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PTT : คาํอธิบายงบการเงนิสาํหรับงวด 3 เดือนและ งวด 9เดือน 2548 
  
  
คาํอธิบายและการวิเคราะหงบการเงนิสาํหรบัผลการดาํเนนิงานงวด 3 เดือนและ 
งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 
ของป 2547 
1.   ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบรษัิทยอย 
     เศรษฐกิจของประเทศท่ียงัคงขยายตวัอยางตอเนือ่ง อันเนือ่งมาจากการ 
สงออกท่ีขยายตัวสูงขึ้น สงผลใหสถานการณการใชปโตรเลียมโดยรวมของประเทศ 
ในไตรมาส 3 ป 2548 (Q3/2548) ยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดยีวกัน 
ของปกอน  แมวาจะไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีสูงขึ้นมาก 
กอปรกับราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันท่ีปรับตัวสูงขึ้นมาก รวมท้ังราคา 
ปโตรเคมีท่ียังคงอยูในระดับสูง สงผลใหใน Q3/2548 ปตท.และบรษัิทยอย 
มรีายไดจากการขายจาํนวน 267,449 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ป 2547 
(Q3/2547) จาํนวน 93,749 ลานบาท หรอืคดิเปน 54% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย 
ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ังคาใชจายอ่ืนและรายไดอ่ืน 
ท่ีไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จาํนวน 33,620 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
Q3/2547 จาํนวน 12,260 ลานบาท หรอืคดิเปน 57% มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 6,749 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2547 จาํนวน 
1,032 ลานบาท หรือคดิเปน 18% และมกีาํไรสทุธิจาํนวน 24,022 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก Q3/2547 จาํนวน 8,212 ลานบาท หรอืคดิเปน 52% 
     สาํหรบัผลการดาํเนนิงาน 9 เดอืนแรกของป 2548 (9M/2548) ปตท. 
และบรษัิทยอยมรีายไดจากการขายจาํนวน 684,902 ลานบาท เพิ่มขึ้น 48% จากชวง 
เดียวกันของปกอน (9M/2547) มี EBITDA จาํนวน 86,848 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
48%  มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 17,024 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 11% และมีกําไรสุทธิ 68,373 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 62% สวนหนึ่ง 
เนือ่งมาจากมกีาํไรจากการปรับโครงสรางหนีข้องบรษัิท โรงกลัน่น้าํมนัระยอง 
จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 7,738 ลานบาท 
        ท้ังนี ้ผลประกอบการ Q3/2548 เทียบกับ Q3/2547 และ 9M/2548 
เทียบกับ 9M/2547 สรุปได ดังนี ้
                                                  หนวย : ลานบาท 
 
           Q3/2548  Q3/2547      เพิ่ม/(ลด)   9M/2548  9M/2547   เพิ่ม/(ลด) 
ยอดขาย     267,449  173,700  93,749   54%  684,902  461,517  223,385  48% 
:น้ํามัน 1/  237,948  131,025 106,923   82%  601,768  345,987  255,781  74% 
:กาซ ฯ 2/  56,236   46,289   9,947   21%  154,917  128,645  26,272   20% 
:ปตท.สผ.   17,344   11,049   6,295   57%   41,781   30,391  11,390   37% 
:การกลัน่ 3/ 42,802    2,137  40,665 1903%  108,729    2,137 106,592 4988% 
:ปโตรเคมี 4/ 2,891        0   2,891  100%    6,664        0   6,664  100% 
:อ่ืนๆ 5/         0        0       0    0         0        0       0     0 
รายการ    (89,772) (16,800)(72,972)      (228,957)(45,643)(183,314) 
ระหวางกัน 
EBITDA      33,620   21,360  12,260   57%  86,848   58,637 28,211    48% 



: น้ํามัน 1/   1,937    1,468     469   32%  5,470     4,718    752    16% 
: กาซ ฯ 2/ 12,247   10,184   2,063   20% 33,389   27,669   5,720    21% 
: ปตท.สผ.  14,674    9,478   5,196   55% 35,639   26,105   9,534    37% 
: การกลัน่ 3/ 5,159      291   4,868 1673% 12,833      291  12,542   4310% 
: ปโตรเคมี 4/  104        0     104  100%    320        0     320    100% 
: อ่ืนๆ 5/     (139)     (49)    (90)(184%)  (313)    (156)   (157)  (101%) 
รายการ       (362)     (12)   (350)        (490)      10    (500) 
ระหวางกัน 
  
