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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 4 ป 2551 และป 2551 
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2550 

1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2551 ชะลอลงจากปกอนเนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจึงทําใหอุปสงคจากประเทศคูคาลดลง สงผลใหผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการสงออกหด
ตัวในไตรมาสสุดทาย (ไตรมาสที่ 4 ป 2551 (4Q/2551)) หลังจากที่มีการขยายตัวในเกณฑดีตลอดชวงสามไตรมาสแรก 
อีกทั้งสถานการณความไมสงบภายในประเทศโดยเฉพาะเหตุการณปดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ในเดือน
พฤศจิกายน 2551 สงผลกระทบตอภาคการทองเที่ยวอยางมาก นอกจากนี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ภายในประเทศมีการชะลอตัวอยางตอเนื่อง ในสวนของอัตราเงินเฟอมีการปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามัน สงผลให
เศรษฐกิจไทยในป 2551 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3 ลดลงจากป 2550 ที่ขยายตัวรอยละ 4.9  

สําหรับราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีความผกผันอยาง
มากในชวงปที่ผานมา โดยที่ราคาน้ํามันดิบดูไบในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นสูระดับราคาสูงสุดเปนประวัติการณที่ 
140.8  เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลและปรับลดลงมาอยางรวดเร็วใน 4Q/2551  อันเนื่องมาจากปญหา Sub-prime ของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไดลุกลามเปนวิกฤตการณทางการเงินและเศรษฐกิจไปทั่วโลก และไดสงผลตอเนื่องถึงการหดตัวของ
อุปสงคน้ํามันทั่วโลกอยางรวดเร็ว รวมท้ังการลดปริมาณสํารองคงเหลือ (inventory) สงผลใหราคาน้ํามันดิบปรับลดลง
อยางรวดเร็ว โดยระดับราคาน้ํามันดิบดูไบไดลดลงมาปดที่ 36.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ณ ส้ินป 2551 อยางไรก็
ตาม ราคาน้ํามันดิบดูไบโดยเฉล่ียทั้งปอยูที่ 93.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลซึ่งยังคงสูงกวาปที่ผานมารอยละ 37 ใน
ขณะเดียวกันราคาผลิตภัณฑปโตรเคมี มีความผันผวนเชนเดียวกับราคาน้ํามันดิบ โดยภาพรวมราคาของผลิตภัณฑ
เฉล่ียสูงขึ้นจากปกอน 

ในสวนของความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูป (ไมรวม Liquefied Petroleum Gas (LPG) ภายในประเทศป 
2551 มีปริมาณรวม 89.3 ลานลิตรตอวัน (562 พันบารเรลตอวัน) ลดลงจากปกอนรอยละ 7 เปนผลมาจากการที่ราคา
น้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในชวงครึ่งปแรก จึงทําใหการใช Natural Gas for Vehicle (NGV) และ LPG เพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็วเนื่องจากยังมีการควบคุมราคาขายปลีกภายในประเทศอยู โดยการใช NGV ในภาคขนสงเพ่ิมขึ้นสูงที่สุด
ถึงรอยละ 229 จาก 23.5 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในป 2550 เปน 77.3 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในป 2551 ในขณะที่การ
ใช LPG เปนเชื้อเพลิงในป 2551 มีปริมาณ 3,557 พันตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 16 จากปที่ผานมา สําหรับการใชน้ํามันเตา
ลดลงจากปกอนถึงรอยละ 23 จาก 11.6 ลานลิตรตอวันในป 2550 เปน 8.9 ลานลิตรตอวันในป 2551 ในขณะที่ความ
ตองการใชกาซธรรมชาติอยูในระดับ 3,443 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 จากปที่ผานมา สวนการใช
ผลิตภัณฑปโตรเคมีภายในประเทศป 2551 คาดวาจะลดลงจากปกอนเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงไตรมาสสุดทาย
ไดสงผลใหความตองการปโตรเคมีปรับลดลงอยางมาก  

 ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน สงผลให ใน 4Q/2551 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 
337,086 ลานบาท ลดลงจาก 4Q/2550 จํานวน 111,624 ลานบาท หรือคิดเปน 24.9% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ังกอนคาใชจายอื่นและรายไดอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) 
จํานวน 22,083 ลานบาท ลดลงจาก 4Q/2550 จํานวน 11,542 ลานบาท หรือคิดเปน 34.3% ในขณะท่ี 4Q/2551 ปตท.
และบริษัทยอยมีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 23,889 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 32,827 
ลานบาท จาก 4Q/2550  ที่มีสวนแบงกําไรฯ จํานวน 8,938 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการ
กล่ันมีคาการกลั่นลดลง  และมีผลขาดทุนจากสินคาคงเหลือ (Stock Loss) คอนขางสูงอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบ
และน้ํามันสําเร็จรูปที่ปรับตัวลงอยางรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสและโอเลฟนสที่มีสวนตางราคา
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ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product-to-feed margin) ที่ลดลง กอปรกับ บมจ. ปตท.เคมิคอลมีปริมาณการผลิตลดลงจาก
การหยุดผลิตเชิงพาณิชย (Commercial shutdown) ของโรงโอเลฟนส I1, I4-1 และโรง HDPE และการหยุดเพ่ือขยาย
กําลังการผลิต (De-bottlenecking shutdown) ของโรงโอเลฟนส I4-2 และโรง MEG ของ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด 
และมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ใน 4Q/2551 ปตท. และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน จํานวน 3,234 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2550 ที่มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 1,585 ลาน
บาท สงผลใหใน 4Q/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิจํานวน 22,189 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2550 
จํานวน 46,673 ลานบาท หรือคิดเปน 190.6%  

 สําหรับงวดป 2551 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 2,000,816 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 32.7% 
มี EBITDA จํานวน 156,133 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.0%  มีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวธิีสวนไดเสียจํานวน 6,251 
ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 120.1%  ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นที่มี
คาการกลั่นลดลงและมี Stock Loss ที่คอนขางสูง รวมถึงมีผลขาดทุนจากการตีมูลคาสินคาคงเหลือเนื่องจากราคา
ตลาดของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ สําหรับธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสมีผลประกอบการ
ลดลงเนื่องจากตนทุนวัตถุดิบ คาใชจายในการผลิตและคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมขึ้น มี Commercial 
shutdown และ De-bottlenecking shutdown ดังกลาวขางตน รวมถึงมีผลขาดทุนจากการตีมูลคาสินคาคงเหลือในไตร
มาส 3 และไตรมาส 4 นอกจากนี้ ในงวดป 2551 ปตท.และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 1,982 
ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นจากปกอนที่มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 5,392 ลานบาท สงผลใหป 2551 ปตท.และ
บริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 51,705 ลานบาท ลดลง 46,099 ลานบาท หรือลดลง 47.1% 

  ท้ังนี้ ผลประกอบการ 4Q/2551 เทียบกับ 4Q/2550 และป 2551 เทียบกับ ป 2550 สรุปได ดังนี้ 
                                         หนวย : ลานบาท  

 4Q/2551 4Q/2550 เพ่ิม(ลด)  ป 2551 ป 2550 เพ่ิม(ลด)  

