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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 และประจําป 2552  

1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 

วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปลายป 2551 ไดสงผลกระทบตอเนื่องตอเศรษฐกิจโลกในป 2552 โดยในชวงไตรมาส
แรกของป 2552 เศรษฐกิจโลกถดถอยเปนวงกวางและรุนแรงมากขึ้น  โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลว เชน 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน ความตองการสินคาและบริการที่ลดลงทําใหปริมาณการคาโลกลดลงมากและตอเนื่องเปนลูกโซ
สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศที่พ่ึงพาการสงออกมากเชนประเทศอุตสาหกรรมใหมและกลุมประเทศอาเซียนหดตัวรุนแรงตามไป
ดวย โดยธนาคารโลก (World Bank) (ในเดือนมิถุนายน 2552) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) (ในเดือนกรกฎาคม 
2552) ไดคาดการณวาเศรษฐกิจโลกในป 2552 จะหดตัว 2.9% และ 1.4% ตามลําดับ ซึ่งถือเปนการหดตัวครั้งแรกของเศรษฐกิจ
โลกนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวเขาสูเสถียรภาพมากขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2552 ซึ่ง
เปนการฟนตัวที่เร็วกวาที่คาดการณไว เปนผลเนื่องมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ (Stimulus Package) ของประเทศผูนํา
เศรษฐกิจทั่วโลกที่ประกาศใชพรอมๆ กัน เปนจํานวนเงินรวมของทั้งโลกกวา 2.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3.7% 
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของโลก (GDP) ทั้งน้ี ลาสุดในเดือนมกราคม 2553 World Bank และ IMF ไดประมาณการวา
เศรษฐกิจโลกในป 2552 จะหดตัวประมาณ 2.2% และ 0.8% ตามลําดับ ซึ่งดีกวาที่ไดคาดการณไว  จากเหตุการณดังกลาว 
สงผลใหความตองการใชน้ํามันเฉลี่ยทั้งปของโลกอยูที่ระดับ 84.9 ลานบารเรลตอวัน ตํ่ากวาป 2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 86.2 ลาน
บารเรลตอวัน หรือลดลง 1.5% 

เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงนับตั้งแตชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2551 
(4Q/2551) ที่ฉุดใหการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงอยางมาก สงผลกระทบตอเนื่องใหตองลดการจางงาน ทํา
ใหรายไดและกําลังซื้อของประชาชนลดลง  นอกจากนี้ สถานการณความไมสงบภายในประเทศสงผลใหจํานวนนักทองเท่ียว
ลดลง เชนเดียวกับความเชื่อมั่นผูบริโภคและภาคธุรกิจที่ปรับลดลงอยูในระดับต่ํา สงผลใหการใชจายและการลงทุนหดตัวตามไป
ดวย  ทําใหตัวเลขทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2552 หดตัวสูงถึง 7.1% แตดวยผลของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ 2552 จํานวน 1.167 แสนลานบาท หรือที่เรียกวาแผนกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 1 (Stimulus 
Package 1:SP1) ของรัฐบาล รวมทั้งการสงออกของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจนจากการฟนตัวเร็วกวาที่คาดของเศรษฐกิจ
โลกและประเทศคูคา ตลอดจนแผนกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 (Stimulus Package 2 : SP2)  หรือปฏิบัติการไทยเขมแข็งป 
2553 – 2555 วงเงินรวม 1.43 ลานลานบาท ที่เนนการกระตุนเศรษฐกิจและเพิ่มการจางงานอยางตอเนื่องผานการลงทุนในระยะ
กลางและระยะยาว จึงทําใหตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2552 (3Q/2552) หดตัวในอัตราลดลงเหลือ 2.8% 
ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณวาเศรษฐกิจไทยจะสามารถกลับมาขยายตัวในไตรมาสที่ 4 ป 2552 
(4Q/2552) ไมตํ่ากวา 3.5% ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจไทยในป 2552 หดตัวประมาณ 2.8% ดีกวาประมาณการในเดือนมิถุนายน และ
กันยายน 2552 ที่คาดวาเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 3.0%  

ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน สงผลใหผลประกอบการ 4Q/2552 เทียบกับ 4Q/2551 และ 3Q/2552 และป 2552  
เทียบกับป 2551 ของ ปตท.สรุปได ดังนี้ 
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                   หนวย : ลานบาท  
 

4Q/2551 3Q/2552  4Q/2552 
% เพ่ิม(ลด) 

 ป 2551 ป 2552 
% 

เพ่ิม (ลด)  YoY QoQ 

ยอดขาย 323,157 444,474 451,135 39.6% 1.5% 2,000,816 1,586,174 (20.7%) 
: สํารวจและผลิตฯ 29,925 30,547 34,178 14.2% 11.9% 136,752 119,310 (12.8%) 
: กาซ ฯ 1/ 77,899 81,386 81,232 4.3% (0.2%) 312,822 313,738 0.3% 
: นํ้ามัน 2/ 247,240 357,610 365,688 47.9% 2.3% 1,701,673 1,260,583 (25.9%) 
: ปโตรเคมี 3/ 6,908 8,856 8,832 27.9% (0.3%) 36,256 32,423 (10.6%) 
: อื่นๆ 4/ - 239 195 n.m. (18.4%) - 832 n.m. 
: ถานหิน 5/ - 7,191 8,186 n.m. 13.8% - 20,200 n.m. 
: รายการระหวางกนั (38,815) (41,355) (47,176) (21.5%) (14.1%) (186,687) (160,912) 13.8% 
EBITDA 22,175 40,499 40,788 83.9% 0.7% 156,239 142,704 (8.7%) 
: สํารวจและผลิตฯ 19,189 21,732 21,247 10.7% (2.2%) 97,760 81,423 (16.7%) 
: กาซ ฯ 1/ 5,795 11,934 14,586 151.7% 22.2% 54,632 41,329 (24.4%) 
: นํ้ามัน 2/ (1,925) 5,026 1,858 196.5% (63.0%) 5,044 13,758 172.8% 
: ปโตรเคมี 3/ (148) 285 179 220.9% (37.2%) 695 1,077 55.0% 
: อื่นๆ 4/ (919) (368) (1,110) (20.8%) (201.6%) (2,175) (2,361) (8.6%) 
: ถานหิน 5/ - 2,888 2,913 n.m. 0.9% - 7,316 n.m. 
: รายการระหวางกนั 183 (998) 1,115 509.3% 211.7% 283 162 (42.8%) 
EBIT 13,447 29,222 28,511 112.0% (2.4%) 124,069 99,555 (19.8%) 
: สํารวจและผลิตฯ 12,945 13,769 13,045 0.8% (5.3%) 74,643 51,570 (30.9%) 
: กาซ ฯ 1/ 4,070 9,735 12,443 205.7% 27.8% 48,506 32,921 (32.1%) 
: นํ้ามัน 2/ (2,558)  4,371  1,172  145.8% (73.2%) 2,589 11,016 325.3% 
: ปโตรเคมี 3/ (186)  238  129  169.4% (45.8%) 548  901 64.4% 
: อื่นๆ 4/ (1,007) (458) (1,205) (19.7%) (163.1%) (2,501) (2,714) (8.5%) 
: ถานหิน 5/ - 2,563 1,811 n.m. (29.3%) - 5,694 n.m. 
: รายการระหวางกนั 183 (996) 1,116 509.8% 212.0% 284  167 (41.2%) 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ   (22,189)  16,987  15,217  168.6% (10.4%) 51,705  59,548 15.2% 

กําไรสุทธิตอหุน 
(บาท/หุน) 6/ 

(7.86) 6.01 5.37 168.3% (10.6%) 18.33 21.06 14.9% 

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 ดวยสัดสวน 25% (EMG เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจทอสงกาซ
ธรรมชาติ โดยเปนผูซ้ือกาซฯ จากประเทศอียิปต 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 ในสัดสวน 51.05% ในขณะที่ ปตท.ถือหุนในสัดสวน 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   
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 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 ไดเขาซื้อในสัดสวน 60% โดยเปน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น ซ่ึงสวนใหญถือหุนในบริษัทที่ไดสิทธิและเปนผูผลิตถานหินในเหมืองถานหิน 
 6/ กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหวางงวด 
 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 

