้งการใชท้เีพมิสงูขนึตามเศรษฐกจิโลกทฟืีนตวั สง่ผลใหส้ว่นต่างราคา 
(Crack Spread) ของนํามนัสาํเรจ็รปูปรบัตวัดขีนึเมอืเทยีบกบั 9M/2553 โดยค่าการกลนัของโรงกลนัแบบ Complex (รวมผล
จากกาํไรสต๊อกนํามนัและการทาํ Hedging) ของกลุม่ ปตท. เพมิขนึจาก 4.60 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 9M/2553 เป็น 7.30 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ใน 9M/2554 ทงันี ใน 9M/2554 โรงกลนัของ TOP มกีารใชก้ําลงัการกลนัเพมิขนึจากรอ้ยละ 95 เป็น
รอ้ยละ 103  เนืองจาก 9M/2553 TOP มกีารหยดุซ่อมอุปกรณ์แลกเปลยีนความรอ้น (Heat Exchanger) ของหน่วยเพมิออกเทน 
ดว้ยสารเร่งปฏกิริยิาหน่วยท ี2 (CCR-2) เป็นเวลา 15 วนั ซ่อมบาํรุงหน่วยกําจดัสารปนเปือนในนํามนัเบนซนิท ีHDT-3 และ
เปลยีนสารเร่งปฏกิริยิาในหน่วยกําจดัสารปนเปือนในนํามนัดเีซลหน่วยท ี2 (HDS-2) เป็นเวลา 23 วนั ซ่อมบํารุงหน่วยกลนั
นํามนัดบิท ี1 (CDU-1) เป็นเวลา 7 วนั หน่วยเพมิออกเทนดว้ยสารเรง่ปฏกิริยิาท ี1 (CCR-1) เป็นเวลา 11 วนั และเปลยีนสาร
เรง่ปฏกิริยิาในหน่วยแตกโมเลกุลดว้ยสารเรง่ปฏกิริยิาโดยใชไ้ฮโดรเจนรว่มท ี1 (HCU-1) เป็นเวลา 14 วนั ในขณะท ี9M/2554 มี
การซ่อมบาํรงุหน่วยเพมิออกเทนดว้ยสารเรง่ปฏกิริยิาหน่วยท ี2 และหน่วยกลนัสญุญากาศหน่วยท ี3 รวมระยะเวลาประมาณ 19 
วนั  ทาํใหป้รมิาณวตัถุดบิทป้ีอนเขา้สูก่ระบวนการผลติเพมิขนึจาก 261 KBD มาอยูท่ ี283 KBD ในขณะท ีโรงกลนันํามนัของ 
PTTAR  มปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 154 KBD ลดลงจาก 9M/2553 ซงึมปีรมิาณวตัถุดบินําเขา้กลนัรวม 171 KBD 
เนืองจากในงวด 9M/2554 โรงกลนันํามนั (AR1) หยุดผลติเพอืซ่อมบาํรุงเป็นเวลาทงัสนิ 47 วนั ตงัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์– 19 
มนีาคม 2554  

- กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายอะโรเมตกิสม์ผีลการดาํเนินงานทดีขีนึจาก Spread Margin ทเีพมิสงูขนึ โดยเฉพาะ
อย่างยงิจากความต้องการผลติภณัฑ์ขนักลางและขนัปลายของพาราไซลนี รวมทงัอุปทานทตีงึตวัหลงัจากเหตุการณ์สนึามทิี
ญปีุ่น และการปิดซ่อมบาํรุงของโรงงานหลายแห่งในภูมภิาค  โดย TOP  มปีรมิาณผลติสารอะโรเมตกิสใ์น 9M/2554 จาํนวน 
614  พนัตนั เพมิขนึจาก 9M/2553 ทมีปีรมิาณผลติสารอะโรเมตกิส ์จาํนวน 584 พนัตนั ดว้ยอตัราการผลติสารอะโรเมตกิสท์ี
เพมิขนึจากรอ้ยละ 87 เป็นรอ้ยละ 91  

