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Q2/2557 

 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน  

สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2557  

ภำวะเศรษฐกิจในไตรมำส 2 ปี 2557 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ของปี 2557 (Q2/2557) ขยายตวัสงูกว่าไตรมาส 1 ของปี 2557 (Q1/2557) แต่ต ่ากว่า

คาดการณ์เล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว (Advanced Economies) โดยเฉพาะสหรัฐฯ อเมริกา 

เร่ิมปรับตวัดีขึน้ หลงัจากการบริโภคและการลงทนุภายในประเทศหดตวั จากภาวะอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติใน Q1/2557 

ประกอบกับตลาดแรงงานปรับตัวดีขึน้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงได้ปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 

(Quantitative Easing: QE) อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีมติในเดือน เม.ย.และ มิ.ย. ให้ปรับลดวงเงิน QE ลงเหลอื 4.5 และ 3.5 หมื่น

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดบั ขณะที่เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศที่ใช้เงินสกุลยโูรยงัคงมีความไม่แน่นอนของการฟืน้ตวั และ

เผชิญกบัความเสีย่งที่จะเกิดภาวะเงินฝืด ท าให้ธนาคารกลางยโุรป (ECB) กระตุ้นเศรษฐกิจโดยปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้

ลงเหลือร้อยละ 0.15 จากร้อยละ 0.25 และปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากเป็นติดลบร้อยละ 0.10  จากร้อยละ 0.00 ส าหรับ

ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ปรับตวัดีขึน้ โดยสว่นหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ทัง้นีก้องทนุการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund: IMF)  ณ เดือน ก.ค. 2557 ได้ปรับลดคาดการณ์อตัรา

การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2557 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.4 จากประมาณการเดิมเมื่อเดือน เม.ย. ที่คาดว่าจะขยายตวั

ร้อยละ 3.7 

ตามรายงานของส านกังานพลงังานสากล (International Energy Agency - IEA) ณ เดือน มิ.ย. 2557 ความ

ต้องการใช้น า้มนัของโลกใน  Q2/2557 อยู่ที่ระดบั 92.0 ล้านบาร์เรลต่อวนั เพิ่มขึน้จาก Q1/2557 และ Q2/2556  ประมาณ 

0.6 และ 1.2 ล้านบาร์เรลตอ่วนั ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้จากยโุรป ตะวนัออกกลาง และจีนเป็นหลกั 

          ราคาน า้มันดิบดูไบใน Q2/2557 เฉลี่ยอยู่ที่ 106.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึน้จาก Q1/2557 และ 

Q2/2556 ที่ 104.5 และ 100.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามล าดบั โดยมีสาเหตมุาจากปัจจยัด้านภมูิรัฐศาสตร์เป็นหลกั 

อาทิ ความไมส่งบในอิรัก ความขดัแย้งระหวา่งรัสเซียและชาติตะวนัตก รวมทัง้ลเิบียที่สง่ออกน า้มนัลดลง เนื่องจากกลุม่กบฏ

ปิดท่าเรือ ส าหรับราคาน า้มนัส าเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ส่วนใหญ่ปรับตวัลดลงสวนทางกบัราคาน า้มนัดิบยกเว้นน า้มนั

เบนซิน ที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึน้ในภมูิภาคโดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย กอปรกบัอปุทานลดลงเนื่องจากโรงกลัน่ในภมูิภาค

ปิดซอ่มบ ารุง ขณะที่ราคาน า้มนัดีเซลเฉลีย่ยงัคงทรงตวัจากไตรมาสก่อน อยา่งไรก็ตาม  ราคาน า้มนัเตาเฉลีย่ลดลง เนื่องจาก

ความต้องการลดลงทัง้จากการผลิตไฟฟ้าของญ่ีปุ่ นและโรงกลัน่ teapot ของจีน และความต้องการใช้ในภาคเดินเรือลดลง 

ประกอบกบัมีอปุทานจากตะวนัตกเข้ามาเพิ่มขึน้ 

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ /บำร์เรล 

Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 %เพิ่ม(ลด) 1H/2556 1H/2557 %เพิ่ม(ลด) 
YoY QoQ 

ราคาน า้มนัดบิดไูบเฉล่ีย 100.8 104.5 106.1 5.3% 1.5% 104.5 105.3 0.8% 
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ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
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ราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ใน Q2/2557 ปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาสก่อน  เนื่องจากอปุทานตึงตวัจาก

การปิดซอ่มบ ารุงของแครกเกอร์โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกบัความต้องการที่ปรับสงูขึน้ ในสว่นของ

ราคากลุม่ผลติภณัฑ์อะโรเมติกส์   ราคา Benzene  ปรับตวัลดลง ตามราคา Benzene ในสหรัฐฯ ประกอบกบัความต้องการ

ในตลาดไต้หวนัและจีนยงัคงเบาบาง ในสว่นของราคา Paraxylene ลดลงตามสภาพการซือ้ขายที่เบาบางจากความต้องการ 

Polyester ที่ต ่า 

หน่วย : 
 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 %เพิ่ม(ลด) 1H/2556 1H/2557 %เพิ่ม
(ลด) 

YoY QoQ 

Ethylene 1,262 1,440 1,447 14.7% 0.5% 1,329 1,444 8.7% 

High Density Polyethlyene (HDPE) 1,443 1,555 1,569 8.7% 0.9% 1,463 1,562 6.8% 

Paraxylene  1,419 1,269 1,236 (12.9%) (2.1%) 1,509 1,249 (17.2%) 

Benzene 1,288 1,299 1,292 0.3% (0.5%) 1,335 1,296 (2.9%) 

เศรษฐกิจไทยใน Q2/2557 ปรับตวัดีขึน้กว่า Q1/2557 หลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองเร่ิมคลี่คลายตัง้แต่ช่วง

ปลายเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้การบริโภคในประเทศปรับตวัดีขึน้ ประกอบกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เร่ง

กระตุ้นเศรษฐกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะ การจ่ายเงินค้างจ่ายในโครงการรับจ าน าข้าววงเงิน 9.2 หมื่นล้านบาทให้แล้วเสร็จ 

และการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 อย่างไรก็ตาม ภาคส่งออกยังคงมีความอ่อนแอ ทัง้นี ้ส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (Office of the National Economic and Social Development Board: NESDB) 

ณ วนัท่ี 19 พ.ค. 2557 คาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตวัร้อยละ 1.5-2.5  

 

  

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
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   เหตุกำรณ์ส ำคัญไตรมำส 2 ปี 2557 

สรุปเหตกุารณ์ที่ส าคญั (non-recurring items) ส าหรับงวด Q2/2557 มีรายละเอียดดงันี ้ 

เมษำยน 2557  ปตท.สผ. เข้าร่วมทนุในโครงการส ารวจปิโตรเลยีมแปลงสมัปทานในทะเลน า้ลกึ สหพนัธ์
สาธารณรัฐบราซิล 

 ปตท.สผ. เข้าซือ้หุ้นของบริษัท Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) และบริษัท Hess 
Exploration Thailand Company Limited (HETCL) ซึง่เป็นบริษัทในเครือ Hess 
Corporation เป็นผลให้ ปตท.สผ. มีสดัสว่นถือครองสทิธิแหลง่ก๊าซในโครงการคอนแทร็ค 4 
และโครงการสนิภฮู่อมในสดัสว่นร้อยละ 60 และ 55 ตามล าดบั 

  

พฤษภำคม 2557  ปตท.สผ. ด าเนินการตามเง่ือนไขในสญัญา Partnership Units Redemption Agreement 
(PURA) กบับริษัท Statoil Canada Limited แล้วเสร็จ สง่ผลให้บริษัทฯ ถือสดัสว่นร้อยละ 
100 และเป็นผู้ด าเนินการในแหลง่ Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้อม
ได้รับเงินสด 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินสดที่ค านวณจากเงินทนุหมนุเวียนจ านวน 238 
ล้านเหรียญแคนาดา 

  

มิถุนำยน 2557  ปตท. จ าหนา่ยเงินลงทนุร้อยละ 15 ท่ีถือในบริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ซึง่ประกอบ
ธุรกิจผลติไฟฟ้าให้แก่ GPSC ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าของกลุม่ปตท. 

