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คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินสิน
้ สุด 30 ก.ย. 49

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด
3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 เปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของป 2548
1.
ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษท
ั ยอย
เศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่ 3 ของ ป 2549 (Q3/2549)
ยังคงขยายตัวอยางตอเนือ
่ ง อันเนือ
่ งมาจากการสงออกทีข
่ ยายตัว
ดีขึ้นมาก สําหรับสถานการณการบริโภคน้ํามันใน Q3/2549 ชะลอ
ตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของป 2549 เนือ
่ งจากมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน กอปรกับราคาน้าํ มันขายปลีกทีย
่ งั คงอยูใ นระดับสูง
แตปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของป 2548 (Q3/2548)
โดยใน Q3/2549 ปตท.และบริษท
ั ยอยมีรายไดจากการขายจํานวน
349,801 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2548 จํานวน 82,352 ลานบาท
หรือคิดเปน 30.8% โดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจน้ํามัน กาซธรรมชาติและ
ปโตรเคมี ใน Q3/2549 ปตท. และบริษท
ั ยอยมีกาํ ไรกอนหักดอกเบีย
้
ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมทั้งคาใชจายอื่นและรายได
อื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 37,177 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก Q3/2548 จํานวน 3,558 ลานบาท หรือคิดเปน 10.6% โดย
EBITDA ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมและ
ธุรกิจปโตรเคมีเปนหลัก มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสียจํานวน 6,857 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2548 จํานวน 108 ลานบาท
หรือคิดเปน 1.6% และมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 24,320 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
Q3/2548 จํานวน 298 ลานบาท หรือคิดเปน 1.2%
สําหรับผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2549 (9M/2549) ปตท.
และบริษท
ั ยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 933,423 ลานบาท เพิ่มขึ้น
36.9% จากชวงเดียวกันของปกอน (9M/2548) มี EBITDA จํานวน
112,299 ลานบาท เพิ่มขึ้น 29.3% มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียจํานวน 17,771 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.4% ซึ่งเปนผลมาจาก
การเริ่มรับรูสวนแบงกําไรใน บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย (TPI)
และมีกําไรสุทธิ 79,701 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.6%
ทัง้ นี้ ผลประกอบการ Q3/2549 เทียบกับ Q3/2548 และ 9M/2549
เทียบกับ 9M/2548 สรุปได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
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(366)
(140)
(226) (161.0%)
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(314)
(360)
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ระหวางกัน
(5)
(362)
357
98.5%
(520)
(490)
(30)
(6.2%)
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29,832
28,941
89
13.1% 91,753
74,332
17421
23.4%:
น้ํามัน 1/
1,804
1,416
388
27.4% 3,830
3,919
(89)
(2.3%):
กาซ ฯ 2/
10,592
10,935
(343)
(3.1%) 30,369
29,720
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2.2%:
ปตท.สผ.
12,097
12,263
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(1.3%) 37,277
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27.8%:
การกลัน
่ 3/
4,704 (4,704)
(100%) 5,728
11,936
(6,208)
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ปโตรเคมี 4/ 6,015
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17,420% 16,250
117
16,133 13,785.8%:
อืน
่ ๆ 5/
(379)
(145)
(234)
(162.3%) (708)
(326)
(382)
116.9%:
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ระหวางกัน
(297)
(792)
394.4%
กําไรสุทธิ 24,320
11,329
16.6%
กําไรสุทธิ
ตอหุน
(บาท/หุน)
8.69
24.44
4.04
หมายเหตุ : 1/

ทรานส ไทย-

2/

1.2% 79,701

0.10

(201)
68,373

1.2% 28.48

รวมบริษท
ั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษท
ั
มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M) และบริษัทผลิตไฟฟาและน้ํา
(DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซ

ธรรมชาติ

จํากัด (PTT NGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG)

นอกจากนัน
้

ในชวงที่

16.6%

8.59

298

(11.7%) (993)

รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA) Subic Bay Energy Co., Ltd.

