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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2551 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2550 

 
1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 

 
ในไตรมาสที่ 3 ของป 2551 (3Q/2551) วิกฤตภาคการเงินของสหรัฐฯ ไดทวีความรุนแรงมากขึ้น และสงผลใหการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้นทั้งประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ทั้งนี้ 
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดปรบัลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในป 2551 และป 2552 ลงเหลือ 
3.7% และ 2.2% ตามลําดับ จาก 5.0% ในป 2550 สถานการณดังกลาวสงผลใหราคาน้ํามันในตลาดโลกใน 3Q/2551 ปรับตัว
ลดลงอยางมาก อัตราเงินเฟอของหลายประเทศปรับตัวลดลง รวมท้ังราคาสินคาโภคภัณฑ (รวมสินคาเกษตร) มีแนวโนม
ปรับตัวลดลง สําหรับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ใน 3Q/2551 โดยรวม มีสัญญาณการชะลอตัว เนื่องจากความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคและนักธุรกิจลดต่ําลงอันเนื่องมาจากปจจัยการเมืองภายในประเทศและความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเงิน
โลก ทั้งนี้ ใน 3Q/2551 อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่ระดับ 7.3% ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว 4.6% จากระยะ
เดียวกันของปกอน โดยในหมวดปโตรเลียมหดตัวเนื่องจากมีการปดซอมโรงกลั่นบางสวน 

 ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน สงผลให ใน 3Q/2551 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 589,174 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ป 2550 (3Q/2550) จํานวน 193,679 ลานบาท หรือคิดเปน 49.0% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ังกอนคาใชจายอื่นและรายไดอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 
51,531 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2550 จํานวน 9,112 ลานบาท หรือคิดเปน 21.5% ในขณะที่ 3Q/2551 ปตท.และบริษัทยอยมี
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 3,455 ลานบาท โดยคิดเปนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสียลดลง 9,168 ลานบาท จาก 3Q/2550  ที่มีสวนแบงกําไร จํานวน 5,713 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากบริษัทในเครือกลุม
ธุรกิจการกลั่นมีคาการกลั่นลดลง  และมีผลขาดทุนจากสตอกน้ํามัน (Stock Loss) คอนขางสูงอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบและ
น้ํามันสําเร็จรูปที่ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสที่มีสวนตางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 
(Product-to-feed margin) ที่ลดลง นอกจากนี้ ใน 3Q/2551 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 25 ลาน
บาท ลดลงจาก 3Q/2550 ที่มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 724  ลานบาท สงผลใหใน 3Q/2551 ปตท.และบริษัทยอยมี
กําไรสุทธิจํานวน 17,877 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2550 จํานวน 6,599 ลานบาท หรือคิดเปน 27.0%  

 สําหรับผลการดําเนินงาน 9M/2551 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ไดมีการเปล่ียนแปลงสถานะของบริษัท
ยอย การลงทุนในบริษัทยอย/บริษัทรวม การควบกิจการของบริษัทในเครือ และการเปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัท
ในเครือที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTT INTER) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวน
การถือหุน 100% 
 - เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ปตท. กรีน เอ็นเนอรย่ี (PTTGE) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวน
การถือหุน 100% 
 - เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดลดสัดสวนการถือหุนในบมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) ลงเหลือ 49.8% 
สงผลให PTTCH เปล่ียนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. และสงผลให บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL), บจ. พีทีที 
ยูทิลิต้ี (PTTUT) และ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส (PTTICT) เปล่ียนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของปตท.นับตั้งแตวัน
ดังกลาวเชนกัน 
 - เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) (ATC) และ บมจ.โรงกล่ันน้ํามันระยอง (RRC) ไดจด
ทะเบียนการควบรวม ATC และ RRC เปน บมจ.ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน (PTTAR) โดยการควบบริษัทดังกลาว สงผลให
ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน PTTAR 48.7% 
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 - เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ปตท.ไดเขาซื้อหุนใน บจ.อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส (APS) (เดิมชื่อ บจ.เอ็นพีทีซี 
เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส (NPTC)) จาก บจ.Toyo Thai Corporation สงผลให ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน 
APS 40% 
 - เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปตท. ไดขายหุนบริษัท พีทีที โพลีเมอรมารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ในสัดสวน 25% 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ PTTPM ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) สงผลใหสัดสวนการถือหุน
ของ ปตท. ใน PTTPM ลดลงจาก 75% เปน 50% 
 สําหรับงวด 9M/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,663,730 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 57.0% จาก 
9M/2550  มี EBITDA จํานวน 134,050 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 19.3%  มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 
17,638 ลานบาท ลดลง 20.3%  ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีคาการกลั่น
ลดลง และ Stock Loss จากราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑที่ปรับตัวลงดังกลาวขางตน นอกจากนี้ ในงวด 9M/2551 ปตท.และ
บริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 1,252 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
จํานวน 3,807 ลานบาท สงผลให 9M/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 73,894 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 574 ลานบาท จากชวง
เดียวกันของปกอน  
  ทั้งนี้ ผลประกอบการ 3Q/2551 เทียบกับ 3Q/2550 และ 9M/2551 เทียบกับ 9M/2550 สรุปได ดังนี้ 

               หนวย : ลานบาท  
 3Q/2551 3Q/2550 เพ่ิม(ลด) 9M/2551 9M/2550 เพ่ิม(ลด) 

ยอดขาย 589,174  395,495  193,679  49.0% 1,663,730  1,059,419  604,311  57.0% 
: นํ้ามัน 1/ 497,073  319,577  177,496  55.5% 1,418,568  846,648  571,920  67.6% 
: กาซ ฯ 2/ 88,293  69,724  18,569  26.6% 234,923  197,900  37,023  18.7% 
: ปตท.สผ. 36,223  21,270  14,953  70.3% 92,898  58,632  34,266  58.4% 
: ปโตรเคมี 3/ 9,948  23,030  (13,082) (56.8%) 29,348  56,195  (26,847) (47.8%) 
: อื่นๆ 4/ -  - - - - - - - 
: รายการระหวางกนั (42,363) (38,106) (4,257) (11.2%) (112,007) (99,956) (12,051) (12.1%) 
EBITDA 51,531    42,419      9,112  21.5%  134,050   112,346  21,704  19.3% 