 ปตท. ตอ่สญัญาการกู้ยืมเงินระหวา่งกนักบับริษัท ไออาร์พีซี  จ ากดั(มหาชน) 

 ไออาร์พีซี เกิดอบุตัิเหตเุพลงิไหม้หนว่ยปรับปรุงคณุภาพน า้มนัเตา (Vacuum Gas Oil Hydro 
Treating Unit (VGO/HT)) เพื่อป้อนหนว่ยแครกเกอร์เพื่อผลติเป็นสาร Propylene สง่ผลให้
หนว่ยดงักลา่วหยดุด าเนินการผลติชัว่คราว ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบและประเมิน
มลูคา่ความเสยีหาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีวงเงินประกนั 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน
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ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของปตท.และบริษัทย่อย 

ผลประกอบการ Q2/2557 เปรียบเทียบกบั Q2/2556 และ Q1/2557 และ 1H/2557 เปรียบเทยีบกบั 1H/2556 

สรุปได้ดงันี ้

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ยอดขาย 669,543 716,571 716,692 7.0% n.m. 1,369,407 1,433,261 4.7%

: ส ำรวจและผลิตฯ 54,396 59,192 64,255 18.1% 8.6% 109,082 123,447 13.2%

: ก๊ำซ 131,315 131,116 145,243 10.6% 10.8% 263,001 276,360 5.1%

: น ำ้มนั 152,994 166,706 165,408 8.1% (0.8%) 308,695 332,114 7.6%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 376,246 411,314 396,335 5.3% (3.6%) 778,648 807,649 3.7%

: ปิโตรเคมี 20,640 26,722 29,471 42.8% 10.3% 44,070 56,192 27.5%

: ถ่ำนหิน 5,554 6,380 5,017 (9.7%) (21.4%) 11,244 11,397 1.4%

: อ่ืนๆ 976 885 1,059 8.5% 19.7% 1,930 1,943 0.7%

EBITDA 55,873 64,492 68,627 22.8% 6.4% 113,208 133,119 17.6%

: ส ำรวจและผลิตฯ 40,016 41,736 47,215 18.0% 13.1% 80,340 88,951 10.7%

: ก๊ำซ 9,780 14,488 14,094 44.1% (2.7%) 21,552 28,582 32.6%

: น ำ้มนั 3,825 5,049 3,639 (4.9%) (27.9%) 8,239 8,688 5.4%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 393 310 1,223 n.m. n.m. (1,376) 1,533 n.m.

: ปิโตรเคมี 224 1,150 1,077 n.m. (6.3%) 970 2,227 n.m.

: ถ่ำนหิน 1,213 1,352 1,036 (14.6%) (23.4%) 2,460 2,388 (2.9%)

: อ่ืนๆ 200 267 381 90.5% 42.7% 564 648 14.9%

EBIT 38,598 41,965 42,337 9.7% 0.9% 78,286 84,302 7.7%

: ส ำรวจและผลิตฯ 28,799 25,441 27,160 (5.7%) 6.8% 57,492 52,602 (8.5%)

: ก๊ำซ 6,384 11,033 10,547 65.2% (4.4%) 14,803 21,580 45.8%

: น ำ้มนั 3,178 4,365 2,944 (7.4%) (32.6%) 6,952 7,309 5.1%

: กำรค้ำระหวำ่งประเทศ

- ไมร่วมผลกระทบจำก FX. 390 306 1,219 n.m. n.m. (1,381) 1,525 n.m.

- รวมผลกระทบจำก FX. 510 2,928 2,785 n.m. (4.9%) 2,500 5,713 n.m.

: ปิโตรเคมี (81) 822 759 n.m. (7.7%) 359 1,581 n.m.

: ถ่ำนหิน (76) 45 (174) n.m. n.m. (126) (130) (3.2%)

: อ่ืนๆ (218) (188) (81) 62.8% (56.9%) (274) (269) 1.8%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 17,275 22,528 26,290 52.2% 16.7% 34,922 48,818 39.8%

ต้นทุนทางการเงนิ 5,082 5,394 5,622 10.6% 4.2% 10,031 11,016 9.8%

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปล่ียน

(3,885) 2,690 1,897 n.m. (29.5%) 3,134 4,587 46.4%

ภาษีเงนิได้ 15,503 13,068 9,260 (40.3%) (29.1%) 25,013 22,328 (10.7%)

ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ 11,687 27,448 30,438 n.m. 10.9% 47,491 57,886 21.9%

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 4.08 9.60 10.64 n.m. 10.8% 16.59 20.24 22.0%

 1H/2557หน่วย : ล้านบาท  Q2/2556  Q1/2557  Q2/2557
%เพิ่ม (ลด)

 1H/2556
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Q2/2557 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 
 

ใน Q2/2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ 30,438 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก Q1/2557 จ ำนวน 2,990 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.9 สำเหตุหลักมำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นของ ปตท.สผ. จำกกำรเข้ำซ้ือบริษัทย่อย

ของ Hess Corporation ส่งผลให้มีสัดส่วนในโครงกำรคอนแทร็ค 4 และสินภฮู่อมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 และร้อยละ 35 

ตำมล ำดับ รวมถงึธุรกิจกำรกล่ันและธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนของ 

ปตท. ปรับลดลง โดยเฉพำะหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงของโรงกล่ันในประเทศและ

หน่วยธุรกิจน ้ำมันที่มีปริมำณขำยน ้ำมันลดลงตำมอุปสงค์ในตลำดที่ลดลง 

ใน Q2/2557 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายจ านวน 716,692 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 121 ล้านบาท 

สว่นใหญ่มาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ของหนว่ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เนื่องจากโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 เร่ิมกลบัมา

ผลิตได้ตามปกติ ตัง้แต่เดือน เม.ย. 2557 และมาจาก ปตท.สผ. ที่เข้าซือ้บริษัทย่อยของ Hess Corporation ในช่วงเดือน 

เม.ย. 2557 ท าให้มีสดัสว่นในการถือครองสิทธิในโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการสินภฮู่อมเพิ่มขึน้ ในขณะที่รายได้จาก

การขายของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศลดลง เป็นผลจากปริมาณขายน า้มนัดิบและคอนเดนเสทน าเข้า เมื่อเทียบกับ 

Q1/2557 อยา่งไรก็ตาม ใน Q2/2557 ปตท.และบริษัทย่อย มีก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตดัจ าหน่าย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน (EBITDA) จ านวน 68,627 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 4,135 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 สาเหตุหลกันอกจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้แล้ว ยังมาจากต้นทุนการ

ด าเนินงานท่ีลดลงของ ปตท.สผ. เนื่องจากใน Q1/2557 ปตท.สผ. มีคา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเกินกวา่ปกติในการเจาะหลมุพฒันาของ

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  

 

 
 

  

 1,509   1,803  

 2,762   2,680  

 169   172  
 121   265  
 22   40  

Q1/2557 Q2/2557

Others

Gas

Oil

Petrochemical

Refinery

4,583 4,960 

8.2% 

หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
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Q2/2557 

 

ใน Q2/2557 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 4,960 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 377 ล้านบาท โดยมี

สาเหตหุลกัมาจาก 

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่แล้ว โดยกลุม่ธุรกิจ 

ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีสว่นตา่งราคาผลติภณัฑ์ (Spread Margin) ของ Paraxylene ที่ยงัถกูกดดนัจากอปุทานสว่นเกิน

ตอ่เนื่องมาตัง้แต ่Q1/2557 แม้ในช่วงปลาย Q2/2557 ราคา Paraxylene เร่ิมปรับตวัสงูขึน้ จากโรงงานอะโรเมติกส์หลายโรง