เย็น จํากัด

2548

24,022

(31)

รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล (Oil Trading) บริษัท
ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL)

บริษัท
(SBECL)

(266)

ยังไดรวมบริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ตั้งแตเดือนธันวาคม
3/

รวมงบการเงินบริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)
มีสถานะเปนบริษัทยอย
รวมงบการเงินบริษท
ั บางกอกโพลีเอททีลน
ี จํากัด (BPE) และบริษท
ั

RRC

พีทท
ี ี

4/

โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) และรวมบริษท
ั พีทท
ี ี โพลีเมอร มาร

เก็ตติ้ง

จํากัด (PTTPM) ตั้งแต Q3/2548 และรวมบริษท
ั ปตท.เคมิคอล

จํากัด

(มหาชน) (PTTCH) และบริษท
ั พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ตั้งแต

เดือน

ธันวาคม 2548 รวมทั้งตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 ไดรวมบริษัท พี

ทีที

อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส

จํากัด
บริษัท

5/

* กลุมธุรกิจน้ํามัน

(HMC) ตามสัดสวนการถือหุน
รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และ
พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTTICT)

รายไดจากการขายใน Q3/2549 เพิ่มขึ้น 43,947 ลานบาทหรือคิดเปน 18.5%
โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายที่สูงขึ้น 1,183 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 8.4%
จาก 14,113 ลานลิตร หรือเทียบเทา 964,891 บารเรลตอวันใน Q3/2548 เปน
15,296 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,045,771 บารเรลตอวันใน Q3/2549 โดยเปน
การเพิ่มขึ้นทัง้ ในสวนของการขายน้าํ มันในประเทศ และการคาสากล โดยการ
เพิ่มสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสท แนพทา น้ํามันอากาศ
ยาน น้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคา
ขายน้ํามันเฉลี่ยในไตรมาสนี้ ที่สูงขึ้นกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน
ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 369 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 19.1% เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลว
และกําไรขั้นตนตอหนวยของการขายน้ํามันที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย
EBITDA

ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 388
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 27.4% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะ
ที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลงเล็กนอย
EBIT

สําหรับผลประกอบการ 9M/2549 นัน
้ รายไดจากการขายของธุรกิจ
น้ํามันเพิ่มขึ้น 187,819 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 31.5% เนือ
่ งจากราคาขาย
และปริมาณขายที่สูงขึ้น 2,463 ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้น 6.0% จาก 41,077
ลานลิตร หรือเทียบเทา 946,417 บารเรลตอวัน ใน 9M/2548 เปน 43,540
ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,003,165 บารเรลตอวันใน 9M/2549 โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการขายน้ํามันในประเทศและการคาสากล ทั้งนี้
การเพิ่มสวนใหญมาจากน้ํามันดิบ คอนเดนเสท น้ํามันอากาศยาน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเตาขนและผลิตภัณฑปโตรเคมี
EBITDA 9M/2549

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ
 น 113 ลานบาท
หรือลดลง 2.1% ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องมาจากคาใชจายในการขายและ
บริหารที่เพิ่มสูงขึ้นมาก แมวาปริมาณขายและกําไรขั้นตนจะเพิ่มสูงขึ้น
ก็ตาม
 น 89 ลานบาท หรือ
EBIT 9M/2549 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ
ลดลง 2.3% สาเหตุมาจากการลดลงของ EBITDA ดังกลาวขางตน
ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลงเล็กนอย
* กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
รายไดจากการขายใน Q3/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2548 จํานวน 7,185
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 12.6% เนื่องจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ด
จากหนวยควบคุมจุดกลัน
่ ตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน
77 ลานลูกบาศกฟต
ุ ตอวัน (mmcfd) จาก 3,061 mmcfd ใน Q3/2548
เปน 3,138 mmcfd ใน Q3/2549 (ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1
ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือเพิ่มขึ้น 2.5% อันเนือ
่ งมาจากความตองการใชกา ซฯ
ที่เพิ่มสูงขึ้นในสวนของผูผลิตไฟฟาอิสระ โรงแยกกาซฯ และลูกคา

อุตสาหกรรม สําหรับลูกคาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT)
รับกาซฯนอยลงในไตรมาสนี้เนื่องจากโรงไฟฟาวังนอยหยุดซอมบํารุง
(Plant maintenance)ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2549
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึง่ ประกอบดวย
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพนและกาซโซลีน
ธรรมชาติลดลงจาก 925,326 ตันใน Q3/2548 เปน 918,708 ตัน ใน
Q3/2549 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมี
ประมาณ 46,259 ตัน ใน Q3/2548 และ 61,573 ตัน ใน Q3/2549
เพื่อนํามาขายตอ) หรือลดลง 0.7% ทั้งนี้ปริมาณขายที่ลดลง มีสาเหตุ
หลักเนือ
่ งจากการหยุดตามแผนการซอมบํารุงประจําปของโรงแยก
กาซฯ หนวยที่ 3 ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2549 ทั้งนี้ ใน Q3/2549
โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1-5 มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต (Utilization Rate)
เฉลี่ยอยูที่ 87%
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ
แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : ตัน
Q3/2549
Q3/2548 เปลี่ยนแปลง ตัน% 9M/2549 9M/2548 ตัน %
เปลี่ยนแปลง
LPG

