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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2550 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2549 

1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 
 เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาส 3 ป 2550 (Q3/2550) มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ทั้งอุปสงคใน
ประเทศที่เห็นสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจนขึ้นและการสงออกที่ยังคงขยายตัวอยูในเกณฑดี สอดคลองกับดานอุปทานที่ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น รวมถึงการทองเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นเชนเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน สวนดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนขยายตัว 0.6% เมื่อเทยีบกับไตรมาส 3 ป 2549 (Q3/2549) ทั้งนี้ เครื่องช้ีเกือบทุกตัวปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ
ปริมาณจําหนายรถยนตนั่งที่กลับมาขยายตัวในไตรมาสนี้ สําหรับสถานการณการบริโภคน้ํามันใน Q3/2550 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อ
เทียบกับ Q3/2549 เนื่องจากมาตรการการประหยัดพลังงาน กอปรกับราคาน้ํามันขายปลีกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหใน Q3/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 395,701 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
Q3/2549 จํานวน 45,900 ลานบาท หรือคิดเปน 13.1% เปนผลมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นทั้งจากธุรกิจน้ํามัน กาซธรรมชาติและปโตร
เคมี มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมทั้งคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 42,296 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 5,108 ลานบาท หรือคิดเปน 13.7% ซึ่ง EBITDA ที่
เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจกาซธรรมชาติ ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมและธุรกิจปโตรเคมี  มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสียจํานวน 5,713 ลานบาท ลดลงจาก Q3/2549 จํานวน 1,143 ลานบาท หรือลดลง 16.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากผล
ประกอบการของบริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมีใน Q3/2550 ที่ลดลงเนื่องจากสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 
(Product to Feed Margin) ที่ตํ่าลง ทั้งนี้ ใน Q3/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 24,484 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 
จํานวน 164 ลานบาท หรือคิดเปน 0.7%  

 สําหรับผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2550 (9M/2550) ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 
1,062,018 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128,595 ลานบาท คิดเปน 13.8% จากชวงเดียวกันของปกอน (9M/2549) โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ
น้ํามัน ธุรกิจกาซธรรมชาติและธุรกิจปโตรเคมี มี EBITDA จํานวน 112,318 ลานบาท ลดลง 216 ลานบาท หรือคิดเปน 0.2%  มี
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 22,142 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,371 ลานบาทจาก 9M/2549 หรือเพิ่มขึ้น 24.6% 
ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจาก Product to Feed Margin ที่สูงขึ้น
และการรับรูผลประกอบการของ บริษัท ไออารพีซิ จํากัด (มหาชน) (IRPC) ตามวิธีสวนไดเสียเปนเวลา 9 เดือนในป 2550 ในขณะ
ที่ ปตท.เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน IRPC ตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทรวม
กลุมธุรกิจการกลั่นที่ดีขึ้นเนื่องจากคาการกลั่นที่สูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  ใน 9M/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไร
สุทธิ 73,346 ลานบาท ลดลง 6,355 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 8.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจากในป 2549 ปตท.
มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) จํานวน 7,130 ลานบาท ในขณะที่ในป 
2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเพียง 676 ลานบาท รวมถึงเปนผลมาจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน 9M/2550 ที่ลดลง 
4,263 ลานบาท หรือลดลง 52.8% จาก 8,071 ลานบาทใน 9M/2549 เปน 3,807 ลานบาทใน 9M/2550 

 ทั้งนี้ ผลประกอบการ Q3/2550 เทียบกับ Q3/2549 และ 9M/2550 เทียบกับ 9M/2549 สรุปได ดังนี้  
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   หนวย : ลานบาท 

 Q3/2550 Q3/2549 เพิ่ม(ลด)  9M/2550 9M/2549 เพิ่ม(ลด)  

ยอดขาย 395,701 349,801 45,900 13.1% 1,062,018 933,423 128,595 13.8% 
: น้ํามัน 1/ 319,782 281,895 37,887 13.4% 849,248 784,751 64,497 8.2% 
: กาซ ฯ 2/ 69,724 64,057 5,667 8.8% 197,899 181,702 16,197 8.9% 
: ปตท.สผ. 21,270 19,959 1,311 6.6% 58,632 58,105 526 0.9% 
: การกลั่น3/ - - - - - 76,389 (76,389) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 23,030 19,159 3,871 20.2% 56,195 55,006 1,188 2.2% 
: อื่นๆ 5/ - - - - - - - - 
: รายการระหวางกัน (38,106) (35,269) (2,836) (8.0%) (99,955) (222,532) 122,577 55.1% 

EBITDA 42,296 37,188 5,108 13.8% 112,318 112,533 (216) (0.2%) 
: น้ํามัน 1/ 2,069 2,313 (244) (10.5%) 7,404 5,586 1,819 32.6% 
: กาซ ฯ 2/ 16,175 12,080 4,095 34.0% 41,307 34,522 6,785 19.7% 
: ปตท.สผ. 17,294 16,413 881 5.4% 48,965 48,851 114 0.2% 
: การกลั่น3/ - - - - - 6,469 (6,469) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 7,400 6,753 647 9.6% 16,346 18,299 (1,953) (10.7%) 
: อื่นๆ 5/ (629) (365) (263) (72.1%) (1,651) (674) (977) (145.1%) 
: รายการระหวางกัน (13) (5) (8) (152.5%) (54) (520) 466 89.6% 

