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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 4 ป 2550 และป 2550  
เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2549 

1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 
เศรษฐกิจไทยในป 2550 มีการขยายตัวโดยมีปจจัยจากภาคการสงออกและการเรงเบิกจายงบประมาณของภาครัฐเปน

ปจจัยสนับสนุนหลัก แมวาไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท ในขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง
จากปกอน หากแตมีการปรับตัวดีขึ้นบางในชวงครึ่งหลังของป 2550 สงผลใหเศรษฐกิจไทยในป 2550 ขยายตัวในอัตรา 4.8% 
สําหรับปริมาณการใชปโตรเลียมที่เปนเชื้อเพลิงในป 2550 เพิ่มขึ้น 1.8% จากปกอน โดยการใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม 
(รวม NGV) ขยายตัวสูงสุด 26.2% รองลงมาคือการใช LPG ขยายตัว 14.3% เนื่องจากยังมีการใหการสนับสนุนราคา LPG ตาม
นโยบายของภาครัฐ ในขณะที่การใชน้ํามันเตาลดลงถึง 27.9% เนื่องจากการใชกาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อทดแทน
น้ํามันเตาเพิ่มขึ้นภายหลังการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 แลวเสร็จ  สําหรับความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.2% จากปกอน สวนการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีภายในประเทศยังคงขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และยังสามารถสงออกไปยังประเทศที่มีความตองการในการบริโภคสงู อาทิเชน ประเทศ จีน  

ในไตรมาส 4 ป 2550 (Q4/2550) ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย 433,788 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4  
ป 2549 (Q4/2549) จํานวน 153,226 ลานบาท หรือคิดเปน 54.6% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
รวมทั้งคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 35,028 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2549 
จํานวน 4,886 ลานบาท หรือคิดเปน 16.2% มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 8,938 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
Q4/2549 จํานวน 7,570 ลานบาท หรือคิดเปน 553.2% โดยใน Q4/2550 ปตท. ไดบันทึกคาใชจายตามคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดจํานวน 2,825 ลานบาทอันเปนผลมาจากการแบงแยกทรัพยสินของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยใหกับกระทรวงการคลัง
และการเชาทรัพยสินดังกลาวจากกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาฯ ใน Q4/2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน (กอนภาษี)
จํานวน 7,752 ลานบาทจากการจําหนายเงินลงทุนบางสวนในบมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH), บมจ.ไทยออยล (TOP) และบมจ.
ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) และมีกําไรสุทธิจํานวน 24,457 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2549 จํานวน 8,576 ลานบาท 
หรือคิดเปน 54.0%  

สําหรับผลการดําเนินงานของป 2550 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,495,806 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 281,821 ลานบาทหรือคิดเปน 23.2% จากชวงเดียวกันของปกอน มี EBITDA จํานวน 147,346 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 
4,671 ลานบาทหรือคิดเปน 3.3%  มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 31,080 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 11,941 
ลานบาทหรือคิดเปน 62.4% โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมตั้งแต 9 
พฤศจิกายน 2550 รวมถึงการรับรูผลประกอบการของ บมจ.ไออารพีซี (IRPC) ตามวิธีสวนไดเสียเต็มปในป 2550 ในขณะที่ ปตท.
เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน IRPC ตามวิธีสวนไดเสียในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 ในป 2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
(กอนภาษี) จํานวน 8,428 ลานบาทจากการจําหนายเงินลงทุนบางสวนใน PTTCH, TOP, PTTEP, ATC และ บริษัท โรงกลั่นน้ํามัน
ระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ในขณะที่ป 2549 มีกําไรจากการจําหนายหุนสามัญของ RRC (กอนภาษี) จํานวน 7,130 ลานบาท 
และมีกําไรสุทธิ 97,804 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,221 ลานบาทหรือคิดเปน 2.3%  

ทั้งนี้ สําหรับผลประกอบการ Q4/2550 และป 2550 (เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน) ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของบริษัทยอย/บริษัทรวม การลงทุนในบริษัทยอย/บริษัทรวม และการควบกิจการของบริษัทในเครือ ที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 

  2 

- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) เปนบริษัทยอย โดย ปตท.ถือหุนใน
สัดสวน 100% เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของ ConocoPhillips Company (COP) และในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 PTTRB ไดรับโอน
ธุรกิจคาปลีกน้ํามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ COP ทั้งหมด  

- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการ
ถือหุน 100% 

- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTT INTER) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการ
ถือหุน 100%  

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ (PTTGE) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการถือ
หุน 100% 

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดลดสัดสวนการถือหุนใน PTTCH ลงเหลือรอยละ 49.80 สงผลให PTTCH 
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. และสงผลให บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL), บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี (PTTUT) และ 
บจ. พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส (PTTICT) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท.นับตั้งแตวันดังกลาวเชนกัน  

- เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) (ATC)และ บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) ไดจด
ทะเบียนการควบรวม ATC และ RRC เปน บมจ.ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR) โดยการควบบริษัทดังกลาวสงผลให 
ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน PTTAR 48.66%  

- เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ปตท.ไดเขาซื้อหุนใน บจ.เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส 
(NPTC) จาก บจ.Toyo Thai Corporation สงผลให ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน NPTC 40% 

ทั้งนี้ ผลประกอบการ Q4/2550 เทียบกับ Q4/2549 และ ป2550 เทียบกับ ป2549 สรุปได ดังนี้  
   หนวย : ลานบาท 

 Q4/2550 Q4/2549 เพิ่ม(ลด) 2550 2549 เพิ่ม(ลด) 

ยอดขาย 433,788 280,562 153,226 54.6% 1,495,806 1,213,985 281,821 23.2% 
: น้ํามัน 1/ 359,822 210,691 149,130 70.8% 1,209,070 995,443 213,627 21.5% 
: กาซ ฯ 2/ 69,509 62,981 6,528 10.4% 267,408 244,684 22,725 9.3% 
: ปตท.สผ. 22,898 18,313 4,585 25.0% 81,530 76,419 5,111 6.7% 
: การกลั่น 3/ - - - - - 76,389 (76,389) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 14,555 21,670 (7,115) (32.8%) 70,749 76,676 (5,927) (7.7%) 
: อื่นๆ 5/ - - - - - - - - 
: รายการระหวางกัน (32,995) (33,093) 97 0.3% (132,951) (255,625) 122,674 48.0% 