ใน 4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 451,135 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 จํานวน 
127,978 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 39.6% มีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ัง
คาใชจายอื่นและรายไดอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 40,788 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 จํานวน 
18,613 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 83.9% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาผลิตภัณฑใน
ตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น ในขณะท่ี 4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 3,038 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 ที่มีสวนแบงขาดทุนฯ จํานวน 23,888 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจ
การกลั่นที่มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น จากคาการกลั่น (GRM) ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากสตอกน้ํามัน (Stock Gain/Loss) 
เนื่องจากงวด 4Q/2551 มีผลขาดทุนจากสตอกน้ํามันสูง จากการที่ราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว
อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมท้ังบริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสและสายอะโรเมติกสมีผลการดําเนินงานที่
ดีขึ้นจากสวนตางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product-to-feed (P2F) margin) ที่เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 4Q/2551 นอกจากนี้ 
ใน 4Q/2552 ปตท.และบริษทัยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,536 ลานบาท ในขณะที่ 4Q/2551 มีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 3,234 ลานบาท สงผลใหใน 4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 15,217 ลานบาท เทียบกับ 
4Q/2551 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 22,189 ลานบาท   

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 

ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายใน 4Q/2552 จํานวน 451,135 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2552 จํานวน 
6,661 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 1.5% ในขณะที่มี EBITDA จํานวน 40,788 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2552 จํานวน 289 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้น 0.7% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาผลิตภัณฑในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ในขณะที่ 4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 3,038 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2552 
ที่มีสวนแบงกําไรฯ จํานวน 5,296 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีคาการกลั่นที่ลดลง
จาก Stock Gain การทํา Hedging และ Market GRM ที่ลดลง เนื่องจากมีอุปทานจากโรงกลั่นใหมในประเทศจีนและอินเดียเขาสู
ตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปยังคงชะลอตัว แมวาเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัวก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจ 
ปโตรเคมีทั้งสายโอเลฟนสและสายอะโรเมติกสมี P2F margin ลดลง โดย Ethylene และ Propylene ในสายโอเลฟนสมีสวนตาง
ราคาฯ ลดลง เปนผลมาจากกาํลังการผลิตใหมที่เขามาในตลาด รวมถึง PP และ HDPE ที่มีสวนตางราคาลดลงมากเมื่อเทียบกับ 
3Q/2552 จากการที่ราคาโอเลฟนสปรับตัวสูงขึ้นเร็วกวาราคาโพลีโอเลฟนส ซึ่งเปนผลมาจากอุปทานของเม็ดพลาสติกอยูใน
ระดับสูง ในขณะที่สายอะโรเมติกส มีสวนตางราคาของเบนซีน และพาราไซลีนลดลง จากความตองการในอุตสาหกรรมสิ่งทอซบ
เซาลง และมีกําลังการผลิตใหมที่เพ่ิมเขามาจากประเทศจีน นอกจากนี้ใน 4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 1,536 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2552 ซึ่งมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 922 ลานบาท  สงผลใหใน 
4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 15,217 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 1,770 ลานบาท หรือลดลง 
10.4% 
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ผลการดําเนินงานป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551 

ในป 2552 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,586,174 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 
414,642 ลานบาท หรือลดลง 20.7% มี EBITDA จํานวน 142,704 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 13,535 ลานบาท หรือ
ลดลง 8.7% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวลดลงตามราคาในตลาดโลก แมวาปริมาณขายผลิตภัณฑจะ
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ในป 2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวมจํานวน 18,767 ลานบาท ในขณะ
ที่ป 2551 มีสวนแบงขาดทุนฯ จํานวน 6,251 ลานบาท  ทั้งนี้ สวนใหญเนื่องจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกล่ันที่มีผล
ประกอบการดีขึ้น จากคาการกลั่นที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากผลกระทบจากสต็อกน้ํามัน รวมถึงในป 2551 มีผลขาดทุนจากสินคา
คงเหลือเนื่องจากในชวงครึ่งปหลังของป 2551 ราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวลงอยางรวดเร็ว  ในขณะที่ธุรกิจปโตร
เคมีสายโอเลฟนสมีผลประกอบการที่ลดลง จากสวนตางราคาฯ ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน อันเนื่องมาจากความตองการ
ผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนีใ้นป 2552 มกีําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,683 ลานบาท 
ในขณะที่ป 2551 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 1,982 ลานบาท สงผลใหปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ จํานวน 
59,548 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2551 จํานวน 7,843 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 15.2%  

� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

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

 จากเหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหลระหวางการเจาะหลุมพัฒนา Montara H1 แหลงมอนทารา ในทะเล
ติมอรของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ในเดือนสิงหาคม 2552 และเกิดเพลิงไหมบริเวณแทนเจาะ West Atlas ของ
ผูรับเหมา และแทนหลุมผลิต (Wellhead Platform) ในเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่ง ปตท.สผ.สามารถควบคุมสถานการณได
เรียบรอยแลว โดยสามารถหยุดการรั่วไหลของนํ้ามันและกาซธรรมชาติและไมปรากฏคราบน้ํามันในทะเลอีก รวมถึงได
ดําเนินการปดหลุมพัฒนา Montara H1 แลวเสร็จในตนเดือนมกราคม 2553 นั้น ปตท.สผ.ไดประเมินคาใชจายทั้งหมดที่ใชใน
การควบคุมสถานการณ โดยใน 3Q/2552 กอนเหตุการณเพลิงไหม ปตท.สผ.ไดบันทึกคาใชจายเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 5,174 
ลานบาท และใน 4Q/2552 ไดประมาณการคาใชจายเพิ่มเติมเพ่ือสะทอนแผนการดําเนินงานเพ่ือควบคุมสถานการณในระยะยาว 
และผลของการเกิดเพลิงไหมในเดือนพฤศจิกายน 2552 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 5,253 ลานบาท ซึ่งคาใชจายในสวนนี้ไดรวมการ
ตัดจําหนายแทนหลุมผลิตสวนบนที่ไดรับความเสียหายเปนจํานวน 3,325 ลานบาทแลว อยางไรก็ตาม ปตท.สผ.ไดซื้อประกันภัย
คุมครองความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงเงินประมาณ 270 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9,000 ลานบาท โดยใน 4Q/2552 
ปตท.สผ.ไดรับรูคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน 1,341 ลานบาท และไดนําไปบันทึกบัญชีเพ่ือลดคาใชจายในสวนของคาความ
เสียหายจากเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งคาใชจายและคาสินไหมทดแทนสุทธิสามารถนําไปคํานวณเปนคาใชจายทางภาษีได และ 
ปตท.สผ.อยูระหวางการดําเนินการเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนในสวนที่เหลือจากผูรับประกันภัยตอไป โดยจํานวนเงินที่จะ
ไดรับชดเชยนั้น จะขึ้นอยูกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและเง่ือนไขความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัย 

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 

ใน 4Q/2552 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขาย 34,178 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4,253 ลานบาท
หรือเพ่ิมขึ้น 14.2% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้น 6.2% จาก 40.89 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 4Q/2551 เปน 43.44 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบใน 4Q/2552 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมท้ังปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจาก 221,095 
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 4Q/2551 เปน 249,903 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 4Q/2552 โดยปริมาณขายที่
เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ ของโครงการอาทิตยเหนือ การขายน้ํามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย  และ
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การขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการเวียดนาม 
9-2 ลดลงในไตรมาสนี้  

