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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  
2552 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2551  

1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 ของป 2552 (3Q/2552) ตามรายงานของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) พบวา
ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา (3Q/2551) โดยหดตัวอยูที่ระดับ 1.4% แตเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น
เนื่องจากอัตราการหดตัวเริ่มชะลอลง โดยไดแรงสนับสนุนจากกลุมประเทศ Emerging Economies ที่ขยายตัว 1.7% เทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดยเฉพาะประเทศจีน ที่มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
3Q/2552 สูงถึง 8.9% นอกจากนี้ตัวชี้วัดตางๆ ทางดานเศรษฐกิจแสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกอาจผานจุด
ตํ่าสุดแลว ซึ่งถือวาใชเวลาเร็วกวาที่คาดการณไว ทั้งนี้ คาดวาเปนผลมาจากนโยบายการเงินที่ผอนคลายรวมถึงมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลก  

สําหรับการคาดการณเศรษฐกิจไทยใน 3Q/2552 ของธนาคารแหงประเทศไทย คาดวาเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 3.0 - 
3.5% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน แตปรับตัวดีขึ้น 1.4 – 1.9% จากไตรมาส 2 ป 2552 (2Q/2552) ที่หดตัวที่ระดับ 4.9% ซึ่ง
เปนผลมาจากอุปสงคจากตางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มสงสัญญานการฟนตัว สงผลดีตอภาคการ
สงออกซึ่งเปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย และเปนผลมาจากการใชจายของภาครัฐที่เพ่ิมขึ้น  รวมถึงการบริโภค
ภาคเอกชนที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q/2552 อันเปนผลมาจากรายไดเกษตรกรที่ดีขึ้น การวางงานลดลง ความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับการลงทุนของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นบาง  แตยังทรงตัวอยูในระดับต่ํา
เมื่อเทียบกับชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน สงผลใหผลประกอบการ 3Q/2552 เทียบกับ 3Q/2551 และ 2Q/2552 และ 9 เดือน ป 
2552 (9M/2552) เทียบกับ 9 เดือน ป 2551 (9M/2551)  สรุปได ดังนี้ 

                   หนวย : ลานบาท  
 

3Q/2551 2Q/2552  3Q/2552 
% เพ่ิม(ลด) 

9M/2551 9M/2552 
% 

เพ่ิม (ลด)  YoY QoQ 

ยอดขาย 595,100 387,056 444,474 (25.3%) 14.8% 1,677,659 1,135,039 (32.3%) 
: สํารวจและผลิตฯ 41,858 28,567 30,547 (27.0%) 6.9% 106,827 85,132 (20.3%) 
: กาซ ฯ 1/ 88,293 78,648 81,386 (7.8%) 3.5% 234,923 232,506 (1.0%) 
: นํ้ามัน 2/ 513,368 303,109 357,610 (30.3%) 18.0% 1,454,433 894,895 (38.5%) 
: ปโตรเคมี 3/ 9,948 7,952 8,856 (11.0%) 11.4% 29,348 23,591 (19.6%) 
: อื่นๆ 4/ - 190 239 n.m. 25.8% - 637 n.m. 
: ถานหิน 5/ - 4,823 7,191 n.m. 49.1% - 12,014 n.m. 
: รายการระหวางกนั (58,367) (36,233) (41,355) 29.1% (14.1%) (147,872) (113,736) 23.1% 
EBITDA 51,773 35,056 40,499 (21.8%) 15.5% 134,064 101,916 (24.0%) 
: สํารวจและผลิตฯ 29,772 20,375 21,732 (27.0%) 6.7% 78,571 60,176 (23.4%) 
: กาซ ฯ 1/ 19,265 9,215 11,934 (38.1%) 29.5% 48,837 26,743 (45.2%) 
: นํ้ามัน 2/ 2,108 4,121 5,026 138.4% 22.0% 6,969 11,900 70.8% 
: ปโตรเคมี 3/ 261 365 285 9.2% (21.9%) 843 898 6.5% 
: อื่นๆ 4/ (234) (567) (368) (57.3%) 35.1% (1,256) (1,251) 0.4% 
: ถานหิน 5/ - 1,515 2,888 n.m. 90.6% - 4,403 n.m. 
: รายการระหวางกนั 601 32 (998) (266.1%) (3,218.8%) 100 (953) (1,053.0%) 
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3Q/2551  2Q/2552 3Q/2552 

% เพ่ิม (ลด) 
9M/2551 9M/2552 

% 
เพ่ิม(ลด) YoY QoQ 

EBIT   42,958  24,578    29,222  (32.0%)   18.9%    110,622  71,044 (35.8%) 
: สํารวจและผลิตฯ 23,390 13,181 13,769 (41.1%) 4.5% 61,697 38,525 (37.6%) 
: กาซ ฯ 1/ 17,557 7,044 9,735 (44.6%) 38.2% 44,436 20,478 (53.9%) 
: นํ้ามัน 2/ 1,501  3,326 4,371  191.2% 31.4% 5,148 9,844 91.2% 
: ปโตรเคมี 3/ 224  325 238  6.3% (26.8%) 734  772 5.2% 
: อื่นๆ 4/ (315) (653) (458) (45.4%) 29.9% (1,494) (1,509) 1.0% 
: ถานหิน 5/ - 1,320 2,563 n.m. 94.2% - 3,883 n.m. 
: รายการระหวางกนั 601 35 (996) (265.7%) (2,945.7%) 101  (949) (1,039.6%) 
กําไรสุทธิ   17,877  19,895 16,987  (5.0%) (14.6%) 73,894  44,331 (40.0%) 

กําไรสุทธิตอหุน 
(บาท/หุน) 6/ 

6.34 7.04 6.01 (5.2%) (14.6%) 26.21 15.69 (40.1%) 

หมายเหตุ : 1/ ประกอบดวยธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท 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 จํากัด (PTT LNG) บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT 
INTER) จากการลงทุนใน East Mediterranean Gas (S.A.E) (EMG) ประเทศอียิปต ดวยสัดสวนรอยละ 25 (EMG เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจทอสง
กาซธรรมชาติ โดยเปนผูซ้ือกาซฯ จากประเทศอียปิต เพื่อขายใหแกโรงไฟฟาและอุตสาหกรรมในประเทศอิสราเอล) 
 2/ ประกอบดวยธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจการคาระหวางประเทศ  บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) 
บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) และบริษัท ปตท. 
ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) และรวมบริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC) ซ่ึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ ปตท.ตั้งแตวันที่ 31 
สิงหาคม 2552 จากการที่ PTTRB ไดเขาซื้อหุนของ TLBC ในสัดสวนรอยละ 51.05 ในขณะที่ ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.95  
 3/ ประกอบดวยบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) และรวมบริษัท 
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล 
จํากัด (PTT TANK) ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2552 
 4/ ประกอบดวยงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และรวมบริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) 
ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2551   
 5/ ประกอบดวยงบการเงินบริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) (เดิมชื่อ Straits Bulk and Industrial Pty Limited 
(SBI)) ซ่ึง PTT Mining Limited (PTTML), Hong Kong (เดิมชื่อ Lints Limited) บริษัทยอยของ PTT INTER ไดเขาซื้อในสัดสวนรอยละ 60 โดยเปน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น ซ่ึงสวนใหญถือหุนในบริษัทที่ไดสิทธิและเปนผูผลิตถานหินในเหมืองถานหิน 
 6/ กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหวางงวด 
 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2551 