EBITDA 35,028 30,142 4,886 16.2% 147,346 142,675 4,671 3.3% 
: น้ํามัน 1/ 1,203 (582) 1,785 306.5% 8,607 5,003 3,604 72.0% 
: กาซ ฯ 2/ 13,378 10,284 3,094 30.1% 54,685 44,806 9,879 22.0% 
: ปตท.สผ. 17,884 14,462 3,422 23.7% 66,850 63,313 3,536 5.6% 
: การกลั่น 3/ - - - - - 6,469 (6,469) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 3,405 6,035 (2,630) (43.6%) 19,751 24,334 (4,583) (18.8%) 
: อื่นๆ 5/ (831) 54 (885) (1,639.1%) (2,482) (620) (1,862) (300.6%) 
: รายการระหวางกัน (12) (111) 100 89.6% (65) (631) 566 89.6% 
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 Q4/2550 Q4/2549 เพิ่ม(ลด) 2550 2549 เพิ่ม(ลด) 

EBIT 27,322 23,932 3,390 14.2% 118,896 115,920 2,976 2.6% 
: น้ํามัน 1/ 444 (1,110) 1,554 140.0% 6,055 2,949 3,106 105.3% 
: กาซ ฯ 2/ 11,914 8,861 3,053 34.5% 49,550 39,235 10,315 26.3% 
: ปตท.สผ. 13,539 11,138 2,402 21.6% 50,879 48,415 2,464 5.1% 
: การกลั่น 3/ - - - - - 5,728 (5,728) (100.0%) 
: ปโตรเคมี 4/ 3,121 5,392 (2,271) (42.1%) 16,979 21,642 (4,663) (21.5%) 
: อื่นๆ 5/ (871) 40 (911) (2,286.5%) (2,635) (668) (1,967) (294.6%) 
: รายการระหวางกัน (826) (389) (438) (112.6%) (1,933) (1,382) (551) (39.9%) 

กําไรสุทธิ 24,457 15,881 8,576 54.0% 97,804 95,582 2,221 2.3% 

กําไรสุทธิตอหุน 
(บาท/หุน) 

8.68 5.66 3.02 53.4% 34.82 34.14 0.68 2.0% 

หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล (Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด 
(PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) และรวมบริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก 
จํากัด (PTTRB) ตั้งแต 25 พฤษภาคม 2550 

                  2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M) และบริษัทผลิต
ไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) บริษัท พีทีที 
แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) ในขณะที่รวมบริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 และรวมบริษัทผลิตไฟฟา
และพลังงานรวม (CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) ตั้งแต 27 สิงหาคม 2550 และ 1 ตุลาคม 2550 
ตามลําดับ 

                  3/ รวมงบการเงินบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ในชวงที่ RRC มีสถานะเปนบริษัทยอย 
                  4/ รวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) และรวมบริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ตั้งแตเดือนกันยายน 

2549 และรวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุน
ตั้งแตวันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2549 ตามลําดับ ในขณะที่รวม บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน 
จํากัด (PTTPE) ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และรวมบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) 
ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

                  5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และรวมบริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) ตั้งแตวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2550 ในขณะที่รวมบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTTICT) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

 กลุมธุรกิจน้ํามัน  
รายไดจากการขายใน Q4/2549 เพิ่มขึ้น 149,130 ลานบาทหรือคิดเปน 70.8% โดยปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 3,906 

ลานลิตร หรือคิดเปน 30.4% จาก 12,860 ลานลิตร หรือเทียบเทา 879,224 บารเรลตอวันใน Q4/2549 เปน 16,766 ลานลิตร หรือ
เทียบเทา 1,146,273 บารเรลตอวันใน Q4/2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนขายน้ํามันในประเทศและการคาสากล ทั้งนี้สวน
ใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนการคาสากล ซึ่งสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป และผลิตภัณฑปโตร
เคมี นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยใน Q4/2550 ที่สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนตามราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

EBITDA ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 1,785 ลานบาทจากไตรมาสเดียวกันของปกอนที่มีขาดทุนกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนาย (Negative EBITDA) จํานวน 582 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตนตอหนวยจากการขาย
น้ํามันในประเทศ  
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EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 1,554 ลานบาท จาก Negative EBIT 1,110 ลานบาทในไตรมาส 4/2549 สวนใหญเปนผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA  ดังกลาวขางตน รวมทั้งคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง 

สําหรับป 2550 รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพิ่มขึ้น 213,627 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.5% โดยมีปริมาณขาย
เพิ่มขึ้น 11,789 ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้น 22.0% จาก 53,613 ลานลิตร หรือเทียบเทา 923,898 บารเรลตอวัน ในป 2549 เปน 65,401 
ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,127,037 บารเรลตอวันในป 2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของการคาสากล ซึ่งสวนใหญมาจาก
ปริมาณขายน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี และ แนฟทา นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นยังเปนผลจากราคาขาย
น้ํามันเฉลี่ยในป 2550 ที่สูงกวาราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในป 2549 อันเนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

EBITDA เพิ่มขึ้น 3,604 ลานบาทจาก 5,003 ลานบาทในป 2549 เปน 8,607 ลานบาทในป 2550 หรือเพิ่มขึ้น 72.0% ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตนตอหนวยจากการขายน้ํามันในประเทศ โดยสวนใหญเปนผลมาจากในป 2550 มี
กําไรจากสินคาคงเหลือ (Stock gain) จํานวนประมาณ 3,200 ลานบาท  

EBIT ป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 3,106 ลานบาท หรือคิดเปน 105.3% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA 
ดังกลาวขางตน รวมทั้งคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง 

 กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาต ิ

• กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
รายไดจากการขายใน Q4/2550 เพิ่มขึ้นจาก Q4/2549 จํานวน 6,528 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 10.4% เนื่องจาก 
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) 

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 209 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,075 mmcfd ใน Q4/2549 เปน 3,284 mmcfd ใน Q4/2550 (ที่คา
ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 6.8% จากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในสวนของลูกคาทุกกลุม
ยกเวน กฟผ. ( EGAT)  