EBITDA ใน 4Q/2552 คิดเปน 21,247 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 จํานวน 2,058 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 10.7% 
อันเปนผลมาจากราคาขายและปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน นอกจากนี้ ใน 4Q/2552 มีคาใชจายในการสํารวจลดลง 
825 ลานบาท เนื่องจาก 4Q/2552 มีการตัดจําหนายหลุมแหงจากโครงการอิหราน ซาเวห โครงการโอมาน 44 และโครงการเอส 
1 ในขณะที่ 4Q/2551 มกีารตัดจําหนายหลุมแหงที่สูงกวาจากโครงการในประเทศพมา อยางไรก็ตาม ในไตรมาสนี้มีคาภาคหลวง
และคาตอบแทนปโตรเลียมจํานวน 3,826 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 426 ลานบาทตามรายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้น คาใชจายดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้นเปนผลจากคาใชจายการดําเนินงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการอาทิตยเหนือซึ่งเริ่มผลิตในปนี้ 
อยางไรก็ตามคาใชจายสรางทอขนสงกาซโครงการอาทิตยใหแกผูซื้อลดลง เนื่องจากการกอสรางไดแลวเสร็จในปลายปกอน 

EBIT ใน 4Q/2552 คิดเปน 13,045 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 จํานวน 100 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 0.8% จาก 
EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะท่ี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 1,958 ลานบาท สวน
ใหญจากโครงการอาทิตยเหนือซึ่งเริ่มผลิตในระหวางป 2552 รวมถึงโครงการอาทิตย และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซียจาก
สินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้น  

 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 

ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายใน 4Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2552 จํานวน 3,631 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 11.9% ซึ่ง
สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจาก 39.90 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบใน 3Q/2552 เปน 43.44 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 4Q/2552 หรือเพ่ิมขึ้น 8.9% รวมถึงปริมาณ
การขายที่เพ่ิมขึ้นจาก 234,601 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 3Q/2552 เปน 249,903 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 
4Q/2552 โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากปริมาณขายกาซฯ ของโครงการอาทิตยเหนือ การขายน้ํามันดิบของโครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการโอมาน 44 อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายกาซฯ และ
คอนเดนเสทของโครงการบงกชและโครงการไพลินลดลงในไตรมาสนี้  

EBITDA ใน 4Q/2552 ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 485 ลานบาทหรือลดลง 2.2% อันเปนผลจากคาใชจายในการ
สํารวจที่เพ่ิมขึ้น 1,146 ลานบาท เนื่องจาก 4Q/2552 มีการตัดจําหนายหลุมแหงจากโครงการอิหราน ซาเวห โครงการโอมาน 44 
และโครงการเอส 1 ในขณะที่ 3Q/2552 มีคาตัดจําหนายหลุมแหงที่ตํ่ากวา 4Q/2552 จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซียและ
โครงการโอมาน 44  

EBIT ใน 4Q/2552 ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 724 ลานบาท หรือลดลง 5.3% จากคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
เพ่ิมขึ้น 239 ลานบาท สวนใหญจากโครงการอาทิตยเหนือซึ่งเริ่มผลิตในระหวางป 2552 รวมท้ังโครงการอาทิตยและโครงการพี
ทีทีอีพี ออสตราเลเซียจากสินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้น 

 
ผลการดําเนินงานป 2552  เปรียบเทียบกับป 2551 

ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายในป 2552 จํานวน 119,310 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 17,442 ลานบาท
หรือลดลง 12.8% ซึ่งเปนผลจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ลดลงจาก 49.69 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบในป 2551 เปน 39.53 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบในป 2552 หรือลดลง 20.5% ในขณะที่
ปริมาณการขายผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นจาก 219,314 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันในป 2551 เปน 233,756 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวันในป 2552  โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย 
รวมถึงการขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการเวียดนาม 9-2 ซึ่งเริ่มผลิตระหวางปที่แลว การขายกาซฯ ของโครงการอาทิตย
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เหนือและการขายน้ํามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ซึ่งเริ่มผลิตในปนี้ อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายกาซฯ และ
คอนเดนเสทของโครงการบงกชและโครงการไพลินลดลง 

EBITDA และ EBIT ในป  2552 ลดลงจากป 2551 จํานวน 16,337 ลานบาทและ 23,073 ลานบาทตามลําดับ อัน
เปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ลดลง แมวาคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมจะลดลง 
เนื่องจากการตัดจําหนายหลุมแหงที่ตํ่ากวาป 2551 และคาภาคหลวงและคาตอบแทนปโตรเลียมจะลดลง 3,262 ลานบาทตาม
รายไดจากการขายที่ลดลง แตมีคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้น เปนผลจากคาใชจายดําเนินงานและคาซอมแซมหลุมผลิตของ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย คาใชจายดําเนินงานของโครงการอาทิตยและโครงการอาทิตยเหนือเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมการ
ผลิตที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้น สวนใหญจากคาชดเชยความเสียหายสําหรับทอขนสงกาซฯ ของโครงการ
เยตากุน และคาใชจายการบริหารของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซียที่เพ่ิมขึ้นตามกิจกรรม นอกจากนี้คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายเพิ่มขึ้น 6,735 ลานบาท จากโครงการอาทิตยตามสินทรัพยพรอมใชงานและปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงจาก
โครงการอาทิตยเหนือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และโครงการเวียดนาม 9-2 ตามปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น  

• หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

 ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 

รายไดจากการขายใน 4Q/2552 เพ่ิมขึ้น 3,333 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 4.3% จาก 77,899 ลานบาทใน 4Q/2551 เปน 
81,232 ลานบาทใน 4Q/2552 เนื่องจาก 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 865,120 ตัน ใน 4Q/2551 เปน 1,034,834 ตัน ใน 
4Q/2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซ้ือมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 38,895 ตัน ใน 4Q/2551 และ 68,109 ตัน ใน 
4Q/2552 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือเพ่ิมขึ้น 19.6% โดยเปนปริมาณเพ่ิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ความสามารถในการใชกําลังการ
ผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากระดับ 86.2% ใน 4Q/2551 มาที่ระดับ 96.17% ใน 4Q/2552 โดยมีสาเหตุหลัก
เนื่องจากใน 4Q/2551 โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 3 shutdown 25 วัน โรงแยกกาซฯหนวยที่ 4 ลด Feed Gas เน่ืองจากโรงไฟฟา
ขนอม shutdown และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ลด Feed gas เนื่องจากการซอมบํารุงของอุปกรณบางสวน  

- ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาเอทิลีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA Ethylene) เฉล่ียเพ่ิมขึ้น 37.1% จาก 770 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอตันใน 4Q/2551 เปน 1,056 เหรยีญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 4Q/2552 สวนราคาโพรพิลีน (Propylene) เฉล่ียเพ่ิมขึ้น 
14.0% จาก 893 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 4Q/2551 เปน 1,018 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 4Q/2552 ในขณะที่ราคาโพลีเอทิลีน
ชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene หรือ HDPE) และโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เฉล่ีย 4Q/2552 อยูที่ 
1,209 และ 1,159 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตามลําดับ สูงกวา 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ 1,148 และ 1,086 เหรียญสหรัฐฯตอตันตามลําดับ
และราคาแนฟทาในตลาดเอเชีย  4Q/2552 เฉล่ียอยูที่ 621 เหรียญสหรัฐฯตอตัน เพ่ิมขึ้นจากราคา 4Q/2551 เฉล่ียที่ 312 
เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน หรือเพ่ิมขึ้น 99.04% 

- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียใน 4Q/2552 ลดลงเมื่อเทียบกับ 4Q/2551 แมวาปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ีย 
(รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เพ่ิมขึ้นจํานวน 470 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
(mmcfd) จาก 3,216 mmcfd ใน 4Q/2551 เปน 3,686 mmcfd ใน 4Q/2552 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) 
หรือเพ่ิมขึ้น 14.6 % โดยเปนการเพิ่มขึ้นในทุกกลุมลูกคา 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 จํานวน 8,791 ลานบาท  สาเหตุหลักมาจากราคาขาย 
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาตลาดของผลิตภัณฑที่ใชอางอิง ทั้งในสวนของราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ใชอางอิงสําหรับราคาขาย
ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซฯ และราคาน้ํามันเตาที่ใชอางอิงราคาขายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรม ประกอบกับตนทุน
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คากาซธรรมชาติลดลง รวมถึงกิจการระบบทอสงกาซฯมีผลดําเนินงานที่สูงขึ้นจากปริมาณกาซฯ ผานทอและอัตราคาผานทอที่
เพ่ิมสูงขึ้น   