 -  ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีายโอเลฟินสเ์พมิขนึ เนืองจากปรมิาณขายเพมิขนึ
เกอืบทุกผลติภณัฑ์ โดยเฉพาะจากปรมิาณผลติโอเลฟินส ์จากการเรมิดําเนินการผลติเชงิพาณิชยข์องโรง Ethylene Cracker 
ของ PTTPE เมอืวนัท ี1 ธนัวาคม 2553 ปรมิาณผลติ HDPE จากการเรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 มกราคม 2554 
ตลอดจนปรมิาณผลติ LDPE เพมิขนึจากการเรมิดาํเนินการผลติเชงิพาณิชยเ์มอืวนัท ี1 กุมภาพนัธ ์2554 ในขณะทใีน 9M/2553 
โรงโอเลฟินส ์I1 และหน่วยผลติ Oleflex ของโรงโอเลฟินส ์I1 ไดห้ยุดดําเนินการผลติเพอืซ่อมบํารุงตามแผนงาน และโรงโอ
เลฟินส ์I4-1 และ I4-2 ไดห้ยดุดาํเนินการผลติ (นอกแผนงาน) เนืองจากการขดัขอ้งทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและไอนําของบรษิทั 
โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน)  นอกจากนี ผลติภณัฑปิ์โตรเคมสีายโอเลฟินสม์ ีSpread Margin สงูขนึ โดยเฉพาะ MEG ทมี ี
Spread Margin เพมิสงูขนึมากเมอืเทยีบกบั 9M/2553 จากอุปทาน MEG ทลีดลงจากเหตุการณ์ไฟไหมโ้รงผลติ Ethylene ของ
ผูผ้ลติในประเทศไตห้วนั (Formosa)    

  

 : ใน 9M/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 1,575 ลา้นบาท ขาดทุนเพมิขนึจาํนวน 
7,477 ลา้นบาท จาก 9M/2553 ทมีกีาํไรจากอตัราแลกเปลยีนจาํนวน 5,902 ลา้นบาท 

: ใน 9M/2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิเพมิขนึ 942 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.5 จาก 12,506 
ลา้นบาทใน 9M/2553 เป็น 13,448 ลา้นบาทใน 9M/2554  

: ภาษเีงนิไดใ้น 9M/2554 จาํนวน 35,595 ลา้นบาท เพมิขนึ 10,115 ลา้นบาทจาก 9M/2553 ทมีภีาษเีงนิได ้จาํนวน 
25,480 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากภาษเีงนิไดข้อง PTTEP จากกาํไรสทุธทิางปิโตรเลยีมทเีพมิขนึ รวมทงัจากหนีสนิภาษเีงนิ



15 

ไดร้อการตดับญัชขีอง PTTEP ทเีพมิขนึจากสนิทรพัยท์เีป็นฐานภาษซีงึถกูแปลงคา่เป็นเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยมลูคา่ทลีดลงจาก
คา่เงนิบาททอ่ีอนตวั สง่ผลใหม้ภีาระภาษเีงนิไดใ้นอนาคตเพมิสงูขนึ  

สาํหรบัรายละเอยีดสว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นดงันี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 3Q/2553 2Q/2554 3Q/2554 
 เพมิ(ลด) 

9M/2553 9M/2554 
  
เพมิ (ลด) YoY QoQ 

บรษิทัรว่มธุรกจิการกลนั 2,169 6,436 2,134 (1.6%) (66.8%) 6,702 16,502 146.2% 
บรษิทัรว่มธุรกจิปิโตรเคม ี 1,144 3,597 2,745 139.9% (23.7%) 4,478 9,593 114.2% 
บรษิทัรว่มธุรกจินํามนั 90 143 101 12.2% (29.4%) 311 382 22.8% 
บรษิทัรว่มธุรกจิก๊าซ (110) 230 (543) (393.6%) (336.1%) (274) (361) (31.8%) 
บรษิทัรว่มธุรกจิอนื (14) 3 32 328.6% 966.7% (43) 4 109.3% 
รวม 3,279 10,409 4,469 36.3% (57.1%) 11,174 26,120 133.8% 
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2. การวิเคราะหฐ์านะการเงินของ ปตท.และบริษทัย่อย ณ วนัที 30 กนัยายน 2554 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที  
    31 ธนัวาคม 2553 

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

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

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

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 373,706 363,933 9,773 2.7 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและเงนิลงทุนระยะยาวอนื 236,401 220,833 15,568 7.0 
ทดีนิอาคารและอุปกรณ์-สทุธ ิ 582,986 496,661 86,325 17.4 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนืๆ 173,375 147,682 25,693 17.4 
รวมสินทรพัย ์ 1,366,468 1,229,109 137,359 11.2 