: นํ้ามัน 1/ 2,592  1,886  706  37.4% 6,969  7,097  (128) (1.8%) 
: กาซ ฯ 2/ 19,264  16,147  3,117  19.3% 48,829  41,204  7,625 18.5% 
: ปตท.สผ. 29,772  17,294  12,478  72.2%    78,571  48,965  29,606 60.5% 
: ปโตรเคมี 3/ 260  7,400  (7,140) (96.5%) 843  16,346  (15,503) (94.8%) 
: อื่นๆ 4/ (472) (296) (176) (59.5%) (1,238) (1,212) (26) (2.2%) 
: รายการระหวางกนั 115  (12) 127  n.m. 76  (54) 130  240.7% 
EBIT  42,717    34,849       7,868  22.6%    110,608      91,565     19,043  20.8% 

: นํ้ามัน 1/ 1,983  1,135  848  74.7% 5,147  5,349  (202) (3.8%) 
: กาซ ฯ 2/ 17,556  14,724  2,832  19.2% 44,428  37,597  6,831 18.2% 
: ปตท.สผ. 23,390  13,200  10,190  77.2% 61,697  37,340  24,357 65.2% 
: ปโตรเคมี 3/ 224  6,532  (6,308) (96.6%) 734  13,858  (13,124) (94.7%) 
: อื่นๆ 4/ (551) (380) (171) (45.0%) (1,475) (1,473) (2) (0.1%)- 
: รายการระหวางกนั 115  (362) 477  131.8% 77  (1,106) 1,183  107.0% 
กําไรสุทธิ 17,877    24,476  (6,599) (27.0%) 73,894  73,320  574 0.8% 

กําไรสุทธิตอหุน
(บาท/หุน) 6.34 8.72 (2.38) (27.3%) 26.21 26.13 0.08 0.3% 
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หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International 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. ธุรกิจคา
ปลีก จํากัด (PTTRB) และบริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) ตั้งแตวันที่  25 พฤษภาคม 2550 และ 9 พฤศจิกายน 2550 ตามลําดับ  
 2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M)) และบริษัท 
ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จํากดั (PTT LNG) ในขณะที่รวมบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 และรวมบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม 
(CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) ตั้งแต 27 สิงหาคม 2550 และ 1 ตุลาคม 2550 ตามลําดับ 
 3/ รวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) และรวมบริษัท พีทีที อา
ซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุน ในขณะที่รวมบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) (PTTCH) และบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 
 4/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ในขณะที่รวมบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTTICT) ถึงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2550 
 5/ เปนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหวางงวด 

 
           กลุมธุรกิจนํ้ามัน (รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) และธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International 
Trading) 

 รายไดจากการขายใน 3Q/2551 เพ่ิมขึ้น 177,496 ลานบาท หรือคิดเปน 55.5% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป
กอน ซึ่งเพ่ิมขึ้นทั้งในสวนธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) และธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
(International Trading) สวนใหญเปนผลมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น (ราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบสูงขึ้น 
62.3% จากประมาณ 70.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 3Q/2550 เปนประมาณ 113.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 
3Q/2551) รวมท้ังเปนผลมาจากปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้น 1,372 ลานลิตร หรือคิดเปน 7.9% จาก 17,389 ลานลิตรหรือเทียบเทา 
1,188,867 บารเรลตอวันใน 3Q/2550 เปน 18,761 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,282,669 บารเรลตอวันใน 3Q/2551 โดยการ
เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) จากน้ํามันดิบ คอนเดนเสท ปโตรเคมี และ  LPG  
ขณะที่ธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) เพ่ิมขึ้นในผลิตภัณฑ LPG แมวายอดขายผลติภัณฑอ่ืนจะลดลง 
 
 EBITDA ในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้น 706 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 37.4% จาก 1,886 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เปน 2,592 ลานบาท สาเหตุมาจากกําไรขั้นตนเฉล่ียตอหนวยของธุรกิจ International Trading เพ่ิมขึ้นเปน 0.15 บาทตอลิตรใน 
3Q/2551 เมื่อเทียบกับ 0.07 บาทตอลิตรใน 3Q/2550 ซึ่งสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นในผลิตภัณฑคอนเดนเสท ขณะที่กําไรขั้นตน
ตอหนวยของธุรกิจ Oil Marketing ลดลง  โดยมีกําไรขั้นตนเฉล่ียตอหนวย ที่ระดับ 0.47 บาทตอลิตรใน 3Q/2551 เมื่อเทียบกับ 
0.53 บาทตอลิตรใน 3Q/2550  
 
            EBIT ในไตรมาสนี้มีจํานวน 1,983 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนซึ่งมี EBIT จํานวน 848 ลานบาทโดยเปนผลมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของ EBITDA ประกอบกับคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายลดลง 
 
           รายได 9M/2551 เพ่ิมขึ้น 571,920 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 67.6% เนื่องจากปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้น 8,262 ลานลิตร หรือ
คิดเปน 17.0% จาก 48,639 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,120,646 บารเรลตอวันใน 9M/2550 เปน 56,901 ลานลิตรหรือเทียบเทา
1,306,219 บารเรลตอวันใน 9M/2551 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของของธุรกิจ Oil Marketing และ International Trading 
 
           EBITDA 9M/2551 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 128 ลานบาท หรือลดลง 1.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของกําไรขั้นตนตอหนวยของการขายของธุรกิจ Oil Marketing  โดยลดลงมากในกลุมผลิตภัณฑดีเซล  ในขณะที่กําไรขั้นตนตอ
หนวยของการขายของธุรกิจ  International Trading  สูงขึ้นจากผลิตภัณฑคอนเดนเสทและจากราคาน้ํามันดิบที่เพ่ิมสูงขึ้น 
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           EBIT 9M/2551 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 202 ลานบาท หรือลดลง 3.8% สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ดังกลาว
ของธุรกิจ  Oil Marketing  ที่ลดลง  แมวาจะมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น และคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 
 
       กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ 
     กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
 
            รายไดจากการขายใน 3Q/2551 เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2550 จํานวน 18,569 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 26.6% เนื่องจากปริมาณ
การจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจํานวน 
336 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmscfd) จาก 3,318 mmscfd ใน 3Q/2550 เปน 3,655 mmscfd ใน 3Q/2551 (ที่คาความรอน 
1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น 10.2% โดยเพิ่มขึ้นมากจากลูกคากลุมผลิตไฟฟา โดยเฉพาะลกูคา IPP เพ่ิมขึ้นถึง 
178 mmscfd หรือเพ่ิมขึ้น 20.3%  ลูกคากลุม EGAT เพ่ิมขึ้น  45   mmscfd หรือเพ่ิมขึ้น 4.4% เนื่องจากใน 3Q/2551 มีลูกคา
กลุมผลิตไฟฟาเพ่ิมขึ้น 3 ราย คือ โรงไฟฟาราชบุรีเพาเวอร  โรงไฟฟากัลฟ #BLOCK 2 เริ่มเดินเครื่อง พ.ค.51 และโรงไฟฟาจะ
นะ สวนลูกคากลุมอุตสาหกรรม  ลูกคากลุมใชกาซ NGV  เพ่ิมขึ้นจากความตองการใชกาซเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันที่มรีาคา
สูงขึ้น 
 
            - ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึ่งประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซ 
โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติ เพ่ิมขึ้นจาก 1,057,627 ตันใน 3Q/2550 เปน 1,071,933 ตัน ใน 3Q/2551 (ไมรวมการขาย 
LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 61,916 ตัน ใน 3Q/2550 และ 21,268 ตัน ใน 3Q/2551 เพ่ือนํามาขายตอ) 
หรือ เพ่ิมขึ้น 1.4% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  จากความตองการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้   
ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ีย เพ่ิมขึ้นจากระดับ 103.1% ใน 3Q/2550 มาที่ระดับ 109.0% ใน 
3Q/2551 รวมท้ัง โรงแยกกาซฯ มีการปรับเพ่ิมสูตรราคาผลิตภัณฑที่จําหนายให PTTCH โดยเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 
 
         รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้  
หนวย : ตัน 3Q/2551 3Q/2550 เปลี่ยนแปลง  9M/2551 9M/2550 เปลี่ยนแปลง 

   ตัน %    ตัน % 

LPG 
626,176  600,701  25,475 4.2% 

 
1,856,775  1,610,386  246,389 15.3% 

กาซอีเทน 
256,469  262,333  (5,864) (2.2%) 

 
787,428  646,772  140,656 21.8% 

กาซโพรเพน 
51,977  56,467  (4,490) (8.0%) 

 
139,663  193,384  (53,721) (27.8%) 

NGL 
137,311  138,125  (814) (0.6%) 

 
416,926  386,597  30,329 7.8% 

รวม 
1,071,933  1,057,627  14,307 1.4% 

 
3,200,792  2,837,139  363,649 12.8% 

 
           ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉล่ียในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นถึง 292 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 583 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอตันใน 3Q/2550 เปน 874 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 3Q/2551 สวนราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene) โพรพิลีน 
(Propylene) High Density Polyethylene (HDPE) และ Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South 
east Asia-Spot) และ แนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP'S) เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
เชนเดียวกัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและสถานการณดานอุปสงคและอุปทานของธุรกิจ สงผลใหราคาขายกาซอีเทน 
โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท. เพ่ิมสูงขึ้นเชนกัน 
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           รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 
                                                                                                                          หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  
หนวย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  

3Q/2551 3Q/2550 เปลี่ยนแปลง  9M/2551 9M/2550 เปลี่ยนแปลง 

   เหรียญ
สหรัฐฯ 

%   
 

เหรียญ
สหรัฐฯ 

% 

LPG 1/  874  583  292  50.0%  855 559 295 52.8% 

Ethylene 2/ 1,379  1,203  176  14.6% 
 1,334 1,188 145 12.2% 

Propylene 2/ 1,574  1,128  446  39.6%  1,462 1,150 312 27.1% 

HDPE 2/ 1,709  1,383  326  23.6%  1,665 1,316 349 26.5% 

Polypropylene 2/ 1,805 1,373 432  31.5%  1,684 1,312 373 28.4% 

Naphtha 3/ 905  621 284  45.7%  882 589 293 49.8% 
                                     

หมายเหต ุ     1/ เปนราคา Contract Price (CP) ทั้งน้ี ตั้งแต 4Q/2550 ภาครัฐไดประกาศนโยบายปรับราคา LPG เพื่อใหราคาในประเทศสะทอนถึง
ราคาในตลาดโลกมากยิ่งข้ึน รวมทั้งลดภาระการชดเชยราคา LPG ของกองทุนนํ้ามัน จึงไดกําหนดหลักเกณฑราคา LPG ณ 
โรงกลั่นที่กําหนดจากสัดสวนของตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ กับราคาสงออก โดยใน 1Q/2551 ไดกําหนดสัดสวนตนทุน
การผลิตจากโรงแยกกาซฯ รอยละ 95 และราคาสงออกรอยละ 5 

                   2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต (South East Asia - Spot) 
                   3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP'S) 

           EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,117 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 19.3%
เนื่องจากปริมาณขายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ และราคาผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ที่เพ่ิมขึ้น ตามที่ไดกลาวแลว
ขางตน แมวาใน 3Q/2550 ปตท.ไดรับคืนเงินชดเชยคา Ft จากลูกคากลุมผลิตไฟฟาสุทธิ จํานวน 2,816 ลานบาท 
 
           EBIT ในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,832 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 19.2% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน 
 
          สําหรับ 9M/2551 รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ เพ่ิมขึ้น 37,023 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมขึ้น
18.7% เนื่องมาจากปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 251 mmscfd จาก 3,268 mmscfd เปน 3,519 
mmscfd หรือเพ่ิมขึ้น 7.7% อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพ่ิมสูงขึ้นของลูกคา IPP โรงแยกกาซธรรมชาติ และลูกคา
กลุมอุตสาหกรรม แมวา กฟผ. จะรับกาซฯ นอยลง และการที่แหลงเยตากุน/ยาดานาตอง Shutdown เพ่ือซอมระบบทอบนบกฝง
พมาที่มีรอยแตกราวและติดตั้ง Compressor ในชวงเดือน เม.ย.51 และผูผลิตกาซแหลงอาทิตยสงกาซฯ ลาชากวากําหนด 
 
          สําหรับปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก  2,831,139 ตันใน 9M/2550 เปน  3,200,792  ตัน ใน 
9M/2551 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 172,848 ตัน ใน 9M/2550 และ 119,033 ตัน ใน 
9M/2551 เพ่ือนํามาขายตอ) หรอืเพ่ิมขึ้น 12.8% จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เปนผลมาจากกาซธรรมชาติที่ปอนเขาโรงแยก
กาซฯ มีปริมาณมากขึ้นจากปริมาณกาซฯที่เพ่ิมขึ้นจากแหลงอาทิตย โดยเปนการเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑยกเวนกาซโพรเพน ซึ่ง
นําไปใชในการผลิต LPG เพ่ิมขึ้นตามความตองการบริโภค LPG ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ความสามารถในการใชกําลังการ
ผลิต (Utilization Rate) เฉล่ีย เพ่ิมขึ้นจากระดับ 99.8% ใน 9M/2550 มาที่ระดับ 104.5% ใน 9M/2551 แมวาจะมีการลด Feed 
Gas ในชวงที่แหลงเยตากุน/ยาดานา Shutdown  ประกอบกับโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 Shutdown เปนเวลา 20 วันใน 1Q/2551 
และ โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 Minor Shutdown เปนเวลา 13 วันใน 3Q/2551  
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           EBITDA ใน 9M/2551 ของธุรกิจกาซฯ เพ่ิมขึ้น 7,625 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 18.5% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
การจําหนายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ และราคาผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ แมวา EBITDA ใน 9M/2550 ไดรวมการรับ
คืนเงินชดเชยคา FT จากลูกคากลุมผลิตไฟฟาสุทธิ จํานวน 5,130 ลานบาท 
 
        EBIT ใน 9M/2551 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 6,831 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 18.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของ EBITDA ในขณะที่คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น 
 
       กลุมธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ (ปตท.สผ.) 
 