EBIT ในไตรมาสนี้มีจํานวน 12,443 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 จํานวน 8,373 ลานบาท จาก EBITDA ที่
เพ่ิมขึ้น แมวาคาเส่ือมราคาเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเส่ือมราคาของทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ในสวนของทอสง
กาซฯ จากแหลง JDA – แหลงอาทิตย ที่แลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2551  

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 

รายไดจากการขายลดลงจํานวน 154 ลานบาทหรือลดลง 0.2% จาก 81,386 ลานบาทใน 3Q/2552 เหลือ 81,232 
ลานบาทใน 4Q/2552 เนื่องจาก 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลง 33,861 ตัน จาก 1,068,695 ตัน ใน 3Q/2552 เหลือ 
1,034,834 ตัน ใน 4Q/2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 57,124 ตัน ใน 3Q/2552 และ 
68,109 ตัน ใน 4Q/2552 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือลดลง 3.2% แมวาความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) 
เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากระดับ 94.58% ใน 3Q/2552 มาที่ระดับ 96.17% ใน 4Q/2552 

- ราคาขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ เฉล่ียเพ่ิมขึ้นตามราคาตลาดของผลิตภัณฑอางอิงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ราคาแนฟทาในตลาดเอเชียเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้น 11.7% จาก 556 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 3Q/2552 เปน 621 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 
ใน 4Q/2552 สวนราคาเอทิลีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA Ethylene) เฉล่ียเพ่ิมขึ้น 2.5% จาก 1,030 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตัน ใน 3Q/2552 เปน 1,056 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 4Q/2552 ในขณะที่ราคาโพรพิลีน (Propylene) เฉล่ียลดลง 2.5% จาก 
1,044 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 3Q/2552 เปน 1,018 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ใน 4Q/2552 รวมถึงราคาโพลีเอทิลีนชนิดความ
หนาแนนสูง (High Density Polyethylene หรือ HDPE) และโพลีโพรพิลีน (Polypropylene)) เฉล่ีย 4Q/2552 อยูที่ 1,209 และ 
1,159 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันตามลําดับ ตํ่ากวา 3Q/2552 ซึ่งอยูที่ 1,249 และ 1,190 เหรียญสหรัฐฯตอตันตามลําดับ 

- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียใหกับลูกคาทุกกลุมปรับตัวลดลงยกเวนกลุมลูกคาอุตสาหกรรม  ในขณะที่ปริมาณ
จําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ีย (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ) เพ่ิมขึ้นเล็กนอย
จํานวน 9 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,677 mmcfd ใน 3Q/2552 เปน 3,686 mmcfd ใน 4Q/2552 (ที่คาความรอน 
1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น 0.2% โดยเปนการเพิ่มขึ้นในกลุมลูกคา EGAT, ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power 
Producer:  SPP), อุตสาหกรรม และ NGV และลดลงในกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP)    

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,652 ลานบาท หรอืเพ่ิมขึ้น 22.2% เนื่องจากไดรับคืนสวนลด
จากผูผลิตกาซฯ จํานวน 1,123 ลานบาท จากการที่โครงการแหลงอาทิตยดําเนินการเชิงพาณิชยลาชา สงผลใหผูผลิตกาซฯ ไม
สามารถสงกาซฯ ไดตามปริมาณที่กําหนด (Shortfall) ซึ่งสวนลดดังกลาว ปตท.ไดนําไปใหสวนลดขายแกลูกคา EGAT แลวในป 
2551 

EBIT ในงวด 4Q/2552 เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,708 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 27.8% ตาม EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน 
ในขณะที่คาเส่ือมราคาลดลงเล็กนอย 
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ผลการดําเนินงานป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551 

รายไดจากการขายใน ป 2552 เพ่ิมขึ้นจํานวน 916 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 0.3% จาก 312,822 ลานบาทในป 2551 
เปน 313,738 ลานบาท ในป 2552 สาเหตุหลักจาก 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 4,065,912 ตัน ในป 2551 เปน 4,213,359 ตันในป 
2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 157,928 ตัน ในป 2551 และ 190,942 ตัน ในป 2552 
เพ่ือนํามาขายตอ) หรือเพ่ิมขึ้น 3.6% ซึ่งเพ่ิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑ ยกเวน LPG และ NGL ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ซึ่งเปนลูกคาปโตรเคมีหลักที่ซื้อผลิตภัณฑมีความตองการเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจป 2552 ที่ฟน
ตัว ทั้งนี้ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจากระดับ 94.18% ในป 2551 
มาที่ระดับ 96.05% ในป 2552  สาเหตุหลักเนื่องจากป 2551 มี Major Shutdown ของโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 และ 3 เปนเวลา 
22 วัน และ 34 วันตามลําดับ ในขณะที่ป 2552 มี Planned Shutdown ของโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 เปนเวลา 10 วัน 

- ราคาขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ เฉล่ียลดลงตามราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงในทิศทาง
เดียวกับราคาน้ํามันดิบ โดยราคาแนฟทาในตลาดเอเชียป 2552 เฉล่ียอยูที่ 505 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ลดลง 31.6% จากราคา 
เฉล่ียป 2551 ที่ 740 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน สําหรับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในสายโอเลฟนส ราคาเอทิลีนในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEA Ethylene) เฉล่ียป 2552 อยูที่ 864 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตํ่ากวาป 2551 ซึ่งอยูที่ 1,193 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตันหรือลดลง 27.6% สวนราคาโพรพิลีน (Propylene) เฉล่ียลดลง 33.1% จาก 1,320 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันในป 2551 เหลือ 
883 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในป 2552 ในขณะที่ราคาโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene หรือ 
HDPE) และโพลีโพรพิลีน (Polypropylene)) เฉล่ียป 2552 อยูที่ 1,134 และ 1,088 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันตามลําดับ ตํ่ากวาป 
2551 ซึ่งอยูที่ 1,536 และ 1,535 เหรียญสหรัฐฯตอตันตามลําดับ 

- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียปรับตัวสูงขึ้น โดยสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายกาซธรรมชาติใหแกกลุมลูกคา
ผูผลิตไฟฟาและโรงแยกกาซฯ ในขณะที่ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติโดยรวม (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุม
จุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เพ่ิมสูงขึ้น 111 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,443 mmcfd ใน ป 2551 เปน 3,554 
mmcfd ใน ป 2552 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น 3.2% โดยเปนการเพิ่มขึ้นในทุกกลุมลูกคา 
ยกเวนลูกคา IPP และ SPP ที่ปริมาณขายลดลงเนื่องจากผูผลิตกาซฯ แหลงยาดานา Shut Down เพ่ือติดตั้งอุปกรณ 
Compressor ทําใหสงกาซฯ ไดนอยลง 

 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : ตัน 4Q/2551 3Q/2552 4Q/2552 
เพ่ิม(ลด) 

ป 2551 ป 2552 เพ่ิม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 526,874 594,119 565,852 7.4% (4.8%) 2,383,649 2,356,176 (1.2%) 
กาซอีเทน 180,906 273,665 271,130 49.9% (0.9%) 968,335 1,064,948 10.0% 
กาซโพรเพน 40,246 67,507 67,490 67.7% (0.03%) 179,909  269,399 49.7% 
กาซโซลีนธรรมชาติ 117,094 133,404 130,362 11.3% (2.3%) 534,020 522,836 (2.1%) 
รวม 865,120 1,068,695 1,034,834 19.6% (3.2%) 4,065,912 4,213,359 3.6% 
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 รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้  

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 4Q/2551 3Q/2552 4Q/2552 
เพ่ิม(ลด) 