          Q3/2548  Q3/2547    เพิ่ม/(ลด)    9M/2548  9M/2547    เพิ่ม/(ลด) 
EBIT       28,941   18,130  10,811   60%  74,333   48,227   26,106   54% 
:น้ํามัน 1/    1,415      976     439   45%   3,919    3,214      705   22% 
:กาซ ฯ 2/  10,935    9,176   1,759   19%  29,720   24,698    5,022   20% 
:ปตท. สผ.  12,262    7,586   4,676   62%  29,167   20,088    9,079   45% 
:การกลัน่ 3/  4,704      242   4,462 1844%  11,936      242   11,694 4832% 
:ปโตรเคมี 4/    34        0      34  100%     117        0      117  100% 
:อ่ืนๆ 5/      (143)     (50)    (93)(186%)   (325)     158)    (167)(106%) 
รายการ       (266)     200    (466)         (201)     143     (344) 
ระหวางกัน 
กําไรสุทธิ    24,022   15,810   8,212  52%   68,373   42,167   26,206   62% 
หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจดัจาํหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล 
(Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จาํกัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จาํกัด 
(PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy 
Co., Ltd. (SBECL)  Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI) 
Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI)  และบรษัิท ปตท.ฟลิปปนส อิงค จํากัด 
(PTTPI)  อยางไรก็ตาม มิไดรวมบริษัท PTTPI ในงบการเงินรวมของ ปตท.ตั้งแต 
Q2/2547 และมิไดรวมบริษัท SBFCI และ SBDI ตั้งแต Q1/2548 เนือ่งจาก ปตท. 
ไดจําหนายหุนท้ังหมดของ SBFCI และ SBDI ซ่ึง ปตท.ถือหุน 100% ใหแก SBECL 
          2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จาํกัด และ บรษัิท 
ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด ตามสัดสวนการถือหุน และตั้งแต 
Q2/2547 ไดรวมบริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน 
และรวมบรษัิท ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาต ิจาํกัด (PTT NGD) นอกจากนัน้ยงัไดรวม 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) ตั้งแต Q4/2547 
          3/ รวมงบการเงนิบริษัท โรงกลัน่น้าํมนัระยอง จาํกัด (มหาชน) (RRC) 
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 
          4/ รวมงบการเงนิบริษัท บางกอกโพลเีอททีลนี จาํกัด (BPE) และบรษัิท 
พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) ตั้งแต Q4/2547 
          5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) 
ตั้งแต Q4/2547 
 กลุมธุรกิจน้ํามนั 
รายไดจากการขายใน Q3/2548 เพิ่มขึ้น 106,923 ลานบาทหรอืคดิเปน 82% 
โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายท่ีสูงขึ้น 3,206 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 29% 
จาก 10,907 ลานลติร หรือเทียบเทา 745,700 บารเรลตอวันใน Q3/2547 
เปน 14,113 ลานลติร หรือเทียบเทา 964,891 บารเรลตอวันใน Q3/2548 



โดยเปนการเพิ่มขึ้นท้ังในสวนของการขายน้ํามันในประเทศ และการคาสากล 
โดยการเพิ่มสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 
น้ํามันอากาศยาน น้ํามันเตาขน โดยเฉพาะเมื่อ ปตท.เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน 
RRC จาก 36% เปน 100% สงผลให ปตท.เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหกับ RRC และ 
รับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันจาก RRC แตเพียงรายเดียว นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจาก 
ราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในไตรมาสนี้ ท่ีสูงขึ้นกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 
 
EBITDA ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 469 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 32% เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มสูงขึ้นดังท่ีไดกลาวมาแลว 
ในขณะท่ีกาํไรตอหนวยลดลง ท้ังนีเ้นือ่งจากคาการตลาดของการขายน้าํมนัในประเทศ 
ท่ีลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุเนื่องจากใน Q3/2547 
รฐับาลควบคมุคาการตลาดและตรึงราคาขายปลกีในกลุมเบนซินและดเีซล 
ในขณะท่ีใน Q3/2548 รัฐบาลลอยตวัราคาขายปลกีใหเปนไปตามกลไกตลาด 
ซ่ึงจากภาวะการแขงขันท่ีสูง และราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให 
คาการตลาดลดลง สาํหรับกําไรขัน้ตนตอหนวยในสวนของการคาสากลไม 
เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน สวนคาใชจายจากการขาย 
และบริหารในไตรมาสนี้เพิ่มสูงขึ้น 63 ลานบาท หรอืคดิเปน 3% 
 
EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 439 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 45% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในสวนของ EBITDA ในขณะท่ีคาเสื่อม 
ราคาและคาใชจายตัดจายมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
สาํหรบัผลประกอบการ 9M/2548นั้น รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพิ่มขึ้น 
255,781 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 74% เนื่องจากปริมาณขายท่ีสูงขึ้น 9,386 
ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้น 29% จาก 32,105 ลานลติร หรอืเทียบเทา 739,702 
บารเรลตอวัน ใน 9M/2547 เปน 41,491 ลานลติร หรอืเทียบเทา 955,956 
บารเรลตอวันใน 9M/2548 โดยเปนการเพิ่มขึ้นท้ังในสวนของการขายน้ํามัน 
ในประเทศและการคาสากล ท้ังนี้ การเพิ่มสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันอากาศยาน น้ํามันเตาขน และผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี รวมถงึการท่ี ปตท.เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน RRC จาก 36% เปน 
100% นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในงวดนี้สูงกวางวด 
เดียวกันของปกอน 
 
EBITDA 9M/2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 752 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
16% ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น   แมวาคาการตลาดและกําไร 
ขัน้ตนตอหนวยของการขายน้าํมนัในประเท ศและการคาสากลจะลดลงก็ตาม 
 
EBIT 9M/2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 705 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
22% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะท่ีคาเสื่อม 
ราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ
รายไดจากการขายใน Q3/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2547 จาํนวน 9,947 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 21% เนื่องจาก 
- ปรมิาณการจาํหนายกาซธรรมชาต ิ(รวมกาซโซลนีธรรมชาตท่ีิไดจากหนวยควบคมุ 
จดุกลัน่ตวัของกาซธรรมชาต)ิ เฉลีย่เพิ่มขึ้นจํานวน 211 ลานลกูบาศกฟตุตอวัน 
(mmcfd) จาก 2,850 mmcfd ใน Q3/2547 เปน 3,061 mmcfd ใน Q3/2548 



(ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลกูบาศกฟตุ) หรือเพิ่มขึ้น 7% อันเนื่อง 
มาจากความตองการใชกาซฯ ท่ีเพิ่มสูงขึ้นในสวนของลูกคาทุกกลุม โดยเฉพาะ 
บรษัิท กฟผ. จาํกัด (มหาชน) และโรงแยกกาซฯ อันเนือ่งมาจากการเริม่ 
ดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 
เปนตนมา 
- ปรมิาณการขายผลติภณัฑรวมของโรงแยกกาซ ซ่ึงประกอบดวยกาซปโตรเลยีมเหลว 
(LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพนและกาซโซลนีธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 671,498 ตันใน 
Q3/2547 เปน 925,461 ตัน ใน Q3/2548 (ไมรวมการขาย LPG ท่ี ปตท.ซ้ือมา 
จากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 54,538 ตัน ใน Q3/2547 และ 46,123 ตัน ใน 
Q3/2548 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 38% ท้ังนี้ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 
มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากความสามารถในการผลติท่ีเพิม่มากขึน้ จากการท่ี 
โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 ไดเร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตามกลาวขางตน 
โดยในไตรมาสนีโ้รงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 มอีตัราการใชกาํลงัการผลติ 
(Utilization Rate) อยูท่ี 73%  ท้ังนี ้รายละเอียดปรมิาณการขาย 
ผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี ้
หนวย : ตัน       Q3/2548   Q3/2547   9M/2548   9M/2547 
LPG             507,678   379,211  1,442,985 1,150,561 
กาซอีเทน         230,685   139,198    591,504   407,533 
กาซโพรเพน        61,828    49,736    161,132   156,707 
กาซโซลนีธรรมชาต ิ 125,270   103,353    347,487   310,893 
รวม             925,461   671,498  2,543,108  2,025,694 
 
ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 63 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตนั จากราคาเฉลีย่ 350 เหรียญสหรัฐฯตอตันใน Q3/2547 เปน 413 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตันใน Q3/2548 (รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสงูสดุของราคา LPG ณ โรงกลั่น ใน 
สวนของการขายในประเทศท่ีระดบั 315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซ่ึงคิดเปนราคา CP 
ท่ีระดบั 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 
10 กุมภาพันธ 2546) ในขณะท่ี ราคาเฉลีย่เอทธิลนี (Ethylene) ในตลาดจรของ 
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใตลดลงจาก 1,073 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันเปน 913 
เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene) ลดลงจาก 945 
เหรียญสหรัฐฯ ตอตันเปน 925 เหรียญสหรัฐฯ ตอตนั ราคา HDPE ลดลงจาก 
1,043 เปน 1,016 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และ PP เพิ่มขึ้นจาก 1,048 เปน 
1,081 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน 
 
EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
2,063 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 20% เนือ่งมาจากปริมาณการจาํหนายกาซฯ 
และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ 
บางผลติภณัฑมรีาคาลดลง ยกเวนราคา LPG และราคา PP ท่ียังคงสูงขึ้น 
  
EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,759 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 19% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน 
ในขณะท่ีคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในเดือนมกราคม 
2548 มกีารบนัทึกโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 เปนทรัพยสิน และเริ่มตัดคาเสื่อม 
ราคาของโรงแยกกาซฯ ดงักลาว 
 



รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สาํหรบั 9M/2548 เพิ่มขึ้น 26,272 ลานบาท 
จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 20% เนื่องมาจาก 
- ปรมิาณการจาํหนายกาซธรรมชาต ิ(รวมกาซโซลนีธรรมชาตท่ีิไดจากหนวยควบคมุ 
จดุกลัน่ตวัของกาซธรรมชาต)ิ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 271 mmcfd จาก 2,744 mmcfd 
เปน 3,015 mmcfd (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลกูบาศกฟตุ) 
หรือเพิ่มขึ้น 10% 
- ปรมิาณการขายผลติภณัฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,025,694 ตันใน 
9M/2547 เปน 2,543,108 ตันใน 9M/2548 (รายละเอียดตามตารางขางตน) 
รวมถึงราคาผลิตภัณฑกาซฯ ทุกชนิดมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปกอน 
 
EBITDA 9M/2548 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 5,720 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้น 21% 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 
 
EBIT 9M/2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 5,022 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
20% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะท่ีคาเสื่อมราคาและคาใชจาย 
ตัดจายก็เพิ่มขึ้น ซ่ึงมาจากคาเสือ่มราคาของโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 
 
 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 
ใน Q3/2548 ปตท.สผ. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 
6,295 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 57% เนือ่งจากปรมิาณการขายใน Q3/2548 เพิ่มขึ้น 
เปน 160,678 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการ 
ขายไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ี 135,456 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน 
ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน Q3/2548 เพิ่มขึ้นเปน 31.47 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน 
ไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ี 23.83 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 
โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบของโครงการ 
เอส 1 โครงการ B8/32 และโครงการนางนวล รวมท้ังการขายกาซธรรมชาต ิ
และคอนเดนเสทของโครงการบงกช  โครงการเยตากุนและโครงการไพลินท่ีเพิ่มขึ้น 
 
EBITDA ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 5,196 ลานบาทหรอื 
55% เนื่องมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ และปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน 
 
EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,676 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 62% ในขณะท่ีคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายมีจํานวน 
เพิ่มขึ้น 519 ลานบาท เนือ่งจากมกีารตดัจาํหนายสวนเกินเงนิลงทุนจากการ 
เขาซ้ือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บ8ี/32 พารเนอร 
จํากัด รวมท้ังคาเสื่อมราคาท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการบงกช โครงการไพลนิ 
โครงการ UNOCAL III  และโครงการนางนวล ตามปรมิาณการผลติ 
และทรัพยสินพรอมใชงานท่ีเพิ่มขึ้น 
 
รายไดจากการขายสาํหรับ 9M/2548 เพิ่มขึ้น 11,390 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
37% เนื่องจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นเปน 147,532 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 
ตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายใน 9M/2547 ท่ี 132,592บารเรล 
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน 9M/2548 



เพิ่มขึ้นเปน 28.50 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ เมื่อเทียบ 
กับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ี 22.84 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจาก 
ปรมิาณขายกาซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการเยตากุน โครงการไพลนิ 
และโครงการบงกช ท่ีเพิ่มขึ้น 
 
EBITDA 9M/2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 9,534 ลานบาท หรอื 
เพิ่มขึ้น 37% เนื่องมาจากรายไดจากการขายท่ีเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. 
และบริษัทยอยไดรับรูผลขาดทุนทางบัญชีจากการขายเงินลงทุน  ซ่ึงเปนผลจาก 
การท่ี PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. รับรูผลขาดทุนทางบัญช ี
จากการขายเงนิลงทุนในบริษัท Medco Energi ผานบริษัท New Links 
Energy Resources จาํนวน 578 ลานบาท 
 