ในเอเชียได้ลดก าลงัการผลติลง ประกอบกบัการเลือ่นแผนการเร่ิมด าเนินการผลิตของโรงอะโรเมติกส์ใหมอ่อกไป สว่นผลการ

ด าเนินงานของสายโอเลฟินส์ปรับตวัดีขึน้จาก Spread Margin ของผลิตภณัฑ์โอเลฟินส์และโพลิเมอร์ยงัคงปรับเพิ่มขึน้ 

เนื่องจากความต้องการในเม็ดพลาสติกยงัเพิ่มขึน้สงูกวา่อปุทานในตลาด  

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุม่ธุรกิจการกลัน่เพิ่มขึน้ โดยค่าการกลัน่ทางบญัชี (Accounting GRM) 

ของโรงกลัน่ (รวมผลก าไร/ขาดทุนจากสต๊อกน า้มนัและการท า Hedging ทัง้นี ้ไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม 

ปตท. เพิ่มขึน้จาก 3.82 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล ใน Q1/2557 เป็น 5.28 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล ใน Q2/2557  โดยหลกั

เป็นผลจากมีก าไรจากสต็อกน า้มนัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้าที่มีขาดทุนจากสต็อกน า้มนัตามราคาน า้มนัดิบที่

ปรับตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงปลาย Q2/2557 ในขณะที่ Market GRM ของน า้มนัส าเร็จรูปเกือบทกุผลิตภณัฑ์ปรับตวั

ลดลง เนื่องจากความต้องการใช้น า้มนัในแถบเอเชียเหนือลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีเร่ิมชะลอตวั 

ใน Q2/2557 มีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 3,762 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 จาก 22,528 ล้านบาท 

ใน Q1/2557 เป็น 26,290 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของ ปตท.สผ. ในโครงการพีทีทีอีพี     

ออสตราเลเชีย ที่เร่ิมจ าหนา่ยน า้มนัดิบตัง้แตเ่ดือน ส.ค. 2556 และโครงการคอนแทร็ค 4 ตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์

พร้อมใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 793 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.5 จาก 2,690 ล้านบาท ใน Q1/2557  เหลือ 

1,897 ล้านบาท โดยหลกัมาจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนของ ปตท. ที่ลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทเทียบเงิน เหรียญสหรัฐฯ

ออ่นคา่ลงเลก็น้อย 

ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้เล็กน้อย 228 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 จาก 5,394 ล้านบาทใน Q1/2557 เป็น 5,622 

ล้านบาท  

ภาษีเงินได้ จ านวน 9,260 ล้านบาท ลดลง 3,808 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 จาก 13,068 ล้านบาทใน Q1/2557 

โดยหลกัเนื่องจากภาษีเงินได้ปิโตรเลยีมของแหลง่ในประเทศที่ลดลงของ ปตท.สผ. จากการปิดซ่อมบ ารุงของโครงการบงกช

และโครงการอาทิตย์ 
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Q2/2557 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2556 
 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 (1H/2557) ปตท. และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ 57,886 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 

10,395 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.9 จำก 47,491 ล้ำนบำท ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 (1H/2556) โดยส่วน

ใหญ่มำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ปรับตัวดีขึ้นของ ปตท. โดยเฉพำะจำกหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ เน่ืองจำกรำคำ

ขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊ำซฯ เพ่ิมสูงขึ้นตำมรำคำปิโตรเคมีอ้ำงอิง รวมท้ังเงินบำทที่อ่อนค่ำลงเม่ือเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจำกน้ียังมำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกล่ัน

เน่ืองจำกมีก ำไรสต็อกน ้ำมัน 

ใน 1H/2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 1,433,262 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 63,855 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 4.7 ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจน า้มนั เนื่องจาก

ราคาขายน า้มนัเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัในตลาดโลก โดยราคาเฉลี่ยของน า้มนัดิบดไูบเพิ่มขึน้จาก 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลใน 1H/2556 เป็น 105.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1H/2557 นอกจากนีย้งัมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ของ

ปตท.สผ. จากการเข้าซือ้บริษัทย่อยของ Hess Corporation สง่ผลให้ใน 1H/2557 ปตท.และบริษัทย่อย มี EBITDA จ านวน 

133,119 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19,911 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 

 

ใน 1H/2557 มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 9,543 ล้านบาท ลดลง 1,191 หรือร้อยละ 11.1 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลงทัง้สายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ โดยสายอะโรเม

ติกส์ Spread Margin ของ Paraxylene ปรับลดลงอยา่งมากเมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากก าลงัการผลติจาก

โรงอะโรเมติกส์แห่งใหม่ยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อุปสงค์ในผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายปรับลดลงตามเศรษฐกิจของ

ประเทศจีนที่เร่ิมชะลอตวั ท าให้เกิดอปุทานส่วนเกิน สว่นสายโอเลฟินส์ลดลงเช่นกนัเนื่องจากในระหว่าง Q1/2557 โรงโอ

เลฟินส์และผลติภณัฑ์ต่อเนื่อง มีการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนงานและหยดุผลิตฉกุเฉิน สง่ผลให้ปริมาณผลิตและปริมาณขาย

 2,042  

 3,312  

 8,164  
 5,442  

 290   341  
 182   386  

 56   62  

6M/2556 6M/2557

อืน่ๆ 

ธุรกจิกา๊ซธรรมชาต ิ

ธุรกจิน ้ามัน 

ธุรกจิปิโตรเคม ี

ธุรกจิการกลั่น 

หน่วย : ล้านบาท 10,734 9,543 

11.1% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
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ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่า Spread Margin ของผลิตภณัฑ์โอเลฟินส์และโพลิเมอร์ปรับเพิ่มขึน้ตามความ

ต้องการของตลาดที่ยงัอยูใ่นระดบัสงู 

ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุม่ธุรกิจการกลัน่เพิ่มขึน้ โดย Accounting GRM ของโรงกลัน่ (ไมร่วมหนว่ย

กลัน่ของ PTTGC) ของกลุม่ ปตท. เพิ่มขึน้จาก 3.87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1H/2556 เป็น 4.54 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ใน 1H/2557  โดยหลกัเป็นผลจากมีก าไรจากสต็อกน า้มนัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีขาดทนุจาก

สต็อกน า้มนั เนื่องจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ต้นปี 2557 ในขณะที่ Market GRM ของน า้มนั

ส าเร็จรูปเกือบทกุผลิตภณัฑ์ปรับตวัลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เร่ิมชะลอตวั รวมทัง้ใน 1H/2557 โรงกลัน่

น า้มนัทกุโรงในกลุม่ ปตท. มีการปิดซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ตามแผนงาน (Major turnaround) 

ใน 1H/2557 มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG), บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร 

จ ากดั (NNEG) และ RPCL รวม จ านวน 1,033 ล้านบาท 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 13,897 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.8 จาก 34,922 ล้านบาท ใน 1H/2556 

เป็น 48,819 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ของ ปตท.สผ. ในโครงการพีทีทีอีพี             

ออสตราเลเซียที่เร่ิมจ าหนา่ยน า้มนัดิบตัง้แตเ่ดือน ส.ค. 2556 และโครงการคอนแทร็ค 4 ตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์

พร้อมใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 1,453 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.4 จาก 3,134 ล้านบาท ใน 1H/2556 เป็น 

4,587 ล้านบาท โดยหลกัมาจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของ ปตท. ท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากค่าเงินบาทเทียบเงินเหรียญสหรัฐฯ

แข็งคา่ขึน้ เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่คา่เงินบาทออ่นคา่ลง 

ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 985 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 จาก 10,031 ล้านบาทใน 1H/2556 เป็น 11,016 ล้าน

บาท  

ภาษีเงินได้ จ านวน 22,328 ล้านบาท ลดลง  2,685 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 จาก 25,013 ล้านบาทใน 

1H/2556 โดยหลกัเนื่องจากภาษีเงินได้ปิโตรเลยีมของแหลง่ในประเทศที่ลดลงของ ปตท.สผ. ตามรายได้ที่ลดลงจากการปิด