           ใน 3Q/2551 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายสุทธิ 36,223 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14,953 ลาน
บาทหรือคิดเปน 70.3% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 40.7% จาก 38.75 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 3Q/2550 เปน 54.52 เหรียญสหรัฐตอ
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 3Q/2551 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนในการขาย
เฉล่ียลดลง 2.2% จาก 34.39 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน 3Q/2550 เปน 33.65 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน 3Q/2551 ตามคาเงิน
บาทที่แข็งคาขึ้น นอกจากนี้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 31.1% จาก 183,660 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 3Q/2550 เปน 
240,839 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 3Q/2551 โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และคอนเดน
เสทของโครงการอาทิตย รวมท้ังการขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการ G4/43 ในอาวไทยซึ่งเริ่มดําเนินการผลิตในปนี้ แมวา
ปริมาณขายกาซฯ ของโครงการบงกช เอส1 ยาดานา และปริมาณการขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการบี 8/32 และ 9เอ 
ลดลง 
 
           EBITDA ในไตรมาสนี้คิดเปน 29,772 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 12,478 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น
72.2% อันเปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน แมวาในงวดนี้จะมีคาใชจายในการสํารวจ จํานวน 
2,974 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 1,774 ลานบาท  จากการตัดจําหนายหลุมแหง 3 หลุมจากโครงการเวียดนาม 16-1 เอส 1 และกัมพูชา 
บี ในขณะที่คาใชจายในการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสในไตรมาสนี้ลดลงตามกิจกรรมที่ลดลง          
 
           EBIT ในไตรมาสนี้คิดเปน 23,390 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 10,190 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
77.2% โดยคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 2,288 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย และ G4/43  
รวมท้ังการเพ่ิมขึ้นตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้นของโครงการบี 8/32 และ 9เอ และไพลิน 
  
           สําหรับ 9M/2551 ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายสุทธิ  92,898 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 34,266 ลานบาทหรือคิดเปน 58.4% 
จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 40.4% จาก 
37.51 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามนัดิบใน 9M/2550 เปน 52.68 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 
9M/2551 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยลดลง 6.2% จาก 35.06 
บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน 9M/2550 เปน 32.90 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน 9M/2551 ตามคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น นอกจากนี้ 
ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 22.8% จาก 178,049 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 9M/2550 เปน 218,716 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวันใน 9M/2551 โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยและ
การขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการ G4/43 และปริมาณขายกาซฯและคอนเดนเสทที่เพ่ิมขึ้นของโครงการบงกชและโอมาน 
44 และปริมาณขายกาซฯที่เพ่ิมขึ้นของโครงการไพลินแมวาปริมาณขายกาซฯ ของโครงการเยตากุน ยาดานา และการขาย
น้ํามันดิบของโครงการบี 8/32 และ 9เอ ลดลง 
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           EBITDA ใน 9M/2551 คิดเปน 78,571 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 29,606 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 
60.5% อันเปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน แมวาในงวดนี้จะมีคาใชจายในการสํารวจ จํานวน 
4,683 ลานบาทเพิ่มขึ้น 2,544 ลานบาท จากการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการเวียดนาม 16-1 อัลจีเรีย 433เอ และ 416บี 
กัมพูชา บี และเอส1 และคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสของโครงการแอล 21,28,29/48 โอมาน 44 
โครงการในประเทศพมา นิวซีแลนด และออสเตรเลีย รวมทั้งการตัดจําหนายโครงการบี 13/38  
 
           EBIT ใน 9M/2551 คิดเปน 61,697 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 24,357 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 65.2%
โดยคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 5,250 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย และ G4/43 รวมท้ังการ
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณการผลิตและสินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้นของโครงการบงกช ไพลิน และโอมาน 44 และคาเสื่อมราคาที่
เพ่ิมขึ้นของโครงการบี 8/32 และ 9เอ ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้น 
 
           กลุมธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย PTTPM, PTTAC, HMC และ PTTPL 
 
          ใน 3Q/2551 มีรายไดขายจากบริษัทยอยในกลุมธุรกิจปโตรเคมี จํานวน 9,948 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2550 จํานวน 
13,082 ลานบาทหรือลดลง 56.8%  ในขณะที่ งวด 9M/2551 มีรายไดขาย จํานวน 29,348 ลานบาท ลดลง 26,847  ลานบาท
หรือลดลง 47.8% สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. 
ต้ังแต 4Q/2550 
 
          EBITDA ของบริษัทยอยในกลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลง 7,140 ลานบาทจาก 7,400 ลานบาทใน 3Q/2550 เปน 260 ลาน
บาทใน 3Q/2551 หรือลดลง 96.5% และ EBIT ลดลง 6,308 ลานบาทจาก 6,532 ลานบาทใน 3Q/2550 เปน 224 ลานบาทใน 
3Q/2551 หรือลดลง 96.6% สําหรับงวด 9M/2551  EBITDA ลดลง 15,503 ลานบาทหรือลดลง 94.8% และ EBIT ลดลง 13,124 
ลานบาทหรือลดลง 94.7%  โดยมีเหตุผลหลักจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ PPCL ดังกลาวขางตน 
 
          กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ 3Q/2551 ลดลงจาก 3Q/2550 จํานวน 6,599 ลานบาทหรือลดลง 27.0% และกําไรสุทธิ 
              9M/2551 เพิ่มข้ึนจาก 9M/2550 จํานวน 574  ลานบาทหรือเพิ่มข้ึน 0.8% 
 
               ใน 3Q/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 17,877 ลานบาท หรือคิดเปน 6.34 บาทตอหุน ลดลงจาก 3Q/2550 
จํานวน 6,599 ลานบาท หรือคิดเปน 27.0% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตนแลว ยัง
รวมถึง 
 
               : สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 9,168 ลานบาทหรือคิดเปน 160.5% จาก 3Q/2551 มีสวน
แบงขาดทุนฯ จํานวน 3,455 ลานบาท ในขณะท่ี  3Q/2550 มีสวนแบงกําไรฯ จํานวน 5,713 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
 
                - ผลประกอบการของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกลั่นมีผลขาดทุนทุกบริษัท อันเนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัว
ลดลง โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (ไมรวม Inventory gain/loss, ผลกระทบจากการทําอนุพันธเพ่ือประกันความ
เส่ียง) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 5.14 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 3Q/2550 เปน 3.55 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 3Q/2551 
เนื่องจากราคาน้ํามนัดิบและน้ํามันสําเร็จรูปที่ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วจากวิกฤตเศรษฐกิจของสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา
ที่สงผลกระทบมายังภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก รวมท้ังมีการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเปนราคาตลาดปจจุบันกอใหเกิดผล
ขาดทุนจากสตอกน้ํามัน (Stock Loss) นอกจากนี้ ในงวด 3Q/2551 TOP ไดดําเนินการหยุดเดินเครื่องหนวยกล่ันน้ํามันดิบที่ 1 
(CDU-1) เปนเวลา 30 วัน เพ่ือทําการซอมบํารุงและปรับปรุงเตาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโดยลดการสูญเสียความรอนที่อยูในเตา 
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รวมท้ังโรงกลั่นของ PTTAR ตองหยุดเดินเครื่องหนวยเพ่ิมมูลคาน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลโดยใชไฮโดรเจน (HCU) เนื่องจาก
เกิดการรั่วซึมในระบบถายเทความรอน  อยางไรก็ดี ใน 3Q/2551 กําลังการกลั่นของ TOP เพ่ิมขึ้นจาก 225,000 บารเรลตอวัน 
เปน 275,000 บารเรลตอวันจากโครงการเพิ่มกําลังการผลิตของหนวย CDU-3 เมื่อเดือนธันวาคม 2550 และความสามารถใน
การผลิตสารพาราไซลีน (TPX) เพ่ิมขึ้นจาก 420,000 ตันตอปเปน 900,000 ตันตอปจากการขยายกําลังการผลิตซึ่งสามารถ
เดนิเครื่องเต็มกําลังการผลิตทุกหนวยใน 2Q/2551 รวมถึงสวนตางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product to Feed) ของธุรกิจป
โตรเคมีสายอะโรเมติกสใน 3Q/2551 ลดลงเมื่อเทียบกับ 3Q/2550 
 
                - สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่เพ่ิมขึ้น  สวนใหญเนื่องมาจากการเปลี่ยนสถานะของ 
PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมตั้งแต 4Q/2550 แมวาธุรกิจปโตรเคมีจะมีผลประกอบการที่ลดลงเนื่องจาก
การปดโรงงานเพื่อซอมบํารุงของ โรงงาน I4-1 เปนเวลา 11 วันในเดือนสิงหาคม 2551, การปดโรงงาน HDPE ของ BPE เปน
เวลา 30 วันในเดือนสิงหาคม และการลดปริมาณการผลิตของบริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด (TOCGC) เพ่ือลดปริมาณ Inventory 
เนื่องจากราคาผลิตภัณฑมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว รวมถึงสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบที่ลดลงจากการปรับ
ลดลงของราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในขณะที่ราคาวัตถุดิบจากโรงแยกกาซฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับปรุงสูตรราคา
ขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ใหม โดยมีผลตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551  
 
                 : ภาระภาษีเงินไดใน 3Q/2551 เพ่ิมขึ้น 5,932 ลานบาท หรือคิดเปน 58.6% จากกําไรจากการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น 
(ไมรวมสวนแบงกําไร/(ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) รวมท้ัง สิทธิประโยชนทางภาษีตามบัตร BOI ของกิจการโรง
แยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5 ของ ปตท.ไดหมดอายุลงใน 3Q/2551  

 สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 3Q/2551 3Q/2550 9M/2551 9M/2550 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น (5,612) 5,577* 9,483 21,773* 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 2,131 0* 7,805 6* 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน 75 6 286 38 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ (113) 0 (113) 0 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอ่ืน 64 130 177 325 
รวม (3,455) 5,713 17,638 22,142 
 

* ปรับปรุงโดยนําสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนของ บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ใน 3Q/2550 และ 9M/2550 ไปรวมในกลุม
ธุรกิจการกลั่น 
 
           สําหรับใน 9M/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ  73,894 ลานบาท หรือคิดเปน 26.21 บาทตอหุน เพ่ิมขึ้นจาก
9M/2550 จํานวน 574 ลานบาท หรือคิดเปน 0.78%  ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตน
แลว ยังรวมถึง 

           : สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 4,504 ลานบาทหรือคิดเปน 20.3% จาก 22,142 ลานบาทใน
9M/2550 เปน 17,638 ลานบาทใน 9M/2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลประกอบการของบริษัทในกลุมธุรกิจการกลั่นที่ลดต่ําลง โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2551 ราคาน้ํามนัดิบและ
น้ํามันสําเร็จรูปผันผวนอยูในระดับสูง จากการไหลเวียนของเงินทุนเขาเก็งกําไรในตลาดซื้อขายน้ํามันลวงหนา แตใน 3Q/2551 
ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วหลังจากที่อุปสงคทั่วโลก โดยเฉพาะจากกลุมประเทศที่พัฒนาแลวไดปรับตัวลดลงอยาง
มาก จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (ไมรวม Inventory gain/loss, ผลกระทบจาก
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การทําอนุพันธเพ่ือประกันความเสี่ยง) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 6.88 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 9M/2550 เปน 6.29 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 9M/2551 รวมถึงธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสที่มี Product to Feed margin ลดลงมาก จากราคา
ผลิตภัณฑเฉล่ียที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาเฉลี่ยวัตถุดิบ ซึ่งเปนผลมาจากการกลับมา
เดินเครื่องของโรงงานอะโรเมติกสในเอเชีย  รวมท้ัง ใน 1Q/2551 โรงงานผลิตสารพาราไซลีน (TPX) ของ TOP ไดดําเนินการ
หยุดเดินเครื่องหนวยผลิตสาร TPX เพ่ือดําเนินงานขยายกําลังการผลิตซึ่งแลวเสร็จใน 2Q/2551 และใน 3Q/2551 TOP ไดหยุด
เดินเครื่องหนวยกลั่นน้ํามันดิบที่ 1 (CDU-1) สําหรับโรงกลั่นของ PTTAR มี Mini Shutdown  เพ่ือซอมบํารุงและเปล่ียนสารเรง
ปฏิกิริยาเคมี (Catalyst) เปนเวลา 32 วัน และ PTTAR ไดปดซอมบํารุงหนวย HCU ฉุกเฉิน ดังกลาวแลวขางตน  

              - สวนแบงกําไรของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่เพ่ิมขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH 
และ PPCL รวมท้ังปริมาณการผลิตใน 9M/2551 ของ PTTCH เพ่ิมขึ้นจากการที่ TOL บริษัทยอยของ PTTCH เริ่มผลิตเชิง
พาณิชยใน 1Q/2551 แมวาจะมกีารหยุดโรงโอเลฟนส  I1  เปนเวลา 42 วัน และโรงฯ I4-1 เปนเวลา 12 วัน และ BPE (บริษัท
ยอยของ PTTCH) หยุดการผลิตเพ่ือบํารุงรักษา เปนเวลา 30 วัน ในขณะที่ 9M/2550 มีการทํา major shutdown ของโรง  I4-1 
เปนเวลา 61 วัน มีการหยุดโรงโอเลฟนส I1 เพ่ือซอมบํารุงเครื่องจักรเปนเวลา 46 วัน และโรงฯ  I4-2 เปนเวลา 40 วัน สําหรับ
สวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบใน 9M/2551 ก็ปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 9M/2550              

           : กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน 2,555 ลานบาท หรือคิดเปน 67.1% จาก 3,807 ลานบาทใน 9M/2550 เปน 
1,252 ลานบาทใน 9M/2551 จากการแข็งคาของเงินบาทในอัตราที่ลดลง 

 : ภาระภาษีเงินไดใน 9M/2551 เพ่ิมขึ้น 11,481 ลานบาท หรือคิดเปน 41.9% จากงวดเดียวกันของปกอนจากกําไรจาก
การดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น 
 
2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551  เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2550 

            ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กนัยายน 2551 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 แสดง
ไดดังนี้ 

                          หนวย : ลานบาท 

รายการ งบการเงินรวม 
สินทรัพย 30 ก.ย. 2551 31 ธ.ค. 2550 เพิ่ม (ลด) % 
สินทรัพยหมุนเวียน        301,966         315,931  (13,965) (4.4%) 
เงินลงทุนระยะยาว        209,556         193,122           16,434  8.5% 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ - สุทธิ        347,520         315,143           32,377  10.3% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน          74,832           68,441             6,391  9.3% 
รวมสินทรัพย           933,874            892,637               41,237  4.6% 

หน้ีสิน         
หน้ีสินหมุนเวียน        224,854         236,273  (11,419) (4.8%) 
เงินกูยืม (รวมเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)        217,360         220,999  (3,639) (1.7%) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน          41,007           36,713             4,294  11.7% 
รวมหน้ีสิน           483,221            493,985  (10,764) (2.2%) 

สวนของผูถือหุน         
สวนของผูถือหุนบริษัทฯ        406,142         361,497           44,645   12.3%  
สวนของผูถือหุนสวนนอย          44,511           37,155             7,356   19.8%  
รวมสวนของผูถือหุน           450,653            398,652               52,001   13.0%  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน           933,874            892,637               41,237   4.6%  
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          สินทรัพย 
 
            ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 933,874 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน       
41,237 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 4.6%  โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน 13,965 ลานบาท หรือลดลง 4.4% ซึ่งสาเหตุหลัก
เกิดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  ลดลง 13,828 ลานบาท เนื่องจากการรับชําระหนี้ของลูกหนี้การคา  ,  เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลดลง 9,915 ลานบาท  จากการใชเงินไปสําหรับกิจกรรมลงทุน, จายเงินปนผล  และภาษีเงินได  ในขณะท่ี
สินคาคงเหลือ เพ่ิมขึ้น 7,008 ลานบาท เนื่องจากราคาน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตปลายป 2550 และ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น 5,115 ลานบาท สาเหตุหลักจากเงินชดเชยกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับเพ่ิมขึ้น ซึ่งเงินชดเชย
ดังกลาวประกอบดวยเงินชดเชยสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซหุงตมที่ผลิตในประเทศ น้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขาจากตางประเทศ 
และรับคืนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงออกตางประเทศ หรือจําหนายใหแกเรือที่ใชเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะไดรับเงิน
ชดเชยและรับคืนตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกําหนด 
 
               เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกับและบริษัทรวม และเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น  16,434 ลานบาท 
หรือ เพ่ิมขึ้น 8.5%  เนื่องมาจากการรับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทในเครือจํานวน 17,638 ลานบาท ซึ่งปรับลดดวยเงินปนผลของ
บริษัทยอยกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมจํานวน  27,564ลานบาท การรับรูยอดคงเหลือของคาความนิยมติดลบที่
คงเหลืออยู ณ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 5,345 ลานบาท    ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ รวมถึงใน 9M/2551 ปตท.ไดเขาซื้อหุนของ IRPC จากบุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยเพ่ิมขึ้นเปนเงินจํานวน 5,108 
ลานบาท สงผลใหสัดสวนการถือหุนใน IRPC เพ่ิมขึ้นจาก 31.5% เปน 36.3%  และการเพิ่มสัดสวนใน PTTAC จาก 47.5% เปน 
48.5% ซึ่งไดชําระคาหุนจํานวน 1,480 ลานบาทใน 2Q/2551 การชําระคาหุนเพ่ิมทุนของ PTTRB, PTTGE, PPCL, PTT 
INTER , PTTPL , PTTLNG และ RPCL จํานวนรวม 9,831 ลานบาท รวมท้ังมีการลงทุนในกองทุนเปดดัชนีธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ (FAM EPIF) จํานวน 4,050 ลานบาท 
 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  เพ่ิมขึ้น  32,377  ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 10.3% สวนใหญผลมาจากโครงการทอสงกาซ
เสนที่ 3 โครงการกอสรางโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6 โครงการทอสงกาซอาทิตยเหนือ โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และ
โครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทน รวมถึงมีสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 11,509 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
เปนการลงทุนในสินทรัพยเพ่ือการผลิตของโครงการอาทิตย พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย  โครงการเวียดนาม 9-2 และ
โครงการเอ็ม 9 และเอ็ม 11 ในประเทศพมา 
 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน เพ่ิมขึ้น 6,391 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 9.3% เนื่องจากเงินจายลวงหนาคากาซฯ  เพ่ิมขึ้น  
2,371 ลานบาท โดยใน 2Q/2551 ไดจายเงินคาซื้อกาซฯ ลวงหนาจากแหลง Malaysia-Thailand Joint Development Area 
(JDA) Block A-18 จํานวน 4,545 ลานบาท สําหรับกาซฯ ที่ยังไมสามารถรับมอบไดในป 2550   ในขณะเดียวกันมีการ Make 
Up Right  กาซแหลงยาดานา และเยตากุน จํานวน  2,174 ลานบาท  และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 3,556 ลานบาท 
สาเหตุหลักจากเงินจายลวงหนา เพ่ิมขึ้น 1,853 ลานบาท โดยเปนการจายเงินลวงหนาคากอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับจาย
กาซ LNG และสินคาคงเหลือสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น  1,137  ลานบาท เนื่องจากราคาน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้น 
 