EBIT 9M/2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 9,079 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
45% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะท่ีคาเสื่อมราคา 
และคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 455 ลานบาท เนือ่งจากมีการตัดจําหนายสวนเกินเงิน 
ลงทุนจากการเขาซ้ือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และ บริษัท 
บี8/32 พารเนอร จาํกัด และคาเสือ่มราคาของโครงการบงกช โครงการนางนวล 
โครงการเยตากุน และโครงการไพลินท่ีเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและทรัพยสิน 
พรอมใชงานท่ีเพิ่มขึ้น 
 
 บรษัิท โรงกลัน่น้าํมนัระยอง จาํกัด (มหาชน) (RRC) 
ใน Q3/2548 RRC ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ปตท. มรีายไดจากการขาย 42,802 ลานบาท 
มี EBITDA 5,159 ลานบาท  และ EBIT 4,704 ลานบาท โดยมอีตัราการใชกาํลงั 
การผลติ (Utilization Rate) ประมาณ 103% ในขณะท่ีคาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่น 
แบบ Complex ในเครือของ ปตท.จะอยูทีร่ะดบัประมาณ 9.5 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 
 
สาํหรบัผลประกอบการ 9M/2548 นั้น RRC มรีายไดจากการขาย 108,729 ลานบาท ม ี
EBITDA 12,833 ลานบาท และ EBIT 11,936 ลานบาท โดยมอีตัราการใชกาํลงัการผลติ 
(Utilization Rate) ประมาณ 100% ในขณะท่ีคาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นแบบ 
Complex ในเครือของ ปตท.จะอยูท่ีระดบัประมาณ 8.5 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 
 
 กําไรสทุธิ : กําไรสทุธิ Q3/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q3/2547 จํานวน  8,212 ลานบาท 
           หรือเพิ่มขึ้น  52% และ 
           กําไรสุทธิ 9M/2548 เพิ่มขึ้นจาก 9M/2547 จํานวน  26,206 ลานบาท 
           หรือเพิ่มขึ้น  62% 
ใน Q3/2548 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 24,022 ลานบาท หรอืคดิเปน 8.59 
บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q3/2547 จาํนวน 8,212 ลานบาท หรอืคดิเปน 52%  และใน 
9M/2548 มีกําไรสุทธิ 68,373  ลานบาท หรอืคดิเปน 24.44 บาทตอหุน เพิ่มขึ้น 
จาก 9M/2547 จาํนวน 26,206  ลานบาท หรอืคดิเปน 62% ท้ังนี้มีสาเหตุหลัก 
เนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯน้ํามัน ท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาว 
ขางตน รวมถึง 
  
: ปตท.และบริษัทยอยมภีาระดอกเบีย้จายลดลง 14 ลานบาทใน Q3/2548 
และเพิ่มขึ้น 519 ลานบาทใน 9M/2548 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 



เนือ่งจาก ปตท.ไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ ดังนี ้
      - เดือนพฤษภาคม 2547 มูลคา 19,000 ลานบาท 
      - เดอืนกรกฎาคม 2547 มูลคา 400 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
      - เดือนมิถุนายน 2548 มูลคา 4,040 ลานบาท (ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยน 
        สกุลเงิน (cross currency swap) เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลคา 100 
        ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
      - เดือนสิงหาคม 2548 มูลคา 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 4,118 ลานบาท 
        (ปตท.ไดทํา cross currency swap เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลคา 100 
        ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
: ภาระภาษีเงินไดใน Q3/2548 ท่ีเพิ่มขึ้น 3,126 ลานบาท หรอื 63% และ 
เพิ่มขึ้น 4,680 ลานบาท หรือ 34% ใน 9M/2548 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 
ของปกอน อันเนื่องมาจากผลกําไรท่ีเพิ่มขึ้น 
: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 1,032 ลานบาท ใน 
Q3/2548 และเพิ่มขึ้น 1,743 ลานบาท ใน 9M/2548 ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก 
      - ผลประกอบการของบริษัทในเครอืกลุมธุรกิจการกลัน่ยงัอยูในเกณฑด ี
เนือ่งจาก คาการกลัน่ยงัคงสงูเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
      - ผลประกอบการของบริษัทในเครอืกลุมธุรกิจปโตรเคมโีดยรวมใน Q3/2548 
เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงเปนผลมาจากปริมาณ 
ขายท่ีเพิ่มขึ้นในสวนของการขยายกําลังการผลิต ในขณะท่ีสวนตางระหวาง 
ราคาผลิตภัณฑและตนทุนวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ลดลง 
      - สาํหรบัผลประกอบการกลุมธุรกิจปโตรเคมชีวง 9M/2548 ลดลงเล็กนอย 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนโดยในสวนของสายโอเลฟนสมีผลการ 
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นอันเนื่องมาจากท้ังปริมาณขายและราคาผลิตภัณฑปโตรเคม ี
 ีท่ีเพิ่มขึ้น แมวาในไตรมาสท่ี 2 ป 2548 บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) (NPC) มีการหยุดซอมบํารุงโรงโอเลฟนสและหนวยผลิตโพรพิลีนเปนเวลา 
36 วันและ 42 วัน และโรง HDPE เปนเวลา 33 วัน เพือ่ทําความสะอาดบาํรงุรกัษา 
ปรับแตงและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณในกระบวนการผลติ อยางไรก็ตาม บรษัิทในเครอืสาย 
อะโรเมตกิสมผีลประกอบการสาํหรับ 9M/2548 ลดลง อันเนื่องมาจาก Product to 
Feed Margin ท่ีลดลง  แมวาปริมาณขายและราคาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 
      - ใน Q2/2547 ปตท.ไดบนัทึกกลบัรายการสาํรองผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงนิลงทุน 
ในบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (ATC) ท่ีคงเหลือจํานวน 
2,160.44 ลานบาทเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน อันเนือ่งมาจากการท่ี ปตท. และ 
ATC ไดรวมลงนามในสัญญา Shareholder Loan Agreement เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 
2547 เพื่อทดแทนสัญญาใหการสนับสนุนของผูถือหุนท่ี ปตท.มีกับกลุม 
เจาหนี้เดิม ซ่ึงสิ้นสุดลง 
 
สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี ้
หนวย : ลานบาท Q3/2548 Q3/2547 เปลี่ยนแปลง 9M/2548 9M/2547 เปลี่ยนแปลง 
บรษัิทรวม 
กลุมธุรกิจการกลัน่  4,646 3,849  +797  +21% 10,483 9,262 +1,221  +13% 
บรษัิทรวม 
กลุมธุรกิจปโตรเคมี 1,881 1,680  +201  +12%  6,269 6,296    -27 -0.4% 
บรษัิทรวม 
กลุมธุรกิจน้ํามัน        9     4    +5 +125%     29  (455)  +484 +106% 



บรษัิทรวม 
กลุมธุรกิจกาซ       106     0  +106 +100%     79    50    +29  +58% 
บรษัิทรวม 
กลุมธุรกิจอื่น        107   184   -77   42%    164   128    +36  +28% 
รวม            6,749 5,717 +1,032 +18% 17,024 15,281 +1,743 +11% 
        : ใน Q1/2548 มกีาํไรจากรายการพเิศษ ซ่ึงเปนกําไรจากการปรบัโครงสราง 
หนี้ของ RRC จาํนวน 7,738 ลานบาท ซ่ึงสงผลใหกําไรสุทธิใน 9M/2548 สูงขึ้น 
2.  การวิเคราะหฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด 
Q3/2548 เปรียบเทียบสิ้นป 2547ฐานะการเงนิของ ปตท.และบรษัิทยอยสาํหรับระยะ 
เวลาสิ้นสุด Q3/2548 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2547 
สินทรัพย 
ใน Q3/2548 สินทรัพยมีมูลคารวมท้ังสิ้น 556,032 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 
2547 จาํนวน 68,806 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 
จาํนวน 5,407 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 
51,634 ลานบาท  ในขณะท่ีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 35,556 ลานบาท 
ซ่ึงสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นท้ังลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอ่ืนสทุธ 
 แิละลกูหนีก้ารคา-กิจการท่ีเก่ียวของกันสุทธิ  สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 
14,066 ลานบาท สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 63,399 
ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิม่ขึน้ของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ 
จาํนวน 54,644 ลานบาท 
 
หนี้สิน 
หนี้สินรวมท้ังสิ้น 318,580 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 เปนจํานวน 16,269 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลงจํานวน 9,525 ลานบาท 
หรือคิดเปน 7% สวนใหญมาจากการลดลงของเงนิกูยมืระยะยาวท่ีถงึกําหนดชาํระ 
ภายใน 1 ป ลดลงจํานวน 50,073 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนการคืนหนี้ของ RRC 
จากการปรับโครงสรางหนี้ ในขณะท่ีเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 40,157 ลานบาท 
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 5,964 ลานบาท  ภาษีเงินไดคางจาย 
เพิ่มขึ้น 2,441 ลานบาท  สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 25,794 ลานบาท 
เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  รวมท้ังภาษีเงินไดรอการ 
ตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 2,444 ลานบาท 
 
กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 
เปนดังนี ้
 
                                                        หนวย : ลานบาท 
กําหนดชําระคืน    ปตท.  ปตท. สผ. PTTNGD TTM(T) TTM(M) BPE  DCAP      รวม 
(นบัจากวันท่ี 30 ก.ย.48) 
ภายใน 1 ป 
(30ก.ย.49)10354.47     -     50.14    -      -     167.58    - 10572.19 
เกิน 1 ป 
แตไมเกิน2ป 14437.56 16,165.54 32.00    -      -     740.73    - 31375.83 
เกิน 2 ป 
แตไมเกิน5ป26805.33    -      8.00  618.62  70.12  799.23 178.50 28479.80 
เกิน5ป    92562.14  2500.45   -    8466.14 564.96    -    257.25 104350.94 



รวม     144159.50 18665.99 90.14  9084.76 635.08 1707.54 435.75 174778.76 
 
เงนิกูยมืระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรท้ังท่ีครบกําหนดชําระภายใน 
1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุล 
เงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี ้
                                                        หนวย : ลานบาท 
เงนิกูยมืระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.PTTNGD TTM(T) TTM(M)    BPE   DCAP     รวม 
สกุลเงินบาท102330.00     -    90.14    -    369.18  435.75    -  103225.07 
สกุลเงินตาง 
ประเทศ    41829.50 18665.99   -   9084.76 635.08 1338.36    -    71553.69 
รวม      144159.50 18665.99 90.14 9084.76 635.08 1707.54 435.75 174778.76 
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล 
ตางประเทศตอยอดเงนิกู 
ระยะยาว 
ท้ังหมด(%)     29.02   100.00    -   100.00  100.00  78.38    -      40.94 
ท้ังนี้ เงินกู  หุนกู และพันธบัตรของ ปตท.จาํนวน 60,628 ลานบาท ค้าํประกัน 
โดยกระทรวงการคลงั 
 
สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 237,452 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 จาํนวน 
52,537 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 28% สาเหตหุลกัเนือ่งมาจากผลประกอบการ 
ท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 68,373 ลานบาท อยางไรก็ตาม ปตท.ไดมีการจายเงินปนผล 
ใหกับผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน 18,881 ลานบาท 
สภาพคลอง 
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสาํหรับ 9M/2548 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 
จาํนวน 1,664 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดท่ียกมาจาก 
ปท่ีแลวจํานวน 51,237 ลานบาท ทําใหเงนิสดสทุธิปลายงวดเทากับ 49,573 ลานบาท 
ท้ังนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี ้
                                                    จาํนวน (ลานบาท) 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ                      58,652 
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน                           (6,934) 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                        (52,832) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด      (450) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                               (100) 
กระแสเงินสดสุทธิใน 9M/2548                               (1,664) 
เงินสดตนงวด                                            51,237 
เงินสดสุทธิปลายงวด                                       49,573 
 
กระแสเงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนนิงานสทุธิ 58,652 ลานบาท เปนเงินสดท่ีไดจาก 
กําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 68,373 ลานบาท ปรับปรุงดวยคาใชจายท่ีไมเปน 
เงินสดท้ังสิ้น 15,044 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และ 
คาตัดจําหนาย สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ และขาดทุนจาก 
อัตราแลกเปลีย่น และปรับลดดวยสวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนตามวิธ ี
สวนไดเสีย 17,024 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนลดลงจํานวน 7,741 ลานบาท 
โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือและสินทรัพย 



ไมหมุนเวียน   แมวา เจาหนี้การคา  คาใชจายคางจาย และภาษีเงินได 
คางจายจะเพิม่สูงขึ้น 
 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 6,934 ลานบาท สวนใหญเปนผล 
มาจากการลดลงของเงนิลงทุนช่ัวคราวจาํนวน 51,627 ลานบาท เงนิสดรบัจากการ 
ขายเงนิลงทุนระยะยาว 8,910 ลานบาท ในขณะท่ีมกีจิกรรมการลงทุนในท่ีดนิ อาคาร 
และอุปกรณ จาํนวน 66,046 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี 
เก่ียวของกัน 3,213 ลานบาท และเงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและ 
บรษัิทรวม 3,900 ลานบาท 
 
กระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 52,832 ลานบาท สวนใหญเปนการ 
จายคนืเงนิกูระยะยาวจาํนวน 45,177 ลานบาท จายคืนตั๋วเงินจาย 8,211 ลานบาท 
พันธบัตร 2,600 ลานบาท   เงินกูยืมระยะสั้น 12,471 ลานบาท และจายเงินปนผล 
22,301 ลานบาท ในขณะท่ีมเีงนิสดรับจากการกูยมืระยะยาว จาํนวน 27,177 ลานบาท 
 
อัตราสวนทางการเงนิและกําไรตอหุนของ ปตท.และบรษัิทยอยสาํหรับ Q3/2548 และ 
9M/2548 ซ่ึงคํานวณตามสตูรของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและ 
ตลาดหลกัทรัพย (กลต.) เปนดังนี ้
 
 
 
                                   งบการเงินรวม       งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงนิและกําไรตอหุน หนวย Q3/2548 Q3/2547   9M/2548 9M/2547 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง              เทา   1.55   1.83       1.55    1.83 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว        เทา   1.10   1.56       1.10    1.56 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
อัตราสวนกําไรขั้นตน               %   12.63  12.36      12.83   12.54 
อัตราสวนกําไรสทุธิ                %    8.69   8.70       9.65    8.74 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของ 
ผูถือหุน                        เทา   1.34   1.64       1.34    1.64 
อัตราสวนความสามารถในการ 
ชําระดอกเบี้ย                   เทา  16.12   9.58      12.73    8.73 
กําไรตอหุน 
กําไรตอหุน                   บาท/หุน  8.59   5.65      24.44   15.07 
 
3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจใน Q4/2548 
คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตวัในระดบัรอยละ 4.5-5.5 ซ่ึงเปนการขยายตัว 
ตอเนื่องจากไตรมาส 3 ท่ีหลายหนวยงานคาดวาจะขยายตวัในระดบัรอยละ 4.0-5.0 
อันเปนผลเนือ่งมาจากมาตรการการรักษาเสถยีรภาพและสนบัสนนุการขยายตวั 
ทางเศรษฐกิจในชวงคร่ึงปหลงัของรัฐบาล กอปรกับในชวงไตรมาส 4 ยังเปนชวงท่ี 
การสงออกและการทองเท่ียวจะขยายตวัสงูสดุในรอบป รวมท้ังการใชจายของภาค 
เอกชนท่ีเพิ่มสูงขึ้นดวย เนื่องจากเปนชวงเทศกาล อาทิ ลอยกระทง คริสมาสต 
ปใหม อยางไรก็ตาม ราคาน้าํมนัท่ีอยูในระดบัสงูรวมท้ังการแพรระบาดของ 



ไขหวัดนกและสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงเปนปจจัย 
เสี่ยง โดยเฉพาะแรงกดดันของราคาน้ํามันตออัตราเงินเฟอ ท้ังนี้ คาดวา 
อัตราเงินเฟอเฉลี่ยของป 2548 จะอยูทีร่ะดบัประมาณรอยละ 4.5 ใกลเคียง 
กับการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปนี ้
 
ผลของระดับราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้น กอปรกับมาตรการประหยัดพลังงานและลดใชน้ํามัน 
ทําใหการบริโภคน้าํมนัชะลอตวัลง อยางไรก็ตามคาดวาในไตรมาส 4 นี้ความตองการ 
ใชน้ํามันเพื่อการขนสงสินคาและการเดินทางทองเท่ียวจะยังคงขยายตัว เชน 
เดยีวกับความตองการใชกาซธรรมชาตท่ีิยงัคงขยายตวัตอเนือ่งโดยเฉพาะจากการ 
เรงสงเสริมการใช NGV ในภาคขนสงและการผลติกระแสไฟฟาเพือ่ทดแทนการ 
ใชน้ํามันเตา สวนความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้นยังคงขยายตัวดีตามภาวะ 
เศรษฐกิจ 
 
สําหรับแนวโนมราคาผลิตภัณฑนั้น คาดวายังอยูในระดับสูงท้ังราคาน้ํามันดิบและ 
ราคาน้าํมนัสาํเร็จรูปเนือ่งจากอุปสงคในชวงหนาหนาวกอปรกับอุปทานโรงกลัน่ 
น้ํามันท่ียังคงตึงตัว สวนแนวโนมราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีนัน้คาดวายังคงอยู 
ในระดับสูงเชนกันแตจะปรับลดลงจากไตรมาส 3 เลก็นอยเนือ่งจากตลาด 
สวนใหญปดทําการในชวงวันหยดุยาวในเดอืนธันวาคม 
  
  
  
  
 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