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 943,844 ตันใน Q4/2549 เปน 1,106,965 ตัน ใน Q4/2550 
(ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 58,591 ตัน ใน Q4/2549 และ 77,879 ตัน ใน Q4/2550 เพื่อนํามา
ขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 17.3% ทั้งนี้ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเปนการเพิ่มขึ้นใน
ทุกผลิตภัณฑ ยกเวนกาซโพรเพนที่ลดลงเพื่อนําไปผลิต LPG เนื่องจากความตองการใช LPG ในประเทศเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ 
Thai Oil ซึ่งเปนหนึ่งในผูผลิต LPG ไดปดโรงงานเพื่อซอมบํารุงในเดือนธันวาคม 2550 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 
หนวย : ตัน Q4/2550 Q4/2549 

ตัน % 
2550 2549 

ตัน % 

LPG 642,569 505,123 137,446 27.2% 2,252,953 1,968,665 284,288 14.4% 

กาซอีเทน 282,145 253,119 29,026 11.5% 928,917 979,762 (50,845) (5.2)% 

กาซโพรเพน 47,912 63,340 (15,428) (24.4%) 241,296 239,126 2,170 0.9% 

กาซโซลีนธรรมชาติ 134,339 122,262 12,077 9.9% 520,937 480,489 40,448 8.4% 

รวม 1,106,965 943,844 163,121 17.3% 3,944,103 3,668,042 276,061 7.5% 
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ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 279 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน (US$/ton) จากราคาเฉลี่ย 477 
US$/ton ใน Q4/2549 เปน 756 US$/ton ใน Q4/2550 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (South East Asia-Spot) ลดลง สวนราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene), ราคา High Density Polyethylene (HDPE), ราคา 
Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของ
ประเทศสิงคโปร (MOP’S) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 
หนวย : US$/ton Q4/2550 Q4/2549 

US$ % 
2550 2549 

US$ % 

LPG 1/  756 477 +279 +58.6% 608 512 +96 +18.7% 

Ethylene 2/ 1,156 1,159 -3 -0.2% 1,180 1,157 +23 +2.0% 

Propylene 2/ 1,164 1,157 +7 +0.6% 1,154 1,127 +27 +2.4% 

High Density Polyethylene 2/ 1,462 1,274 +188 +14.8% 1,352 1,234 +118 +9.6% 

Polypropylene 2/ 1,394 1,275 +119 +9.3% 1,331 1,232 +99 +8.0% 

Naphtha 3/ 735 483 +252 +52.2% 625 515 +110 +21.4% 
หมายเหตุ 1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 รัฐบาลไดกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น

สําหรับการขายในประเทศ ที่ระดับ 315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ที่ระดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน อยางไรก็ดี 
ใน Q4/2550 รัฐบาลไดประกาศนโยบายปรับราคา LPG เพื่อลดภาระการชดเชยราคา LPG ของกองทุนน้ํามันและจะทยอยปรับเพิ่ม
ราคาขายปลีกในประเทศตามราคา ณ โรงกลั่นที่อางอิงราคาตลาดโลกไมเกินรอยละ 40 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,094 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 30.1% 
สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายและปริมาณการจําหนายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น 

EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,053 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 34.5 % เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลง เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
อายุการใชงานของระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ  

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับป 2550 เพิ่มขึ้น 22,725 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2549 หรือเพิ่มขึ้น 9.3% 
เนื่องมาจาก 

- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 188 mmcfd จาก 3,084 mmcfd เปน 3,272 mmcfd (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 
6.1%  โดยเปนการขายที่เพิ่มขึ้นในลูกคาทุกกลุม ทั้งนี้เปนผลมาจากความสามารถในการจัดสงกาซเพิ่มขึ้นจากระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 ระยะที่ 1, ระบบทอสงกาซวังนอย-แกงคอย และระบบทอสงกาซไทรนอย-พระนครใต ซึ่งกอสรางแลว
เสร็จในตนป 2550 
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- การไดรับคืนเงินชดเชยคา FT จาก กฟผ.จํานวน 6,367 ลานบาทในป 2550 ในขณะที่ในป 2549 ปตท.ไดใหสวนลดคา 
FT แก กฟผ.สุทธิจํานวน 2,067 ลานบาท 

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,668,042 ตันในป 2549 เปน 3,944,103 ตันในป 2550 
หรือเพิ่มขึ้น 7.5% (รายละเอียดตามตารางขางตน) ตามความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบและความตองการใชผลิตภัณฑโรงแยก
กาซฯ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความตองการ LPG ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการนํา LPG ไปใชในภาคขนสง 
(transportation) อยางไรก็ตามปริมาณขาย Ethane ลดลง จากการที่โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 หยุดซอมบํารุงตามแผนงาน 
(Scheduled Plant Shutdown) เปนเวลา 18 วันใน Q1/2550 และ13 วันใน Q2/2550 ตามแผนการหยุดโรงงานเพื่อการขยายกําลัง
การผลิต การบํารุงรักษาและการซอมบํารุงเครื่องจักรของ PTTCH ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ซื้อ Ethane  

   ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในป 2550 เพิ่มขึ้น 96 US$/ton จากราคาเฉลี่ย 512 US$/ton ในป 2549 เปน 608 
US$/ton ในป 2550 รวมทั้งราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene), โพรพิลีน (Propylene), High Density Polyethylene (HDPE), 
Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของ
ประเทศสิงคโปร (MOP’S) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากป 2549 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและสถานการณดานอุปสงค/อุปทานของ
ธุรกิจ และสงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.สูงขึ้นดวยเชนกัน 

EBITDA ป 2550 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 9,879 ลานบาทจากป 2549 หรือเพิ่มขึ้น 22.0% เนื่องจากการราคาขายและ
ปริมาณการขายกาซฯ และผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการไดรับคืนเงินชดเชยคา FT จาก กฟผ.ดังกลาวขางตน 
ในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

EBIT ป 2550 เพิ่มขึ้น 10,315 ลานบาท จากป 2549 หรือเพิ่มขึ้น 26.3% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะที่
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานทางบัญชีของสินทรัพย โดย
การขยายอายุการใชงานทางบัญชีสินทรัพยของระบบทอสงกาซธรรมชาติหลัก (Transmission pipelines) และโรงแยกกาซฯ โดย
ใชวิธีเปลี่ยนทันทีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ การขยายอายุการใชงานทางบัญชีของสินทรัพยดังกลาว มีผลใหคา
เสื่อมราคาในป 2550 ลดลงประมาณ 1,256 ลานบาท  

• ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 ไตรมาส 4/2550 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดรวมท้ังสิ้น 22,898 ลานบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอนจํานวน 18,313 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,585 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 25.0% ซึ่งรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ
เนื่องจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มสูงขึ้นเปน 46.28 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 35.92 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ ตาม
ราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น (2) ปริมาณการขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเปน 184,867 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการขายไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 165,465 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
สวนใหญมาจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการโอมาน 44 และสินภูฮอม และการขายกาซธรรมชาติของโครงการ
ไพลนิ บงกช และยาดานา ในขณะที่ปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของ บี8/32&9เอ ลดลง 

EBITDA ในไตรมาสนี้จํานวน 17,884 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,422 ลานบาทหรือ 23.7% 
ในขณะที่ EBIT ในไตรมาสนี้มีจํานวน 13,539 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,402 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
21.6% เนื่องมาจากราคาและปริมาณขายของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นตามขางตน ในขณะที่คาใชจายก็เพิ่มขึ้นในสวนของคาใชจายในการ
ดําเนินงาน คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมจากการตัดจําหนายหลุมแหง คาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามสินทรัพยพรอมใชงานที่
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เพิ่มขึ้นสวนใหญจากโครงการ บี8/32 & 9เอ และ โอมาน 44  รวมทั้งการตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของโครงการนางนวลตาม
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตที่ลดลง 

 สําหรับป 2550 ปตท.สผ. มีรายไดรวมทั้งสิ้น 81,530 ลานบาท เทียบกับปกอนจํานวน 76,419 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,111
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 6.7% เนื่องจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยของปนี้เพิ่มขึ้นเปน 39.78 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ ตามราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น เปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยของปกอนที่ 36.52 เหรียญสหรัฐตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบ อยางไรก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยสําหรับปนี้ลดลงเปน 34.77 บาทตอเหรียญสหรัฐ ตามคาเงิน
บาทที่แข็งคาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนที่ 38.24 บาทตอเหรียญสหรัฐ (2) ปริมาณการขายผลิตภัณฑสําหรับปนี้เพิ่มขึ้นเปน
179,767 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนที่ 169,348 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการโอมาน 44 และสินภูฮอม (เริ่มผลิตต้ังแตปลายป 2549) รวมทั้ง
การขายน้ํามันดิบจากโครงการเอส1 และการขายกาซธรรมชาติจากโครงการไพลิน ยาดานา ในขณะที่ปริมาณการขายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมของโครงการ บี8/32&9เอ ลดลง 

EBITDA ป 2550 จํานวน 66,850 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3,536 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.6% 
ในขณะที่ EBIT ป 2550 มีจํานวน 50,879 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2,464 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.1% 
เนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ในขณะที่คาใชจายก็เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น สวน
ใหญจากโครงการโอมาน 44  สินภูฮอม บงกช ไพลินและเอส1 ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น การตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของ
โครงการนางนวลตามประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตที่ลดลง คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายในการขายและบริหาร
ที่เพิ่มขึ้น 

 กลุมธุรกิจปโตรเคมี  
ใน Q4/2550 รายไดจากบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีจํานวน 14,555 ลานบาท ลดลงจาก Q4/2549 

จํานวน 7,115 ลานบาทหรือลดลง 32.8% โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัท
ยอยเปนบริษัทรวม ต้ังแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550  

EBITDA ใน Q4/2550 มีจํานวน 3,405 ลานบาท ลดลง 2,630  ลานบาทหรือคิดเปน 43.6% จาก Q4/2549 สําหรับ EBIT 
ใน Q4/2550 จํานวน 3,121 ลานบาท ลดลงจาก Q4/2549 จํานวน 2,271 ลานบาท หรือคิดเปน 42.1% โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม 

ในป 2550 รายไดจากการขายของบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีจํานวน 70,749 ลานบาท ลดลงจาก ป
2549 จํานวน 5,927 ลานบาทหรือลดลง 7.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปดโรงโอเลฟนส I4-1 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใน
ไตรมาส 1 ป 2550 และโรงโอเลฟนส I1 เพื่อซอมบํารุงในไตรมาส 2 ป 2550 ของ PTTCH รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของ 
PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม แมวาในชวง 10 เดือนที่ผานมายอดขายของ HMC และ PTTPM จะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากปริมาณขายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น และราคาขายผลิตภัณฑปโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

EBITDA ในป 2550 จํานวน 19,751 ลานบาท ลดลง 4,583  ลานบาทหรือคิดเปน 18.8% จากป 2549 สําหรับ EBIT ในป 
2550 จํานวน 16,979 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 4,663 ลานบาทหรือคิดเปน 21.5%  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปด
โรงงาน ของ PTTCH รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม ดังกลาวขางตน 
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 กําไรสุทธิ   :      กําไรสุทธิ Q4/2550 เพิ่มขึ้นจาก Q4/2549 จํานวน  8,576 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 54.0% และ 
            กําไรสุทธิ ป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน  2,221 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น  2.3% 
กําไรสุทธิ Q4/2550 เมื่อเทียบกับ Q4/2549 
ใน Q4/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 24,457 ลานบาท หรือคิดเปน 8.68 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q4/2549 

จํานวน 8,576 ลานบาท หรือคิดเปน 54.0% อันเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตน รวมถึง 
  :  มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 7,752 ลานบาท โดยเปนการจําหนายเงินลงทุนบางสวนใน PTTCH, PTTEP, 
และ TOP 

: มีภาระคาใชจายตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจํานวน 2,825 ลานบาท 
: รายไดอื่นที่ลดลงจํานวน 2,708 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ 

(Take-or-Pay) ซึ่งไดรับจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และกลุมลูกคาผลิตไฟฟาอิสระ  (IPP) ที่ลดลง 
  : ใน Q4/2550 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 7,570 ลานบาท จาก 1,368 ลานบาทใน Q4/2549 
เปน 8,938 ลานบาทใน Q4/2550 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT จากบริษัท
ยอยเปนบริษัทรวมใน Q4/2550 รวมถึง 

   - บริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นมีผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากคาการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ใน 
Q4/2550 บริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) หยุดเดินหนวยกลั่นน้ํามันดิบหนวยที่ 3 (CDU-3) เพื่อเช่ือมโยงสวนขยายตาม
โครงการเพิ่มกําลังการผลิต 50,000 บารเรลตอวัน และตรวจซอมบํารุงครั้งใหญตามวาระ (Major turnaround) เปนเวลา 2 เดือน 
หยุดเดินหนวย Hydrocracking Unit 2 (HCU-2) เพื่อซอมบํารุงครั้งใหญตามวาระเปนเวลา 33 วัน รวมถึงหยุดหนวยมิกซไซลีน 
(MX Unit) เปนเวลา 70 วัน เพื่อซอมบํารุงและติดตั้งอุปกรณใหมเพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิต  

 - สําหรับบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีมีผลประกอบการดีขึ้นจากสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 
(Product to Feed Margin) ที่สูงขึ้น รวมทั้งใน Q4/2550 PTTCH เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมตั้งแต 9 พ.ย. 2550 

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท Q4/2550 Q4/2549 เปล่ียนแปลง % 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น 5,836 1,164 4,672 +401.4% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 3,048 18 3,030 +16,833.3% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน -52 9 -61 -692.3% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ 55 127 -72 -56.7% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น 51 49 2 +3.3% 
รวม 8,938 1,367 7,570 +553.7% 

: ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 129 ลานบาทใน Q4/2550  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
หรือคิดเปน 5.2% 

: ภาระภาษีเงินไดใน Q4/2550 เพิ่มขึ้น 5,312 ลานบาท หรือคิดเปน 61.0% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุ
หลักเนื่องจากผลกําไรที่เพิ่มขึ้นและอัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลของ ปตท.ที่เพิ่มขึ้นจาก 25% ในป 2549 เปน 30% ในป 2550 
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กําไรสุทธิป 2550 เมื่อเทียบกับป 2549 
ในป 2550 มีกําไรสุทธิ 97,804 ลานบาท หรือคิดเปน 34.82 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 2,221 ลานบาท หรือ

คิดเปน 2.3% ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ และน้ํามัน ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึง  
  : ในป 2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 8,428 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย กําไรจากการขายเงินลงทุน
บางสวนใน PTTEP, PTTCH, TOP, ATC และ RRC จํานวน 2,509 ลานบาท, 4,922 ลานบาท, 477 ลานบาท, 428 ลานบาทและ 92 
ลานบาทตามลําดับ ในขณะที่ในป 2549 มีกําไรจากการขายเงินลงทุนบางสวนใน RRC จํานวน 7,130 ลานบาท  

: ในป 2550 มีภาระคาใชจายตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจํานวน 2,825 ลานบาท ในขณะที่มีการปรับปรุง
กําไรสุทธิในป 2549 เพิ่มขึ้น 322 ลานบาทจากผลของคําพิพากษาดังกลาว 
 : สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในป 2550 เพิ่มขึ้น 11,941 ลานบาท (ป 2550 รวมสวนแบงกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 2,997 ลานบาท ในขณะที่ป 2549 รวมสวนแบงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3,827 ลานบาท) ซึ่งสาเหตุ
หลักมาจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมใน Q4/ 2550 รวมถึง  

- บริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นมีผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากคาการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยคาการกลั่นเฉลี่ย
ของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory gain/loss) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5.49 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 
ในป 2549 เปนประมาณ 9.99 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2550 แมวาในป 2550 TOP จะหยุดโรงงานเพื่อเช่ือมโยงสวนขยาย 
(Expansion) และตรวจซอมบํารุงครั้งใหญตามวาระ (Major turnaround) เปนเวลาประมาณ 2 เดือนดังที่ไดกลาวขางตน 

- สําหรับบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ที่สูงขึ้นทั้งในสวนของธุรกิจปโตรเคมีสาย olefins และ aromatics รวมถึงมีการรับรูผล
ประกอบการของ IRPC ตามวิธีสวนไดเสียเต็มปในป 2550 ในขณะที่ป 2549 เริ่มรับรูต้ังแต Q2/2549  

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 2550 2549 เปล่ียนแปลง % 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น 20,045 13,713 +6,332 +46.2% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 10,649 4,742 +5,907 +124.6% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน 56 17 +39 +229.4% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ 317 667 -350 -52.5% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น 13 - +13 +100.0% 
รวม 31,080 19,139 +11,941 +62.4% 

: รายไดอื่นที่ลดลงจํานวน 7,481 ลานบาทในป 2550 สวนใหญเนื่องมาจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง 4,533 ลาน
บาท และเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ (Take-or-Pay) ซึ่งไดรับจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และกลุมลูกคาผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ที่ลดลง 3,544 ลานบาท 
 : ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 72 ลานบาทในป 2550 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน หรือ
คิดเปน 0.7% เนื่องจากในป 2550 ปตท.และบริษัทยอยมีการกูยืมเงิน การเบิกเงินกู และการออกและเสนอขายหุนกู ดังนี้ 
เดือนกุมภาพันธ - PTTEP ออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 3,500 ลานบาท 
เดือนมีนาคม  - ปตท. ออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 6,000 ลานบาท 
   - ปตท.กูเงินจากธนาคารออมสินจํานวน 6,000 ลานบาทเพื่อทดแทนเงินกู เดิมของธนาคารออมสินที่ 
    ครบกําหนดชําระคืนในวันที่ 26 มีนาคม 2550 
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เดือนมิถุนายน  - ปตท. ออกหุนกูสกุลเยน (Samurai Bond) ไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 36,000 ลานเยน หรือ 
    เทียบเทาประมาณ 10,000 ลานบาท 
  - PTTEP ออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ  3 ชุด จํานวน 12,500 ลานบาท 
เดือนธันวาคม  - ปตท. ออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 3 ชุดจํานวน 8,000 ลานบาท 
 : ภาระภาษีเงินไดในป 2550 เพิ่มขึ้น 5,536 ลานบาท หรือคิดเปน 15.4% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
สวนใหญเปนผลมาจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ปตท.ที่เพิ่มขึ้นจาก 25% ในป 2549 เปน 30% ในป 2550 