ป 2551 ป 2552 เพ่ิม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 1/, 4/ 543 535 657 21.0% 22.8% 777 511    (34.2%) 
Ethylene 2/ 770 1,030 1,056 37.1% 2.5% 1,193 864 (27.6%) 
Propylene 2/ 893 1,044 1,018 14.0% (2.5%) 1,320 883  (33.1%) 
High Density Polyethylene 2/ 1,148 1,249 1,209 5.3% (3.2%) 1,536 1,134 (26.2%) 
Polypropylene 2/ 1,086 1,190 1,159 6.7% (2.6%) 1,535 1,088 (29.1%) 
Naphtha 3/ 312 556 621 99.0% 11.7% 740 505 (31.6%) 
หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศญี่ปุน (MOP’J) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใหคงราคา LPG 

ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ 10.996 บาทตอกิโลกรัม อยางไรก็ตาม เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 
2552 กบง.ไดเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเปนระบบลอยตัว โดยใหคงราคา LPG ณ 
โรงกลั่นฯ ไวเทากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และใหเปลี่ยนแปลงข้ึนลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนกอนหนา  
แตยังคงราคาขายปลีกไวที่ 18.13 บาท/กิโลกรัม เชนเดิม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกันยายน 2552 จนถึงสิงหาคม 2553 

 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในป 2552 ลดลงจากป 2551 จํานวน 13,303 ลานบาทหรือลดลง 24.4% สวนใหญเปนผล
มาจากการลดลงของราคาขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ และราคาขายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตามราคาตลาดของ
น้ํามันและปโตรเคมีอางอิงที่ลดลง ในขณะที่ตนทุนคากาซธรรมชาติสูงขึ้น ประกอบกับมีผลขาดทุนจากการขาย NGV เพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณขาย NGV ที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหเกิดผลขาดทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาขายต่ํากวาราคาตนทุน ซึ่งรัฐยังคงควบคุมราคา
ขายปลีก NGV ไวที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม ขณะที่กําไรจากกิจการทอสงกาซฯ เพ่ิมขึ้นตามปริมาณขายและอัตราคาบริการผาน
ทอที่ปรับตัวสูงขึ้นตามมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานที่อนุมัติใหปรับอัตราคาบริการผานทอเพ่ิมขึ้น 2.0218 บาท/
MMBTU ต้ังแตเดือนเมษายน 2552 เปนตนไป 

EBIT ในป 2552 ลดลงตาม EBITDA ที่ลดลงดังกลาวขางตน ประกอบกับคาเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้น สวนใหญเปนการ
เพ่ิมขึ้นของคาเส่ือมราคาของสถานีบริการ NGV และทอเสนที่ 3 ในสวนของทอสงกาซฯ จากแหลง JDA – แหลงอาทิตย และ
อุปกรณแทนพักทอ PRP ที่แลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2551 

� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

• หนวยธุรกิจนํ้ามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 

รายไดการขายใน 4Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 จํานวน 118,448 ลานบาทหรือคิดเปน 47.9% เปนผลมาจาก
ราคาขายน้ํามันที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบเพ่ิมขึ้น 42.6% จาก 52.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 
4Q/2551 เปน 75.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 4Q/2552 สําหรับปริมาณขายในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้น 1,978 ลานลิตรหรือ 11.4% 
จาก 17,313 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,183,660 บารเรลตอวันใน 4Q/2551 เปน 19,291 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,318,928 
บารเรลตอวันในไตรมาสนี้ ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสท และผลิตภัณฑปโตรเคมีใน
หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายน้ํามันเตา LPG และดีเซลในหนวยธุรกิจน้ํามัน   

EBITDA ใน 4Q/2552 มีจํานวน 1,858 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ Negative EBITDA 1,925 ลานบาท ใน 
4Q/2551 เนื่องจากใน 4Q/2551 มีผลขาดทุนจากสตอกน้ํามัน (Stock Loss) จํานวนสูง จากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัว
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ลดลงอยางรวดเร็ว รวมถึงมีอัตรากําไรขั้นตนเฉล่ียตอหนวยสําหรับการขายผลิตภัณฑในธุรกิจน้ํามันสูงขึ้น ขณะที่อัตรากําไร
ขั้นตนเฉล่ียตอหนวยของธุรกิจการคาระหวางประเทศลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง สงผลให EBIT ในไตรมาสนี้
เพ่ิมขึ้นตาม EBITDA ที่เพ่ิมขึ้น 

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2552 

รายไดการขายใน 4Q/2552 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 8,078 ลานบาทหรือคิดเปน 2.3% เปนผลมาจากราคา
ขายน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบเพ่ิมขึ้น 11.2% จาก 67.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 3Q/2552 เปน 
75.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 4Q/2552 สวนปริมาณขายในไตรมาสนี้ลดลง 1,095 ลานลิตรหรือ 5.4% จาก 20,386 ลาน
ลิตรหรือเทียบเทา 1,393,729 บารเรลตอวันใน 3Q/2552 เหลือ 19,291 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,318,928 บารเรลตอวันในไตร
มาสนี้ ทั้งนี้สวนใหญเปนการลดลงของปริมาณการขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสท และน้ํามนัสําเร็จรูปในหนวยธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศ ขณะที่หนวยธุรกิจน้ํามันปริมาณการขายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุมน้ํามันเตา ดีเซล และ LPG 

EBITDA ใน 4Q/2552 ลดลงจาก 3Q/2552 จาํนวน 3,168 ลานบาทหรือคิดเปน 63.0% โดยสวนใหญเนื่องจากอัตรา
กําไรขั้นตนเฉล่ียตอหนวยของธุรกิจการคาระหวางประเทศและของธุรกิจน้ํามันลดลง สงผลให EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงเชนกัน  

 
ผลการดําเนินงานป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551 

รายไดจากการขายในป 2552 ลดลง 441,090 ลานบาทหรือลดลง 25.9% เปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉล่ียในป 
2552 ที่ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียในป 2552 ปรับตัวลดลง 33.7% จาก 93.4 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2551 มาอยูที่ระดับ 61.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2552 สําหรับปริมาณขายในงวดนี้เพ่ิมขึ้น 
4,408 ลานลิตร หรือคิดเปน 6.0% จาก 73,252 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,258,870 บารเรลตอวันในป 2551 เปน 77,660 ลาน
ลิตร หรือเทียบเทา 1,338,289 บารเรลตอวันในป 2552 ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสท
และน้ํามันสําเร็จรูปในหนวยธรุกิจการคาระหวางประเทศ  

EBITDA ในป 2552 เพ่ิมขึ้นจากป 2551 จํานวน 8,714 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากมีกําไรขั้นตนตอหนวยจากการ
ขายน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศสูงขึ้น ขณะท่ีหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศมีกําไรลดลงสวนใหญเปนผลมาจากกําไรจากการ
ขายคอนเดนเสทซึ่งลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง สําหรับ EBIT ในงวดนี้เพ่ิมขึ้น 8,427 ลานบาทตาม EBITDA ที่
เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน  ขณะที่คาเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นจากการโอนงานระหวางกอสรางสถานีบริการ คลังและอุปกรณตางๆ 
ระหวางกอสรางเปนสินทรัพย 

 

• หนวยธุรกิจปโตรเคมี 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 

ใน 4Q/2552 บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในหนวยธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดจากการขายจํานวน 8,832 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 จํานวน 1,924 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 27.9% สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑ
เฉล่ียของ PTTPM (บริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจการตลาดของผลิตภัณฑโพลิเมอร) ที่เพ่ิมขึ้น โดยราคาขายเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 17.9% 
ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับ 4Q/2551  

ใน 4Q/2552 EBITDA มีจํานวน 179 ลานบาท ในขณะที่ 4Q/2551 มี Negative EBITDA จํานวน 148 ลานบาท 
และ EBIT ใน 4Q/2552 มีจํานวน 129 ลานบาท ในขณะที่ 4Q/2551 มี Negative EBIT จํานวน 186 ลานบาท  
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ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 

รายไดจากการขายใน 4Q/2552 มีจํานวน 8,832 ลานบาท ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 24 ลานบาท หรือลดลง 
0.3% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียลดลง 4.6% แมวาปริมาณขายของ PTTPM เพ่ิมขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับ 
3Q/2552  