หนีสิน 
       

หนีสนิหมนุเวยีน 264,611 241,102 23,509 9.8 
เงนิกูย้มืระยะยาว (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกาํหนด
ชาํระภายใน 1 ปี) 

407,000 371,029 35,971 9.7 

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนืๆ 84,625 59,564 25,061 42.1 
รวมหนีสิน 756,236 671,695 84,541 12.6 

ส่วนของเจ้าของ        
สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 529,657 480,704 48,953 10.2 
สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 80,575 76,710 3,865 5.0 
รวมส่วนของเจ้าของ 610,232 557,414 52,818  9.5 

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,366,468 1,229,109 137,359 11.2 

สินทรพัย ์

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยม์ลูคา่รวมทงัสนิ 1,366,468 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 
2553 จาํนวน 137,359 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 11.2 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

: สนิทรพัยห์มนุเวยีนเพมิขนึ 9,773 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 2.7 ซงึสาเหตุหลกัเกดิจากลกูหนีการคา้ และลกูหนี
อนื เงนิจ่ายล่วงหน้าและเงนิใหกู้้ยมืระยะสนั-สุทธ ิเพมิขนึ 40,888 และ 12,293 ลา้นบาท ตามลําดบั ในขณะท ีเงนิสดและ
รายการเทยีบเทา่เงนิสดและเงนิลงทุนชวัคราวลดลง 45,268 ลา้นบาท   

: เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและเงนิลงทุนระยะยาวอนืเพมิขนึ 15,568 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 7.0 สาเหตุหลกัจาก
การรบัรูส้ว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มสาํหรบัผลประกอบการใน 9M/2554 จาํนวน 26,120 ลา้นบาท แมว้า่จะมเีงนิปนัผลรบัจาก
บรษิทัรว่ม จาํนวน 10,922 ลา้นบาท  

: ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์เพมิขนึ 86,325 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 17.4 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สนิทรพัย์
สทุธเิพอืการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมเพมิขนึ 74,792 ลา้นบาท สว่นใหญ่จากการซอืหุน้สว่นในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของโครงการ
แคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคด ี(2) โครงการของ ปตท. ทเีพมิขนึจากงานก่อสรา้งสถานีเพมิความดนัในทะเล งานสรา้งท่อสง่ก๊าซ
เสน้ท ี4 และงานก่อสรา้งทอ่สง่ก๊าซเชอืมในทะเล รวมเป็นจาํนวน 5,324 ลา้นบาท (3)โครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืและสถานีรบั-
จา่ยก๊าซธรรมชาตเิหลวของ PTTLNG จาํนวน 4,102 ลา้นบาท  
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: สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนืๆ เพมิขนึ 25,693 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 17.4 สว่นใหญ่จากสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
เพมิขนึ 29,715 ลา้นบาท จากการซอืหุน้สว่นในโครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดขีอง PTTEP ทําใหไ้ดส้นิทรพัยใ์นการ
สาํรวจและประเมนิคา่แหลง่ทรพัยากรเป็น จาํนวน 34,390 ลา้นบาท   

หนีสิน 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2554 ปตท. และบรษิทัยอ่ยมหีนีสนิรวมจาํนวน 756,236 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2553 
จาํนวน 84,541 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 12.6 โดยเป็นการเพมิขนึของหนีสนิหมุนเวยีน 23,509 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ย
ละ 9.8 สาเหตุหลกัจาก  เจา้หนีการคา้ทเีพมิขนึจาํนวน 19,094  ลา้นบาท   

เงนิกูย้มืระยะยาว (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี) มจีาํนวน 407,000 ลา้นบาท เพมิขนึ 35,971 
ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 9.7 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวของ ปตท.สผ. จาํนวน 700 ลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ และ 625 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯตามลาํดบัหรอืเทยีบเทา่ 41,737 ลา้นบาท ในขณะทมีกีารชาํระคนืพนัธบตัรของ 
ปตท. จาํนวน 8,000 ลา้นบาท ทงันี เงนิกูย้มืระยะยาวจาํแนกรายการหลกัๆ ตามกาํหนดระยะเวลาชาํระคนืไดด้งันี     

    หน่วย : ลา้นบาท 

กําหนดชาํระคนื (นบั

จากวนัท ี30 ก.ย.2554) 

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

ภายใน 1 ปี (30 ก.ย. 
2555) 

46,215.55 21,794.13 100.80 505.00 -- 704.41 51.36 0.83 329.11 418.88 200.00 70,320.07 

เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 4,554.07 5,000.00 100.80 450.00 2,504.58 704.41 56.03 77.84 666.81 560.55 200.00 14,875.08 

เกนิ 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 112,181.03 52,630.44 201.60 1,350.00 5,244.71 1,703.69 108.95 237.67 2,000.41 1,681.66 900.00 178,240.16 

เกนิ 5 ปี 96,297.24 32,246.10 -- 2,412.50 -- 5,732.42 186.77 317.16 2,995.87 2,662.62 -- 142,850.69 

รวม 259,247.89 111,670.67 403.20 4,717.50 7,749.29 8,844.93 403.11 633.50 5,992.20 5,323.71 1,300.00 406,286.00 

หมายเหตุ : ไมร่วมหนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิจาํนวน 714 ลา้นบาท 

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

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

สกุลเงนิบาท 183,225.88 49,016.78 403.20 4,717.50 -- -- -- 633.50 -- 2,745.33 1,300.00 242,042.19 

สกุลเงนิต่างประเทศ 76,022.01 62,653.89 -- -- 7,749.29 8,844.93 403.20 -- 5,992.20 2,578.38 -- 164,243.81 

รวม 259,247.89 111,670.67 403.20 4,717.50 7,749.29 8,844.93 403.20 633.50 5,992.20 5,323.71 1,300.00 406,286.00 

สดัสว่นเงนิกูร้ะยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงนิกู ้
ระยะยาวทงัหมด (%) 

29.32% 56.11% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 48.43% 0.00% 40.43% 

ทงันี เงนิกูย้มื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2554 จาํนวน 10,401 ลา้นบาท คาํประกนัโดยกระทรวงการคลงั  

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนืๆ เพมิขนึ 25,060 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 42.1 สาเหตุหลกัจากการเพมิขนึของหนีสนิ
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพมิขนึ 22,679 ลา้นบาท จากโครงการ แคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดขีอง PTTEP 
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ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2554 สว่นของเจา้ของมจีาํนวนรวม 610,232 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2553 จาํนวน 52,818 
ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 9.5 เนืองจากกาํไรสะสมทยีงัไมไ่ดจ้ดัสรรเพมิขนึ 55,859 ลา้นบาท จากผลประกอบการใน 
9M/2554 ของ ปตท. และบรษิทัยอ่ย จาํนวน 88,651 ลา้นบาท   ในขณะทมีเีงนิปนัผลจา่ย สาํหรบัผลประกอบการ 2H/2553 
และ 1H/2554 จาํนวน 32,793 ลา้นบาท  

ในชว่ง 9M/2554 ปตท. มกีารเพมิทุนจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร 
พนกังาน ปตท. และพนกังานบรษิทัในเครอื ปตท. ทมีาปฏบิตังิานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพอืซอืหุน้สามญัทอีอกใหม ่
(ESOP Scheme) ในเดอืนมนีาคม  มถุินายนและกนัยายน  ซงึสง่ผลใหทุ้นทอีอกและชาํระแลว้เพมิขนึ 72.58 ลา้นบาท 
(7,257,600 หุน้) และมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัเพมิขนึ 1,626 ลา้นบาท โดยท ีณ วนัท ี30 กนัยายน 2554 ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 
ทอีอกและเสนอขายของบรษิทัฯ เมอืวนัท ี  29 กนัยายน 2549 ไดห้มดอายแุลว้ โดยมยีอดคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ทไีม่
สามารถใชส้ทิธไิดแ้ลว้จาํนวน  0.35  ลา้นหน่วย   
 

สภาพคล่อง 

สภาพคลอ่งของ ปตท. และบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2554 มกีระแสเงนิสดลดลงสทุธิ
จาํนวน 38,761 ลา้นบาท โดย ปตท. และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดสทุธติน้งวดทยีกมาจากปี 2553 จาํนวน 135,801 ลา้นบาท เป็นผล
ใหเ้งนิสดสทุธปิลายงวดคงเหลอืเทา่กบั 97,040 ลา้นบาท ทงันี รายละเอยีดกระแสเงนิสดแต่ละกจิกรรม มดีงันี 

จาํนวน (ลา้นบาท)
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 102,861            
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (134,572)
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (17,749)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 685
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 10,014
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงระหว่างงวด-สทุธิ (38,761)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 135,801
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสทุธปิลายงวด 97,040

 
  
กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานมจีาํนวน 102,861 ลา้นบาท มาจากกาํไรสทุธติามงบกาํไรขาดทุน

จาํนวน 88,651 ลา้นบาท ปรบัปรงุดว้ยรายการกระทบยอดกาํไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน โดยรายการ
หลกัทมีผีลใหก้ําไรสทุธใินรปูกระแสเงนิสดเพมิขนึ ไดแ้ก่ คา่เสอืมราคา คา่สญูสนิ และคา่ตดัจาํหน่ายรวมจาํนวน 39,307 ลา้น
บาท ภาษเีงนิไดจ้าํนวน 35,595 ลา้นบาท ดอกเบยีจา่ยจาํนวน 13,220 ลา้นบาท สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม
ในกาํไรสาํหรบังวดจาํนวน 13,121 ลา้นบาท สาํหรบัรายการหลกัทมีผีลใหก้ําไรสทุธใินรปูกระแสเงนิสดลดลง ไดแ้ก่ สว่นแบง่
กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจาํนวน 26,120 ลา้นบาท ดอกเบยีรบั จาํนวน 2,692 ลา้นบาท และกาํไรจากการจาํหน่ายเงนิ
ลงทุน จาํนวน 994 ลา้นบาท รวมทงัมกีารเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานสทุธทิมีผีลใหก้ระแสเงนิสดลดลงจาํนวน  24,188 
ลา้นบาท และมเีงนิสดจา่ยภาษเีงนิได ้จาํนวน 38,748 ลา้นบาท 
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กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนมจีาํนวน 134,572 ลา้นบาท สว่นใหญ่เนืองมาจาก 

: เงนิจา่ยลงทุนในทดีนิ อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 79,661 ลา้นบาท อนัเนืองมาจากการลงทุนเพมิขนึของ PTTEP 
ในสนิทรพัยเ์พอืการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมในโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์ เคเคด ี  โครงการบงกช 
โครงการพทีทีอีพี ีออสตราเลเซยี และโครงการอาทติย ์จาํนวน 52,821 ลา้นบาท นอกจากนีมกีารลงทุนในโครงการต่างๆ ของ 
ปตท. เชน่ โครงการก่อสรา้งสถานีเครอืงเพมิความดนัก๊าซในทะเล โครงการทอ่สง่ก๊าซเสน้ท ี 4 โครงการโรงแยกก๊าซฯ อเีทน 
และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิหน่วยท ี6 จาํนวนรวม 20,500 ลา้นบาท และโครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืและสถานีรบั-จา่ย
ก๊าซธรรมชาตเิหลวของ PTTLNG จาํนวน 1,852 ลา้นบาท  

: เงนิจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนในกจิการทคีวบคุมรว่มกนั จาํนวน 57,285 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการชาํระเงนิงวด
สดุทา้ยของ PTTEP ตามสญัญา Partnership Unit Sale Agreement กบับรษิทั Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada 
Holding Corp. เพอืซอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ในโครงการ แคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคด ี 

: เงนิจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย จาํนวน 14,558 ลา้นบาท จาก PTTML บรษิทัยอ่ยของ PTTI ไดเ้ขา้ซอืหุน้
สามญัของบรษิทั International Coal Holdings Limited (ICH) ซงึประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอนืในสดัสว่นรอ้ยละ 100  

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิมจีาํนวน 17,749 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นเงนิปนัผลจา่ย จาํนวน 40,784 
ลา้นบาท เงนิสดจา่ยดอกเบยี จาํนวน 13,848 ลา้นบาท จา่ยคนืพนัธบตัร ปตท.และเงนิกูย้มืระยะยาว จาํนวน 8,000 และ 3,066 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะทมีเีงนิสดรบัจากการออกหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวของ PTTEP  จาํนวน 700 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
และ 625 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ตามลาํดบัหรอืเทยีบเทา่ 39,847 ลา้นบาท  

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

อตัราส่วนทางการเงินและกาํไรต่อหุ้น หน่วย 3Q/2553 2Q/2554 3Q/2554 9M/2553 9M/2554 

อตัราสว่นกาํไรขนัตน้ รอ้ยละ 9.04 9.02 8.32 9.05 9.00 
อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 4.63 4.94 3.29 4.31 4.74 
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบยี เทา่ 12.78 4.68 14.89 11.16 11.30 
กาํไรต่อหุน้  บาท/หุน้ 7.64 11.40 7.57 21.68 31.08 