ใน 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 444,474 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2551 จํานวน 
150,626 ลานบาท หรือลดลง 25.3% มีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ัง
คาใชจายอื่นและรายไดอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 40,499 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2551 จํานวน 
11,274 ลานบาท หรือลดลง 21.8% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวลดลงตามราคาผลิตภัณฑในตลาดโลก
ที่ปรับลดลง ในขณะที่ 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 5,296 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จาก 3Q/2551 ที่มีสวนแบงขาดทุนฯ จํานวน 3,455 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีผล
การดําเนินงานดีขึ้น จากคาการกลั่น (GRM) ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากสตอกน้ํามัน (Stock Gain/Loss) เนื่องจากงวด 
3Q/2551 มีผลขาดทุนจากสตอกน้ํามันสูง จากการที่ราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะที่บริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสมีผลการดําเนินงานลดลงจากสวนตางราคาผลิตภัณฑ
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และวัตถุดิบ (Product-to-feed (P2F) margin) ที่ลดลงทุกผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับ 3Q/2551 โดยเฉพาะ MEG แมวาธุรกิจ 
ปโตรเคมีสายอะโรเมติกสจะมีผลการดําเนินงานดีขึ้นเนื่องจาก P2F ของผลิตภัณฑอะโรเมติกสเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน นอกจากนี้ ใน 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 922 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
3Q/2551  จํานวน 897 ลานบาท สงผลใหใน 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมกีําไรสุทธิจํานวน 16,987 ลานบาท ลดลงจาก 
3Q/2551 จํานวน 890 ลานบาท หรือลดลง 5.0% 

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2552 

ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายใน 3Q/2552 จํานวน 444,474 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2552 จํานวน 
57,418 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 14.8% มี EBITDA จํานวน 40,499 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2552 จํานวน 5,443 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้น 15.5% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตวัเพ่ิมขึ้นตามราคาผลิตภัณฑในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ในขณะที่ 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 5,296 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2552 
ที่มีสวนแบงกําไรฯ จํานวน 8,025 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีคาการกลั่นที่ลดลง
จาก Stock Gain ที่ลดลง เนื่องจากอุปทานจากโรงกลั่นใหมในประเทศจีนและอินเดียเขาสูตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งความตองการใช
น้ํามันสําเร็จรปูยังคงชะลอตัว แมวาเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัวก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจปโตรเคมีทั้งสายโอเลฟนสและสายอะโรเม
ติกสมี P2F margin เพ่ิมขึ้น โดยสายโอเลฟนสมี Ethylene และ Propylene ที่มีสวนตางราคาฯ เพ่ิมขึ้นมากตามความตองการที่
เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับความลาชาของโครงการใหมที่ยังไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด ในขณะที่สายอะโรเมติกส มีสวน
ตางราคาฯ ของเบนซีน และโทลูอีนเพ่ิมขึ้น จากความตองการใชเพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปขั้นปลายของ
ผลิตภัณฑเบนซีน โดยเฉพาะจากประเทศจีนและอินเดีย ประกอบกับอุปทานในภูมิภาคเอเชียยังคงตึงตัว เนื่องจากผูผลิตอะโรเม
ติกสในเอเชียมีการหยุดซอมบํารุงจากปญหาทางดานเทคนิค แมวาสวนตางราคาฯ ของ Paraxylene ลดลง นอกจากนี้ ใน 
3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 922 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2552 ซึ่งมีกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 2,840 ลานบาท  สงผลใหใน 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 16,987 ลานบาท ลดลงจาก 
2Q/2552 จํานวน 2,908 ลานบาท หรือลดลง 14.6% 

 
ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2552  เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

ใน 9M/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,135,039 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2551 จํานวน 
542,620 ลานบาท หรือลดลง 32.3% มี EBITDA จํานวน 101,916 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2551 จํานวน 32,148 ลานบาท หรือ
ลดลง 24.0% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวลงตามราคาในตลาดโลก นอกจากนี้ ใน 9M/2552 ปตท.และ
บริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 15,728 ลานบาท ลดลง 1,910 ลานบาท หรือลดลง 10.8% ทั้งนี้ 
สวนใหญมาจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่มีผลประกอบการลดลงมากจาก P2F margin ที่ลดลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีสวนตางราคาฯ ของ MEG ที่ลดลงมาก เนื่องจากมีกําลังการผลิตใหมเขามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย  
ในขณะที่ธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมีสวนตางราคาฯ เพ่ิมขึ้น และคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจาก
สต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท. ลดลงเล็กนอย แมวาใน 9M/2552 จะมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ิมขึ้น 1,895 ลานบาท สงผลใหปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ จํานวน 44,331 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2551 จํานวน 29,563 
ลานบาท หรือลดลง 40.0%  

 

 

 



4 

� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

• ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ไดเกิดเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหลจากหลุมพัฒนา Montara H1 ในแหลง 
Montara ทะเลติมอรของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (PTTEP AA) ซึ่ง ปตท.สผ.ไดประมาณการคาความเสียหายจาก
เหตุการณนี้ รวมเปนเงินทั้งส้ิน 5,174 ลานบาท แตเนื่องจากคาใชจายดังกลาวสามารถนําไปคํานวณเปนคาใชจายทางภาษีของ
PTTEP AA ได จึงทําใหผลกระทบตอกําไรสุทธิของ ปตท.สผ.งวด 3Q/2552 และ 9M/2552 ลดลงเหลือประมาณ 2,198 ลาน
บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ.ไดมีการจัดทําประกันภัยเพ่ือคุมครองเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาว ซึ่งขณะนี้ อยูระหวางการดําเนินการ
ประเมินความเสียหายและเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย  

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2551 

ใน 3Q/2552 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขาย 30,547 ลานบาท ลดลง 11,312 ลานบาท
หรือลดลง 27.0% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง 26.8% จาก 54.52 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 3Q/2551 เปน 39.90 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบใน 3Q/2552 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมท้ังปริมาณการขายลดลงจาก 240,839 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 3Q/2551 เปน 234,601 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 3Q/2552 โดยปริมาณขายที่ลดลง สวน
ใหญมาจากการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยและโครงการไพลิน อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายกาซฯ ของ
โครงการอาทิตยเหนือ รวมถึงปริมาณการขายน้ํามันดิบและกาซฯ ของโครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการบี 8/32 และ 9 เอ 
เพ่ิมขึ้นในไตรมาสนี้  

EBITDA ใน 3Q/2552 คิดเปน 21,732 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2551 จํานวน 8,040 ลานบาทหรือลดลง 27.0% อัน
เปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ รวมท้ังปริมาณการขายที่ลดลงดังกลาวขางตน ในขณะที่ ไตร
มาสนี้มีคาภาคหลวงและคาตอบแทนปโตรเลียม จํานวน 3,877 ลานบาท ลดลง 1,758 ลานบาทตามรายไดจากการขายที่ลดลง
ของโครงการบี 8/32 และ 9 เอ โครงการเอส 1 โครงการอาทิตย โครงการบงกช และโครงการไพลิน นอกจากนี้ มีคาใชจายใน
การสํารวจ จํานวน 1,618 ลานบาท ลดลง 1,356 ลานบาท เนื่องจากงวดเดียวกันของปกอนมีคาตัดจําหนายหลุมแหงจํานวน 
2,851 ลานบาท จากการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการเวียดนาม 16-1 โครงการเอส 1 และโครงการกัมพูชา บี ในขณะที่งวด
น้ี มีการตัดจําหนายหลุมแหงจํานวน 1,318 ลานบาท จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย(Spruce-1 และ Clairault), โครงการ
โอมาน 44 (Rawafid-1X) และโครงการอินโดนีเซีย เบงการา-1(South Sebuku-1) ในขณะที่ใน 3Q/2552 ปตท.สผ.ไดบันทึกคา
ความเสียหายจากเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหลจากหลุมพัฒนา Montara  H1 ในแหลง Montara ทะเลติมอรของ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จํานวน 5,174 ลานบาท 