EBITDA ลดลง 106 ลานบาท จาก 285 ลานบาทใน 3Q/2552 เปน 179 ลานบาทใน 4Q/2552 หรือลดลง 37.2% 
นอกจากนี้ EBIT ลดลง 109 ลานบาท จาก 238 ลานบาทใน 3Q/2552 เปน 129 ลานบาทใน 4Q/2552 หรือลดลง 45.8%  

 
ผลการดําเนินงานป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551 

รายไดจากการขายในป 2552 จํานวน 32,423 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 3,833 ลานบาทหรือลดลง 10.6% 
สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียของ PTTPM ลดลง 21.3% เมื่อเทียบกับป 2551 แมวาปริมาณขายจะเพิ่มขึ้น 
16.9%  

EBITDA เพ่ิมขึ้นจากป 2551 จํานวน 382 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 55.0% รวมท้ัง EBIT ในปนี้ก็เพ่ิมขึ้นจํานวน 353 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 64.4%   

 

กําไรสุทธิ  

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 

ใน 4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 15,217 ลานบาทหรือคิดเปน 5.37 บาทตอหุน ในขณะที่ใน 4Q/2551 
มีขาดทุนสุทธิจํานวน 22,189 ลานบาท ทั้งนี้ นอกจากเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท. บริษัทยอย
และกิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 

: ใน 4Q/2552 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 3,038 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 ที่มีสวน
แบงขาดทุนฯ จํานวน 23,888 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่นดีขึ้นจากคาการกลั่น (GRM) ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจาก 
สตอกน้ํามัน (Stock Gain/Loss) เนื่องจากงวด 4Q/2551 มีผลขาดทุนจากสตอกน้ํามันสูง จากการที่ราคาน้ํามันดิบและน้ํามัน
สําเร็จรูปปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา 
hedging) ของกลุม ปตท. เพ่ิมขึ้นจาก -22.26 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 4Q/2551 เปน 2.63 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 
4Q/2552 และธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมีผลการดําเนินงานดีขึ้นเนื่องจาก P2F ของผลิตภัณฑอะโรเมติกสสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปกอน  

 -  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสดีขึ้น เนื่องจาก P2F margin ที่ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ Ethylene รวมท้ังปริมาณการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากใน 4Q/2551 PTTCH มีการหยุดผลิตเชิงพาณิชย 
(Commercial Shutdown) ของหนวยผลิต Oleflex ของโรงโอเลฟนส I1 เปนเวลา 55 วัน โรงโอเลฟนส I4-1 เปนเวลา 26 วัน 
โรง HDPE (โรงโอเลฟนส I-1) เปนเวลา 10 วัน เพ่ือระบายสินคาคงเหลือ นอกจากนี้ ยังมีการหยุดเพ่ือขยายกําลังการผลิต (De-
Bottlenecking Shutdown) ของโรงโอเลฟนส I4-2 และโรง MEG ของ TOCGC เปนเวลา 68 และ 43 วันตามลําดับ ในขณะที่ใน 
4Q/2552 มีการปดโรงงาน HDPE เปนเวลา 46 วัน  

: ใน 4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,536 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 ที่มี
ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3,234 ลานบาท 
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: ภาษีเงินไดใน 4Q/2552 เพ่ิมขึ้น 4,262 ลานบาท หรือคิดเปน 95.2% ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น 

 
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2552 

กําไรสุทธิของ ปตท.และบริษัทยอยใน 4Q/2552 ลดลงจาก 3Q/2552 จํานวน 1,770 ลานบาท หรือลดลง 10.4% 
ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท.บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาวขางตนแลว ยังเปน
ผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจํานวน 2,258 ลานบาทหรือคิดเปน 42.6% จาก 5,296 ลานบาทใน 
3Q/2552 เปน 3,038 ลานบาทใน 4Q/2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่นลดลง อันเนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัวลดลง โดยคา
การกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท.ลดลงจาก 2.97 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 3Q/2552 เปน 2.63 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q/2552 เปนผลมาจาก Stock Gain การทํา 
Hedging และ Market GRM ที่ลดลง เนื่องจากมีอุปทานเพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นใหมในจีนและอินเดีย รวมท้ังความตองการใชน้ํามัน
สําเร็จรูปยังคงชะลอตัว แมเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัวก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมีสวนตางราคาฯ ของเบน
ซีนและพาราไซลีนลดลง จากความตองการในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ซบเซาลง และมีกําลังการผลิตใหมที่เพ่ิมเขามาจากประเทศ
จีนและตะวันออกกลาง  

 -  ผลการดําเนินงานที่ลดลงของบริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส เนื่องจาก P2F margin ที่ปรับตัว
ลดลง โดย Ethylene และ Propylene มีสวนตางราคาฯ ลดลง เปนผลมาจากกําลังการผลิตใหมที่เขามาในตลาด รวมถึง PP และ 
HDPE ที่มีสวนตางราคาลดลงมากเมื่อเทียบกับ 3Q/2552 จากการที่ราคาโอเลฟนสปรับตัวสูงขึ้นเร็วกวาราคาโพลีโอเลฟนส ซึ่ง
เปนผลมาจากอุปทานของเม็ดพลาสติกอยูในระดับสูง ยกเวนในสวนของ MEG ที่ราคาและ Margin ปรับตัวสูงขึ้นจากความ
ตองการผลิตภัณฑ Polyester ในประเทศจีน รวมทั้งโรงงานผลิต MEG ของ Shell (800 KTA) ประสบปญหาการผลิต 

: ใน 4Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาํนวน 1,536 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 3Q/2552 ที่มี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 922 ลานบาท 

: ภาษีเงินไดใน 4Q/2552 เพ่ิมขึ้น 1,277 ลานบาท หรือคิดเปน 17.1% ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น  

ผลการดําเนินงานป 2552 เปรียบเทียบกับป 2551 

ในป 2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 59,548 ลานบาท หรือคิดเปน 21.06 บาทตอหุน เพ่ิมขึ้นจากป 
2551 จํานวน 7,843 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 15.2% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท.บริษัทยอยและ
กิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 

: ในป 2552 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 18,767 ลานบาท ในขณะท่ีป 2551 มีสวนแบง
ขาดทุนฯ  6,251 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกลั่นเพ่ิมขึ้น จากคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผล
จากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท.ที่เพ่ิมขึ้นจาก 0.26 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2551 เปน 4.11 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2552 สวนใหญเปนผลมาจากผลกระทบจากสตอกน้ํามัน รวมทั้งผลของการทํา Hedging  
นอกจากนี้ ผลประกอบการของธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสก็ดีขึ้นตาม P2F margin ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑพาราไซลีน  

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ลดลง เนื่องจาก Product-to-Feed margin ที่
ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะ MEG เนื่องจากมีกําลังการผลิตใหมเขามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 
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: ในป 2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,683 ลานบาท ในขณะที่ป 2551 มีขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,982 ลานบาท 

: ภาษีเงินไดในป 2552 มีจํานวน 33,315 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 10,033 ลานบาท หรือคิดเปน 23.1% 
ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง  

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 4Q/2551 3Q/2552 4Q/2552 
% เพิ่ม(ลด) 

ป 2551 ป 2552 
% 

เพิ่ม(ลด) YoY QoQ 
บริษัทรวมธุรกิจการกลั่น (21,178) 3,839 1,906 109.0% (50.4%) (11,695) 15,742 234.6% 
บริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมี (2,144) 1,370 1,110 151.8% (19.0%) 5,661 3,322 (41.3%) 
บริษัทรวมธุรกิจนํ้ามัน 77 89 111 44.2% 24.7% 363 441 21.5% 
บริษัทรวมธุรกิจกาซ 113 (101) (171) (251.3%) (69.3%) - (1,144) n/m 
บริษัทรวมธุรกิจอื่น (756) 99 82 110.8% (17.2%) (579) 406 170.0% 
รวม (23,888) 5,296 3,038 112.7% (42.6%) (6,251) 18,767 400.2% 