EBIT 34,745 29,843 4,902 16.4% 91,574 91,988 (414) (0.4%) 
: น้ํามัน 1/ 1,301 1,810 (509) (28.1%) 5,611 4,059 1,552 38.2% 
: กาซ ฯ 2/ 14,744 10,597 4,147 39.2% 37,635 30,374 7,262 23.9% 
: ปตท.สผ. 13,200 12,097 1,103 9.1% 37,340 37,277 63 0.2% 
: การกลั่น3/ - - - - - 5,728 (5,728) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 6,532 6,015 517 8.6% 13,858 16,251 (2,392) (14.7%) 
: อื่นๆ 5/ (667) (379) (288) (76.1%) (1,764) (708) (1,057) (149.3%) 
: รายการระหวางกัน (364) (297) (67) (22.6%) (1,107) (993) (114) (11.5%) 

กําไรสุทธ ิ 24,484 24,320 164 0.7% 73,346 79,701 (6,355) (8.0%) 

กําไรสุทธิตอหุน 
(บาท/หุน) 

8.72 8.69 0.03 0.4%  26.14 28.48 (2.34) (8.2%) 

หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล (Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด 
(PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) และรวมบริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด 
(PTTRB) ตั้งแต Q2/2550 

                  2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M) และบริษัทผลิตไฟฟา
และน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จํากัด (PTT LNG) บริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) นอกจากนี้ รวมบริษัทผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) ใน Q3/2550 

3/ รวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ในชวงที่ RRC มีสถานะเปนบริษัทยอย 
4/ รวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากดั (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุนตั้งแต Q3/2549 

รวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 
(PPCL) และรวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ตั้งแต Q3/2549 ในขณะที่รวมบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด 
(BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) สําหรับผลดําเนินงานใน Q3/2549 และ 9M/2549 เทานั้น 

                  5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และรวมบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTTICT) ตั้งแต Q3/2549 
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 กลุมธุรกิจน้ํามัน 

รายไดจากการขายใน Q3/2550 เพิ่มขึ้น 37,887 ลานบาท หรือคิดเปน 13.4% โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้น 3,016 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 21.0% จาก 14,373 ลานลิตร หรือเทียบเทา 982,667 บารเรลตอวันใน Q3/2549 เปน 17,389 ลาน
ลิตร หรือเทียบเทา 1,188,867 บารเรลตอวันใน Q3/2550 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของการคาสากล ซึ่งมาจากปริมาณ
ขายน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก รวมถึงผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี และ แนพทา ในขณะที่ปริมาณขายคอนเดน
เสทลดลงเล็กนอย 

EBITDA ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 244 ลานบาทหรือลดลง 10.5 % เนื่องจากคาการตลาดเฉลี่ย
ตอหนวยของธุรกิจน้ํามันที่ลดต่ําลง โดยในสวนของคาการตลาดธุรกิจคาสากล สวนหนึ่งเปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้น 
นอกจากนี้ คาใชจายในการขายและบริหารใน Q3/2550 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 509 ลานบาทหรือลดลง 28.1% เนื่องจากคาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนายที่เพิ่มสูงขึ้น 

สําหรับ 9M/2550 นั้น รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพิ่มขึ้น 64,497 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.2% เนื่องจากปริมาณ
ขายที่สูงขึ้น 7,882 ลานลิตรหรือ 19.3% จาก 40,753 ลานลิตร หรือเทียบเทา 938,952 บารเรลตอวัน ใน 9M/2549 เปน 48,635 ลาน
ลิตร หรือเทียบเทา 1,120,554 บารเรลตอวันใน 9M/2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของการคาสากล ซึ่งมาจากปริมาณขาย
น้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก รวมถึงผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี คอนเดนเสทและแนพทา ในขณะที่การขาย
น้ํามันในประเทศลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 9M/2549 โดยสวนใหญเปนการลดลงของน้ํามันเบนซิน ดีเซลและน้ํามันเตา ในขณะที่
ยอดขายแกสโซฮอลลและน้ํามันอากาศยานสูงขึ้น 

 EBITDA 9M/2550 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,819 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 32.6% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปริมาณ
ขายที่เพิ่มขึ้นในสวนของการคาสากล รวมทั้งคาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลง 

EBIT 9M/2550 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,552 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.2% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 266 ลานบาท 

 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

รายไดจากการขายใน Q3/2550 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 5,667 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 8.8% เนื่องจาก 
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) 

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 180 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmscfd) จาก 3,138 mmscfd ใน Q3/2549 เปน 3,318 mmscfd ใน Q3/2550  
(ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 5.7% อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกคาทุก
กลุม รวมถึงเปนผลมาจากความสามารถในการจัดสงกาซเพิ่มขึ้นจากระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 ระยะที่ 1, ระบบ
ทอสงกาซวังนอย-แกงคอย และระบบทอสงกาซไทรนอย-พระนครใต ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในตนป 2550 