EBIT ใน 3Q/2552 คิดเปน 13,769 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2551 จํานวน 9,621 ลานบาท หรือลดลง 41.1% 
เนื่องจากมีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้นจํานวน 1,580 ลานบาท สวนใหญจากโครงการอาทิตยเหนือและโครงการ
เวียดนาม 9-2 ตามปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น รวมท้ังจากโครงการไพลิน โครงการบงกช และโครงการเอส 1 ตามสินทรัพยพรอม
ใชงานที่เพ่ิมขึ้น 
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ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2552 

ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายใน 3Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2552 จํานวน 1,980 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 6.9% ซึ่ง
สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจาก 37.21 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบใน 2Q/2552 เปน 39.90 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 3Q/2552 หรือเพ่ิมขึ้น 7.2% ตามราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้นจาก 232,957 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 2Q/2552 เปน 
234,601 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 3Q/2552 โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากปริมาณขายกาซฯ และคอน
เดนเสทของโครงการบงกช และปริมาณขายกาซฯ ของโครงการอาทิตยเหนือ แมวาปริมาณขายกาซฯ และคอนเดนเสทของ
โครงการอาทิตยและปริมาณขายน้ํามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซียจะลดลงในไตรมาสนี้  

EBITDA ใน 3Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2552 จํานวน 1,357 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 6.7% อันเปนผลมาจากราคาขาย
ผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ และปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน มีคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมลดลงแต
คาภาคหลวงและคาตอบแทนปโตรเลียมเพ่ิมขึ้นรวม 1,116 ลานบาท  รวมท้ังมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการประมาณการคาความ
เสียหายจากเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหลจากหลุมพัฒนา Montara  H1 ในแหลง Montara ทะเลติมอรของโครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จํานวน 5,174 ลานบาท  

EBIT ใน 3Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2552 จํานวน 588 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 4.5% ตาม EBITDA ที่เพ่ิมขึ้น ในขณะ
ที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 766 ลานบาท สวนใหญจากโครงการอาทิตยเหนือและโครงการบงกชตามปริมาณการ
ผลิตที่เพ่ิมขึ้น และโครงการไพลินตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้น 

 
ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2552  เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายใน 9M/2552 จํานวน 85,132 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2551 จํานวน 21,695 ลาน
บาทหรือลดลง 20.3% ซึ่งเปนผลจากราคาผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ลดลงจาก 52.68 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบใน 9M/2551 เปน 38.09 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 9M/2552 หรือลดลง 27.7% ตาม
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ในขณะท่ีปริมาณการขายผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นจาก 218,716 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอ
วันใน 9M/2551 เปน 228,314 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 9M/2552  โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขาย
กาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย รวมถึงการขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการเวียดนาม 9-2 ซึ่งเริ่มผลิตระหวาง
ปที่แลว การขายกาซฯ ของโครงการอาทิตยเหนือและการขายน้ํามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ซึ่งเริ่มผลิตในปนี ้
อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการบงกชและโครงการไพลิน รวมท้ังปริมาณการขายกาซฯ ของ
โครงการยาดานาลดลง 

EBITDA และ EBIT ใน 9M/2552 ลดลงจาก 9M/2551 จํานวน 18,395 ลานบาทและ 23,172 ลานบาทตามลําดับ 
อันเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ลดลงดังกลาวขางตน มีคาใชจายเพ่ิมขึ้นจากการประมาณ
การคาความเสียหายจากเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหลจากหลุมพัฒนา Montara  H1 ในแหลง Montara ทะเลติมอร
ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จํานวน 5,174 ลานบาท นอกจากนี้ ในงวดนี้มีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น 
4,706 ลานบาท จากโครงการอาทิตยตามสินทรัพยพรอมใชงานและปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น และโครงการเวียดนาม 9-2 และ
โครงการอาทิตยเหนือตามปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามคาเสื่อมราคาของโครงการบงกชลดลงตามปริมาณการผลิตที่
ลดลง นอกจากนี้ ใน 9M/2552  มีคาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมจํานวน 10,240 ลานบาท ลดลง 3,689 ลาน
บาท เปนผลมาจากรายไดจากการขายที่ลดลง  
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• หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

 ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2551 

รายไดจากการขายใน 3Q/2552 ลดลง 6,907 ลานบาทหรือลดลง 7.8% จาก 88,293 ลานบาทใน 3Q/2551 เหลือ 
81,386 ลานบาทใน 3Q/2552 เนื่องจาก 

- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียใน 3Q/2552 ลดลงเมื่อเทียบกับ 3Q/2551 แมวาปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ีย 
(รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เพ่ิมขึ้นจํานวน 22 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
(mmcfd) จาก 3,655 mmcfd ใน 3Q/2551 เปน 3,677 mmcfd ใน 3Q/2552 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) 
หรือเพ่ิมขึ้น 0.6 % โดยเปนการเพิ่มขึ้นในกลุมลูกคาอุตสาหกรรมและ NGV 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลงจาก 1,071,933 ตัน ใน 3Q/2551 เปน 1,068,695 ตัน ใน 
3Q/2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 21,268 ตัน ใน 3Q/2551 และ 57,124 ตัน ใน 
3Q/2552 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือลดลง 0.3% โดยเปนการลดลงของปริมาณผลิตภัณฑ NGL และ LPG ทั้งนี้ ความสามารถใน
การใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียลดลงจากระดับ 95.63% ใน 3Q/2551 มาที่ระดับ 92.2% ใน 3Q/2552 โดยมี
สาเหตุหลักเนื่องจาก Minor Planned Shutdown ของโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 เปนเวลา 10 วัน  

- ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ปรับลดลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาเอทิลีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA Ethylene) เฉล่ียลดลง 25.3% จาก 1,379 
เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 3Q/2551 เปน 1,030 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 3Q/2552 สวนราคาโพรพิลีน (Propylene) เฉล่ียลดลง 
33.7% จาก 1,574 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 3Q/2551 เปน 1,044 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 3Q/2552 ในขณะที่ราคาโพลีเอทิลีน
ชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene หรือ HDPE) และโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เฉล่ีย 3Q/2552 อยูที่ 
1,249 และ 1,190 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตามลําดับ ตํ่ากวา 3Q/2551 ซึ่งอยูที่ 1,709 และ 1,805 เหรียญสหรัฐฯตอตันตามลําดับ 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้ลดลงจาก 3Q/2551 จํานวน 7,331 ลานบาทหรือลดลง 38.1% สาเหตุหลักมา
จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงตามราคาตลาดของผลิตภัณฑที่ใชอางอิง ทั้งในสวนของราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ใชอางอิงสําหรับ
ราคาขายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซฯ และราคาน้ํามันเตาที่ใชอางอิงราคาขายกาซธรรมชาติใหลูกคาอุตสาหกรรม ในขณะท่ี
ตนทุนคากาซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับ ปตท.มีภาระขาดทุนจากการขายกาซธรรมชาติในภาคขนสง (NGV) เพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณการขายกาซฯ ภาคขนสงที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก สงผลใหกําไรจากการขายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซฯ และกําไรจากการ
ขายกาซธรรมชาติลดลง     