486,012

507,543 (21,531)(4%) 1,463,542 1,442,570 20,972

1%
กาซอีเทน
251,098
230,685 20,413 9%
726,643 591,504
135,139 23%
กาซโพรเพน
61,491
61,828
(337)(1%)
175,787 161,132
14,655 9%
กาซโซลีน
ธรรมชาติ
120,107
125,270 (5,163)(4%)
358,227 347,487
10,740 3%
รวม
918,708 925,326 (6,618)(1%)
2,724,199 2,542,693
181,506 7%

ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 124 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน จากราคาเฉลีย
่ 413 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q3/2548 เปน 537 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตันใน Q3/2549 ในขณะที่ราคาเฉลีย
่ เอทธิลน
ี (Ethylene) ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน
(Propylene) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South east Asia-Spot)
และราคา High Density Polyethylene (HDPE) Polypropylene (PP) และแนฟทา
(Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP?S) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน ตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพน
และกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.สูงขึ้นดวยเชนกัน
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอา งอิงทีใ่ ชประกอบการคํานวณราคาขาย
ผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย :
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

Q3/2549

เปลี่ยนแปลง

เหรียญสหรัฐฯ%
1/
537
+125 +31.3%
Ethylene2/1,311
+239 +26.0%
Propylene2/1,255
+166 +17.5%

LPG

High Density
Polyethylene2/1,347

Q3/2548

เปลี่ยนแปลง

9M/2549

9M/2548

เหรียญสหรัฐฯ%
413
913
925
1,016

+124 +30.0%
+399 +43.7% 1,159
+330 +35.7%

1,114

+331 +32.6% 1,220

524

399
920
948
1,017

+203 +20.0%
Polypropylene 2/1,343 1,081
+262 +24.2% 1,213
1,049
+164
+15.6%
Naphtha 3/
540
471
+69 +14.7%
525
414
+111 +26.8%
หมายเหตุ
1/ ราคา Contract Price (CP) ทัง้ นี้ ในสวนของการขายในประเทศ รัฐบาล
กําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 315
เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ทีร่ ะดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 เปนตนมา
2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia ? Spot)
3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP?S)
ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนีล
้ ดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอ
 น 172
ลานบาทหรือลดลง 1.4% สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑ
โรงแยกกาซฯ ทีล
่ ดลงและตนทุนวัตถุดบ
ิ ของธุรกิจโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น
แมวาราคาขายของทุกผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ จะเพิ่มขึ้นก็ตาม
EBITDA

ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 343 ลานบาทหรือ
ลดลง 3.1 % เนือ
่ งจากการลดลงของ EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน ในขณะ
ที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น เปนผลจากการตัดคาเสือ
่ มราคาของ
บริษท
ั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
EBIT

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับ 9M/2549 เพิ่มขึ้น 26,786 ลานบาท
จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 17.3% เนื่องมาจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ดจากหนวย
ควบคุมจุดกลัน
่ ตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 71 mmcfd จาก 3,015
mmcfd เปน 3,086 mmcfd (ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือ
เพิ่มขึ้น 2.4%
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,542,693 ตัน
ใน 9M/2548 เปน 2,724,199 ตันใน 9M/2549 (รายละเอียดตามตารางปริมาณ
การขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯขางตน) รวมถึงราคาผลิตภัณฑกาซฯ
ทุกชนิดมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

EBITDA 9M/2549

ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 1,128 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
3.4% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายและราคาขายดังที่กลาวมาแลว
ขางตน
EBIT 9M/2549

เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 649 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
2.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจาย
ตัดจายก็เพิ่มขึ้น เปนผลจากการตัดคาเลือ
่ มราคาของ TTM (T)
* บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ใน Q3/2549 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดสุทธิ 19,959 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 2,615 ลานบาทหรือคิดเปน 15.1% จากไตรมาสเดียวกันของปกอ
 น
โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 31.47 เหรียญ
สหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน Q3/2548 เปน 38.25 เหรียญสหรัฐตอ
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน Q3/2549 และปริมาณการขายในไตรมาสนี้เพิ่ม
ขึ้นจาก 160,678 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันเปน 168,830 บารเรลเทียบ
เทาน้ํามันดิบตอวัน โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากยอดขาย
น้าํ มันดิบของโครงการ B8/32 & 9A ยอดขายกาซธรรมชาติของโครงการ
บงกช และโครงการยาดานา และยอดขายคอนเดนเสทของโครงการไพลิน
EBITDA ในไตรมาสนี้ 16,413 ลานบาท เพิ่มขึน
้ จากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอ
 น 1,739 ลานบาทหรือ 11.9% เนื่องมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ และ

ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน

ในไตรมาสนี้ 12,097 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอ
 น 166 ลานบาท หรือลดลง 1.3% ทั้งนี้ สาเหตุหลักเนื่องมาจากคาเสือ
่ ม
ราคาและคาตัดจําหนายใน Q3/2549 ที่เพิ่มขึ้น 1,904 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
เนือ
่ งมาจากคาเสือ
่ มราคาของโครงการ B8/32 & 9A และโครงการ S1
ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น และการตัดจําหนายสวนเกินเงินลงทุน
จากการเขาซื้อหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษท
ั บี 8/32
พารทเนอร จํากัด นอกจากนี้ มีคาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันที่เพิ่มขึ้น
เนือ
่ งจากรายการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการพมา M7 & M9 เวียดนาม
16-1, L22/43 และ G4/43 รวมทั้งคาใชจายเกี่ยวกับงาน Seismic ของโครง
การเวียดนาม 16-1, เวียดนาม B&48-95, อัลจีเรีย 433a & 416b และ
อินโดนีเซีย เมรางิน-1
EBIT

สําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีรายไดสุทธิ
58,106 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16,325 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.1% จากชวง
เดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ย
สําหรับงวดเกาเดือนที่เพิ่มขึ้นจาก 28.50 เหรียญสหรัฐตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบใน 9M/2548 เปน 36.72 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบ
เทาน้ํามันดิบใน 9M/2549และมีปริมาณการขายผลิตภัณฑสําหรับงวดเกา
เดือนที่เพิ่มขึ้นจาก 147,532 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 9M/2548
เปน 170,657 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 9M/2549 โดยยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากยอดขายน้ํามันดิบของโครงการ B8/32 & 9A

และโครงการ S1 ยอดขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการ
ไพลินและโครงการบงกช รวมทัง้ ยอดขายกาซธรรมชาติของโครงการ
ยาดานา
EBITDA ใน 9M/2549 48,851 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอ
 น 13,212 ลานบาทหรือ 37.1% เนื่องมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ

และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน

ใน 9M/2549 37,277 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
8,110 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.8% แมวาจะมีคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นจากคา
เสือ
่ มราคาของโครงการ B8/32 & 9A, โครงการ S1 และบงกช ตาม
สินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น และการตัดจําหนายสวนเกินเงินลงทุน
จากการเขาซือ
้ หุน
 ในบริษท
ั ออเรนจ เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษท
ั บี 8/32
พารทเนอร จํากัด นอกจากนี้ คาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันเพิ่มขึ้น
เนือ
่ งจากรายการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการพมา M7 & M9
เวียดนาม 16-1, L22/43 และ G4/43 รวมทั้งคาใชจายเกี่ยวกับงาน
Seismic ของโครงการเวียดนาม 16-1, เวียดนาม B&48-95, อัลจีเรีย
433a & 416b และอินโดนีเซีย เมรางิน-1
EBIT

* บริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)
ใน 9M/2549 รายไดจากธุรกิจการกลัน
่ ลดลงจํานวน 30,466 ลานบาท
จาก 9M/2548 หรือลดลง 28.5% เปนผลจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC
จากบริษท
ั ยอยเปนบริษท
ั รวมของปตท. ตั้งแต 5 มิถุนายน 2549 EBITDA
ใน 9M/2549 ลดลง 6,634 ลานบาท หรือคิดเปน 49.6% จาก 12,833 ลานบาท
ใน 9M/2548 เปน 6,469 ลานบาท ใน 9M/2549 และ EBIT ลดลง 6,208 ลานบาท
หรือคิดเปน 52.0% จาก 11,936 ลานบาทเปน 5,728 ลานบาท เนือ
่ งจากการ
เปลี่ยนสถานะของ RRC ดังที่ไดกลาวขางตน
* กลุม
 ธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย BPE, PTTPE, PPCL, PTTCH, PTTPM,
และ HMC