2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2550 เปรียบเทียบสิ้นป 2549 
ในระหวางป 2550 ปตท.มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบริษัทในเครือ, การซื้อกิจการ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทยอย ดังนั้น 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดนําบริษัทยอยประกอบดวย PTTEP, 
PTTCL, SBECL, RBA, PTTT, PTT NGD, PTTLNG, PTTPM, Enco, PTTPL, PTTRB, CHPP, PTT INTER และ PTTGE มา
จัดทํางบการเงินรวม  และนํากิจการที่ควบคุมรวมกันประกอบดวย TTM(T), TTM(M), DCAP, PTTAC และ HMC มาจัดทํางบ
การเงินรวมตามสัดสวนการถือหุน ทั้งนี้ในระหวางป 2550 PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัท
ยอยเปนบริษัทรวม 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2550 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2549 
สินทรัพย  
ป 2550 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 892,351 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 139,160 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 

18.5% ซึ่งเปนผลมาจาก 
- สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 66,613 ลานบาท เปนผลมาจาก 
 : การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นสุทธิจํานวน 33,285 ลานบาท ลูกหนี้การคา-กิจการที่

เกี่ยวของสุทธิ เพิ่มขึ้น 45,814 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลจากราคาน้ํามันและกาซฯที่เพิ่มสูงขึ้น 
    : เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 4,818 ลานบาทเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจําและตั๋วเงินคลังเปนสวนใหญ  
   :  อยางไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงประมาณ 11,848 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากมีเงินสดใชไป
ในกิจกรรมลงทุน 100,571 ลานบาท และเงินสดปลายงวดลดลงจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทยอยเปนบริษัทรวมจํานวน 
25,879 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 110,143 ลานบาทและเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
4,383 ลานบาท, สินคาคงเหลือลดลง 1,595 ลานบาท แตหากไมรวมการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม 
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 2,376 ลานบาทเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น พัสดุคงเหลือลดลง 1,178 ลานบาท, 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 3,485 ลานบาท อันเนื่องมาจากเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับที่ลดลง 7,048 ลานบาท
จากการรับคืนเงินชดเชย LPG ดอกเบี้ยคางรับและเงินคางรับอื่นลดลง 903 ลานบาท อยางไรก็ตาม ลูกหนี้อื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น 1,294 
ลานบาท และเงินจายลวงหนาเพิ่มขึ้น 3,755 ลานบาท จากเงินลวงหนาคางานกอสรางโรงแยกกาซฯ 

- สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 72,547 ลานบาท หรือคิดเปน 14.4% ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก 
   : การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 89,718 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 89.5% ซึ่งเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม และเงินลงทุนของ PTT INTER 
ในบริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) ในประเทศอียิปต จํานวน 16,434 ลานบาท รวมทั้งผลประกอบการที่
ดีขึ้นของ TOP, SPRC และ IRPC   
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 : สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3,255 ลานบาท หรือคิดเปน 28.9% สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคา
คงเหลือ-สํารองตามกฎหมาย  

 : ในขณะที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิลดลง 13,382 ลานบาทหรือลดลง 4.1% ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมทําใหที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ
ลดลง 48,575 ลานบาท แมวา ปตท.จะบันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิเพิ่มขึ้น 35,193 ลานบาท จากโครงการกอสรางทอสง
กาซฯ เสนที่ 3, ระบบทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอย, ระบบทอสงกาซฯ ไทรนอย-พระนครใตของ ปตท. และ PTTEP ซื้อสินทรัพย
เพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม, สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง 2,549 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของคาความนิยม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมจํานวน 7,877 ลานบาท แมวาจะมีคาความนิยมจาก
การจัดตั้ง PTTRB เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทยอยของ ConocoPhillips Company (COP) ที่ดําเนินกิจการคาปลีกน้ํามัน
ภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy  ในขณะที่สิทธิการเชา/สิทธิการใชเพิ่มขึ้น 2,346 ลานบาทสวนใหญเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของสิทธิการใชที่ดินของโครงการทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอยจํานวน 783 ลานบาท โครงการทอสงกาซฯ โรงไฟฟาพระนครใต
จํานวน 526 ลานบาท และสิทธิการเชาทาเรือมาบตาพุดจํานวน 222 ลานบาท และเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง 3,896 ลาน
บาทอันเนื่องมาจาก ปตท.รับกาซฯ ที่ไดชําระเงินลวงหนา (Make-up) 

หนี้สิน 
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 493,700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 เปนจํานวน 96,569 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.3% โดยหนี้สิน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 77,309 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอื่นจํานวน 60,905 ลานบาท 
เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 16,705 ลานบาท อันเนื่องมาจากราคาซื้อน้ํามันและกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น, ภาษีเงินไดคางจาย
เพิ่มขึ้น 5,688 ลานบาทเนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นและอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ปตท.ที่เพิ่มขึ้นจาก 25% ในป 2549 
เปน 30% ในป 2550 ในขณะที่เงนิกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ลดลง 13,000 ลานบาท  

หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 19,260 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาว 14,048 ลานบาทอัน
เนื่องมาจากการกูยืมเงินและการออกหุนกูของ ปตท.และบริษัทยอยจํานวน 54,648 ลานบาท โดยเปนสวนของ ปตท.จํานวน 
30,071 ลานบาท, PTTEP จํานวน 16,364 ลานบาท, PPCL จํานวน 2,020 ลานบาท, PTTUT 1,003 ลานบาท และ PTTCH 5,188 
ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกูจํานวน 21,496 ลานบาท รวมถึงเปนผลจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT 
และ PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3,735 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว Make-up ซึ่งเกิดจากผลตางของราคากาซฯ สําหรับปริมาณที่ ปตท.ไดชําระลวงหนาแลวกับราคากาซ
ฯ ณ วันที่รับกาซฯ จริงที่เกินกวาภาระดอกเบี้ยเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ สําหรับปริมาณกาซฯ ในสวนที่ไมสามารถรับได 
(Take-or-Pay) ซึ่งตองจัดสรรใหหนวยงานที่รวมรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการจายเงินลวงหนาของคากาซฯ แหลงยาดานาและ
เยตากุน 

กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 เปนดังนี้ 
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หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน  
(นับจากวันท่ี 31 ธ.ค.50) 

ปตท. ปตท. สผ. DCAP TTM(T) TTM(M) รวม 

ภายใน 1 ป (31 ธ.ค.51)         8,378.97              73.50             8,452.47  

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป         9,792.75                    -               73.50           592.99             28.63         10,487.87  
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป       63,475.85     13,000.00           231.00        2,117.81           139.80         78,964.46  