ซอ่มบ ารุงของโครงการบงกชและโครงการเอส 1 ขณะที่ภาษีเงินได้ของ ปตท. เพิ่มขึน้ตามก าไรจากการด าเนินงานท่ีสงูขึน้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

รายละเอียดยอดขาย EBITDA และ EBIT ของผลประกอบการ 1H/2557 แยกตามกลุม่ธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

%เพิ่ม/

YoY QoQ (ลด)

รำคำขำยผลติภัณฑ์เฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 65.2 64.9 67.7 3.8% 4.3% 66.1 66.4 0.4%

ปริมำณขำยเฉลีย่ (BOED) 292,721 298,621 315,810 7.9% 5.8% 292,102 307,263 5.2%

1H/25571H/2556Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557
%เพิ่ม/(ลด)

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 

ใน Q2/2557 ปตท.สผ. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท. มีรายได้จากการขายจ านวน 64,255 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,063 

ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 เป็นผลมาจากปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.8 จาก 298,621 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ

ตอ่วนัใน Q1/2557 เป็น 315,810 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนัใน Q2/2557 ซึง่ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการ

เข้าซือ้บริษัทย่อยของ Hess Corporation ท าให้มีสดัส่วนในการถือครองสิทธ์ิแหล่งปิโตรเลียมในโครงการคอนแทร็ค 4 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 60 และโครงการสินภูฮ่อมเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 55 นอกจากนีย้งัมาจากการรับรู้

รายได้เต็มไตรมาสของโครงการซอติก้าที่เร่ิมมีการขายตัง้แต่เดือน มี.ค. 2557 อย่างไรก็ดี ปริมาณขายของแหลง่บงกชเหนือ

ลดลงจากการหยุดผลิตตามแผนเพื่อซ่อมบ ารุงประจ าปี นอกจากนีร้ายได้จากการขายของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ 

เคเคดี  ของเดือน เม.ย. และ พ.ค. 2557 ถกูจดัประเภทเป็นรายได้อื่นตามการจดัประเภทสินทรัพย์และหนีส้ินที่เก่ียวข้องกบั

การแลกเปลี่ยนสดัส่วนของแหล่ง Leismer และ Corner เป็นสินทรัพย์และหนีส้ินที่ถือไว้เพื่อขาย นอกจากปริมาณขายที่

เพิ่มขึน้แล้ว ราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยปรับเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 จาก 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

เทียบเทา่น า้มนัดิบใน Q1/2557  เป็น 67.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบใน Q2/2557   

17% 

71% 

8% 

4% 

21% 

8% 

67% 

4% 

26% 

10% 

62% 

2% 

Gas Oil & Trading PTTEP Others*

1,433,262 133,119 84,301 

*  ธุรกิจปิโตรเคมี ถ่านหิน และ อ่ืน ๆ  

หน่วย : ล้านบาท 

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
10 

Q2/2557 

 

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ านวน 47,215 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 5,479 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 สว่นใหญ่

เป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น ประกอบกบัต้นทนุด าเนินงานท่ีลดลงของโครงการพีทีทีอีพี 

ออสตราเลเชีย เนื่องจากใน Q1/2557 มีคา่ใช้จ่ายที่เกินกวา่ปกติในการเจาะหลมุพฒันา (หลมุ H5) อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส

นีม้ีค่าใช้จ่ายในการส ารวจเพิ่มขึน้ โดยหลกัมาจากการตดัจ าหน่ายหลมุส ารวจที่ไม่พบศกัยภาพเชิงพาณิชย์ของโครงการ       

บี 6/27 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการเอส 1 ขณะที่ไตรมาสก่อนหน้าตดัจ าหน่ายหลมุส ารวจของโครงการ

เอส 1 เพียง 1 หลมุ 

EBIT ใน Q2/2557 จ านวน 27,160 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,719 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 เนื่องจาก EBITDA 

ที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น แม้วา่ใน Q2/2557 จะมีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และ

โครงการคอนแทร็ค 4 เพิ่มขึน้ตามปริมาณการผลติและสนิทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึน้ 
  

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2556 

ใน 1H/2557 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจ านวน 123,447 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,365 ล้านบาท หรือร้อยละ 

13.2 จาก 1H/2556  โดยหลกัมาจาก  

ปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 292,102 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนัใน 1H/2556 เป็น 307,263 บาร์เรล

เทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนัใน 1H/2557 สว่นใหญ่มาจากแหลง่มอนทาราของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่เร่ิมจ าหน่าย

น า้มนัดิบครัง้แรกในเดือน ส.ค. 2556 โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการสินภูฮ่อมจากการเข้าซือ้บริษัทย่อยของ Hess 

Corporation และโครงการซอติก้าที่เร่ิมจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติในเดือน มี.ค. 2557 อยา่งไรก็ดี ปริมาณขายจากโครงการเอส 

1 และโครงการบงกชลดลงจากการหยดุผลติเพื่อปิดซอ่มบ ารุง  

สว่นราคาขายผลติภณัฑ์เฉลีย่เพิ่มขึน้เลก็น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.4 จาก 66.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่า

น า้มนัดิบใน 1H/2556 เป็น 66.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบใน 1H/2557  

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ านวน 88,951 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,611 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 โดยหลกัเป็นผลมา

จากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม EBIT ใน 1H/2557 มีจ านวน 52,601 ล้านบาท ลดลง จ านวน 4,891 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 8.5 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน้ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ที่เร่ิมจ าหน่ายน า้มนัดิบครัง้แรกในเดือน 

ส.ค. 2556 และโครงการคอนแทร็ค 4 ตามปริมาณการผลติและสนิทรัพย์พร้อมใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ 
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กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิ

รายละเอียดปริมาณการขายผลติภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แตล่ะชนิดเป็น ดงันี ้

 

รายละเอียดราคาผลติภณัฑ์อ้างอิงของโรงแยกก๊าซฯ แตล่ะชนิดเป็น ดงันี ้

หมายเหต ุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 60:40  
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

    4/   ราคา LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถกูควบคมุโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ให้คงราคา 

LPG ณ โรงกลัน่ (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ าหน่าย) ไว้ที่ 10.6101 บาทตอ่กิโลกรัม อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัที่ 27 

ส.ค. 2552 กบง.ได้เห็นชอบหลกัเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลัน่โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตวั โดยให้คงราคา 

LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไว้เทา่กบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั และให้เปลี่ยนแปลงขึน้ลงโดยอิงอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือน

ก่อนหน้า 
 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 

ใน Q2/2557 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 145,243 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,127 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 10.8 จาก Q1/2557 เนื่องจาก 

ปริมาณจ าหนา่ยก๊าซฯ (ที่คา่ความร้อน 1,000 บีทียตูอ่ 1 ลกูบาศก์ฟตุ) เฉลีย่เพิ่มขึน้ 318 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั 

(mmcfd ) จาก 4,450 mmcfd  ใน Q1/2557 เป็น 4,768 mmcfd  ใน Q2/2557 หรือร้อยละ 7.1 โดยหลกัจากปริมาณความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าของลกูค้า IPP และ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT) เพิ่มสงูขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่

ร้อนในช่วงเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. 2557 ประกอบกบัในเดือน มิ.ย. 2557 มีโรงไฟฟ้า IPP ใหมเ่พิ่มขึน้  

ราคาขายก๊าซฯเฉลี่ยใน Q2/2557 เพิ่มขึน้ในทุกกลุ่มลูกค้า ยกเว้นลูกค้าอุตสาหกรรมที่ราคาน า้มันเตาใน

โครงสร้างราคาปรับลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 

หน่วย : ตัน Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
% เพิ่ม(ลด) 

1H/2556 1H/2557 %เพิ่ม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 746,073 637,576 667,025 (10.6%) 4.6% 1,422,087 1,304,601 (8.3%) 

Ethane 523,314 476,393 501,002 (4.3%) 5.2% 1,075,764 977,395 (9.1%) 