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึ่งประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพน
และกาซโซลีนธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 918,708 ตันใน Q3/2549 เปน 1,052,962 ตัน ใน Q3/2550 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อ
มาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 61,573 ตัน ใน Q3/2549 และ 61,916 ตัน ใน Q3/2550 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 14.6% 
อยางไรก็ดี ใน Q3/2550 ปริมาณขายกาซโพรเพนใหแกลูกคาลดลงเนื่องจากโรงแยกกาซฯ นํากาซโพรเพนไปใชเพื่อผลิต LPG 
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แทนเนื่องจากมีความตองการ LPG เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลี่ยใน Q3/2550 
เพิ่มขึ้นจากระดับ 92.02% ใน Q3/2549 มาที่ระดับ 103.06% ใน Q3/2550  

 
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : ตัน Q3/2550 Q3/2549 เปลี่ยนแปลง  9M/2550 9M/2549 เปลี่ยนแปลง 

   ตัน %    ตัน % 

LPG 600,702 486,012 114,690 23.6  1,610,411 1,463,542 146,869 10.0 

กาซอีเทน 262,333 251,098 11,235 4.5  646,773 726,643 (79,870) (11.0) 

กาซโพรเพน 56,467 61,491 (5,024) (8.2)  193,384 175,787 17,597 10.0 

NGL 133,460 120,107 13,353 11.1  377,282 358,227 19,055 5.3 

รวม 1,052,962 918,708 134,254 14.6  2,827,850 2,724,199 103,651 3.8 

 
ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 46 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 537 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอตันใน Q3/2549 เปน 583 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q3/2550 ราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene) ลดลง 108 เหรียญสหรัฐฯตอตัน  
ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene) ลดลง 127 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ในขณะที่ ราคา High Density Polyethylene (HDPE) และ 
Polypropylene (PP) ปรับตัวสูงขึ้น เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยอางอิงราคาในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(South east Asia-Spot) นอกจากนี้ราคาเฉลี่ยแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S)  ปรับเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอนเชนกัน 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 
หนวย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  

Q3/2550 Q3/2549 เปลี่ยนแปลง  9M/2550 9M/2549 เปลี่ยนแปลง 

   เหรียญ
สหรัฐฯ 

%   
 

เหรียญ
สหรัฐฯ 

% 

LPG 1/  583 537  +46 +8.5  559 524  +35 +6.8 

Ethylene 2/ 1,203 1,311  (108) (8.2)  1,188 1,151  +38 +3.3 

Propylene 2/ 1,128 1,255  (127) (10.1)  1,150 1,114  +37 +3.3 
HDPE 2/ 1,383 1,347  36 +2.6  1,316 1,220  +96 +7.9 
Polypropylene 2/ 1,373 1,343  30 +2.2  1,312 1,213  +100 +8.2 
Naphtha 3/ 621 540  81 +15.1  589 525  +64 +12.2 

หมายเหตุ 1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งนี้ ในสวนของการขายในประเทศ รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 
315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ที่ระดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 
เปนตนมา 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 
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EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,095 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 34.0% 
สาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณการจําหนายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯที่เพิ่มขึ้น นอกจาก นี้ ใน Q3/2550 ปตท. ไดรับคืน
เงินชดเชยคา FT จาก EGAT จํานวน 3,803 ลานบาท 

EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,147 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 39.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลง 52 ลานบาท หรือลดลง 3.5% อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานทางบัญชีของสินทรัพย โดยการขยายอายุการใชงานทางบัญชีสินทรัพยของระบบทอ
สงกาซธรรมชาติหลัก (Transmission pipelines) และโรงแยกกาซฯ โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป 
ทั้งนี้ การขยายอายุการใชงานทางบัญชีของสินทรัพยดังกลาว มีผลใหคาเสื่อมราคาในป 2550 ลดลงประมาณ 1,256 ลานบาท  

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับ 9M/2550 เพิ่มขึ้น 16,197 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 
8.9% เนื่องมาจากปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 182 mmscfd จาก 3,086 mmscfd เปน 3,268 mmscfd (ที่
คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 5.9%  สวนปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 
2,724,199 ตัน ใน 9M/2549 เปน 2,827,850 ตันใน 9M/2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายผลิตภัณฑทุกประเภท ยกเวน 
Ethane จากการที่โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 หยุดซอมบํารุงตามแผนงาน (Scheduled Plant Shutdown) เปนเวลา 18 วันใน Q1/2550 
และ13 วันใน Q2/2550 ตามแผนการหยุดโรงงานเพื่อการขยายกําลังการผลิต การบํารุงรักษาและการซอมบํารุงเครื่องจักรของ 
PTTCH ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ซื้อ Ethane 

EBITDA 9M/2550 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 6,785 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.7% เนื่องจากปริมาณการจําหนายกาซ
ธรรมชาติและปริมาณการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้นดังที่กลาวมาแลวขางตน การไดรับคืนเงินชดเชยคา FT จาก 
EGAT เพิ่มขึ้น จาก 225 ลานบาทใน 9M/2549 เปน 6,367 ลานบาทใน 9M/2550 คาใชจายในการขายและบริหารที่ลดลง รวมถึงมี
รายไดอื่นจากการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น 

EBIT 9M/2550 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 7,262 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.9% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA รวมทั้งคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง 477 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุ
การใชงานของระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ดังกลาวขางตน 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