ยอดขาย 337,086 448,710 (111,624) (24.9%) 2,000,816 1,508,129 492,687 32.7% 
: นํ้ามัน 1/ 283,106 380,070 (96,964) (25.5%) 1,701,674 1,226,718 474,956 38.7% 
: กาซ ฯ 2/ 77,899 69,508 8,391 12.1% 312,822 267,408 45,414 17.0% 
: ปตท.สผ. 43,854 35,427 8,427 23.8% 136,752 94,059 42,693 45.4% 
: ปโตรเคมี 3/ 6,907 14,554 (7,647) (52.5%) 36,255 70,749 (34,494) (48.8%) 
: อื่นๆ 4/ - - - - - - - - 
: รายการระหวางกนั (74,680) (50,849) 23,831 46.9% (186,687) (150,805) 35,882 23.8% 
EBITDA 22,083 33,625 (11,542) (34.3)% 156,133 145,971 10,162 7.0% 
: นํ้ามัน 1/ (1,929) 1,084 (3,013) (278.0%) 5,040 8,181 (3,141) (38.4%) 
: กาซ ฯ 2/ 5,608 12,028 (6,420) (53.4%) 54,437 53,232 1,205 2.3% 
: ปตท.สผ. 19,189 17,884 1,305 7.3% 97,760 66,849 30,911 46.2% 
: ปโตรเคมี 3/ (148) 3,405 (3,553) (104.3%) 695 19,751 (19,056) (96.5%) 
: อื่นๆ 4/ (843) (832) (11) (1.3%) (2,081) (2,044) (37) (1.8%) 
: รายการระหวางกนั 206 56 150 267.9% 282 2 280 15,039.8% 
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 4Q/2551 4Q/2550 เพ่ิม(ลด)  ป 2551 ป 2550 เพ่ิม(ลด)  

EBIT    13,355    25,567       (12,212)  (47.8%)      123,963       117,132     6,831  5.8% 
: นํ้ามัน 1/ (2,561)  343  (2,904)  (846.6%) 2,586  5,692  (3,106) (54.6%) 
: กาซ ฯ 2/ 3,881  10,628  (6,747)  (63.5%) 48,309  48,225  84 0.2% 
: ปตท.สผ. 12,946  13,150  (204)  (1.6%) 74,643  50,490  24,153 47.8% 
: ปโตรเคมี 3/ (186)  3,121  (3,307) (106.0%) 548  16,979  (16,431) (96.8%) 
: อื่นๆ 4/ (931) (916) (15) (1.6%) (2,406) (2,389) (17) (0.7%) 
: รายการระหวางกนั 206  (759) 965  127.1% 283  (1,865) 2,148  115.2% 
กําไรสุทธิ (22,189)    24,484  (46,673) (190.6%) 51,705  97,804  (46,099) (47.1%) 

กําไรสุทธิตอหุน
(บาท/หุน) 5/ (7.86) 8.69 (16.55) (190.4%) 18.33 34.82 (16.49) (47.4%) 

หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด 
(PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) และ
รวมบริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) และบริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) ตั้งแตวันที่  25 พฤษภาคม 2550 และ  
9 พฤศจิกายน 2550 ตามลําดับ  
 2/ รวมบริษัท 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) ในขณะที่รวมบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 และรวมบริษัท 
ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และ  
1 ตุลาคม 2550 ตามลําดับ 
 3/ รวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) และรวมบริษัท 
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุน ในขณะที่รวมบริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 
 4/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และบริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) 
ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2551  ในขณะที่รวมบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTTICT) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 
 5/ เปนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางงวด 

 
� กลุมธุรกิจนํ้ามัน  

 

รายไดจากการขายใน 4Q/2551 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 96,964 ลานบาทหรือคิดเปน 
25.5% เปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉล่ียใน 4Q/2551 ที่ลดลงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนตามราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาก (ราคาเฉลี่ยของน้ํามันดูไบลดลงจาก 83.0 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ใน 4Q/2550 มาอยูที่ 
54.0 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ใน 4Q/2551)  แมวาปริมาณขายในไตรมาสนี้จะเพ่ิมขึ้น 851 ลานลิตร หรือคิดเปน 
5.1% จาก 16,766 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,146,323 บารเรลตอวันใน 4Q/2550 เปน 17,617 ลานลิตร หรือเทียบเทา 
1,204,480 บารเรลตอวันใน 4Q/2551  ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายน้ํามันดิบ และ ผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูป ในสวนของการคาระหวางประเทศ  

 
EBITDA ในไตรมาสนี้ลดลง 3,013 ลานบาทจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  สาเหตุหลักจากการลดลงของ