EBIT ในไตรมาสนี้มีจํานวน 9,735 ลานบาท ตํ่ากวา 3Q/2551 จํานวน 7,822 ลานบาท อันเนื่องมาจาก EBITDA ที่
ลดลง และคาเส่ือมราคาที่เพ่ิมขึ้น สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาของสถานีบริการ NGV และทอเสนที่ 3 ในสวนของ
ทอสงกาซฯ จากแหลง JDA – แหลงอาทิตย ที่แลวเสร็จในป 2551  

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2552 

รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 2,738 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 3.5% จาก 78,648 ลานบาทใน 2Q/2552 เปน 
81,386 ลานบาทใน 3Q/2552 เนื่องจาก 

- ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ีย (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ) 
เพ่ิมขึ้นจํานวน 71 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,606 mmcfd ใน 2Q/2552 เปน 3,677 mmcfd ใน 3Q/2552 (ที่คา
ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น 2.0% โดยเปนการเพิ่มขึ้นมากในกลุมลูกคา IPP ในขณะที่ราคาขายกาซ
ธรรมชาติเฉล่ียใหกับลูกคาทุกกลุมปรับตัวลดลงยกเวนกลุมลูกคาอุตสาหกรรม  



7 

- ราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ เฉล่ียเพ่ิมขึ้นตามราคาตลาดปโตรเคมีที่ใชอางอิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่
ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลงจาก 1,080,153 ตัน ใน 2Q/2552 เปน 1,068,695 ตัน ใน 3Q/2552 (ไมรวม
การขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 19,917 ตัน ใน 2Q/2552 และ 57,124 ตัน ใน 3Q/2552 เพ่ือนํามา
ขายตอ) หรือลดลง 1.1% สําหรับ Utilization Rate เฉล่ียของ 3Q/2552 ลดลงจากระดับ 93.4% ใน 2Q/2552 มาที่ระดับ 92.2% 
ใน 3Q/2552  

- ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ โดยราคาเอทิลีนในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEA Ethylene) เฉล่ียเพ่ิมขึ้น 38.6% จาก 743 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 2Q/2552 เปน 1,030 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอตัน ใน 3Q/2552 สวนราคาโพรพิลีน (Propylene) เฉล่ียเพ่ิมขึ้น 31.0% จาก 797 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 2Q/2552 
เปน 1,044 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 3Q/2552 ในขณะที่ราคาโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene 
หรือ HDPE) และโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เฉล่ีย 3Q/2552 อยูที่ 1,249 และ 1,190 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันตามลําดับ สูง
กวา 2Q/2552 ซึ่งอยูที่ 1,144 และ 1,116 เหรียญสหรัฐฯตอตันตามลําดับเล็กนอย 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2552 จํานวน 2,719 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 29.5% สาเหตุ
หลักจากกําไรจากการขายกาซธรรมชาติใหแกลูกคาอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นตามราคาน้ํามันเตาที่ใชอางอิงราคาขายที่ปรับตัว
สูงขึ้น ในขณะที่ตนทุนคากาซธรรมชาติปรับตัวลดลง ขณะที่ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ที่มีผลดําเนินงานดีขึ้นจากราคาขายผลิตภัณฑ
โรงแยกกาซใหแกลูกคาปโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงมีกําไรจากกิจการทอสงกาซฯ เพ่ิมขึ้น จากมติคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานที่อนุมัติใหปรับอัตราคาบริการผานทอเพ่ิมขึ้น 2.0218 บาท/MMBTU ต้ังแตเดือน เม.ย. 2552 เปนตนไป  

EBIT ในงวด 3Q/2552 เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,691 ลานบาท ตาม EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเส่ือม
ราคาก็เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
ผลการดาํเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2552 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

รายไดจากการขายใน 9M/2552 ลดลงจํานวน 2,417 ลานบาทหรือลดลง 1.0% จาก 234,923 ลานบาทใน 9M/2551 
เหลือ 232,506 ลานบาท ใน 9M/2552 สาเหตุหลักจาก 

- ราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ เฉล่ียลดลงตามราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมทั้ง 
ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลงจาก 3,200,792 ตัน ใน 9M/2551 เหลือ 3,178,524 ตัน ใน 9M/2552 (ไม
รวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 119,033 ตัน ใน 9M/2551 และ 122,833 ตัน ใน 9M/2552 เพ่ือ
นํามาขายตอ) หรือลดลง 0.7% โดยเปนการลดลงของผลิตภัณฑ LPG และ NGL ในขณะที่ปริมาณขายผลิตภัณฑอีเทนและ 
โพรเพนมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ซื้อผลิตภัณฑมี
ความตองการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยกกาซฯ ลดลงจากระดับ 
95.81% ใน 9M/2551 มาที่ระดับ 93.42% ใน 9M/2552   

- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียปรับตัวสูงขึ้น โดยสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายกาซธรรมชาติใหแกกลุมลูกคา
ผูผลิตไฟฟาและโรงแยกกาซฯ ในขณะที่ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติโดยรวม (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุม
จุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจํานวน 2 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,519 mmcfd ใน 9M/2551 เปน 
3,521 mmcfd ใน 9M/2552 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น 0.1 % โดยเพิ่มขึ้นในกลุมลูกคา EGAT
อยางไรก็ตาม ปริมาณขายกาซธรรมชาติใหแกผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ลดลงเนื่องจากผูผลิต
กาซฯ แหลงยาดานา Shut Down เพ่ือติดตั้งอุปกรณ Compressor ในชวงตนป 2552 ทําใหสงกาซฯ ไดนอยลง 
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รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : ตัน 3Q/2551 2Q/2552 3Q/2552 
เพ่ิม(ลด) 

9M/2551 9M/2552 เพ่ิม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 626,176 605,277 594,119 (5.1%) (1.8%) 1,856,775 1,790,324 (3.6%) 
กาซอีเทน 256,469 274,931 273,665 6.7% (0.5%) 787,428 793,818 0.8% 
กาซโพรเพน 51,977 64,955 67,507 29.9% 3.9% 139,663  201,909 44.6% 
กาซโซลีนธรรมชาติ 137,311 134,989 133,404 (2.9%) (1.2%) 416,925 392,475 (5.9%) 
รวม 1,071,933 1,080,153 1,068,695 (0.3%) (1.1%) 3,200,792 3,178,525 (0.7%) 

 
  รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้  

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 3Q/2551 2Q/2552 3Q/2552 
เพ่ิม(ลด) 

9M/2551 9M/2552 เพ่ิม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 1/, 4/ 874 405 535 (38.8%) 32.1% 855 462 (45.9%) 
Ethylene 2/ 1,379 743 1,030 (25.3%) 38.6% 1,334 800 (40.0%) 
Propylene 2/ 1,574 797 1,044 (33.7%) 31.0% 1,462 838  (42.7%) 
High Density Polyethylene 2/ 1,709 1,144 1,249 (26.9%) 9.2% 1,665 1,109 (33.4%) 
Polypropylene 2/ 1,805 1,116 1,190 (34.1%) 6.6% 1,684 1,064 (36.8%) 
Naphtha 3/ 905 470 556 (38.6%) 18.3% 882 467 (47.1%) 
หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใหคงราคา LPG 

ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ 10.996 บาทตอกิโลกรัม 
 

- ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ซึ่งใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ มีการ
ปรับตัวลดลงอยางมากในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันดิบและเปนผลมาจากความตองการใชที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวลง สงผลใหราคาแนฟทาในตลาดเอเชีย 9M/2552 เฉล่ียอยูที่ 467 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ลดลงจากราคา 9M/2551 เฉล่ีย
ที่ 882 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน หรือลดลง 47.1% สําหรับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในสายโอเลฟนส ราคาเอทิลีนในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEA Ethylene) เฉล่ีย 9M/2552 อยูที่ 800 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ตํ่ากวา 9M/2551 ซึ่งอยูที่ 1,334 เหรียญ
สหรัฐฯตอตันหรือลดลง 40.0%  