ใน Q3/2550 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มียอดขายสุทธิ 21,270 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,311 ลานบาทหรือ
คิดเปน 6.6% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการขายใน Q3/2550 ที่เพิ่มขึ้นจาก 168,830 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน (boe/d) เปน 183,660 boe/d โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากการขายกาซธรรมชาติของ
โครงการบงกช, ไพลิน, โอมาน 44 และภูฮอมและการขายน้ํามันดิบของโครงการเอส 1 แมวาปริมาณการขายน้ํามันดิบของ
โครงการ บี8/32 และ 9 เอ ในไตรมาสนี้จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนและโครงการนางนวลไดหยุดการ
ผลิตช่ัวคราวตั้งแต 28 สิงหาคม 2550 อยางไรก็ตาม ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทลดลง แมวาราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่
เปนเงินเหรียญสหรัฐจะเพิ่มขึ้นจาก 38.25 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (US$/boe) ใน Q3/2549 เปน 38.75 US$/boe 
ใน Q3/2550 ทั้งนี้ เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยที่ลดลงจาก 38.09 บาทตอเหรียญสหรัฐใน Q3/2549 เปน 34.39 
บาทตอเหรียญสหรัฐใน Q3/2550 
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EBITDA ในไตรมาสนี้จํานวน 17,294 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 881 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 5.4% 
ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นแมวาราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทจะลดลงจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น รวมถึง
คาใชจายในการสํารวจที่ลดลง 330 ลานบาท จาก 1,530 ลานบาทใน Q3/2549 เปน 1,200 ลานบาทใน Q3/2550 โดยไตรมาสนี้มี
รายการตัดจําหนายหลุมแหงทั้งสิ้น 4 หลุม จากโครงการเวียดนาม 16-1 จํานวน 2 หลุม (TGH-1X และ TGL-1X), เบงการา-1 
จํานวน 1 หลุม (TIRAM 1) และบี 8/32 1 หลุม (Jarmjuree 13) ในขณะที่ Q3/2549 มีรายการตัดจําหนายหลุมแหง 5 หลุม จาก
โครงการพมา M7&M9, เวียดนาม16-1, แอล22/43, จี 4/43 และยูโนแคล 3  อยางไรก็ตาม คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น สวน
ใหญเนื่องจากคาใชจายในการเคลื่อนยายอุปกรณกอนหยุดการผลิตช่ัวคราวและการบันทึกตนทุนน้ํามันดิบที่สงมอบของโครงการ
นางนวล, คาใชจายซอมบํารุงเพื่อรักษาระดับการผลิตโครงการบี 8/32 และ 9เอ และคาใชจายสรางทอขนสงกาซฯ โครงการ
อาทิตยใหแกผูซื้อ  

สวน EBIT ในไตรมาสนี้จํานวน 13,200 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,103 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
9.1% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA และคาเสื่อมราคาและคาตัดจายที่ลดลงของโครงการบี8/32 และ 9เอ อยางไรก็ดีคา
เสื่อมราคาของโครงการไพลิน, บงกช, เอส1, โอมาน44 และภูฮอมเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและสนิทรัพยพรอมใชงานที่
เพิ่มขึ้น 

สําหรับงวด 9M/2550 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มียอดขายสุทธิ 58,632 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 526 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
0.9% จากชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจาก 170,657 boe/d เปน 178,049 boe/d 
โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการโอมาน44 และภูฮอม, การขาย
กาซธรรมชาติของโครงการยาดานา และการขายน้ํามันดิบของโครงการเอส1 แมวาปรมิาณการขายน้ํามันดิบของโครงการ บี8/32 
และ 9 เอ จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทลดลงแมวา
ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินเหรียญสหรัฐจะเพิ่มขึ้นจาก 36.72 US$/boe ใน 9M/2549 เปน 37.51 US$/boe ใน 9M/2550 
ทั้งนี้ เปนผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยที่ลดลงจาก 38.69 บาทตอเหรียญสหรัฐใน 9M/2549 เปน 35.06 บาทตอ
เหรียญสหรัฐใน 9M/2550 

EBITDA ใน 9M/2550 มีจํานวน 48,965 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 114 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 0.2% 
ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันที่ลดลง อยางไรก็ตาม คาใชจายในการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น สวนใหญเนื่องจากคาใชจายจากการเคลื่อนยายอุปกรณกอนหยุดการผลิตช่ัวคราวของโครงการนางนวล, 
คาใชจายซอมบํารุงเพื่อรักษาระดับการผลิตโครงการบี 8/32 และ 9เอ และคาใชจายสรางทอขนสงกาซฯ โครงการอาทิตยใหแกผู
ซื้อ และมีคาใชจายบริหารงานเพิ่มขึ้นสวนใหญจากโครงการบี8/32 และ 9เอ, อัลจีเรีย 433a และ 416b, โอมาน44และภูฮอมตาม
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น 

สวน EBIT สําหรับ 9M/2550 มีจํานวน 37,340 ลานบาท เพิ่มขึ้น 63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.2% จากงวดเดียวกันของป
กอนเนื่องมาจากคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 51 ลานบาทหรือคิดเปน 0.4% 

 กลุมธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย PTTCH, PTTPM, PPCL, PTTPL, HMC, และ PTTAC, 