Propane 150,192 208,865 204,084 35.9% (2.3%) 370,186 412,949 11.6% 

NGL 183,496 181,119 184,409 0.5% 1.8% 363,523 365,528 0.6% 

รวม 1,603,075 1,503,953 1,556,520 (2.9%) 3.5% 3,231,560 3,060,473 (5.3%) 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 

%เพิ่ม(ลด) 
1H/2556 1H/2557 %เพิ่ม (ลด) 

YoY QoQ 

LPG 1/,4/ 771 948 817 6.0% (13.8%) 846 883 4.4% 

Ethylene 2/ 1,262 1,440 1,447 14.7% 0.5% 1,329 1,444 8.7% 

Propylene 2/ 1,297 1,368 1,278 (1.5%) (6.6%) 1,302 1,323 1.6% 

HDPE 2/ 1,443 1,555 1,569 8.7% 0.9% 1,463 1,562 6.8% 

Polypropylene (PP) 2/ 1,473 1,562 1,582 7.4% 1.3% 1,506 1,572 4.4% 

Naphtha 3/ 780 858 876 12.3% 2.1% 834 867 4.0% 
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ปริมาณขายผลติภณัฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคมุจุดกลัน่ตวัของก๊าซ

ธรรมชาติ) เพิ่มขึน้จาก 1,503,953 ตนั ใน Q1/2557 เป็น 1,556,520 ตนั ใน Q2/2557 หรือร้อยละ 3.5 โดยหลกัจากโรงแยก

ก๊าซฯ หน่วยที่ 5 เร่ิมกลบัมาผลิตได้ตามปกติ ตัง้แต่เดือน เม.ย.2557 รวมทัง้ปริมาณความต้องการของ LPG และ Ethane 

เพิ่มขึน้  

ราคาขายผลติภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ สว่นใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาขายผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกที่มี

การปรับเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัและภาวะเศรษฐกิจ 

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ใน Q2/2557 มีจ านวน 14,094 ล้านบาท ซึ่งลดลง 394 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 

สาเหตหุลกัเนื่องจากในไตรมาสนีม้ผีลขาดทนุจากการขาย NGV เพิ่มขึน้ ตามปริมาณขาย NGV ทีเ่พิ่มขึน้ แม้วา่ก าไรจากการ

ขายผลิตภณัฑ์โรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึน้จากราคาขายผลิตภณัฑ์ที่อ้างอิงราคาปิโตรเคมีในตลาดโลกที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี  ้EBIT  ใน 

Q2/2557 อยูท่ี่ 10,547 ล้านบาท ซึง่ลดลงจาก Q1/2557 ร้อยละ 4.4 ตาม EBITDA ที่ลดลง 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2556 

ใน 1H/2557 หนว่ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายจ านวน 276,360 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,359 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.1 จาก 1H/2556 เนื่องจาก 

ราคาขายก๊าซฯ เฉลีย่ใน 1H/2557 เพิ่มขึน้ในทกุกลุม่ลกูค้า จากคา่เงินบาทในโครงสร้างราคาที่ออ่นคา่ลง  

ปริมาณจ าหน่ายก๊าซฯ(ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) เฉลี่ยลดลง 82 mmcfd จาก 4,692 

mmcfd ใน 1H/2556 เป็น 4,610 mmcfd ใน 1H/2557  หรือร้อยละ 1.8 โดยสว่นใหญ่มาจากกลุม่ลกูค้า IPP และ EGAT 

ราคาขายผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซฯใน 1H/2557 ส่วนใหญ่ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามโครงสร้างราคาที่อิงกับราคา

ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ประกอบกบัคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบั 1H/2556 

ปริมาณขายผลติภณัฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคมุจุดกลัน่ตวัของก๊าซ

ธรรมชาติ) ลดลงจาก 3,231,560 ตนั ใน 1H/2556 เป็น 3,060,473 ตนั ใน 1H/2557 หรือร้อยละ 5.3 โดยหลกัจากผลติภณัฑ์ 

Ethane และ LPG เนื่องจากโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 เกิดอบุตัิเหตุฟ้าผ่าในเดือน ส.ค. 2556  สามารถกลบัมาด าเนินงาน

ตามปกติตัง้แต่เดือน เม.ย.2557 รวมทัง้ 1H/2557 โรงแยกก๊าซฯ Shutdown เพิ่มขึน้จาก 1H/2556 จ านวน 13 วนั จาก 31 

วนั เป็น 44 วนั  

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ใน 1H/2557 มีจ านวน 28,582 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 7,030 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.6 

สาเหตุหลกัเนื่องจากก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึน้ จากราคาขายผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซฯ 

เพิ่มขึน้ตามราคาปิโตรเคมี นอกจากนีก้ าไรจากการขายก๊าซฯ แก่ลกูค้า SPP และลกูค้าอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้จากราคาขายที่

ปรับเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม มีผลขาดทนุจากการขาย NGV เพิ่มขึน้ ตามปริมาณขาย NGV เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้EBIT ใน 1H/2557 

อยูท่ี่ 21,580 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 45.8 ตาม EBITDA ทีเ่พิ่มขึน้ 
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2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลำย 

กลุ่มธุรกิจน ำ้มนั 
 

หน่วย : ล้ำนลิตร Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพิ่ม (ลด) 1H/2556 1H/2557 %เพิ่ม 

(ลด) YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉล่ีย 6,299 6,306 6,199 (1.6%) (1.7%) 12,267 12,505 1.9% 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 

ใน Q2/2557 กลุ่มธุรกิจน า้มนั มีรายได้จากการขายจ านวน 165,408 ล้านบาท ลดลง 1,298 ล้านบาท หรือ    

ร้อยละ 0.8 เป็นผลมาจากปริมาณขายในไตรมาสนีล้ดลง 107 ล้านลิตรหรือร้อยละ 1.7 จาก 6,306 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 

440,741 บาร์เรลตอ่วนัใน Q1/2557 เป็น 6,199 ล้านลติรหรือเทียบเทา่ 428,479 บาร์เรลตอ่วนั ทัง้นี ้สว่นใหญ่เป็นการลดลง

ของปริมาณการขายกลุม่อากาศยานจากภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตวัลง ขณะที่ราคาขายน า้มนัเพิ่มขึน้ตามราคาเฉลี่ย

ของน า้มนัดิบดไูบที่เพิ่มขึน้จาก 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q1/2557 เป็น 106.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 

Q2/2557 

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ านวน 3,639 ล้านบาท ลดลง 1,410 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.9 สว่นใหญ่เป็นผลจาก

ก าไรจากการขายกลุม่อากาศยานท่ีลดลง ตามปริมาณขายที่ปรับลดลง ขณะที่ก าไรจากการขายในกลุม่ธุรกิจเสริม (non-oil 

business) เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกบั EBIT ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 2,944 ล้านบาท ลดลง 1,421 ล้านบาท จาก EBITDA ที่ลดลง

ดงักลา่วข้างต้น 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2556 

ใน 1H/2557  กลุ่มธุรกิจน า้มนั มีรายได้จากการขายจ านวน 332,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23,419 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 7.6 เป็นผลมาจากราคาขายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ โดยราคาเฉลี่ยของน า้มนัดิบดไูบเพิ่มขึน้จาก 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรลใน 1H/2556 เป็น 105.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรลใน 1H/2557 ขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึน้ 238 ล้านลิตรหรือร้อยละ 

1.9 จาก 12,267 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 426,281 บาร์เรลต่อวนัใน 1H/2556 เป็น 12,505 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 434,572 

บาร์เรลต่อวนัใน 1H/2557  ทัง้นี ้สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ในกลุ่มอากาศยานตามจ านวนเที่ยวบินให้บริการที่เพิ่มขึน้และ

น า้มนัเบนซินปรับตวัดีขึน้จากความต้องการน าเข้าของประเทศอินโดนีเซีย  

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ านวน 8,688 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 449 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 โดยปรับเพิ่มขึน้จากก าไร