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในงวด 9M/2552 ลดลงจากงวด 9M/2551 จํานวน 22,094 ลานบาทหรือลดลง 45.2% 
สวนใหญเปนผลมาจากการลดลงของกําไรจากการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ เนื่องจากการปรับลดลงของราคาขายผลิตภัณฑ 
ตามราคาตลาดของปโตรเคมีอางอิงที่ลดลง ราคาขายกาซธรรมชาติใหลูกคาอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันเตาที่ใช
อางอิง ในขณะที่ตนทุนคากาซธรรมชาติสูงขึ้น ประกอบกับมีผลขาดทุนจากการขาย NGV เพ่ิมขึ้นตามปริมาณขาย NGV ที่
เพ่ิมขึ้น สงผลใหเกิดผลขาดทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาขายต่ํากวาราคาตนทุน ซึ่งรัฐยังคงควบคุมราคาขายปลีก NGV ไวที่ 8.50 
บาทตอกิโลกรัม ขณะที่กําไรจากกิจการทอสงกาซฯ เพ่ิมขึ้น จากมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานอนุมัติปรับอัตรา
คาบริการผานทอเพ่ิมขึ้น 2.0218 บาท/MMBTU ต้ังแตเดือน เม.ย. 2552  

EBIT ในงวด 9M/2552 ลดลงตาม EBITDA ที่ลดลงดังกลาวขางตน ประกอบกับคาเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้น สวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาของสถานีบริการ NGV และทอเสนที่ 3 ในสวนของทอสงกาซฯ จากแหลง JDA – แหลงอาทิตย ที่
แลวเสร็จในป 2551 
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� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

• หนวยธุรกิจนํ้ามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2551 

รายไดการขายใน 3Q/2552 ลดลงจาก 3Q/2551 จํานวน 155,758 ลานบาทหรือคิดเปน 30.3% เปนผลมาจากราคา
ขายน้ํามันที่ลดลง โดยราคาเฉล่ียของน้ํามันดิบดูไบลดลง 40.3% จาก 113.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 3Q/2551 เปน 67.8 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 3Q/2552 แมวาปริมาณขายในไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้น 2,180 ลานลิตรหรือรอยละ 11.9% จาก 18,251 
ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,247,786 บารเรลตอวันใน 3Q/2551 เปน 20,431 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,396,851 บารเรลตอวันใน
ไตรมาสนี้ ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสท และน้ํามันสําเร็จรูปในหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ และการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายน้ํามันดีเซลและเบนซินในหนวยธุรกิจน้ํามัน   

EBITDA ใน 3Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2551 จํานวน 2,918 ลานบาทหรือคิดเปน 138.4 % เนื่องจากมีกําไรขั้นตน
ตอหนวยจากการขายน้ํามันสูงขึ้น ขณะที่กําไรจากการขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของธุรกิจการคาระหวางประเทศลดลงตาม
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง เชนเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,870 ลานบาทตาม EBITDA ที่เพ่ิมขึ้น 

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2552 

รายไดการขายใน 3Q/2552 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 54,501 ลานบาทหรือคิดเปน 18.0% เปนผลมาจากทั้ง
ปริมาณขายและราคาขายน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบเพ่ิมขึ้น 14.3% จาก 59.3 เหรยีญสหรัฐฯ ตอบารเรล
ใน 2Q/2552 เปน 67.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 3Q/2552  สวนปริมาณขายในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้น 834 ลานลิตรหรือรอยละ 
4.3% จาก 19,597 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,354,651 บารเรลตอวันใน 2Q/2552 เปน 20,431 ลานลิตรหรือเทียบเทา 
1,396,851 บารเรลตอวันในไตรมาสนี้ ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายน้ํามันดิบในหนวยธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศ ขณะที่หนวยธุรกิจน้ํามันปริมาณการขายลดลงโดยลดลงมากในกลุมดีเซล ขณะที่ LPG เพ่ิมขึ้น 

EBITDA ใน 3Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2552 จํานวน 905 ลานบาทหรือคิดเปน 22.0% โดยสวนใหญเปนผลมาจาก
การขายน้ํามันสําเร็จรูปของธุรกิจการคาระหวางประเทศและการขายในกลุมน้ํามันอากาศยานของธุรกิจน้ํามัน สงผลให EBIT ใน
ไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,045 ลานบาทตาม EBITDA  ที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่คาเสื่อมราคาลดลง  

 
ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2552 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

รายไดจากการขายใน 9M/2552 ลดลง 559,538 ลานบาทหรือลดลง 38.5% เปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉล่ียใน 
9M/2552 ที่ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาก โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียใน 9M/2552 ปรับตัวลดลงถึง 
46.9% จาก 107.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 9M/2551 มาอยูที่ระดับ 57.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 9M/2552 สําหรับ
ปริมาณขายในงวดนี้เพ่ิมขึ้น 2,522  ลานลิตร หรือคิดเปน 4.5% จาก 55,939 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,284,130 บารเรลตอวัน
ใน 9M/2551 เปน 58,461 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,346,940 บารเรลตอวันใน 9M/2552  ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสทและสินคาสําเร็จรูปในหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ ขณะที่ปริมาณขายในหนวยธุรกิจ
น้ํามันลดลง 

EBITDA ใน 9M/2552 เพ่ิมขึ้นจากงวด 9M/2551 จํานวน 4,931 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากมีกําไรขั้นตนตอหนวย
จากการขายน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศสูงขึ้น ขณะที่หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศมีกําไรลดลงสวนใหญเปนผลมากําไรจาก
การขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทซึ่งลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง สงผลให EBIT ในงวดนี้เพ่ิมขึ้น 4,696 ลาน
บาทตาม EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน  ขณะที่คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 
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• หนวยธุรกิจปโตรเคมี 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2551 

ใน 3Q/2552 บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในหนวยธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดจากการขายจํานวน 8,856 ลาน
บาท ลดลงจาก 3Q/2551 จํานวน 1,092 ลานบาทหรือลดลง 11.0% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียของ PTTPM 
(บริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจการตลาดของผลิตภัณฑโพลิเมอร) ลดลง 27.0% เมื่อเทียบกับ 3Q/2551 แมวาปริมาณขายจะเพิ่มขึ้น 
30.7%  

EBITDA ใน 3Q/2552 เพ่ิมขึ้น 24 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 9.2% จาก 261 ลานบาทใน 3Q/2551 เปน 285 ลานบาทใน 
3Q/2552 และ EBIT เพ่ิมขึ้น 14 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 6.3% จาก 224 ลานบาทใน 3Q/2551 เปน 238 ลานบาทใน 3Q/2552   

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2552 

รายไดจากการขายใน 3Q/2552 มีจํานวน 8,856 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2552 จํานวน 904 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
11.4% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียและปริมาณขายของ PTTPM เพ่ิมขึ้น 13.3% และ 0.8% เมื่อเทียบกับ 
2Q/2552  

EBITDA ลดลง 80 ลานบาท จาก 365 ลานบาทใน 2Q/2552 เปน 285 ลานบาทใน 3Q/2552 หรือลดลง 21.9% 
นอกจากนี้ EBIT ลดลง 87 ลานบาท จาก 325 ลานบาทใน 2Q/2552 เปน 238 ลานบาทใน 3Q/2552 หรือลดลง 26.8%  

 
ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2552 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

รายไดจากการขายใน 9M/2552 จํานวน 23,591 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2551 จํานวน 5,757 ลานบาทหรือลดลง 
19.6% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียของ PTTPM ลดลง 30.8% เมื่อเทียบกับ 9M/2551 แมวาปริมาณขายจะ
เพ่ิมขึ้น 18.8%  