ใน Q3/2550 รายไดจากบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีมีจํานวน 23,030 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 
จํานวน 3,871 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 20.2% สวนใหญเนื่องมาจากปริมาณขายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นของ PTTPM และ PTTCH 
ภายหลังการขยายกําลังการผลิต รวมถึงเปนผลจากราคาขายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น  
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EBITDA ใน Q3/2550 มีจํานวน 7,400 ลานบาท เพิ่มขึ้น 647  ลานบาทหรือคิดเปน 9.6% จาก Q3/2549 เนื่องจากปริมาณ
ขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสวนตางราคา MEG ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากตามความ
ตองการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กําลังการผลิตมีจํากัด ประกอบกับการหยุดโรงงาน MEG ในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม  

สําหรับ EBIT ใน Q3/2550 จํานวน 6,532 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 517 ลานบาท หรือคิดเปน 8.6% ตาม 
EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แมวาคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายใน Q3/2550 จะปรับเพิ่มขึ้น 130 ลานบาท คิดเปน 17.6% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน  

ใน 9M/2550 รายไดจากการขายของบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีจํานวน 56,195 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 9M/2549 จํานวน 1,188 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 2.2% สวนใหญเนื่องมาจากยอดขาย HMC และ PTTPM ที่เพิ่มสูงขึ้น  

สําหรับ EBITDA ใน 9M/2550 จํานวน 16,346 ลานบาท ลดลง 1,953  ลานบาทหรือคิดเปน 10.7% จาก 9M/2549 แมวา
ยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปดโรงโอเลฟนส I4-1 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในไตรมาส 1 ป 2550 และโรง 
โอเลฟนส I1 เพื่อซอมบํารุงในไตรมาส 2 ป 2550 ของ PTTCH  

EBIT ใน 9M/2550 จํานวน 13,858 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2549 จํานวน 2,392 ลานบาทหรือคิดเปน 14.7% เนื่องมาจาก
การลดลงของ EBITDA และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่เพิ่มขึ้นใน 9M/2550 จํานวน 439 ลานบาท คิดเปน 21.4% เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของ PTTCH 

 
 กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q3/2550 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 164 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 0.7% และ 

     กําไรสุทธิ 9M/2550 ลดลงจาก 9M/2549 จํานวน 6,355 ลานบาทหรือลดลง 8.0% 

 ใน Q3/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 24,484 ลานบาทหรือคิดเปน 8.72 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 
จํานวน 164 ลานบาท หรือคิดเปน 0.7% และใน 9M/2550 มีกําไรสุทธ ิ73,346 ลานบาทหรือคิดเปน 26.14 บาทตอหุน ลดลงจาก 
9M/2549 จํานวน 6,355 ลานบาทหรือคิดเปน 8.0% แมวาราคาและปริมาณขายน้ํามันและกาซฯ สวนใหญจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุ
หลักสวนใหญมาจาก 
 : ใน Q3/2550 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 1,143 ลานบาทหรือคิดเปน 16.7% จาก 6,857 ลาน
บาทใน Q3/2549 เปน 5,713 ลานบาทใน Q3/2550 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี
ใน Q3/2550 ลดลง อันเนื่องมาจากสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ที่ตํ่าลงแมวาปริมาณ
ขายจะเพิ่มขึ้น และผลประกอบการของบริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่นที่ลดลงจากผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทไทยออยล 
จํากัด (มหาชน) (TOP) อันเนื่องมาจากการแข็งคาของเงินบาทและการหยุดโรงงานเปนเวลา 14 วันเพื่อเช่ือมตอกับหนวย 
TATORAY ของบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด (TPX) 

สําหรับผลประกอบการ 9M/2550 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 4,371 ลานบาทหรือคิดเปน 
24.6% จาก 17,771 ลานบาทใน 9M/2549 เปน 22,142 ลานบาทใน 9M/2550 ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากผลประกอบการของบริษัท
รวมกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบทียบกับ 9M/2549 และการรับรูผลประกอบการของ IRPC ตามวิธีสวนไดเสียเปน
ระยะเวลา 9 เดือนในป 2550ในขณะที่ ปตท.เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน IRPC ตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสที่ 2 ของป 2549  
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทรวมโรงกลั่นที่ดีขึ้นเนื่องจากคาการกลั่นที่สูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยคาการ
กลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory gain/loss) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 6.73 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
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บารเรล ใน 9M/2549 เปนประมาณ 9.06 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 9M/2550 และการรับรูผลการดําเนินงานของ RRC ใน
ฐานะบริษัทรวมตลอดทั้ง 9 เดือนในป 2550 ในขณะที่เริ่มรับรูผลการดําเนินงาน RRC ในเพียง 4 เดือนในป 2549  

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท Q3/2550 Q3/2549 9M/2550 9M/2549 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น 3,515 3,529 14,209 12,548 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 2,062 3,030 7,564 4,631 
บริษทัรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน 6 (10) 38 9 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ 58 123 116 232 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น 72 185 215 352 
รวม 5,713 6,857 22,142 17,771 

: ใน Q3/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 724 ลานบาท ลดลงจาก Q3/2549 จํานวน 782 ลานบาท ในขณะที่ 
9M/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3,807 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2549 จํานวน 4,263 ลานบาท 