2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2551 

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

หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรพัย 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 เพิ่ม / (ลด) % 
สินทรัพยหมนุเวียน 294,614 243,414 51,200 21.0 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 204,577 187,072 17,505 9.4 
ที่ดินอาคารและอปุกรณ-สุทธิ 474,587 374,614 99,973 26.7 
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่นๆ 129,812 80,093 49,719 62.1 
รวมสินทรัพย 1,103,590 885,193 218,397 24.7 
หน้ีสิน     
หนี้สินหมุนเวียน 188,748 169,271 19,477 11.5 
เงินกูยมืระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป) 

354,888 239,125 115,763 48.4 

หนี้สินไมหมนุเวียนอืน่ๆ 61,863 46,261 15,602 33.7 
รวมหนี้สิน 605,499 454,657 150,842 33.2 
สวนของผูถอืหุน     
สวนของผูถอืหุนบริษัทฯ 429,180 383,579 45,601 11.9 
สวนของผูถอืหุนสวนนอย 68,911 46,957 21,954 46.8 
รวมสวนของผูถือหุน 498,091 430,536 67,555 15.7 
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 1,103,590 885,193 218,397 24.7 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 1,103,590 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 
218,397 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 24.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 51,200 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 21.0% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงิน
รับที่เพ่ิมขึ้น 30,725 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นรวม 20,822 ลานบาท  
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: เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น 17,505 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 9.4% สาเหตุหลักจากการ
รับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมสําหรับผลประกอบการประจําป 2552 จํานวน 18,767 ลานบาท คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
ระยะยาวจํานวน 2,375 ลานบาท รวมท้ังจากการซื้อธุรกิจของ PTT INTER  จํานวน 1,268 ลานบาท ในขณะที่ปนี้ มีเงินปนผล
รับจากบริษัทรวมจํานวน 5,834 ลานบาท 

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 99,973 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 26.7% สวนใหญเปนผลมาจาก (1) สินทรัพยเพ่ือ
การสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 39,379 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยระหวางการกอสรางที่ Montara ของ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ซึ่งเปนโครงการที่ไดจากการเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท Coogee Resources Limited (CRL) 
(ภายหลังเปล่ียนชื่อเปน PTTEP Australasia Limited (PTTEP AA)) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 ของ ปตท.สผ. รวมท้ัง
สินทรัพยสุทธิเพ่ือการผลิตของโครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี17 และโครงการบงกช (2) จากโครงการตางๆ ของ 
ปตท.ที่เพ่ิมขึ้นรวม 35,960 ลานบาท จากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6, โครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทนและ
โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle – NGV) เชน การกอสรางสถานี NGV, รถขนกาซฯ, ถังและ
อุปกรณ NGV สําหรับติดตั้งรถขนสงกาซฯ เปนตน (3) โครงการกอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวของ 
PTTLNG จํานวนประมาณ 6,614 ลานบาท (4) การที่ PTT Mining Limited (PTTML) (เดิมชื่อ Lints Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของ PTT INTER) ไดเขาซื้อหุนสามัญ 60% ใน บริษัท Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) ซึ่งภายหลังเปล่ียนชื่อ
เปน บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty. Ltd. (PTTAPM) โดยมีมูลคาสินทรัพยทั้งส้ิน 6,108 ลานบาท และ (5) การกอสราง
โรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จํานวนประมาณ 5,633 ลานบาท 

: สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 49,719 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 62.1% สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
เหมืองจํานวน 34,007 ลานบาท จากการเขาซื้อ PTTAPM นอกจากนี้ สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพ่ิมขึ้น 8,513 ลาน
บาท รวมท้ังคาความนิยมเพ่ิมขึ้น 5,857 ลานบาท โดยสวนใหญจากการซื้อกิจการ PTTAPM ของ PTTML จํานวน 4,508 ลาน
บาท ในขณะที่เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ ลดลง 7,321 ลานบาท 

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมมีจํานวน 605,499 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 เปนจํานวน 150,842 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 33.2% 
โดยเปนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 19,477 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 11.5% สาเหตุหลักจากเจาหนี้การคาเพ่ิมขึ้น 14,267 
ลานบาท  

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) มีจํานวน 354,888 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 115,763 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 48.4% สวนใหญเปนผลมาจากการออกหุนกูของ ปตท. 50,000 ลานบาท และ ปตท.สผ. 40,000 ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาวของ ปตท. 14,000 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวของ HMC, PTTAC, PTT INTER และ ENCO ทั้งนี้ เงินกู
ระยะยาวจําแนกรายการหลักๆ ตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนไดดังนี้     

      หนวย : ลานบาท 
กําหนดชําระคืน (นับจาก

วันที่ 31 ธ.ค.2552) 
ปตท. PTTEP DCAP TTM(T) TTM(M) HMC PTTAC PTT 

INTER 
ENCO รวม 

ภายใน 1 ป (31 ธ.ค. 2553) 15,913.98 9,498.74 77.00 586.54 28.28 -- -- 6,775.31 -- 32,879.85 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 27,619.17 -- 77.00 754.13 54.90 205.87 -- -- 230.00 28,941.07 

เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 81,553.43 38,460.82 231.00 2,262.38 174.69 1,132.30 851.88 -- 870.00 125,536.50 

เกิน 5 ป 132,346.76 10,490.38 252.00 4,022.02 256.21 2,779.26 1,733.92 -- 3,900.00 155,780.55 
รวม 257,433.34 58,449.94 637.00 7,625.07 514.08 4,117.43 2,585.80 6,775.31 5,000.00 343,137.97 

หมายเหตุ : ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
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เงินกูยืม (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

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

INTER 
ENCO รวม 

สกุลเงินบาท 193,454.06 58,449.94 637.00 -- -- 1,450.49 -- -- 5,000.00 258,991.49 

สกุลเงินตางประเทศ 63,979.28 -- -- 7,625.07 514.08 2,666.94 2,585.80 6,775.31 -- 84,146.48 

รวม 257,433.34 58,449.94 637.00 7,625.07 514.08 4,117.43 2,585.80 6,775.31 5,000.00 343,137.97 
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงนิกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

24.85% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 64.77% 100.00% 100.00% 0.00% 24.52% 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 28,040 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 15,602 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 33.7% สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของภาษี 
เงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 9,347 ลานบาท และประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิตจํานวน 6,585 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 498,091 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 67,555 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 15.7% เนื่องจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น 42,552 ลานบาท จากผลประกอบการในป 2552 
ของ ปตท.และบริษัทยอยจํานวน 59,548 ลานบาท ในขณะที่ปนี้มีการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการครึ่งหลังของป 2551 
และครึ่งแรกของป 2552 จํานวนรวมทั้งส้ิน 16,970 ลานบาท นอกจากนี้มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น 
1,687 ลานบาทและผลขาดทุนจากผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น 524 ลานบาท   

ในชวงป 2552 ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 
(ESOP Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ซึ่งสงผล
ใหทุนที่ออกและชําระแลวเพ่ิมขึ้น 97.28 ลานบาท (9,728,200 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึ้น 1,751 ลานบาท ทําให 
ณ 31 ธันวาคม  2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 23.46 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 
ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 8.14 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) 
และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 15.32 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย 28 กันยายน 2554) 

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพ่ิมขึ้น 21,954 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 46.8% สวนใหญจากผูถือหุนสวนนอยใน PTTAPM 
ดวยสัดสวน 40% จํานวน 18,780 ลานบาท รวมท้ังจากกําไรสุทธิจากผลประกอบการในป 2552 ในสวนของผูถือหุนสวนนอย
จํานวน 9,142 ลานบาท แมวาจะมีการจายเงินปนผลของ ปตท.สผ. จํานวน 4,610 ลานบาท 

สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 
13,237 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 90,819 ลานบาท เปนผลใหเงินสด
สุทธิปลายงวดเทากับ 104,056 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 
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จํานวน (ลานบาท)
กระแสเงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 95,649             
กระแสเงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (142,897)
กระแสเงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 60,403
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (198)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 280
เงินสดสทุธิเพิ่มขึ้นระหวางงวด 13,237
เงินสดสทุธิตนงวด 90,819
เงินสดสทุธิปลายงวด 104,056