เกิน 5 ป     110,592.39        5,500.00           392.00        5,591.03           380.68      122,456.10  

รวม   192,239.96    18,500.00        770.00     8,301.83        549.11    220,360.90  

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

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

สกุลเงินบาท     140,253.00     18,500.00           770.00        159,523.00  

สกุลเงินตางประเทศ       51,986.96          8,301.83           549.11         60,837.90  

รวม     192,239.96     18,500.00           770.00        8,301.83           549.11      220,360.90  
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล

ตางประเทศตอยอดเงินกูระยะยาว
ทั้งหมด (%) 

27.04% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 27.61% 

ทั้งนี้ เงินกู  หุนกู และพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 44,223 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 
สวนของผูถือหุน 
ในป 2550 สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 398,651 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 42,591 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 

12.0% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 68,269 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และ
บริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 97,804 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 29,494 ลานบาท 

ในป 2550 ปตท. เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. 
และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  (ESOP Scheme) 
ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 124.63 ลานบาท (12,462,500 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 2,303 ลาน
บาท  

สําหรับสวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจํานวน 29,335 ลานบาท เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH, PPCL, 
PTTUT และ PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมเพิ่มขึ้นจํานวน 901 ลานบาทจากการเสนอขายหุนสามัญและการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในโครงการ ESOP ของบริษัทยอยฯ 

สภาพคลอง 
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2550 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 14,031 ลานบาท โดย ปตท.

และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 86,806 ลานบาท และปรับลดดวยเงินสดปลายงวดของบริษัทยอยที่
เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม 25,879 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 74,958 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงิน
สดแตละกิจกรรม  มีดังนี้ 
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 จํานวน (ลานบาท) 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 110,143 
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน (100,571) 
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,383 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 42 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน     34 
กระแสเงินสดสุทธิในป 2550 14,031 
เงินสดตนงวด 86,806 
เงินสดปลายงวดของบริษัทยอยที่เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม (25,879) 
เงินสดสุทธิปลายงวด 74,958 
 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 110,143 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน

จํานวน 97,804 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการหลักที่ปรับเพิ่มขึ้นประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญ
สิ้น และคาตัดจําหนาย 28,450 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 15,753 ลานบาท คาใชจายในการสํารวจตัด
จําหนาย 1,960 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,290 ลานบาท และรายการหลักที่ปรับลดลงประกอบดวยกําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุน 8,428 ลานบาท สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 31,080 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
4,463 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 9,106 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา เจาหนี้
อื่น ภาษีเงินไดคางจาย คาใชจายคางจายและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น สินคา
และพัสดุ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 100,569 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากเงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจํานวน 91,394 ลานบาทอันเนื่องมาจากโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3, ระบบทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอย, ระบบ
ทอสงกาซฯ ไทยนอย-พระนครใตของ ปตท. จํานวนประมาณ 23,478 ลานบาท การซื้อสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมของ PTTEP  การลงทุนในโครงการตางๆของ PTTCH ไดแก การขยายกําลังการผลิตของ MEG ของบริษัท ทีโอซี ไกล
คอล จํากัด (TOCGC) บริษัทยอยของ PTTCH,  โครงการ LDPE และ LLDPE ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) 
บริษัทยอยของ PTTCH,  โครงการขยายกําลังการผลิตของ HDPE ของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) บริษทั
ยอยของ PTTCH รวมทั้งการลงทุนในโครงการหนวยผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ําของ PTTUT และโครงการกอสราง PPCL  
สําหรับเงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 10,324 ลานบาทไดแกเงินลงทุนใน PTTEP, PTTRB, CHPP, PTT INTER, PTTGE 
PTTAC และ NPTC เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม 17,102 ลานบาทจากการลงทุนใน EMG เปนหลัก และเงินลงทุน
ช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 4,810 ลานบาทในขณะที่มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 16,169 ลานบาทอันเนื่องมาจากการ
ขายหุน PTTCH, TOP, PTTEP, ATC และ RRC และเงินปนผลรับ 8,316 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 4,383 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย เงินสดรับจากการออกหุน
สามัญและสวนเกินมูลคาหุนของ ปตท. PTTEP และ PTTCH รวมจํานวน 3,793 ลานบาท เงินสดรับจากการกูยืมเงินระยะยาว 
9,343 ลานบาทโดยเปนการกูยืมเงินของ ปตท., PTTCH, PPCL และ PTTUT  เงินสดรับจากการออกหุนกู 45,305 ลานบาท
ประกอบดวยการออกหุนกูของ ปตท. จํานวนประมาณ 24,071 ลานบาท, การออกหุนกูของ PTTEP จํานวนประมาณ 16,364 ลาน
บาท, การออกหุนกูของ PTTCH จํานวนประมาณ 4,868 ลานบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
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จํานวน 2,523 ลานบาท และเงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจายจํานวน 1,500 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว หุน
กูและพันธบัตรรวมจํานวนทั้งสิ้น 21,496 ลานบาท และจายเงินปนผล 36,517 ลานบาท  

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2550 และป 2549 ซึ่งคํานวณตามสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนดังนี้ 

งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย 

2550 2549 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.29 1.49 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.13 1.22 
อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา เทา 9.46 11.53 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 38.07 31.22 
อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ เทา 94.32 55.54 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 3.82 6.48 
อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้ เทา 10.93 14.03 
ระยะเวลาชาํระหนี้ วัน 32.94 25.66 
Cash Cycle วัน 8.95 12.04 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อัตราสวนกาํไรขัน้ตน % 9.70 11.65 
อัตราสวนกาํไรสทุธิ % 6.33 7.60 
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน % 25.92 30.13 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน    

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรพัย % 11.89 13.63 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร % 39.10 38.53 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.88 1.79 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.24 1.12 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 15.49 14.51 
อัตราสวนการจายเงินปนผล % 33.13 30.86 

กําไรตอหุน    

กําไรตอหุน  บาท/หุน 34.82 34.14 

 
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ปตท. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) และ ปตท.ไดนําการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีดังกลาวมาปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวด 12 
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เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุม
รวมกันที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บันทึกดวยวิธี Cost Method ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว สงผลกระทบ
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานป 2550 เปรียบเทียบกับป 2549 

 กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยในป 2550 งบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงกําไรสุทธิ 63,226 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 97,804 ลานบาท เปนจํานวน 34,577 ลานบาท (ลดลง 
12.31 บาทตอหุน) และในป 2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 64,876 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไร
สุทธิ 95,582 ลานบาท เปนจํานวน 30,706 ลานบาท (ลดลง 10.97 บาทตอหุน) ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวม
รายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 57,427  ลานบาทในป 2550 และ 52,538 ลานบาทในป
2549 อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมเงินปนผลรับ รายไดอื่น และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 22,849 ลานบาทในป 2550 และจํานวน 21,832 ลานบาทในป 2549 

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัท
ยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและ
ปจจัยพ้ืนฐานในการทําธุรกิจของ ปตท.แตอยางใด 

4. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในป 2551 
สถานการณโลก 
IMF คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2551 จะขยายตัว 4.1% ลดลงจากป 2550 ถึง 0.8% เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ตอเนื่องเปนปที่ 2 และมีความเสี่ยงมากขึ้นที่อาจจะเขาสูภาวะถดถอยจากความยืดเยื้อของปญหา Subprime และการตกต่ํา
ของภาคอสังหาริมทรัพย ทําใหอุปสงคในสหรัฐฯ ปรับลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคสงออกและแนวโนมการขยายตัวของ
เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุน รวมถึงกลุมประเทศเกิดใหมดวย นอกจากนี้ราคาน้ํามัน ราคาสินคาเกษตรที่อยูในระดับสูงและผันผวน 
การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงานและตนทุนวัตถุดิบจะเปนปจจัยที่เพิ่มแรงกดดันดานเงินเฟอและสงผลกระทบตอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก  คาเงินดอลลารสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมออนคาตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และคาดวาสหรัฐฯ จะยังคง
ดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผอนคลายตอเนื่องจากที่ไดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) ลงถึง 
1.25% สู 3.0% โดยปรับลด 2 ครั้งในเดือนมกราคม 2551 เนื่องจากความกังวลของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯและความผัน
ผวนของตลาดเงิน ขณะที่ประเทศซึ่งคาดวาจะมีแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจดี อาทิ ประเทศจีน และประเทศอินเดีย อาจ
ดําเนินนโยบายทางการเงินแบบเขมงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟอและชะลอความรอนแรงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การออนคาของ
เงินดอลลารสหรัฐฯ และความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเก็งกําไรและทวีความปนปวนในตลาดเงิน
โลก 

ถึงแมวาแนวโนมของอุปสงคและอุปทานน้ํามันป 2551 จะมีความสมดุลกันที่ระดับ 86.4 ลานบารเรลตอวัน โดยอุปทาน
น้ํามันคาดวาจะเพิ่มขึ้นในระดับ 1.6 ลานบารเรลตอวันจากการเพิ่มกําลังผลิตของกลุมนอกโอเปกเปนสําคัญที่ประมาณ 1.0 ลาน
บารเรลตอวัน สวนอุปสงคน้ํามันจากประเทศในกลุมโอเปกคาดวาจะเพิ่มขึ้นในระดับ 0.8-1.0 ลานบารเรลตอวัน หากแตความ
กังวลดานอุปทานอันเนื่องมาจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากและอยูในระดับสูง การขาดแคลนแรงงานที่มีความชํานาญในธุรกิจ
สํารวจและผลิต ลัทธิชาตินิยมในประเทศผูผลิตน้ํามันซึ่งสงผลใหการพัฒนาแหลงพลังงานเปนไปอยางลาชาและขาด
ประสิทธิภาพ รวมถึงปจจัยทางดานการเมืองในประเทศผูผลิตน้ํามันสําคัญในแถบตะวันออกกลาง อาทิ ไนจีเรีย อิรัก และอิหราน 
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กอปรกับการเก็งกําไรในตลาดสินคาโภคภัณฑในภาวะที่ตลาดเงินและตลาดทุนโลกมีความปนปวน จะเปนแรงหนุนใหราคา
น้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยทรงตัวอยูในระดับสูงและผันผวนในชวง 75 - 85 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล แตอาจมีแนวโนมลดต่ําลงหาก
เศรษฐกิจโลกและ/หรือเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงมากกวาที่คาดไวหรือเขาสูภาวะถดถอย ทําใหอุปสงคน้ํามันปรับลดลง 
ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปยังคาการกลั่นและระดับราคาน้ํามันสําเร็จรูป สวนแนวโนมราคาผลิตภัณฑปโตรเคมียังคงอยูในระดับสูง
ถึงแมธุรกิจปโตรเคมีเริ่มเขาสูชวงวัฎจักรขาลง โดยไดแรงหนุนจากการเลื่อน/ชะลอโครงการผลิตใหมๆ ในภูมิภาคตะวันออก
กลางและเอเชีย อยางไรก็ตาม จุดต่ําสุดของวัฎจักรนี้คาดวาจะอยูในชวงป 2553 - 2554  

สถานการณในประเทศไทย 
แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคา แนวโนมคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ราคาน้ํามันที่ทรงตัวใน

ระดับสูงและอัตราเงินเฟอที่มีแนวโนมสูงขึ้นจะเปนปจจัยลบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2551 ขณะที่การฟนตัวอยาง
คอยเปนคอยไปของอุปสงคในประเทศจากความเชื่อมั่นที่เริ่มปรับดีขึ้น การดําเนินนโยบายการคลังขาดดุลตอเนื่องเปนปที่ 2 เพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจ การเรงรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญของภาครัฐดานโครงสรางพื้นฐาน จะเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยในป 2551 และชวยสรางสมดุลในระบบเศรษฐกิจไทยใหสามารถรองรับความผันผวนจากปจจัยภายนอกได
มากขึ้น แทนการพึ่งพาภาคสงออกเปนหลักดังเชนในอดีตที่ผานมา ทั้งนี้ คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2551 จะขยายตัวในระดับ 4.5 - 
5.5% การใชน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศคาดวาจะขยายตัว 0.5 - 1.5% การใชกาซธรรมชาติจะขยายตัว 12 – 14% เพื่อใชในภาค
ขนสง การผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนน้ํามันเตาและภาคอุตสาหกรรม สวนความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมี คาดวาจะขยายตัว  
6.0 - 7.5% 