          หนี้สิน 
 
            หนี้สินรวม  483,221 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 เปนจํานวน 10,764 ลานบาท หรือลดลง 2.2% โดยเปนการลดลง
ของหนี้สินหมุนเวียน 11,419 ลานบาท หรือ ลดลง 4.8%  เนื่องจากเจาหนี้การคา  ลดลง  15,058  ลานบาท จากการจายชําระ
หนี้ , ภาษีเงินไดคางจาย  ลดลง  2,060 ลานบาท เนื่องจากการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในเดือน พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนการ
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ชําระภาษีสําหรับผลการดําเนินครึ่งปหลังของป 2550 ในขณะที่เงินกูยืมระยะส้ันอื่น เพ่ิมขึ้น  2,988  ลานบาท สาเหตุหลักเกิด
จาก PTTEP จัดทํา “โครงการกูเงินระยะส้ัน ของ ปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะส้ันแบบหมุนเวียนเปนประจํา
ทุกเดือนใหกับนักลงทุนทั่วไปและนกัลงทุนสถาบันการเงิน  และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2,423 ลาน
บาท  โดยเปนการกูเงินเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน 
               เงินกูยืม  ลดลง 3,639 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 1.7%   โดยสามารถแยกตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนไดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน 
(นับจากวันที่ 30 ก.ย.51) 

ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP TTM(T) TTM(M) HMC รวม 

ภายใน 1 ป (30 ก.ย. 52) 9,846.46 - 73.50 598.07 28.52 - 10,546.55 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 10,742.90 9,500.00 75.25 598.07 28.52 - 20,944.74 
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 57,637.24 3,500.00 231.00 2,306.83 171.15 157.43 64,003.65 

เกิน 5 ป 108,369.90 5,500.00 330.75 4,869.97 318.81 1,913.75 121,303.18 
รวม 186,596.50 18,500.00 710.50 8,372.94 547.00 2,071.18 216,798.12 

   
              เงินกูยืม (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป)  ณ วันที่ 30 กันยายน 
2551 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 
 

                                                                                                                                                                                              หนวย : ลานบาท 

เงินกูยืมระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP TTM(T) TTM(M) HMC รวม 

สกุลเงินบาท 121,785.30  18,500.00  710.50  -  -  994.63  141,990.43  

สกุลเงินตางประเทศ 64,811.20  -  -  8,372.94  547.00  1,076.55  74,807.69  

รวม 186,596.50  18,500.00  710.50  8,372.94  547.00  2,071.18  216,798.12  
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

34.73% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 51.98% 34.51% 

 

    
     ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 30 กันยายน 2551 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 38,049 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 
                 
   หนี้สินไมหมุนเวียน เพ่ิมขึ้น  4,294 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  
 
            สวนของผูถือหุน 
 
            ณ วันที่ 30 กันยายน 2551   สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 450,653 ลานบาท เพ่ิมขึ้นส้ินป 2550 เทากับ 52,001 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 13.0% เนื่องจาก 

                      กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 43,989  ลานบาท  ซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และบริษัท
ยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 73,894 ลานบาท และเปนผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ จํานวน 5,345 ลานบาท  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป โดยในสวนของคาความนิยมติดลบกําหนดให ปตท. ซึ่งเปนผูซื้อธุรกิจตองประเมินการระบุ
และการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมทั้งประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหม หาก
สวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และใหรับรูสวนเกินที่คงเหลือหลังการ
ประเมินใหมดังกลาวเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ ปตท. ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวม
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ธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนานี้ ปตท. ใชวิธีปรับปรุงกําไร
สะสมตนงวด (1 มกราคม 2551) และมีการจายเงินปนผล  35,250 ลานบาท 

                    ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงานปตท. 
และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (ESOP 
Scheme) ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพ่ิมขึ้น 66.685 ลานบาท (6,668,500 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึ้น 
1,177.72 ลานบาท ทําให ณ 30 กันยายน  2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 33.19 ลานหนวย ประกอบดวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 16.54 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 16.65 ลาน
หนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 28 กันยายน 2554) 

                การเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 45 ลาน
บาท   ในขณะที่ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลงจํานวน 334 ลานบาท และกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
ลดลงจํานวน  298 ลานบาท  
 
           ในขณะที่สวนของผูถือหุนสวนนอย เพ่ิมขึ้น 7,356 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 19.8% ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้น ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  
           
สภาพคลอง  
 
           สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง
จํานวน 9,915 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 74,958 ลานบาท ทําใหเงินสด
สุทธิปลายงวดเทากับ 65,043 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 
 

 จํานวน(ลานบาท) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 83,540 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (45,060) 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (48,110) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (32) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (253) 
เงินสดใน 9M/2551 ลดลงสุทธิ (9,915) 
เงินสดตนงวด 74,958 
เงินสดสุทธิปลายงวด 65,043 

  
 
  
 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 83,540 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนจํานวน
73,894 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญส้ิน และคาตัด
จําหนาย 23,442 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 12,442 ลานบาท ภาษีเงินได 38,869 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 
8,916 ลานบาท  



13 

 รายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดลดลงประกอบดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 17,638 ลานบาท 
และดอกเบ้ียรับ 3,377 ลานบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 20,840 ลานบาท (ซึ่งสวนใหญ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา  สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น) สวนหนี้สินดําเนินงานสวนใหญเปนการลดลงของเจาหนี้การคา เจาหนี้อ่ืน-กิจการที่เกี่ยวของกันทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาว คาใชจายคางจาย และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น นอกจากนี้ ยังมีการจายภาษีเงินไดนิติบุคล งวด 6 เดือนหลังของป 2550 
และ 6 เดือนแรกของป 2551 รวมเปนเงินจํานวน 37,111 ลานบาท  
      
 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 45,060 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 

 : เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 55,743 ลานบาทอันเนื่องมาจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ
หนวยที่ 6, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรง
แยกกาซอีเทนจํานวนประมาณ 16,260 ลานบาท และการซื้อสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ 
PTTEP จํานวนประมาณ 32,341 ลานบาทรวมถึงมีสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมสําหรับโครงการ
อาทิตย พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย โครงการเอ็ม 9 และเอ็ม 11 ในประเทศพมา และโครงการเวียดนาม 9-2 

 : เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 6,011 ลานบาทจากการเขาซื้อหุนสามัญของ IRPC จาก
บุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยและการชําระคาหุนเพ่ิมทุนใน PPCL และมีเงินจายสําหรับเงินลงทุนระยะยาว
อ่ืนจํานวน 4,473 ลานบาท จากการลงทุนในกองทุนเปดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 
(FAM EPIF) จํานวน 4,050 ลานบาท และชําระคาหุนเพ่ิมทนุใน RPCL 

: ในขณะที่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,971 ลานบาท และเงินปนผลรับจํานวน 17,423 ลานบาทโดยเปนเงินปนผลรับ
จาก PTTCH, TOP, PTTAR, IRPC และ SPRC เปนหลัก 

 
 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 48,110 ลานบาท สวนใหญเปนการเงินปนผลจาย 40,783 ลานบาท 
การจายคืนตั๋วเงินจายและพันธบัตรรวมจํานวน 9,250 ลานบาท และจายดอกเบี้ยจํานวน 9,425 ลานบาท 
 
           อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรบั 3Q/2551 และ 9M/2551 ซึ่งคํานวณตามสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย 3Q/2551 3Q/2550 9M/2551 9M/2541 

อัตราสวนสภาพคลอง      
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.28 1.29 1.28 1.29 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.06 1.13 1.06 1.13 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร         
อัตราสวนกําไรข้ันตน % 8.82 10.46 7.90 10.28 
อัตราสวนกําไรสทุธ ิ % 3.03 6.04 4.36 6.70 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน         
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.07 1.24 1.07 1.24 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา 21.61 16.75 16.98 15.71 
กําไรตอหุน          
กําไรตอหุน  บาท/หุน 6.34 8.72 26.21 26.13 
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
           ปตท. ไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลา
บัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป มาใชปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
           คาความนิยม 

            ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กําหนดใหบริษัทฯ ไมตองตัดจําหนายคาความนิยมที่เกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจ แตจะตองพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมอยางนอยปละครั้งหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา ทั้งนี้ ปตท. 
ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยม
ท่ีรับรูกอนหนานี้ ปตท.ใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดย ปตท. ไดหยุดตัดจําหนายคาความนิยมและทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมแทน ดังนั้น มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม ณ 1 มกราคม 2551 แสดงดวยยอดคงเหลือที่ยกมาจาก 31 ธันวาคม 
2550 จํานวน 12,432 ลานบาท และไมไดถูกตัดจําหนายในระหวางงวดปจจุบัน ในขณะท่ีในงวดสามเดือนและงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มีการตัดจาํหนายคาความนิยมดังกลาวจํานวน  530  และ 1,368  ลานบาท ตามลําดับ รับรูในงบ
การเงินรวม ทั้งนี้ ณ 30 กันยายน 2551 ฝายบริหารไดพิจารณาแลววาไมมีการดอยคาในคาความนิยมดังกลาว 
 
           คาความนิยมติดลบ 

            ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กําหนดใหบริษัทฯ ซึ่งเปนผูซื้อตองประเมินการระบุและการวัด
มูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมท้ังประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหม หากสวนไดเสียของ
ผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และใหรับรูสวนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหม
ดังกลาวเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทันที ซึ่ง ปตท.ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมี
ขอตกลงต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนานี้ ปตท.ใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด 
วันที่ 1 มกราคม 2551 จํานวน 5,345 ลานบาท 

          อยางไรก็ตามจากการปรับปรุงรายการคาความนิยมและคาความนิยมติดลบดังกลาวขางตน ไมมีผลกระทบตองบการเงิน
เฉพาะกิจการของ ปตท. 
 
4. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/2551 
 

ผลกระทบจากปญหาวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ ซึ่งสงผลรุนแรงเกินกวาที่คาดการณไว และสรางความวิตกกังวลวาจะ
กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนั้น คาดวาจะสงผลกระทบโดยตรงตอภาคการสงออกของไทยที่สงสัญญาณการชะลอตัว
ลงในไตรมาสที่ 4 ของป 2551 ประกอบกับภาวะความไมแนนอนทางการเมืองของไทย ทําใหความเชือ่มั่นของนักลงทุน 
นักทองเท่ียว ตลอดจนผูบริโภคชาวไทยลดลงดวย อยางไรก็ตาม ปจจัยทีน่าจะเปนผลบวกตอเศรษฐกิจ คือการปรับตัวลดลง
ของราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑโดยรวมในตลาดโลก ซึ่งคาดวาจะสงผลใหอัตราเงินเฟอในไตรมาสที่ 4 ของ 2551 อยูที่
ประมาณ 3.0% โดยเปนการปรับตัวลดลงจาก 7.2% ในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ นอกจากนี้การดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ โดยมีแนวทางจัดทํางบกลางปสําหรับปงบประมาณ 2552 เพ่ิมเติมอีก 100,000 ลานบาท ซึ่งหากสามารถ
ดําเนินการใหเม็ดเงินลงสูระบบเศรษฐกิจไดอยางแทจริง จะมีสวนชวยใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพ่ิมขึ้นและ
ชวยบรรเทาปญหาการวางงาน ทั้งนี้คาดวาเศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาสที่ 4 ของป 2551 มีแนวโนมที่จะชะลอตัวมากยิ่งขึ้น 
โดยอาจขยายตัวต่ํากวา 4.0% สงผลใหอัตราการขยายตัวเฉล่ียของทั้งป 2551 จะอยูที่ระดับประมาณ 4.7-5.0% 
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สถานการณราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกในชวงไตรมาสสุดทายของป 2551 คาดวายังคงอยูในระดับต่ํา โดยอยูในชวง
ประมาณ 55 - 70 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล ตราบใดที่ปญหาวิกฤตทางการเงินในประเทศสหรัฐฯ ยังคงสงผลกระทบอยางตอเนื่อง
และคาเงินดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นยังคงแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องจะเปนแรงกดดันใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลง  

 
ในสวนของผลิตภัณฑปโตรเคมี ราคาจะปรับลดลงตามราคาน้ํามัน รวมทั้งอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะเขาสูชวงวัฏจักร

ราคาขาลง เนื่องจากจะมีกําลังผลิตใหมๆ จากภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟกเกิดขึ้น 
 

 