PTTAC

ใน Q3/2549 รายไดจากบริษัทยอยกลุมธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก
Q3/2548 จํานวน 16,268 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 562.6% สาเหตุหลัก
เนือ
่ งจากการรับรูผ
 ลการดําเนินงานของ PTTCH ซึ่งเปลี่ยนสถานะ
จากบริษท
ั รวมเปนบริษท
ั ยอยของ ปตท.ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548

EBITDA ของธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก 104 ลานบาทใน Q3/2548
เปน 6,753 ลานบาทใน Q3/2549 และ EBIT เพิ่มขึ้นจาก 34 ลานบาทใน
Q3/2548 เปน 6,015 ลานบาทใน Q3/2549 โดยมีเหตุผลหลักเนื่องมาจาก
การรวมผลการดําเนินงานของ PTTCH ดังกลาวขางตน

ใน 9M/2549 รายไดจากธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก 6,664 ลานบาท
ใน 9M/2548 เปน 55,006 ลานบาทใน 9M/2549 สําหรับ EBITDA เพิ่มขึ้น
จาก 320 ลานบาท ใน 9M/2548 เปน 18,299 ลานบาท ใน 9M/2549 และ
EBIT เพิ่มขึ้นจาก 117 ลานบาท ใน 9M/2548 เปน 16,251 ลานบาทใน

9M/2549 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการรับรูผลการดําเนินงานของ
PTTCH

* กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q3/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2548 จํานวน 298
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.2% และ
กําไรสุทธิ 9M/2549 เพิ่มขึ้นจาก 9M/2548 จํานวน 11,329
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 16.6%
ใน Q3/2549 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 24,320 ลานบาท หรือ
คิดเปน 8.69 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q3/2548 จํานวน 298 ลานบาท หรือ
คิดเปน 1.2% และใน 9M/2549 มีกําไรสุทธิ 79,701 ลานบาท หรือคิด
เปน 28.48 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 9M/2548 จํานวน 11,329 ลานบาท
หรือคิดเปน 16.6% ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณ
ขายผลิตภัณฑกาซฯ และน้ํามัน ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึง
: ใน Q3/2549 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
เพิ่มขึ้น 108 ลานบาทหรือคิดเปน 1.6% จาก 6,749 ลานบาทใน Q3/2548
เปน 6,857 ลานบาทใน Q3/2549 และใน 9M/2549 เพิ่มขึ้น 747 ลานบาท
หรือคิดเปน 4.4% จาก 17,024 ลานบาทใน 9M/2548 เปน 17,771 ลานบาท
ใน 9M/2549 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสถานะ/การเปลีย
่ นแปลง
วิธีการบันทึกบัญชีในบริษัทในเครือหลักตางๆ ไดแก BCP, TPI, RRC,
PTTCH และ HMC ผลประกอบการของบริษัทในเครือหลักที่ดีขึ้นเนื่อง
จากราคาและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
บริษท
ั ในเครือกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่ มีผลประกอบการลดลง เนือ
่ งจาก
คาการกลั่นที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
คาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม
Inventory gain/loss) ลดลงจากประมาณ 10.24 เหรียญสหรัฐฯ
ตอบารเรล ใน Q3/2548 เปนประมาณ 1.31 เหรียญสหรัฐฯ
ตอบารเรล ใน Q3/2549
บริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีมีผลประกอบการที่ดี
อันเนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงราคาขายผลิตภัณฑ
ที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหมีสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
(Product to Feed Margin) ที่สูงขึ้น
: ใน Q3/2549 มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,506 ลานบาท
และใน Q3/2548 มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 586 ลานบาท
และใน 9M/2549 มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 8,071 ลานบาท
ในขณะที่ใน 9M/2548 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 362 ลานบาท
สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจการกลั่น