: ใน Q3/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 966 ลานบาทหรือคิดเปน 47.7% เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน และใน 9M/2550 ลดลง 57 ลานบาทหรือคิดเปน 0.7%เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
 : ใน Q3/2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 675.52 ลานบาทเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากใน Q3/2549 ไมมีรายการ
ดังกลาว ในขณะที่ 9M/2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 675.52 ลานบาท ลดลง 6,454.96 ลานบาทหรือลดลง 90.5% 
เนื่องจากใน 9M/2549 มีกําไรจากการจําหนวยเงินลงทุนใน บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํานวน 7,130.48 ลานบาท 
 : ภาระภาษีเงินไดใน Q3/2550 เพิ่มขึ้น 1,796 ลานบาท หรือ 21.5% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน และใน 9M/2549 
เพิ่มขึ้น 224 ลานบาท หรือ 0.8% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ภาษีที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากกําไรที่เพิ่มขึ้น และจากการ
เพิ่มขึ้นของอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ปตท.จาก 25% ในป 2549 เปน 30% ในป 2550  

2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q3/2550 เปรียบเทียบสิ้นป 2549 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q3/2550 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2549  

สินทรัพย  
ณ สิ้นสุด Q3/2550 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 903,366 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 151,912 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 20.2% โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 73,624 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเนื่องจากมาจากการเพิ่มขึ้นลูกหนี้การคา
และตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 39,451 ลานบาท ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของสุทธิเพิ่มขึ้น 37,895 ลานบาท สินคา
คงเหลือเพิ่มขึ้น 5,369 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาน้ํามันและกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลงประมาณ 5,879 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 74,416 ลานบาท และเงินสดใช
ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 11,414 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 79,947 ลานบาท และสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นลดลง 4,347 ลานบาทเนื่องจากเงนิชดเชยกองทุนน้ํามันลดลง รวมถึงการโอนเงินจายลวงหนาคางานกอสรางที่
บันทึกในสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณของ PTTCH 

สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 78,288 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น
ประมาณ 57,090 ลานบาท โดเปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของบริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) จํานวน 13,733 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยเพื่อการผลิตของ
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โครงการอาทิตย, พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย และพมา M7&M9 การลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3, 
ระบบทอสงกาซวังนอย-แกงคอย, ระบบทอสงกาซไทยนอย-พระนครใตของ ปตท. โครงการกอสรางโรงงานเอทิลีนของบริษัท พี
ทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และโครงการกอสรางโรงงาน Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของบริษทั ไทยโอลีโอเคมี จํากัด เงิน
ลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น 14,079 ลานบาทอันเนื่องมาจากการรับรูผลกําไรของบริษัทในเครือที่
เพิ่มขึ้นตามวิธีสวนไดเสีย แมวาจะมีการจําหนายหุนสามัญบางสวนของ ATC, RRC และ PTTCH ใน 9M/2550 สําหรับสินทรัพย
ไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นประมาณ 7,617 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ปตท.ไดซื้อหุนสามัญของ PTTEP ผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 1,189 ลานบาท และมีคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจคาปลีกน้ํามัน
จาก COP จํานวน 4,003 ลานบาท รวมทั้งการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนที่มาพรอมกับการซื้อธุรกิจคาปลีกน้ํามันจาก COP 
จํานวน 1,092 ลานบาท 

หนี้สิน 
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 496,380 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 เปนจํานวน 99,248 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.0% โดยหนี้สิน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 70,107 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอื่นจํานวน 69,976 ลานบาท 
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 5,844 ลานบาทอันเนื่องมาจากราคาซื้อน้ํามันและกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น หนี้สินหมุนเวียน
อื่นเพิ่มขึ้น 7,106 ลานบาท ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปลดลง 11,573 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจาย
ลดลง 6,062 ลานบาทเนื่องจากมีการชําระภาษีเงินไดใหแกกรมสรรพากรใน Q2/2550 

หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 29,142 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 28,541 ลานบาท 
อันเนื่องมาจากการกูยืมเงินและการออกหุนกูเพิ่มเติมของ ปตท.และบริษัทยอย  

กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน 
(นับจากวันที ่30 ก.ย.50) 

ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T) TTM(M) PPCL PTTCH รวม 

ภายใน 1 ป (30 ก.ย. 51) 7,378.07   73.50  8.00  -      -    2,341.02  9,800.59  

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 9,791.38  -    73.50  -    347.71  515.78  29.04   -    1,653.48  12,410.89  

เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 63,515.56  13,000.00  220.50  -    1,042.63  2,148.21  141.44  858.00  1,024.01  81,950.35  

เกิน 5 ป 104,412.34  5,500.00  402.50   1,940.74  5,760.36  386.38  1,975.54  11,467.71  131,845.57  

รวม 185,097.35  18,500.00  770.00  8.00  3,331.08  8,424.35  556.86  2,833.54  16,486.22  236,007.40  

 

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึน้ไป) ณ วันที่  
30 กันยายน 2550 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T) TTM(M) PPCL PTTCH รวม 

สกุลเงินบาท 132,253.00  18,500.00  770.00  8.00  3,331.08   2,833.54  5,744.34 163,439.96  

สกุลเงินตางประเทศ 52,844.35      8,424.35  556.86   10,741.88 72,567.44  

รวม 185,097.35  18,500.00  770.00  8.00  3,331.08  8,424.35  556.86  2,833.54  16,486.22  236,007.40  

สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

28.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 65.16% 30.75% 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 30 กันยายน 2550 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 44,438 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 
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สวนของผูถือหุน 
ณ สิ้น Q3/2550 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 406,986 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 52,664 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 14.9% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 43,852 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ 
ปตท.และบริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 73,346 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 36,516 ลานบาท 

ในชวง 9M/2550 ปตท.ไดเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน 
ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  (ESOP 
Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และกันยายน ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 107.293 
ลานบาท (1,072,930 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้นประมาณ 1,982 ลานบาท ทําให ณ 30 กันยายน 2550 มีใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 41.59 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่  
1 กันยายน 2548 จํานวน 24.06 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2  
ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 17.53 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก 28 กันยายน 2550 และครั้ง
สุดทาย 28 กันยายน 2554) 

สภาพคลอง 
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด Q3/2550 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจํานวน 5,880 ลาน

บาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 86,806 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 
80,927 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี้ 

 จํานวน (ลานบาท) 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 79,947 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (74,416) 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (11,414) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 26 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน     (22) 
เงินสดใน 9M/2550 เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (5,880) 
เงินสดตนงวด 86,806 
เงินสดสุทธิปลายงวด 80,927 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 79,947 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดรับจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน
รวม 73,346 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการปรับปรุงหลักที่กระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ
ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายจํานวน 20,744 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิจํานวน 
12,740 ลานบาท คาใชจายในการสํารวจและตัดจําหนายจํานวน 1,152 ลานบาท และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 816 ลาน
บาท สวนรายการปรับปรุงหลักที่กระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดจายประกอบดวย กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 676 ลานบาท 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 22,142 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,635 ลานบาท เงินปนผลรับ 
364 ลานบาท และสํารองผลเสียหายจากคดีความ 204 ลานบาท นอกจากนี้มีเงินทุนหมุนเวียนลดลงจํานวน 1,791 ลานบาท โดย
สวนใหญเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ ในขณะที่ภาษีเงินไดคางจายลดลง อยางไรก็ตาม สินทรัพย
หมุนเวียนอื่นและเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง ในขณะที่เจาหนี้การคาและคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 
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กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 74,416 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจํานวน 70,537 ลานบาท อันเนื่องมาจากโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3, ระบบทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอย, 
ระบบทอสงกาซฯ ไทยนอย-พระนครใตของ ปตท. การซื้อสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ PTTEP โครงการ
กอสรางโรงงานเอทิลีนของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และโครงการกอสรางโรงงาน Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของ
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด, เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 10,287 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนซื้อหุนสามัญใน PTTEP และ
การซื้อธุรกิจคาปลีกน้ํามันภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy จาก COP การจายชําระคาหุน PTTPL และPTTUT  เงินจายสําหรับ
สินทรัพยไมมีตัวตน 953 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น 511 ลานบาท และเงินลงทุนทั่วไป 305 ลานบาท
ประกอบดวยการชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนบริษัท ราชบุรีพาวเวอร จํากัด จํานวน 264 ลานบาทและซื้อหนวยลงทุนในกองทุนเปดเอ็ม
เอฟซี เอนเนอรจี ฟนด (MFCE) จํานวน 41 ลานบาท อยางไรก็ดี มีเงินปนผลรับทั้งสิ้น 6,474 ลานบาท เงินสดรับจากการขายเงิน
ลงทุนระยะยาว 1,366 ลานบาทและเงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 317 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11,414 ลานบาท สวนใหญมาจากการกูยืมระยะยาว 9,063 ลานบาท 
ประกอบดวย เงินกูยืมระยะยาวของ ปตท. จํานวน 6,000 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวของ พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด จํานวน 905 ลานบาท 
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด จํานวน 1,860 ลานบาท และบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 300 ลานบาท, การออกหุนกู
จํานวน 32,436 ลานบาทประกอบดวยหุนกูสกุลบาทของ ปตท. 6,000 ลานบาทใน Q1/2550, หุนกูสกุลเยน (Samurai Bond) วงเงิน 
36,000 ลานเยน (หรือประมาณ 10,000 ลานบาท) ใน Q2/2550 หุนกูของ PTTEP 3,500 ลานบาทใน Q1/2550 และหุนกูจํานวน 
12,500 ลานบาทใน Q2/2550 อยางไรก็ดี มีการคืนเงินกูยืมระยะยาว 7,918 ลานบาท จายคืนหุนกู 8,386 ลานบาท จายคืนพันธบัตร 
5,000 ลานบาท และจายเงินปนผล 36,516 ลานบาท 

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ Q3/2550 และ 9M/2550 ซึ่งคํานวณตามสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย Q3/2550 Q3/2549 9M/2550 9M/2549 

อัตราสวนสภาพคลอง      

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.38 1.30 1.38 1.30 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.16 1.01 1.16 1.01 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร      

อัตราสวนกําไรขั้นตน % 10.46 11.30 10.26 11.65 
อัตราสวนกําไรสุทธิ % 6.04 6.72 6.69 8.23 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ      

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.22 1.16 1.22 1.16 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 14.04 16.79 14.67 12.49 
กําไรตอหุน      

กําไรตอหุน  บาท/หุน 8.72 8.69 26.14 28.48 

 