EBITDA เพ่ิมขึ้นจาก 9M/2551 จํานวน 55 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 6.5% รวมท้ัง EBIT ในงวดนี้ก็เพ่ิมขึ้นจํานวน 38 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 5.2%   

 

กําไรสุทธิ  

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2551 

ใน 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 16,987 ลานบาทหรือคิดเปน 6.01 บาทตอหุน ลดลงจาก 3Q/2551 
จํานวน 890 ลานบาท หรือลดลง 5.0% ทั้งนี้ นอกจากเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท.และบริษัท
ยอยดังกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 8,751 ลานบาทหรอืคิดเปน 253.3% จากสวนแบงขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 3,455 ลานบาทใน 3Q/2551 เปนสวนแบงกําไรฯ 5,296 ลานบาท ใน 3Q/2552 โดยมีสาเหตุหลักมา
จาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกลั่นดีขึ้นจากคาการกลั่น (GRM) ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากสตอก
น้ํามัน (Stock Gain/Loss) เนื่องจากงวด 3Q/2551 มีผลขาดทุนจากสตอกน้ํามันสูง จากการที่ราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป
ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบมายังภูมิภาคตางๆ 
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ทั่วโลก โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท. 
เพ่ิมขึ้นจาก -6.58 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 3Q/2551 เปน 2.58 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 3Q/2552 และธุรกิจปโตรเคมี
สายอะโรเมติกสมีผลการดําเนินงานดีขึ้นเนื่องจาก P2F ของผลิตภัณฑอะโรเมติกสสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

 -  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในธรุกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสลดลง เนื่องจาก P2F margin ที่ปรับตัวลดลง
มาก โดยเฉพาะ MEG แมวาใน 3Q/2551 โรงโอเลฟนส I4-1 หยุดผลิตเพ่ือซอมแซมเครื่องจักรเปนเวลา 11 วัน และโรง HDPE 
ของ BPE (บริษัทยอยของ PTTCH) หยุดผลิตเพ่ือบํารุงรักษาเปนเวลา 30 วัน  

: ใน 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 922 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2551 ที่มี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 25 ลานบาท 

: ภาษเีงินไดใน 3Q/2552 ลดลง 8,599 ลานบาท หรือคิดเปน 53.5% ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง 

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2552 

กําไรสุทธิของ ปตท.และบริษัทยอยใน 3Q/2552 มีจํานวน 16,987 ลานบาท หรือคิดเปน 6.01 บาทตอหุน ลดลงจาก 
2Q/2552 จํานวน 2,908 ลานบาท หรือลดลง 14.6% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท.และบริษัท
ยอยดังกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจํานวน 2,729 ลานบาทหรือคิดเปน 34.0% จาก 8,025 ลานบาทใน 
2Q/2552 เปน 5,296 ลานบาทใน 3Q/2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกลั่นลดลง อันเนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัวลง โดยคาการกลั่น
ของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท.ลดลงจาก 8.81 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอบารเรลใน 2Q/2552 เปน 2.58 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 3Q/2552 เปนผลมาจากทั้ง Market GRM และกําไรจากสตอก
น้ํามันที่ลดลง เนื่องจากอุปทานที่เพ่ิมขึ้นจากโรงกลั่นใหมในจีนและอินเดีย รวมท้ังความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปยังคงชะลอตัว 
แมเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัวก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกส มีสวนตางราคาฯ ของเบนซีน และโทลูอีนเพ่ิมขึ้น 
จากความตองการใชเพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปขั้นปลายของผลิตภัณฑเบนซีน โดยเฉพาะจากประเทศจีน
และอินเดีย ประกอบกับอุปทานในภูมิภาคเอเชียยังคงตึงตัว เนื่องจากผูผลิตอะโรเมติกสในเอเชียมีการหยุดซอมบํารุงจากปญหา
ทางดานเทคนิค แตมีสวนตางราคาฯ ของ Paraxylene ลดลง เปนผลมาจากความตองการในอุตสาหกรรมสิ่งทอซบเซาลง
หลังจากที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงครึ่งปแรกของป 2552 และมีกําลังการผลิตใหมที่เพ่ิมเขามาจากประเทศจีนและตะวันออก
กลาง 

 -  ผลการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นของบริษัทรวมในธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส เนื่องจาก P2F margin ที่ปรับตัว
สูงขึ้น โดยเฉพาะ Ethylene และ Propylene ที่เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนทั้งนี้มีสาเหตุหลักจากอุปทานตึงตัวจากการ
ขนสงลาชาของ Cargo จากตะวันออกกลางมายังภูมิภาคเอเชีย และหนวย crackers หลายแหงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมี
การปดดําเนินงาน นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการใช LPG เปนวัตถุดิบปโตรเคมีสูงขึ้นจึงทําใหปริมาณการผลิตเอทิลีนนอยลง   

: ใน 3Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 922 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2552 ที่มีกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2,840 ลานบาท 

: ภาษีเงินไดใน 3Q/2552 ลดลง 2,690 ลานบาท หรือคิดเปน 26.5% ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง  
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ผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2552 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

ใน 9M/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 44,331 ลานบาท หรือคิดเปน 15.69 บาทตอหุน ลดลงจาก
9M/2551 จํานวน 29,563 ลานบาท หรือลดลง 40.0% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท.และบริษัท
ยอยดังกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจาํนวน 1,910 ลานบาทหรือคิดเปน 10.8% จาก 17,638 ลานบาท 
ใน 9M/2551 เปน 15,728 ลานบาท ใน 9M/2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ลดลง เนื่องจาก Product-to-Feed ที่ปรับตัว
ลดลง โดยเฉพาะ MEG เนื่องจากมีกําลังการผลิตใหมเขามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกลั่นเพ่ิมขึ้น  สวนใหญเปนผลมาจากธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเม
ติกสที่มี P2F margin สูงขึ้น ในขณะที่ คาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา 
hedging) ของกลุม ปตท. ลดลงเล็กนอยจาก 6.43 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 9M/2551 เหลือ 6.37 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 
ใน 9M/2552   

: ใน 9M/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3,147 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 9M/2551 
จํานวน 1,895 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 151.4% 

: ภาษีเงินไดใน 9M/2552 มจีํานวน 24,574 ลานบาท ลดลงจาก 9M/2551 จํานวน 14,295 ลานบาท หรือคิดเปน 
36.8% ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง  

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 3Q/2551 2Q/2552 3Q/2552 
% เพิ่ม(ลด) 

9M/2551 9M/2552 
% 

เพิ่ม(ลด) YoY QoQ 
บริษัทรวมธุรกิจการกลั่น (5,612) 7,348 3,839 168.4% (47.8%) 9,483 13,836 45.9% 
บริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมี 2,131 1,019 1,370 (35.7%) 34.4% 7,805 2,212 (71.7%) 
บริษัทรวมธุรกิจนํ้ามัน 75 115 89 18.7% (22.6%) 286 330 15.4% 
บริษัทรวมธุรกิจกาซ (113) (576) (101) 10.6% 82.5% (113) (974) (761.9%) 
บริษัทรวมธุรกิจอื่น 64 119 99 54.7% (16.8%) 177 324 83.1% 
รวม (3,455) 8,025 5,296 253.3% (34.0%) 17,638 15,728 (10.8%) 
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2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2551 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
แสดงไดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรพัย 30 ก.ย. 2552 31 ธ.ค. 2551 เพ่ิม / (ลด) % 
สินทรัพยหมนุเวียน 311,310 243,414 67,896 27.9 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 201,336 187,072 14,264 7.6 
ที่ดินอาคารและอปุกรณ-สุทธิ 460,191 374,614 85,577 22.8 
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่นๆ 126,247 80,093 46,154 57.6 
รวมสินทรัพย 1,099,084 885,193 213,891 24.2 
หน้ีสิน     
หนี้สินหมุนเวียน 211,053 169,271 41,782 24.7 
เงินกูยมืระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป) 