จากการขายกลุม่เบนซินและอากาศยานที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ EBIT ใน 1H/2557 อยู่ที่ 7,309 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 357 ล้านบาท 

ตาม EBITDA ที่ปรับเพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น 
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กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
 

หน่วย : ล้ำนลิตร Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพิ่ม (ลด) 

1H/2556 1H/2557 %เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

ปริมาณขายเฉล่ีย 18,605 17,232 17,035 (8.4%) (1.1%) 36,444 34,266 (6.0%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 

ใน Q2/2557 กลุม่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจ านวน  396,335 ล้านบาท ลดลง 14,979 

ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 จาก Q1/2557 เนื่องจากปริมาณขายในไตรมาสนีล้ดลง 197 ล้านลติรหรือร้อยละ 1.1 จาก 17,232 

ล้านลติรหรือเทียบเทา่ 1,204,281 บาร์เรลตอ่วนัใน Q1/2557 เป็น 17,035 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,177,434 บาร์เรลต่อวนั

ใน Q2/2557 สว่นใหญ่ลดลงจากปริมาณการขายน า้มนัดิบและคอนเดนเสทน าเข้าในช่วงปิดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่เมื่อเทียบกบั 

Q1/2557 

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ านวน 1,223 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 913 ล้านบาท ในขณะที่ EBIT ซึ่งรวมผลจากอตัรา

แลกเปลีย่นแล้ว ในไตรมาสนีม้ีผลก าไร 2,785 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ านวน 143 ล้าน โดยหลกัจากก าไรที่ลดลง

ในผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีและน า้มนัดิบในประเทศ  
 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2556 

ใน 1H/2557 กลุม่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจ านวน 807,649 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29,001 

ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เนื่องจากราคาขายน า้มนัปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัในตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายในงวดนี ้

ลดลง 2,178 ล้านลิตรหรือร้อยละ 6.0 จาก 36,444 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,266,464 บาร์เรลต่อวันใน 1H/2556 เป็น 

34,266 ล้านลติรหรือเทียบเท่า 1,190,783 บาร์เรลต่อวนั สว่นใหญ่ลดลงจากปริมาณการขายน า้มนัดิบและคอนเดนเสทใน

ตา่งประเทศ (Out-Out Trading) รวมถึงปริมาณขายผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี 

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ านวน 1,533 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,909 ล้านบาท ขณะที่ EBIT ที่รวมผลจากอตัรา

แลกเปลีย่นในงวดนีม้ีก าไร 5,713 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,213 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจากก าไร

จากการขายคอนเดนเสทในประเทศเพิ่มขึน้  

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจ 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพิ่ม (ลด) 

1H/2556 1H/2557 
%เพิ่ม 
(ลด) 

YoY QoQ 
HDPE - Naphtha(MOP'J) 

PP - Naphtha(MOP'J) 

579 

605 

611 

617 

604 

617 

4.3% 

2.0% 

(1.1%) 

0.0% 

538 

580 

608 

617 

13.0% 

6.4% 

PX - Naphtha(MOP'J) 

BZ - Naphtha(MOP'J) 

564 

426 

327 

356 

276 

329 

(51.1%) 

(22.8%) 

(15.6%) 

(7.6%) 

600 

415 

302 

343 

(49.7%) 

(17.3%) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 

ใน Q2/2557 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ ปตท. ที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมี มีรายได้จากการขาย

จ านวน 29,471 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,749 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีของ 

PTTPM เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.9 ในขณะท่ีราคาขายผลติภณัฑ์เฉลีย่ลดลงร้อยละ 1.1  

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ านวน 1,077 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3 และ EBIT จ านวน 759 ล้าน

บาท ลดลง 63 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ยในการขายที่เพิ่มขึน้ตามปริมาณการ

ขายที่เพิม่ขึน้  

 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2556 

ใน 1H/2557 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของปตท. ที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขาย

จ านวน 56,192 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,122 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.5 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก PTTPM มีปริมาณขาย

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.6 และราคาขายผลิตภณัฑ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 รวมทัง้ PTTAC และ HMC มีปริมาณ

ขายผลติภณัฑ์เพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั เนื่องจากใน 1H/2556 PTTAC และ HMC มีการหยดุผลิตเพื่อซ่อมบ ารุง นอกจากนีร้ายได้

จากการขายที่เพิ่มขึน้ยงัมาจาก ใน 1H/2557 Spread Margin ของผลติภณัฑ์ Polypropylene (PP) และ Acrylonitrile (AN) 

ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.2 และร้อยละ 16.1 ตามล าดบั  

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ านวน 2,227 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,257 ล้านบาท และ EBIT จ านวน 1,581 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 1,222 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายผลติภณัฑ์และ Spread Margin ที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้น 

 

 

  

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์

ส ำคัญ
 

ผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ 
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิ

 
แนวโน้มสถำนกำรณ์
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กลุ่มธุรกิจถ่ำนหนิ 
 

 Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพิ่ม (ลด) 

1H/2556 1H/2557 
%เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

รำคำขำยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

74.3 68.1 64.2 (13.6%) (5.7%) 75.4 66.2 (12.2%) 

ปริมำณขำย 
(ล้ำนตัน) 

2.5 2.9 2.4 (4.0%) (17.2%) 5.0 5.3 6.0% 

 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 

ใน Q2/2557 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 5,017 ล้านบาท ลดลง 1,363 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 

สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 17.2 ตามนโยบายชะลอการขายเพื่อลดผลกระทบจากราคาขาย    

ถ่านหินท่ีอยูใ่นช่วงขาลง โดยใน Q2/2557 ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ลดลง 3.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั หรือร้อยละ 5.7 

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ านวน 1,036 ล้านบาท ลดลง 316  ล้านบาท หรือร้อยละ 23.4 ในขณะที่ EBIT ใน 

Q2/2557 มีผลขาดทนุจ านวน 174 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 219 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั Q1/2557 ที่มีก าไร 45 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัจากการลดลงของทัง้ปริมาณขายและราคาขายเฉลีย่ของถ่านหินดงัที่กลา่วข้างต้น  

 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2556 

ใน 1H/2557 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 11,397 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 153 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 

สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายถ่านหินเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 โดยหลกัจากแหลง่ Sebuku ที่มีปริมาณขายเพิ่มขึน้ แม้วา่ราคขาย

ถ่านหินเฉลีย่ลดลง 9.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั หรือร้อยละ 12.2  

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ านวน 2,388 ล้านบาท ลดลง 72 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 สาเหตหุลกัมาจากราคา

ขายถ่านหินเฉลี่ยที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในงวดนีบ้ริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการขนส่งให้มี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุด าเนินงานท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.1 ทัง้นี ้EBIT ใน 1H/2557 มีผล

ขาดทนุจ านวน 130 ล้านบาท ขาดทนุเพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 ซึง่เป็นผลจาก EBITDA ที่ลดลงดงัที่กลา่วข้างต้น  

  

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2557 เปรียบเทียบกับ         

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 

 

 
 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 1,800,393 ล้านบาท ลดลงจากสิน้

ปี 2556 จ านวน 4,648 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

: ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 43,944 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.9 โดยหลกัเป็นผลมาจาก ปตท.สผ.มีการ

แลกเปลี่ยนสดัส่วนการครอบครองสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี กับบริษัท Statoil 

Canada Limited ซึ่งมีผลท าให้สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมลดลงสทุธิจ านวน 60,975 ล้านบาท อย่างไรก็

ตาม ระหว่าง Q2/2557 ปตท.สผ.ได้มีการเข้าซือ้บริษัทย่อยของ Hess Corporation ซึ่งได้แก่ Hess Thailand Holdings II 

Limited (HTH) และบริษัท Hess Exploration Thailand Company Limited (HETCL) ในสดัสว่นร้อยละ 100 ท าให้มี

สนิทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมเพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 19,059 ล้านบาท 

: สนิทรัพย์หมนุเวียน ลดลง 20,689 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.0 สาเหตหุลกัมาจาก 

 -   ลกูหนีก้ารค้าลดลง 48,298 ล้านบาท 

 -   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 30,262 ล้านบาท โดยหลกัจากกระแสเงินสดรับจากการ

แลกเปลี่ยนสดัสว่นในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และการออกหุ้นกู้ ของ ปตท.สผ. สทุธิกบัเงิน

สดจ่ายส าหรับการลงทนุเพิ่มในสนิทรัพย์ถาวร การเข้าซือ้บริษัทยอ่ยของ Hess Corporation  การจ่ายช าระ

คืนเงินกู้  และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2556 ของ ปตท. และ ปตท.สผ. 