Q3/2549

Q3/2548

3,529

4,646

9M/2549
12,548

9M/2548
10,484

บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจปโตรเคมี
3,030
1,866
4,631
6,239
บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจน้ํามัน
(10)
9
9
29
บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจกาซ
123
111
232
90
บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจอื่น
185
117
352
183
รวม
6,857
6,749
17,771
17,024
: ปตท.และบริษท
ั ยอยมีภาระดอกเบีย
้ จายลดลง 192 ลานบาทใน Q3/2549
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และใน 9M/2549 เพิ่มขึ้น 1,455 ลานบาท
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นใน
9M/2549 มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการรับรูผ
 ลการดําเนินงานของ
PTTCH ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ ปตท.ตั้งแต
เดือนธันวาคม 2548
: ภาระภาษีเงินไดใน Q3/2549 เพิ่มขึ้น 233 ลานบาท หรือ 2.8% จาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน และใน 9M/2549 เพิ่มขึ้น 8,553 ลานบาท หรือ
45.9% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นเปน
ผลมาจากการเปลีย
่ นสถานะของ PTTCH และความสามารถในการทํากําไร
ที่เพิ่มสูงขึ้น
2.
การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษท
ั ยอย สําหรับระยะ
เวลาสิ้นสุด Q3/2549 เปรียบเทียบสิ้นป 2548
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด
Q3/2549 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2548
สินทรัพย
ใน Q3/2549 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 702,322 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นป 2548 จํานวน 52,516 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.1% โดยสินทรัพย
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 9,293 ลานบาท ประกอบดวยการเพิม
่ ขึน
้ ของลูกหนี้
การคาและตัว๋ เงินรับ-กิจการอืน
่ สุทธิจาํ นวน 19,166 ลานบาท ลูกหนีก
้ ารคา
-กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิเพิ่มขึ้น 23,369 ลานบาท สวนหนึ่งเนื่องมาจาก
ราคาน้ํามันและผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้น พัสดุคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 1,006
ลานบาท อยางไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 26,395
ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 294 ลานบาท ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา
และเงินใหกูยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิลดลง 2,112 ลานบาท
สินคาคงเหลือลดลง 4,064 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง
1,383 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 43,223 ลานบาท ประกอบดวยเงินลงทุน
ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 32,292 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก

การเปลีย
่ นแปลงสถานะของ RRC จากบริษท
ั ยอยเปนบริษท
ั รวม และการ
เพิ่มทุนใน BCP ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันเปนบริษัทรวม
ของ ปตท. เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 974 ลานบาท ทีด
่ น
ิ อาคารและ
อุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น 7,299 ลานบาท สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 8,722
ลานบาท ในขณะที่เงินจายลวงหนาและเงินใหกย
ู ม
ื ระยะยาว-กิจการทีเ่ กีย
่ ว
ของกันสุทธิลดลง 185 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง 733
ลานบาท เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง 2,611 ลานบาท สินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่นลดลง 2,535 ลานบาท
หนี้สิน
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 377,678 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน
6,304 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.7% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน
29,489 ลานบาทหรือคิดเปน 19.9% เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เจาหนี้การคา-กิจการอืน
่ จํานวน 20,594 ลานบาท เจาหนีก
้ ารคากิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น 7,691 ลานบาท อันเนือ
่ งมาจากราคา
น้ํามันและผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้น เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปเพิ่มขึ้น 11,066 ลานบาท เงินปนผลคางจายเพิ่มขึ้น 1,459
ลานบาท ในขณะที่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินลดลง 453 ลานบาท เจาหนี้อื่น-กิจการทีเ่ กีย
่ วของกันลดลง
118 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายลดลง 6,210 ลานบาท คาใชจา ยคาง
จายลดลง 3,975 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 566 ลานบาท
หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 23,185 ลานบาท เนือ
่ งมาจาก
การลดลงของเงินกูย
 ม
ื ระยะยาวจํานวน 23,669 ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่ง
เนือ
่ งจากการเปลีย
่ นสถานะของ RRC จากบริษท
ั ยอยเปนบริษท
ั รวม
ทําใหเงินกูย
 ม
ื ระยะยาวลดลงจํานวน 11,000 ลานบาท ทั้งนี้ในชวง
9M/2549 ปตท.และบริษท
ั ยอยไดกย
ู ม
ื เงินระยะยาวและออกหุน
 กู
จํานวนรวม 26,119 ลานบาท โดยในสวนของ ปตท.เปนการกูเงินจาก
สถาบันการเงินตางประเทศจํานวน 23,000 ลานเยนพรอมทั้งทํา
Participating SWAP เพื่อเปลี่ยนภาระเงินกูยืมจากสกุลเยนเปนสกุล
เหรียญสหรัฐฯ จํานวนเทียบเทา 196.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ และออก
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวนรวม 4,000 ลานบาท
และไดชําระคืนเงินกูยม
ื ระยะยาว หุน
 กูแ
 ละพันธบัตรรวมจํานวน
15,287 ลานบาท
กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 30
กันยายน 2549 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่
30 ก.ย.49)
ปตท.
ปตท. สผ. DCAP PTTNGD PTTUT TTM(T)
ภายใน 1 ป
(30 ก.ย 50) 14,401
14,802
32
เกิน 1 ป แต
ไมเกิน 2 ป
7,414
8
เกิน 2 ป แต