355,680 239,125 116,555 48.7 

หนี้สินไมหมนุเวียนอืน่ๆ 58,218 46,261 11,957 25.8 
รวมหนี้สิน 624,951 454,657 170,294 37.5 
สวนของผูถอืหุน     
สวนของผูถอืหุนบริษัทฯ 413,667 383,579 30,088 7.8 
สวนของผูถอืหุนสวนนอย 60,466 46,957 13,509 28.8 
รวมสวนของผูถือหุน 474,133 430,536 43,597 10.1 
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 1,099,084 885,193 213,891 24.2 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 1,099,084 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 
213,891 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 24.2% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 67,896 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 27.9% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงิน
รับที่เพ่ิมขึ้น 35,471 ลานบาทจากลูกหนี้คาน้ํามันดิบ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นรวม 
23,170 ลานบาท รวมท้ังสินคาคงเหลือและพัสดุคงเหลือเพ่ิมขึ้น 9,383 ลานบาท  

: เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น 14,264 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 7.6% สาเหตุหลักจากการ
รับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมสําหรับผลประกอบการ 9M/2552 จํานวน 15,728 ลานบาท และคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
ระยะยาวจํานวน 2,364 ลานบาท ในขณะที่งวดนี้ มีการเงินปนผลรับจากบริษัทรวม จํานวน 5,708 ลานบาท 

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 85,577 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 22.8% สวนใหญเปนผลมาจาก (1) สินทรัพยเพ่ือ
การสํารวจและผลติปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 36,652 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักจากสินทรัพยระหวางกอสรางของ Montara ในโครงการพี
ทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ซึ่งเปนโครงการที่ไดจากการเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท Coogee Resources Limited (CRL) (ภายหลัง
เปล่ียนชื่อเปน PTTEP Australasia Limited (PTTEP AA)) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 ของ ปตท.สผ. (2) จากโครงการตางๆ 
ของ ปตท.ที่เพ่ิมขึ้นรวม 29,115 ลานบาท จากงานกอสรางโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6, โครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทนและ
โครงการกาซธรรมชาติสําหรบัยานยนต (Natural Gas for Vehicle – NGV) เชน การกอสรางสถานี NGV, รถขนกาซฯ, ถังและ
อุปกรณ NGV สําหรับติดตั้งรถขนสงกาซฯ เปนตน และ (3) เปนผลมาจากสินทรัพยที่ไดจากการที่ PTTML (เดิมชื่อ Lints ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ PTT INTER) ไดเขาซื้อหุนสามัญ 60% ใน บริษัท Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) ซึ่ง
ภายหลังเปล่ียนชื่อเปน บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty. Ltd. (PTTAPM) โดยมีมูลคาสินทรัพยทั้งส้ิน 4,725 ลานบาท  
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: สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 46,154 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 57.6% สาเหตุหลักจากสินทรัพยเหมืองจํานวน 
16,375 ลานบาท จากการเขาซื้อ PTTAPM ของ PTTML ดังกลาวแลวขางตน รวมท้ังคาความนิยมเพ่ิมขึ้น 10,557 ลานบาท 
โดยสวนใหญจากการเขาซื้อ PTTAPM (เดิมชื่อ SBI) ของ PTTML (เดิมชื่อ Lints) จํานวน 8,976 ลานบาท นอกจากนี้ สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพ่ิมขึ้น 6,676 ลานบาท สินคาคงเหลือสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 5,012 ลานบาท ตามราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมท้ังปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves) ในสินทรัพยไมมีตัวตนจากการเขาซื้อ 
PTTEP AA ของ ปตท.สผ. จํานวน 3,383 ลานบาท 

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมมีจํานวน 624,951 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 เปนจํานวน 170,294 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 37.5% 
โดยเปนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 41,782 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 24.7% สาเหตุหลักจากเจาหนี้การคาเพ่ิมขึ้น 40,181 
ลานบาท นอกจากนี้ เงินกูยืมระยะส้ันอื่นเพ่ิมขึ้น 4,376 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก ปตท.สผ. จัดทํา “โครงการกูเงินระยะส้ัน 
ของ ปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะส้ันแบบหมุนเวียนเปนประจําทุกเดือนใหกับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุน
สถาบันการเงิน ในขณะที่ภาษีเงินไดคางจายลดลง 8,091 ลานบาท จากการจายชําระภาษีเงินไดประจําป 2551  

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) เพ่ิมขึ้น 116,555 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
48.7% สวนใหญเปนผลมาจากการออกหุนกูของ ปตท. 50,000 ลานบาท ปตท.สผ. 40,000 ลานบาท และจากเงินกูยืมระยะยาว
ของ ปตท., HMC, PTTAC, PTT INTER และ ENCO รวมจํานวน 21,739 ลานบาท รวมท้ังมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เพ่ิมขึ้น 10,294 ลานบาท เนื่องจากระหวางป 2552 PTTEP มีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงนิจากหนี้สินเพ่ือการใชเรือผลิตและกัก
เก็บปโตรเลียม (Floating Production Storage and offloading: FPSO) ของโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ทั้งนี้ จําแนก
รายการหลักๆ ตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนไดดังนี้     

      หนวย : ลานบาท 
กําหนดชําระคืน (นับจาก
วันที่ 30 ก.ย.2552) 

ปตท. PTTEP DCAP TTM(T) TTM(M) HMC PTTAC PTT 
INTER 

ENCO รวม 

ภายใน 1 ป (30 ก.ย. 2553) 11,298.73 9,497.99 77.00 589.70 28.61 -- -- 7,100.07 -- 28,592.10 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 16,378.91 -- 77.00 758.19 55.60 206.58 -- -- 172.50 17,648.78 

เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 93,043.43 38,457.54 231.00 2,274.56 176.91 1,136.24 540.53 -- 847.50 136,707.71 

เกิน 5 ป 138,695.56 10,490.14 252.00 4,043.65 258.92 2,788.95 1,403.82 -- 3,980.00 161,913.04 
รวม 259,416.63 58,445.67 637.00 7,666.10 520.04 4,131.77 1,944.35 7,100.07 5,000.00 344,861.63 

หมายเหตุ : ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

เงินกูยืม (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 30 กันยายน 
2552 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

   หนวย : ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว ปตท. PTTEP DCAP TTM(T) TTM(M) HMC PTTAC PTT 

INTER 
ENCO รวม 

สกุลเงินบาท 194,688.28 58,445.67 637.00 -- -- 1,450.49 -- -- 5,000.00 260,221.44 

สกุลเงินตางประเทศ 64,728.35 -- -- 7,666.10 520.04 2,681.28 1,944.35 7,100.07 -- 84,640.19 

รวม 259,416.63 58,445.67 637.00 7,666.10 520.04 4,131.77 1,944.35 7,100.07 5,000.00 344,861.63 
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงนิกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