 
  
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 95,649 ลานบาท มาจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน

จํานวน 59,548 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน โดยรายการ
หลักที่มีผลใหกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนายรวมจํานวน 43,150 ลาน
บาท ภาษีเงินได 33,315 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 15,220 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 9,142 ลานบาท 
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 5,671 ลานบาท ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 4,552 ลานบาท และคาความเสียหายจาก
เหตุการณน้ํามันและกาซธรรมชาติรั่วไหล 3,106 ลานบาท สําหรับรายการหลักที่มีผลใหกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง 
ไดแก สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 18,767 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,500 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 3,552 
ลานบาท และโอนกลับสํารองปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 785 ลานบาท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานสุทธิเพ่ิมขึ้น 
9,266 ลานบาท และเงินสดจายภาษีเงินได จํานวน 40,836 ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 142,897 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 
: เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 125,308 ลานบาท อันเนื่องมาจากการลงทุนเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย

เพ่ือการสาํรวจและผลิตปโตรเลียมจํานวน 59,389 ลานบาท โดยสวนใหญจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย รวมท้ังการ
ลงทุนในโครงการตางๆ ของ ปตท. ไดแก โครงการกอสรางโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 
และโครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทน รวมจํานวนประมาณ 43,383 ลานบาท นอกจากนี้มีโครงการกอสรางทาเทียบเรือและ
สถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จํานวนประมาณ 6,959 ลานบาท และการกอสรางโรงงานผลิต Acrylonitrile 
(AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จํานวนประมาณ 4,728 ลานบาท  

: เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 9,709 ลานบาท จากการเขาลงทุนใน PTTAPM ของ PTTML  
: เงินจายเพ่ือลงทุนชั่วคราว 7,301 ลานบาท 
: เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน 4,551 ลานบาท สวนใหญจากปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable 

Reserves) จากการเขาซื้อ PTTEP AA ของ ปตท.สผ.  
: เงินจายสําหรับพัฒนาสินทรัพยเหมือง 2,163 ลานบาท จากการเขาซื้อ PTTAPM ของ PTTML 
: เงินปนผลรับจากบริษัทรวมและบริษัทอื่นจํานวน 5,889 ลานบาท สวนใหญเปนเงินปนผลรับจาก TOP, PTTCH, 

IRPC, PTTAR และ BCP  
: เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2,635 ลานบาท สวนใหญเปนดอกเบี้ยรับจากการใหกูยืมบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 60,403 ลานบาท สวนใหญเปนเงินสดรับจากการออกหุนกู
ของ ปตท. 50,000 ลานบาท และ ปตท.สผ. 40,000 ลานบาท รวม 90,000 ลานบาท จากเงินกูยืมระยะยาวของ ปตท., HMC, 
PTTAC, PTT INTER และ ENCO รวมจํานวน 24,509 ลานบาท และเงินสดรับจากการออกหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุน 



17 

จํานวน 3,090 ลานบาท  ในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 23,247 ลานบาท จายชําระดอกเบี้ยจํานวน 15,843 ลานบาท 
ชําระคืนพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 9,400 ลานบาท รวมท้ังชําระเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวของ ปตท.และบริษัทยอยรวม 
10,858 ลานบาท  

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2552 และ ป 2551 ซึ่งคํานวณตามสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนดังนี้ 

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย ป 2552 ป 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง    
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.32 1.35 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.09 1.06 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 13.68 13.45 
ระยะเวลาเก็บเหนี้เฉล่ีย วัน 26.31 26.76 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 103.46 129.73 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 3.48 2.78 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 15.17 14.70 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 23.74 24.49 
Cash Cycle วัน 6.05 5.04 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    
อัตราสวนกําไรข้ันตน % 9.31 8.55 
อัตราสวนกําไรสทุธ ิ % 3.67 2.57 
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน % 12.82 12.47 
อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน    
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรพัย % 5.99 5.82 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร % 24.20 24.32 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.63 2.26 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.22 1.06 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา 10.07 15.71 
อัตราสวนการจายเงินปนผล % 40.43 43.64 
กําไรตอหุน    
กําไรตอหุน  บาท/หุน 21.06 18.33 

 

3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในป 2553 

แนวโนมของเศรษฐกิจโลกในป 2553 เริ่มมีสัญญาณชี้ใหเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องทั้งภาคการผลิตและ
คําส่ังซื้อที่สะทอนการฟนตัวของเศรษฐกิจ  ในเดือนมกราคม 2553 ธนาคารโลกและ IMF ไดปรับเพ่ิมการคาดการณอัตราการ
ขยายตั วของเศรษฐกิจ โลกในป  2553  จากการคาดการณครั้ งก อนที่ ร ะดับการขยายตั ว ในอัตรา  2 .0% และ 
3.1%  ตามลําดับ  เพ่ิมขึ้นเปน 2.7% และ 3.9% ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเปราะบางและความไม
แนนอน และอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะชะลอตัวอีกครั้ง  หากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ หมดลง (Exit strategy) กอปร
กับระดับหนี้สาธารณะของหลายๆ ประเทศปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอเครดิตการชําระคืนหนี้ นอกจากนี้ปจจัยซึ่งจะกดดันการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกไดแก อัตราการวางงานในสหรัฐฯ ความผันผวนของราคาน้ํามันที่อาจปรับตัวสูงขึ้น และอัตราการ
เจริญเติบโตของประเทศจีนซึ่งจะสงผลตอประเทศคูคาหากการเติบโตไมเปนไปตามที่คาดการณเนื่องจากถูกควบคุมจากภาครัฐ  
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ทั้งนี้ในป 2553 ปริมาณความตองการใชน้ํามันคาดวาจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมที่ดีขึ้น จาก 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วโลก โดย International Energy Agency (IEA) ณ เดือน กุมภาพันธ 2553 คาดการณ
ความตองการใชน้ํามันของโลกป 2553 เฉล่ียที่ระดับ 86.5 ลานบารเรลตอวัน สูงกวาป 2552 จํานวน 1.6 ลานบารเรลตอวัน โดย
ภูมิภาคเอเชียจะมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนความตองการใชน้ํามันของโลก ซึ่งจะสงผลตอราคาน้ํามันดิบที่มีแนวโนมจะ
ปรับตัวสูงขึ้น โดยสํานักขอมูลพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (Energy Information Administration หรือ EIA) คาดวาราคาน้ํามันดิบ
เฉล่ียในป 2553 จะอยูที่ 78 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล อยางไรก็ตาม ระดับการผลิตน้ํามันดิบจากกลุม OPEC และรัสเซียจะเปน
ปจจัยที่อาจทําใหราคาน้ํามันดิบออนตัวลงไดเชนกัน 

เศรษฐกิจไทยในป 2553  คาดวาจะกลับมาขยายตัวเปนบวกจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชวยใหการสงออก
ไทยขยายตัวดีขึ้น และมาตรการตางๆ ของภาครัฐในการกระตุนเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการใชจายของภาครัฐภายใตกรอบงบ
ขาดดุลและรายจายลงทุนของภาครัฐภายใตแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง  โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดคาดการณอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ณ เดือน มกราคม 2553 วาเศรษฐกิจไทยในป 2553 จะกลับมาเติบโตในระดับ 3.3% - 5.3%  ซึ่ง
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 อยางไรก็ตาม  เศรษฐกิจไทยยังคงมี
ความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน เชน ความผันผวนของราคาน้ํามัน ปญหาความขัดแยงทางการเมืองใน
ประเทศ และปญหาของโรงงานและสิ่งแวดลอมที่มาบตาพุด เปนตน ที่อาจสงผลเสียตอการสงออกของอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
รวมทั้งกอใหเกิดการชะลอการลงทุนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยไดในที่สุด  

สําหรับความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คาดการณวา
ในป 2553 การใชพลังงานจะเพ่ิมขึ้นในอัตรา 3.3% โดยเปนความตองการนํ้ามันเพ่ิมขึ้น 1.7% กาซธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 4.1% 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้น และมีการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น   