ไมเกิน 5 ป 32,035
เกิน 5 ป
103,823
รวม
157,673
กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่
30 ก.ย. 49)
ภายใน 1 ป
(30 ก.ย 50)
เกิน 1 ป แต
ไมเกิน 2 ป
เกิน 2 ป แต
ไมเกิน 5 ป
รวม

220
480
700

2,289
17,091

TTM(M)

HMC

BPE

37
123
491
614

653

40

รวม

PTTCH

686
472

727

693
2,121
1,573
7,100
2,266
9,221

2,565
1,364

25,248
37,681

11,234
126,991
1,437 16,666 206,435

เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว ปตท.
ปตท. สผ.
DCAP
PTTNGD
PTTUT
สกุลเงินบาท
112,400
700
40
สกุลเงินตาง
ประเทศ
45,273
17,091
9,221
รวม
157,673
17,091
700
40
9,221
สัดสวนเงินกู
ระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอด
เงินกูร ะยะยาว
ทั้งหมด (%)
28.7%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
หนวย : ลานบาท
เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว TTM(M)
HMC
สกุลเงินบาท
สกุลเงินตรา
ตางประเทศ
613
รวม
613
สัดสวนเงินกู
ระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอด
เงินกูร ะยะยาว

728

321

รวม
5,432

728

1,116
1,437

11,234
16,666

BPE

PTTCH

TTM(T)
2,266

2,266

0.0%

121,887
84,548
206,435

ทั้งหมด (%)

100.00%

0.0%

77.7%

67.4%

41.0%

ทั้งนี้ เงินกูและพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 50,031.16 ลานบาท ค้าํ ประกันโดย
กระทรวงการคลัง
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 324,645 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน
46,212 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.6 % สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสม
ที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 39,796 ลานบาทซึง่ เปนผลมาจากผลประกอบการ
ของ ปตท.และบริษท
ั ยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 79,701 ลานบาท และมีการ
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ
ผูบ
 ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษท
ั ในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงาน
ประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (ESOP
Scheme) ซึ่งสงผลใหทน
ุ ที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 73.5 ลานบาท
(7,354,700 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 1,272 ลานบาท
ในขณะที่มีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน 46,816 ลานบาท
และสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 7 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึน
้
4,816 ลานบาท และสวนทีเ่ หลือเปนผลตางจากการแปลงคางบการเงิน กําไรทีย
่ งั
ไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย และสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
การถือหุน
 ในบริษท
ั ยอยและบริษท
ั รวม
สภาพคลอง
สภาพคลองของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับ 9M/2549 มีกระแสเงินสดสุทธิ
ลดลงจํานวน 26,395 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่
ยกมาจากปทแ
่ี ลวจํานวน 73,441 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ
47,046 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นในเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิใน 9M/2549
เงินสดตนงวด
เงินสดสุทธิปลายงวด

จํานวน (ลานบาท)

63,912
(56,983)
(33,057)

(381)
114
(26,395)
73,441
47,046

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 63,912 ลานบาท เปน
เงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 79,701 ลานบาท
ปรับปรุงดวยคาใชจายที่ไมเปนเงินสดทั้งสิ้น 22,598 ลานบาท (ซึ่งสวน
ใหญมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย) สวนของ
ผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 14,297 ลานบาท และปรับลดดวย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 7,130 ลานบาท สวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 17,771 ลานบาท กําไรจากอัตราแลก