24.95% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 64.89% 100.00% 100.00% 0.00% 24.54% 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 30 กันยายน 2552 จํานวน 29,243 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  
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หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 11,957 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 25.8% สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี จํานวน 4,742 ลานบาท และประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิตจํานวน 3,230 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 474,133 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 
43,597 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 10.1% เนื่องจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 27,361 ลานบาท จากผลประกอบการใน 
9M/2552 ของ ปตท.และบริษัทยอย จํานวน 44,331 ลานบาท ในขณะที่งวดนี้มีการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการครึ่ง
หลังของป 2551 และครึ่งแรกของป 2552 จํานวนรวมทั้งส้ิน 16,970 ลานบาท นอกจากนี้มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อ
ขายเพิ่มขึ้น 1,660 ลานบาทและผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น 587 ลานบาท   

ในชวง 9M/2552 ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 
(ESOP Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ซึ่งสงผล
ใหทุนที่ออกและชําระแลวเพ่ิมขึ้น 77.77 ลานบาท (7,777,000 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึ้น 1,413.16 ลานบาท 
ทําให ณ 30 กันยายน 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 25.41 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุน
ที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 10.09 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 
2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 15.32 ลานหนวย (กําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย 28 กันยายน 2554) 

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพ่ิมขึ้น 13,509 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 28.8% สวนใหญจากผูถือหุนสวนนอยใน PTTAPM 
ดวยสัดสวน 40% จํานวน 12,153 ลานบาท รวมท้ังจากกําไรสุทธิจากผลประกอบการใน 9M/2552 ซึ่งเปนสวนของผูถือหุนสวน
นอยจํานวน 7,352 ลานบาท แมวาจะมีการจายเงินปนผลของ ปตท.สผ. จํานวน 4,610 ลานบาท 

สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น
จํานวน 14,236 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 90,819 ลานบาท เปนผลให
เงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 105,055 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 

 
จํานวน (ลานบาท)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 55,103             
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (113,788)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 73,969
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (510)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (538)
เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนระหวางงวด 14,236
เงินสดสุทธิตนงวด 90,819
เงินสดสุทธิปลายงวด 105,055
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กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 55,103 ลานบาท มาจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน
จํานวน 44,331 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน โดยรายการ
หลักที่มีผลใหกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนายรวมจํานวน 30,872 ลาน
บาท ภาษีเงินได 24,574 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 11,066 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 7,352 ลานบาท คา
ความเสียหายจากเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหล 4,754 ลานบาท และคาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 3,679 ลาน
บาท สําหรับรายการหลักที่มีผลใหกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง ไดแก สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 15,728 
ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,727 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 2,600 ลานบาท และโอนกลับสํารองปรับมลูคาสินคาคงเหลือ 
606 ลานบาท รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานสุทธิเพ่ิมขึ้น 13,724 ลานบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 113,788 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 
: เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 100,769 ลานบาท อันเนื่องมาจากการลงทุนเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย

เพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวน 48,471 ลานบาท โดยสวนใหญจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย โครงการ
กอสรางโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทนรวมจํานวน
ประมาณ 27,761 ลานบาท การกอสรางโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC 
จํานวนประมาณ 3,144 ลานบาท และโครงการกอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จํานวน
ประมาณ 3,093 ลานบาท 

: เงินจายเพ่ือลงทุนชั่วคราว 8,559 ลานบาท 
: เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ในสวนของการเขาลงทุนใน PTTAPM ของ PTTML จํานวน 5,434 ลาน

บาท 
: เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน 4,466 ลานบาท สวนใหญจากปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable 

Reserves) จากการเขาซื้อ PTTEP AA ของ ปตท.สผ.  
: เงินปนผลรับจากบริษัทรวมและบริษัทอื่นจํานวน 5,790 ลานบาท สวนใหญเปนเงินปนผลรับจาก TOP, PTTCH, 

IRPC, PTTAR และ BCP  
: เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2,022 ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 73,969 ลานบาท สวนใหญเปนเงินสดรับจากการออกหุนกู
ของ ปตท. 50,000 ลานบาท และ ปตท.สผ. 40,000 ลานบาท รวม 90,000 ลานบาท และจากเงินกูยืมระยะยาวของ ปตท., 
HMC, PTTAC, PTT INTER และ ENCO รวมจํานวน 21,739 ลานบาท และการออกตั๋วแลกเงินระยะส้ันของ ปตท.สผ.รวมทั้ง
เงินกูระยะสั้นอื่นๆ ของ ปตท.รวม 6,188 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 22,841 ลานบาท จายชําระดอกเบี้ย
จํานวน 10,459 ลานบาท ชําระคืนพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 8,400 ลานบาท รวมท้ังชําระเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวของ 
ปตท.และบริษัทยอยรวม 4,456 ลานบาท  
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อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ 3Q/2552 และ 9M/2552 ซึ่งคํานวณตามสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนดังนี้ 

 

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย 3Q/2551    2Q/2552 3Q/2552 9M/2551 9M/2552 

อัตราสวนสภาพคลอง       
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.35 1.26 1.29 1.35 1.29 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.06 1.01 1.03 1.06 1.03 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร       
อัตราสวนกําไรข้ันตน % 9.67 9.18 9.16 8.66 9.17 
อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ % 3.00 5.00 3.74 4.33 3.81 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน       
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.06 1.27 1.32 1.06 1.32 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา 18.94 5.83 12.73 15.49 8.65 
กําไรตอหุน       
กําไร (ขาดทุน)ตอหุน  บาท/หุน 6.34 7.04 6.01 26.21 15.69 

 

3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ป 2552 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 4 ป 2552 (4Q/2552) ตามการคาดการณของ IMF ณ เดือนตุลาคม 2552 คาดวา จะกลับมา
ขยายตัวเปนบวกที่อัตรา 0.7% เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หลังจากที่หดตัวตอเนื่องกันตลอด 4 ไตรมาสที่ผานมา 
และคาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2552 จะหดตัว 1.1%  

สําหรับเศรษฐกิจไทยตามการคาดการณของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อเดือนกันยายน 2552 คาดวาเศรษฐกิจ
ไทยจะกลับมาขยายตัวเปนบวกไดใน 4Q/2552 เชนกัน โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญจากการใชจายของภาครัฐโดยเฉพาะรายจาย
เพ่ือการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง และการปรับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจคูคาโดยเฉพาะประเทศในเอเชีย โดย
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาจะหดตัวรอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา  

อยางไรก็ตามทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะชะลอตัวลงอีกครั้ง ภายหลังจาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ ส้ินสุดลง ในขณะที่ระดับหนี้สาธารณะ (Public Debt) ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการดําเนิน
นโยบายการคลังแบบผอนคลายอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลใหมีขอจํากัดทางการคลังมากขึ้นและทําใหการกระตุนเศรษฐกิจใน
ระยะตอไปเปนไปไดยากขึ้น 

แนวโนมราคาน้ํามันดิบใน 4Q/2552  คาดวาจะเฉล่ียอยูที่ระดับประมาณ 65-75 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล (ราคาเฉลี่ย
ทั้งปคาดวาจะอยูที่ระดับประมาณ 60-65 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล) โดยสภาวะเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือน
ความตองการใชน้ํามันของโลก ซึ่งดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจตางๆ บงชี้วาเศรษฐกิจโลกผานจุดต่ําสุดแลว ทั้งนี้ สํานักงานพลังงาน
สากล (International Energy Agency - IEA) ไดคาดการณความตองการใชน้ํามันของโลกในเดือนตุลาคม 2552วา จะเพิ่มสูงขึ้นจาก 
84.60 ลานบารเรลตอวันใน 3Q/2552 เปน 85.2 ลานบารเรลตอวัน ใน 4Q/2552 และคาดวาในป 2553 ความตองการใชน้ํามันจะ
เพ่ิมสูงขึ้นเปน 86.1 ลานบารเรลตอวัน 

 