กําไรขั้นตนตอหนวยจากการขายน้ํามันในประเทศ  โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑเบนซินและดีเซล อันเปนผลมาจาก
ขาดทุนจากสินคาคงเหลือ (Stock Loss) เปนจํานวนเงินที่คอนขางสูง 
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EBIT ในไตรมาสนี้ลดลง 2,904  ลานบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้เกิด Negative EBIT 2,561 ลานบาท สวน
ใหญเปนผลมาจาก EBITDA ที่ลดลงดังกลาวขางตน และคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้น  

 
สําหรับป 2551 รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพ่ิมขึ้น 474,956 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 38.7%  เปนผลมา

จากราคาขายน้ํามันเฉล่ียในป 2551 ที่สูงกวาราคาขายน้ํามันเฉล่ียในป 2550  ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้น (ราคาเฉลี่ยของน้ํามันดูไบ อยูที่ประมาณ 68.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2550 และ 93.4 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอบารเรลในป 2551)  แมวาตั้งแตกลาง 3Q/2551 เปนตนมา ราคาน้ํามันจะปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วก็ตาม (ราคา
เฉล่ียของน้ํามันดูไบลดลงจาก 113.7 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ใน 3Q/2551 มาอยูที่ 54.0 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล 
ใน 4Q/2551)  โดยปริมาณขายก็เพ่ิมขึ้น 8,787 ลานลิตร หรือเพ่ิมขึ้น 13.4% จาก 65,401 ลานลิตร หรือเทียบเทา 
1,127,044 บารเรลตอวัน ในป 2550 เปน 74,518 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,283,236 บารเรลตอวันในป 2551 โดย
เปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของตลาดน้ํามันในประเทศและการคาระหวางประเทศ     

 
EBITDA ลดลง 3,141 ลานบาทจาก 8,181 ลานบาทในป 2550  เหลือ 5,040 ลานบาทในป 2551 หรือลดลง 

38.4% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรขั้นตนตอหนวยของการขายน้ํามันในประเทศ โดยสวนใหญเปนผลมา
จากในป 2551 มีขาดทุนจากสินคาคงเหลือ (Stock  loss) จํานวนประมาณ 7,000 ลานบาท โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ผลิตภัณฑดีเซลมีขาดทุนตอหนวย 0.06 บาท/ลิตร 

 
EBIT ป 2551 ลดลงจากป 2550 จํานวน 3,106 ลานบาท หรือคิดเปน 54.6% สาเหตุมาจากการลดลงของ 

EBITDA ดังกลาวขางตน และคาเส่ือมราคาที่เพ่ิมขึ้น 
 
� กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาต ิ
 

• กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
 

รายไดจากการขายใน 4Q/2551 เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2550  จํานวน 8,391 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 12.1% สาเหตุ
หลักมาจากราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสูตรราคาอางอิงน้ํามันเตาและคาเงินบาทที่ออนตัวลง 

 
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซ

ธรรมชาติ) เฉล่ียลดลงจํานวน 68 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,284 mmcfd ใน 4Q/2550 เปน 3,216 
mmcfd ใน 4Q/2551 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือลดลง 2.1 % จากความตองการใชกาซฯ ที่
ลดลงในสวนของลูกคาทุกกลุมยกเวน กฟผ. (EGAT) และกลุมลูกคาอตุสาหกรรม 

 
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลงจาก 1,106,965 ตันใน 4Q/2550 เหลือ 865,120 ตัน 