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ปตท. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพ
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บัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) และ ปตท.ไดนําการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีดังกลาวมาปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวด 3 
เดือนและงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและ
กิจการที่ควบคุมรวมกันที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บันทึกดวยวิธี Cost Method ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกลาว สงผลกระทบดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน Q3/2550 เปรียบเทียบกับ Q3/2549 

 กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยใน Q3/2550 งบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงกําไรสุทธิ 19,154 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 24,484 ลานบาท เปนจํานวน 5,330 ลานบาท (ลดลง 
1.90 บาทตอหุน) และใน Q3/2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 16,634 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไร
สุทธิ 24,320 ลานบาท เปนจํานวน 7,686 ลานบาท (ลดลง 2.75 บาทตอหุน) ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวม
รายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 13,461 ลานบาทใน Q3/2550 และ 14,346 ลานบาท ใน 
Q3/2549 อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมเงินปนผลรับและรายไดอื่นจํานวน 8,131 ลานบาทใน 
Q3/2550 และ 6,660 ลานบาทใน Q3/2549 

ผลการดําเนินงาน 9M/2550 เปรียบเทียบกับ 9M/2549 

• กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยใน 9M/2550 งบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงกําไรสุทธิ 49,715 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 73,346 ลานบาท เปนจํานวน 23,631 ลานบาท 
(ลดลง 8.42 บาทตอหุน) และใน 9M/2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 56,152 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่
แสดงกําไรสุทธิ 79,701 ลานบาท เปนจํานวน 23,549 ลานบาท (ลดลง 8.41 บาทตอหุน) ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 43,150 ลานบาทใน 9M/2550 และ 44,474 ลาน
บาทใน 9M/2549 อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมเงินปนผลรับ รายไดอื่น และกําไรจากการจําหนาย
เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 19,518 ลานบาทใน 9M/2550 และจํานวน 20,925 ลานบาทใน 9M/2549 

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัท
ยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและ
ปจจัยพ้ืนฐานในการทําธุรกิจของ ปตท.แตอยางใด 

4. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2550 (Q4/2550) 

ราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก Q3/2550 เนื่องจาก
ปญหาความตึงเครียดทางการเมืองของประเทศในตะวันออกกลาง, การออนคาของเงินเหรียญสหรัฐฯ,  การเก็งกําไรของกองทุน
เก็งกําไร (Hedge Fund) และความวิตกเกี่ยวกับปริมาณน้ํามันสํารองที่อาจจะไมเพียงพอตอความตองการใชในฤดูหนาว ทั้งนี้ มี
การคาดการณวาระดับราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูปในระยะนี้ จะทรงตัวในระดับสูงและทวีความผันผวน โดยสวนทาง
กับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีที่มีแนวโนมจะปรับตัวลดลงบาง เนื่องจากไดผานชวงราคาสูงสุด (Peak Season) มาแลว 

สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยนั้น พบวาใน Q3/2550 ขอมูลเศรษฐกิจไทยบงช้ีถึงแนวโนมการฟนตัวของอุปสงคใน
ประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การสงออกยังคงขยายตัวดี แมวาจะชะลอตัวลงบาง 
ทั้งนี้ คาดวาใน Q4/2550 นี้การบริโภคภาคเอกชนจะไดรับแรงกระตุนจากเม็ดเงินหมุนเวียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550  กอปรกับเปนชวงเทศกาล มีการเดินทางทองเที่ยวและจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น อยางไรก็
ตาม ปญหาคาครองชีพที่ปรับสูงขึ้นในเดือนตุลาคม 2550 จากการปรับขึ้นของราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ, การปรับขึ้นราคา
คาโดยสารของรถประจําทาง, การปรับขึ้นราคาสินคาตามตนทุนที่สูงขึ้น เปนตน รวมถึง แผนการปรับราคากาซหุงตมใน
ระยะเวลาอันใกลนี้  จะเพิ่มแรงกดดันดานเงินเฟอ และจะบั่นทอนกาํลังซื้อของผูบริโภคและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สงผลใหมี
การคาดการณวาการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเฉลี่ยของป 2550 จะอยูที่อัตรารอยละ 4.5 ตอป ชะลอลงจากป 2549 ที่อัตรารอยละ 
5.0 ตอป 

สําหรับความตองการใชน้ํามันในประเทศมีแนวโนมชะลอตัวลงจากราคาน้ํามันขายปลีกที่ปรับตัวสูงขึ้น และสงผลให
ผูบริโภคปรับเปลี่ยนไปใชพลังงานทดแทน ไดแก Ethanol, Bio-diesel และ Natural Gas for Vehicle (NGV) มากขึ้น เนื่องจากมี
ราคาที่ถูกกวา ขณะเดียวกันความตองการใชกาซธรรมชาติยังคงขยายตัวตอเนื่องโดยเฉพาะการใชกาซธรรมชาติในภาคการผลิต
ไฟฟาเพื่อทดแทนน้ํามันเตาและ NGV ในภาคขนสง เชนเดียวกับความตองการผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ยังคงขยายตัวสอดคลองกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคลองกับความสามารถในการสงออกไปยังประเทศที่มีความตองการใช
ผลิตภัณฑปโตรเคมีในระดับสูง อาทิ จีน เปนตน 

 