 

  30 ธ.ค.53   30 มี.ค.54 30 มิ.ย. 54 30 ก.ย. 54 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.35 1.18 1.15 1.12 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 1.10 0.98 0.88 0.89 
อตัราสว่นหนีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.21 1.28 1.24 1.24 
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3. แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในไตรมาสที 4 ของปี 2554 

เศรษฐกจิโลกในไตรมาส 4 ของปี 2554 (4Q/2554) คาดวา่จะขยายตวัในระดบัเดยีวกบั 3Q/2554 เนืองจากเศรษฐกจิ

ของประเทศกําลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกจิใหม่ยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนืองตามความตอ้งการบรโิภคและการลงทุนใน

ประเทศ ซงึจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตวัของภาคการสง่ออกไปยงัประเทศพฒันาแลว้ ทงันี IMF ณ เดอืน กนัยายน 

2554 คาดวา่เศรษฐกจิโลกใน 4Q/2554 จะขยายตวัรอ้ยละ 3.6 อยา่งไรกต็าม เศรษฐกจิโลกยงัคงเผชญิความเสยีงทเีพมิสงูขนึ 

จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิของสหรฐัฯ รวมถงึปญัหาหนีสาธารณะในยุโรปทจีะส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารและภาค

เศรษฐกจิทงัในยโุรปและภมูภิาคอนืทวัโลก ซงึอาจทาํใหเ้ศรษฐกจิโลกขยายตวัตาํกวา่ทคีาดการณ์ไว ้

สาํหรบัความต้องการใช้นํามนัใน 4Q/2554 คาดว่าจะเพมิขนึจากไตรมาสก่อนมาอยู่ทรีะดบั 90.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั 

โดยความต้องการทเีพมิขนึส่วนใหญ่มาจากแปซฟิิกและเอเชยีแมว้่าเศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มชะลอตวัลง อย่างไรกต็าม การที

ลเิบยีสามารถทยอยกลบัมาผลตินํามนัไดแ้ลว้ โดยคาดวา่จะสามารถผลติไดท้รีะดบั 350 พนับารเ์รลต่อวนัในปลายปี เพมิขนึจาก

ระดบั 100 พนับารเ์รลต่อวนัในชว่งตน้ปี คาดวา่จะสง่ผลใหร้าคานํามนัดบิดไูบใน 4Q/2554 อ่อนตวัลงแต่ยงัอยูใ่นระดบัสงูเฉลยีท ี

95-105 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ทงันีราคานํามนัสาํเรจ็รปูเฉลยีใน 4Q/2554 คาดวา่จะอ่อนตวัลงตามราคานํามนัดบิ สง่ผลให้

คา่การกลนัของโรงกลนัประเภท Cracking อา้งองิทสีงิคโปรจ์ะลดลง  

ราคาผลติภณัฑโ์อเลฟินสใ์น 4Q/2554 มแีนวโน้มทจีะปรบัตวัลดลงตามราคาแนฟทา และความตอ้งการสนิคา้ทอียูใ่น

ระดบัตํา จากความกงัวลสภาวะเศรษฐกจิทงัในยุโรปและสหรฐัฯ เช่นเดยีวกนักบัราคาผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสท์มีแีนวโน้มตําลง

เนืองจากปญัหาเศรษฐกจิโลก ส่งผลให้ความต้องการผลติภณัฑ์ขนัปลายลดลง ยกเวน้ราคาพาราไซลนีคาดว่าจะปรบัเพมิขนึ

เลก็น้อยจากภาวะอุปทานตงึตวัและความตอ้งการทอียูใ่นระดบัสงู 

แนวโน้มเศรษฐกจิไทยใน 4Q/2554 คาดวา่จะหดตวัลงจาก 3Q/2554 หลงัจากเหตุการณ์อุทกภยัรุนแรงทนํีาเขา้ท่วม

พนืทกีารเกษตรและเขตประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง สรา้งความเสยีหายต่อภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซงึ

เป็นฐานการผลติทสีาํคญัของภาคการส่งออกและบรกิาร และยงัคงมแีนวโน้มทจีะขยายวงกวา้งและสรา้งความเสยีหายมากขนึ 

รวมถงึยงัมปีจัจยัเสยีงจากปญัหาความอ่อนแอของเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาและวกิฤตหนียโูรโซน  

 