เปลี่ยน 7,870 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนลดลงจํานวน 19,913
ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา สินคา
คงเหลือ พัสดุคงเหลือ และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ในขณะที่
เงินจายลวงหนาคาซือ
้ กาซลดลง 2,611 ลานบาท เจาหนีก
้ ารคา
เพิ่มขึ้น เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน ภาษีเงินไดคางจาย และหนี้
สินหมุนเวียนอื่นลดลง
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 56,983 ลานบาท
สวนใหญเนือ
่ งมาจากเงินจายลงทุนในทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณจาํ นวน
66,494 ลานบาท และเงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา 6,182
ลานบาทไดแกเงินลงทุนใน PTTAC และ HMC เงินจายสําหรับเงินลงทุน
ในบริษท
ั รวม 4,766 ลานบาทจากการลงทุนใน BCP ในขณะทีม
่ ีเงินสด
รับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 13,751 ลานบาทอันเนื่องมา
จากการขายหุน
 RRC รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยว
ของกันจํานวน 3,082 ลานบาท และเงินปนผลรับ 4,847 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 33,057 ลานบาท
สวนใหญเปนผลมาจากการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวหุนกู ตั๋วเงินจาย
และพันธบัตรรวมทั้งสิ้นจํานวน 16,287 ลานบาท และจายเงินปนผล
46,816 ลานบาท ในขณะทีม
่ เี งินสดรับจากการกูย
 ม
ื เงินระยะยาวและ
การออกหุน
 กูร วมทัง้ สิน
้ จํานวน 26,119 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
 ของ ปตท.และบริษท
ั ยอย
สําหรับ Q3/2549 และ 9M/2549 ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราสวนทางการเงินและ
กําไรตอหุน
หนวย Q3/2549
Q3/2548
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
1.30
1.50
อัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็ว
เทา
1.01
1.10
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
%
10.33
12.57
อัตราสวนกําไรสุทธิ
%
6.72
8.69
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของ
ผูถือหุน
เทา
1.16
1.33
อัตราสวนความสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ย
เทา
16.79
16.12
กําไรตอหุน
กําไรตอหุน
บาท/หุน
8.69
8.59
3.

แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาส 4/49

งบการเงินรวม
9M/2549

9M/2548

1.30
1.01
11.68
8.23
1.16
12.33
28.48

1.50
1.10
12.83
9.69
1.33
12.73
24.44

มีการคาดการณวา เศรษฐกิจไทยป 2549 จะขยายตัวในระดับ 4.5-5.0%
โดยในสวนของไตรมาส 4 ป 2549 คาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวตอเนือ
่ ง
จากไตรมาสที่แลว เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 เปนชวงเทศกาล ประชาชน
เดินทางทองเที่ยวและจับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ปจจัยดาน
ความไมแนนอนทางการเมืองที่ลดลง ชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูบริโภคและนักลงทุน ดังจะเห็นไดจากดัชนีตลาดหลักทรัพยที่ปรับ
ขึน
้ อยางตอเนือ
่ งภายหลังการทํารัฐประหารเมือ
่ วันที่ 19 กันยายน
ที่ผานมา โดยมีเงินทุนจากตางประเทศไหลเขามาลงทุนเพิ่มขึ้นใน
ตลาดหลักทรัพยไทยและในภูมิภาค สงผลใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้น
อยางตอเนือ
่ ง อัตราเงินเฟอเริม
่ ปรับลดลงภายหลังจากการปรับลดลง
ของราคาน้าํ มัน สงผลใหการดําเนินนโยบายทางการเงินลดความ
เขมงวดลง นักวิเคราะหหลายรายมีความเห็นวา อัตราดอกเบีย
้ ของไทย
ในปจจุบันอยูที่ระดับสูงสุด และคาดวามีแนวโนมที่จะปรับลดลงในป
2550
ในไตรมาส 4 ป 2549 คาดวาการบริโภคน้ํามันเพื่อการขนสงสินคา
เดินทาง ทองเที่ยว จะเปนปจจัยชวยกระตุนการบริโภคน้ํามัน ขณะที่ความ
ตองการใชกา ซธรรมชาติ คาดวายังคงขยายตัวตอเนือ
่ งทัง้ ในภาคขนสง
และภาคการผลิตกระแสไฟฟา สําหรับความตองการใชผลิตภัณฑปโตร
เคมียังคงขยายตัวในระดับที่สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
สําหรับแนวโนมราคาผลิตภัณฑ คาดวายังอยูในระดับสูงทั้งราคาน้ํามัน
ดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูป เนื่องจากอุปสงคในชวงฤดูหนาว กอปรกับ
อุปทานโรงกลั่นน้ํามันที่ตึงตัว สวนแนวโนมราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีคาด
วายังคงอยูในระดับสูงเชนกัน แตอาจปรับลดลงจากไตรมาส 3 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของกําลังการผลิตใหม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