 280,543   338,445  

 739,785   695,841  

 261,136   263,219  

 523,577   502,888  

 824,359   893,948  

 148,701  
 147,881  

 471,395  
 472,335  

 360,586   286,229  

1,805,041 1,800,393 

0.3% 

1,805,041 1,800,393 

0.3% 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาว (รวม
สว่นท่ีถึงก าหนดช าระ
ใน 1 ปี) 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

เงินลงทนุเผ่ือขาย, เงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม และ
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

31 ธ.ค. 56  30 ม.ิย. 57  

สินทรัพย์รวม  หนีส้นิรวมและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หน่วย : ล้านบาท 

31 ธ.ค. 56  30 ม.ิย. 57  

ภำวะเศรษฐกิจ 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน

 
เหตุกำรณ์
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: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึน้ 57,902 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของ        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 56,755 ล้านบาท โดยหลักเป็นการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินแหล่ง

ทรัพยากรของ ปตท.สผ. จากการเปลีย่นโครงสร้างการถือสดัสว่นในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และจากการเข้า

ซือ้บริษัทยอ่ยของ Hess Corporation  
 

หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 ปตท.และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมจ านวน 906,445 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2556 

จ านวน 74,237 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.6 โดยหลกัจาก 

: หนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลงจ านวน 74,357 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 ซึง่เป็นผลจาก 

- เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 50,419 ล้านบาท  

- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 14,044 ล้านบาท โดยหลกัจากการจ่ายช าระภาษีเงินได้ส าหรับปี 2556 ของ 

ปตท.สผ. 

: เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มีจ านวน 472,335 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

940 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก ปตท.สผ. มีการออกหุ้นกู้สกุลบาทจ านวน 19,600 ล้านบาทเพื่อจ่าย

ช าระคืนหุ้นกู้ เดิมที่ถึงก าหนดช าระ ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้จ าแนกตามก าหนดระยะเวลาช าระคืนได้ดงันี  ้

  หน่วย : ล้านบาท 
ก าหนดช าระคืน 

(นับจากวันที่  30 มิ.ย. 2557)
ปตท. ปตท.สผ. PTTER TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP PTTNGD TTM(M) รวม

ภำยใน 1 ปี 

(30 มิ.ย. 2558)

46,112                -   4,365 730 682 570 450 300 131 101 59 53,500

เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี 22,800      24,291              21            642            684 567 450 275 131 25 28 49,914
เกิน 2 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 110,741      61,547              90        1,926        2,064 3,010 1,375                -   392                -   83 181,228
เกิน 5 ปี 124,626      52,862              19        4,358        1,034                -   1,150                -   91                -   140 184,280

รวม 304,279   138,700        4,495        7,656        4,464 4,147 3,425 575 745 126 310 468,922
 

หมายเหต ุ: ไมร่วมหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินจ านวน 3,413 ล้านบาท 

: เงินกู้ยืม (รวมเงินกู้  หุ้นกู้และพนัธบตัร ทัง้ที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึน้ไป) ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2557 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกลุเงินบาทและสกลุเงินตา่งประเทศ ดงันี ้
       หน่วย : ล้านบาท

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

สกลุเงินบำท 179,385 27,073              -                 -                -   2,097 3,425 575 745 126             -   213,426

สกลุเงินตำ่งประเทศ 124,894 111,626 4,496 7,656 4,465 2,050              -             -              -                 -   309 255,496
รวม 304,279 138,699 4,496 7,656 4,465 4,147 3,425 575 745 126 309 468,922

สดัสว่นเงินกู้ระยะยำวสกลุ

ตำ่งประเทศตอ่ยอดเงินกู้

ระยะยำวทัง้หมด (%)

41% 80% 100% 100% 100% 49%              -             -              -                 -   100% 54%

                      ทัง้นี ้เงินกู้ยืม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 จ านวน 4,500 ล้านบาท ค า้ประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ านวนรวม 893,948 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 จ านวน 

69,589 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 เป็นผลมาจาก 

  : ก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรเพิ่มขึน้ 34,533 ล้านบาท โดยหลกัจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จ านวน 57,886 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงั

ของปี 2556 จ านวน 22,849 ล้านบาท  

 : สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ 36,117 ซึง่โดยหลกัเป็นผลมาจาก ปตท.สผ. เสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มี

ลกัษณะคล้ายทนุจ านวน 32,285 ล้านบาท   

 : องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลง 1,061 ล้านบาท  
 

สภำพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 มีกระแสเงินสด

เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 30,262 ล้านบาท โดย ปตท. และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิต้นงวดที่ยกมาจากปี 2556 จ านวน 157,683 

ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสทุธิปลายงวดเทา่กบั 187,946 ล้านบาท ทัง้นี ้รายละเอียดกระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรม มีดงันี ้
 

หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 87,809                   

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (54,758)

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (2,213)

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด (745)

ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 170

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้ระหว่ำงงวด-สทุธิ 30,263

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันต้นงวด 157,683

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันปลำยงวด 187,946

 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 87,809 ล้านบาท มาจากก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

ตามงบก าไรขาดทนุจ านวน 57,886 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม

ด าเนินงาน โดยรายการหลกัที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวมจ านวน 48,819 ล้าน

บาท ภาษีเงินได้จ านวน 22,328 ล้านบาท ก าไรสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน 10,789 ล้านบาท และ

ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 10,561 ล้านบาท ส าหรับรายการหลกัที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง ได้แก่ สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน
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บริษัทร่วมจ านวน 9,543 ล้านบาท รวมทัง้มีการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ด าเนินงานสทุธิที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจ านวน 

10,846 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 41,075 ล้านบาท 

 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมีจ านวน 54,758 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื่องมาจาก 

: เงินจ่ายลงทนุในที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ รวมจ านวน 53,095 ล้านบาท เป็นผล

จากการลงทุนเพิ่มขึน้ของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ านวน 

40,544 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ โครงการบงกช และโครงการเอส 1 

นอกจากนีย้งัรวมถึงการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ของ ปตท. จ านวนรวม 14,018 ล้านบาท โครงการหลกั ได้แก่ โครงการท่อ

นครสวรรค์ และทอ่นครราชสมีา 

: เงินจ่ายของ ปตท.สผ. เพื่อเข้าซือ้บริษัทยอ่ยของ Hess Corporation  จ านวน 26,463 ล้านบาท 

: เงินรับของ ปตท.สผ. จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสดัสว่นในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี 

จ านวน 12,422 ล้านบาท 

: เงินรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวจ านวน 2,696 ล้านบาท สว่นใหญ่จากการขายหุ้นทัง้หมดของ NNEG 

และ RPCL ที่ปตท. ถืออยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 30 และ 15 ตามล าดบั ให้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จ ากดั (GPSC) 

เป็นจ านวน 144 ล้านบาท และ 2,417 ล้านบาท ตามล าดบั รวมทัง้การขายหุ้นทัง้หมดของ VLPG ที่ปตท.ถืออยู่ในสดัสว่น

ร้อยละ 45 ให้แก่ PetroVietnam Southern Gas Joint Stock Company เป็นจ านวน 3.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 

122 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจ านวน 2,213 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลจ านวน 

27,320 ล้านบาท การจ่ายคืนหุ้นกู้ ของ ปตท.สผ. จ านวน 11,723 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบีย้จ านวน 10,019 ล้านบาท 

ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ และหุ้นกู้สกุลบาทของ ปตท.สผ. จ านวน 32,557 ล้าน

บาท และ 19,582 ล้านบาท ตามล าดบั 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิและก ำไรต่อหุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น % 8.25 8.06 8.63 8.06 8.34

อตัราก าไรสทุธิ % 1.75 3.83 4.25 3.47 4.04

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 8.17 16.98 9.56 9.10 12.86

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้น บาท/หุ้น 4.08 9.60 10.64 16.59 20.24

อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น หน่วย Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 1H/2556 1H/2557

 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 31-ธ.ค.-56 31-มี.ค.-57 30-มิ.ย.-57

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เท่ำ 1.29 1.49 1.48

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เท่ำ 1.08 1.07 1.23

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ำ 0.59 0.57 0.54  

 

หมายเหต:ุ   

อตัราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงาน+
ภาษีจา่ยจากการด าเนินงาน  หาร ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและ
การจดัหาเงิน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน หาร หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด+เงินลงทนุชัว่คราว+ลกูหนีก้ารค้า 
หาร หนีส้นิหมนุเวียน  

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ หาร สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
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แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในไตรมำส 3 ปี 2557 

  เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 ของปี 2557 (Q3/2557) คาดว่าจะขยายตวัในระดบัที่ใกล้เคียง Q2/2557 เนื่องจาก
เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว โดยเฉพาะ สหรัฐฯ มีการฟืน้ตวัตอ่เนื่อง และตลาดแรงงานปรับตวัดีขึน้ ท าให้ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ปรับลดวงเงิน QE ลงตอ่เนื่องและมีแผนท่ีจะสิน้สดุมาตรการในเดือนตลุาคมนี ้ส าหรับกลุม่ประเทศก าลงัพฒันา
และประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะ จีนและอินเดีย เศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล สง่ผลดีตอ่การบริโภคและการลงทนุในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเสี่ยงที่ต้องจบัตามอง คือ สถานการณ์ความตึง
เครียดในตะวนัออกกลางและยเูครน ความเสี่ยงของภาวะเงินฝืดในยโุรป ความซบเซาของภาคอสงัหาริมทรัพย์ในจีน และ
ความเสี่ยงที่กลุม่ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกิจใหม่จะเผชิญกบัภาวะเงินทนุไหลออกและดอกเบีย้ที่อาจปรับ
เพิ่มสงูขึน้ 

 ส าหรับแนวโน้มราคาน า้มนัดิบดูไบใน Q3/2557 คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ในช่วง 105-108 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน เนื่องจากความต้องการน า้มนัเพิ่มขึน้หลงัจากโรงกลัน่กลบัมาด าเนินการผลิตจากการปิดซ่อมบ ารุง 
ประกอบกบัเหตกุารณ์ความไม่สงบในอิรักยงัไม่ยตุิลง ในสว่นของราคาน า้มนัส าเร็จรูปคาดว่าสว่นใหญ่จะปรับเพิ่มขึน้ตาม
ราคาน า้มนัดิบ โดยราคาน า้มนัเบนซินจะเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนเพียงเล็กน้อยแต่สว่นต่างระหว่างราคาน า้มนัเบนซินและ
น า้มนัดิบ (Gasoline crack spread) ลดลงเนื่องจากความต้องการจากอินโดนีเซียลดลง ขณะท่ีสว่นตา่งระหว่างราคาน า้มนั
ดีเซลและน า้มนัดิบ (Diesel crack spread) ทรงตวัจากไตรมาสก่อนเนื่องจากอปุทานท่ีเพิ่มขึน้ แม้วา่ความต้องการใช้เพิ่มขึน้
ส าหรับผลติกระแสไฟฟ้าในช่วงฤดรู้อน   ในสว่นของราคาน า้มนัเตา คาดวา่จะปรับเพิ่มขึน้เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึน้
ในช่วงฤดรู้อน และมี arbitrage จากตะวนัตกลดลง  

 คา่การกลัน่ของโรงกลัน่ประเภท Cracking อ้างอิงที่สงิคโปร์คาดวา่จะทรงตวัที่ระดบั 6.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เนื่องจากความต้องการน า้มนัดีเซลที่เพิ่มขึน้ ขณะที่ความต้องการน า้มนัเบนซินลดลงเป็นหลกั  

 ราคาผลิตภณัฑ์โอเลฟินส์ใน Q3/2557 มีแนวโน้มที่จะปรับตวัสงูขึน้ตามสภาพการซือ้ขายที่คาดว่าจะดีขึน้ โดย
ราคา HDPE คาดว่าจะอยู่ที่ 1,583 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัและราคา PP คาดว่าจะอยู่ที่ 1,588 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
เช่นเดียวกบัราคาผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยราคา Benzene คาดว่าจะอยู่ที่ 1,331 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตนั เนื่องจากผู้ผลิต Styrene กลบัมาเร่ิมผลิตหลงัหยดุซ่อมบ ารุง ประกอบกับสหรัฐฯ น าเข้า Benzene อย่าง
ตอ่เนื่อง ส าหรับราคา Paraxylene คาดวา่จะเพิ่มขึน้เป็นอยู่ที่ 1,308 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั เนื่องจากอปุทานตึงตวัจากการที่
ผู้ผลติที่มีต้นทนุสงูโดยเฉพาะในญ่ีปุ่ นลดก าลงัการผลติลง และผู้ผลติโพลเีอสเตอร์กลบัมาสัง่ซือ้มากขึน้ 

 เศรษฐกิจไทยใน Q3/2557 คาดว่าจะขยายตวัสงูกว่า Q2/2557 โดยแรงขบัเคลื่อนหลกัจะมาจากการบริโภคและ
การลงทนุภายในประเทศ หลงัจากสถานการณ์การทางการเมืองมีความชดัเจนมากขึน้ โดย คสช.ด าเนินนโยบายต่างๆเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น แตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเพื่ออนมุตัิโครงการขอรับสง่เสริมการลงทนุที่ค้าง
อยู ่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 และจดัท างบประมาณปี 2558 ให้แล้วเสร็จ ประกอบกบัภาคสง่ออกมีแนวโน้มปรับตวัดี
ขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง คือ ความคืบหน้าในการด าเนิน
นโยบายของภาครัฐ และการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่คา่เงินบาทของไทย 
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ภำคผนวก 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTTNGD) และบริษัท พีทีที 

แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) และรวมบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด (TTM (T)) Trans Thai-Malaysia (Malaysia) 

Sdn.Bhd. (TTM (M)) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากดั (DCAP)  

ธุรกิจน ำ้มนั ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจน า้มนั PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท พีทีที 

แทงค์ เทอร์มินลั จ ากดั (PTT TANK) บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากดั (PTTRB) ซึง่รวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จ ากดั (TLBC) ที่ PTTRB 

และบริษัทถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 100  และ PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วยหนว่ยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ และ PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)   

ธุรกิจปิโตรเคมี ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (PTTPL) 

และบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากดั (PTTPMMA) รวมทัง้รวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 

จ ากดั (HMC) และบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ธุรกิจถ่ำนหิน ประกอบด้วย Sakari Resources Ltd. (SAR) International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) Straits (Brunei) Pte Ltd (Straits 

(Brunei)) และ Yoxford Holdings ซึง่ PTT Mining Limited (PTTML) (บริษัทยอ่ยของบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) 

(ชื่อเดิม บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (PTTI)) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100) ถือหุ้นใน SAR ด้วยสดัสว่นร้อยละ 94.58 และบริษัท

ที่เหลือถือหุ้นในสดัสว่นที่เทา่กนั คือร้อยละ 100   

ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากดั (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (BSA) PTT 

Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) และ PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 

(PTTRTC) 

 ก ำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย

ถ่วงน า้หนกัที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งงวด 