ใน 4Q/2551 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 77,879 ตัน ใน 4Q/2550 และ 38,895 
ตัน ใน 4Q/2551 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือลดลง 21.8%  โดยเปนการลดลงในทุกผลิตภัณฑ เนื่องจากความตองการใช
ผลิตภัณฑกาซลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก ประกอบกับธุรกิจปโตรเคมอียูในชวงขาลง ทําใหบริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTCH ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ซื้อผลิตภัณฑกาซหยุดโรงงานในเชิงพาณิชย (Commercial 
Shutdown) เพ่ือระบายสินคาคงเหลือ และหยุดโรงงานเพื่อขยายกําลังการผลิต (De-bottle neck) ทั้งนี้ความสามารถใน
การใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ีย ของโรงแยกกาซฯ ลดลงจากระดับ 105.38% ใน 4Q/2550 มาที่ระดับ 
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101.03% ใน 4Q/2551 โดยใน 4Q/2551 โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 3 shutdown 25 วัน โรงแยกกาซฯหนวยที่ 4 ลด 
Feed Gas เนื่องจากโรงไฟฟาขนอม shutdown และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ลด Feed gas เนื่องจากการซอมบํารุง
ของอุปกรณบางสวน  

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : ตัน 4Q/2551 4Q/2550 
เปลี่ยนแปลง 

ป 2551 ป 2550 
เปลี่ยนแปลง 

ตัน % ตัน % 

LPG 526,874 642,569 (115,695)     (18.0%) 2,383,649 2,252,953 130,696 5.8% 

กาซอีเทน 180,906 282,145 (101,239) (35.9%) 968,335 928,917 39,418 4.2% 

กาซโพรเพน 40,246 47,912 (7,666) (16.0%) 179,909 241,296 (61,387) (25.4%) 

กาซโซลีนธรรมชาติ 117,094 134,339 (17,245) (12.8%) 534,020 520,937 13,083 2.5% 

รวม 865,120 1,106,965 (241,845) (21.8%) 4,065,913 3,944,103 121,810 3.1% 

ราคาผลิตภัณฑอางอิงเฉล่ียในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ทั้งในสวนของราคา LPG 
(Contract Price - CP) เฉล่ีย  ราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East 
Asia-Spot)   ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene), ราคา High Density Polyethylene (HDPE), ราคา Polypropylene 
(PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศ
สิงคโปร (MOP’S)  

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิด
เปน ดังนี้ 

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 4Q/2551 4Q/2550 

เปลี่ยนแปลง 

ป 2551 ป 2550 

เปลี่ยนแปลง 

เหรียญ
สหรัฐฯ/
ตัน 

% เหรียญ
สหรัฐฯ/
ตัน 

% 

LPG 1/  543 756 (213) (28.2%) 777 608 169 27. 8% 

Ethylene 2/ 770 1,156 (386) (33.4%) 1,193 1,180 13 1.1% 

Propylene 2/ 893 1,164 (271) (23.3%) 1,320 1,154 166 14.4% 

HDPE 2/ 910 1,462 (552) (37.8%) 1,476 1,352 124 9.2% 

Polypropylene 2/ 829 1,394 (565) (40.5%) 1,471 1,331 140 10.5% 

Naphtha 3/ 312 735 (423) (57.6%) 740 625 115 18.3% 

หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) ทั้งน้ี ตั้งแต 4Q/2550 ภาครัฐไดประกาศนโยบายปรับราคา LPG เพื่อใหราคาใน
ประเทศสะทอนถึงราคาในตลาดโลกมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งลดภาระการชดเชยราคา LPG ของกองทุนนํ้ามัน  จึงไดกําหนด
หลักเกณฑราคา LPG ณ โรงกลั่นที่กําหนดจากสัดสวนของตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ กับราคาสงออก โดยใน 
1Q/2551 ไดกําหนดสัดสวนตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ รอยละ 95 และราคาสงออกรอยละ 5 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 
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EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 6,420 ลานบาทหรือลดลง 53.4% 

สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑและปริมาณการจําหนายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ลดลง ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลกสงผลใหความตองการใชไฟฟาและความตองการผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซฯ ลดลง 

 
EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 6,747 ลานบาทหรือลดลง 63.5 % เนื่องจากการ

ลดลงของ EBITDA ดงักลาวมาแลวขางตน  
 
รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับป 2551 เพ่ิมขึ้น 45,414 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2550 หรือ

เพ่ิมขึ้น 17.0% เนื่องมาจาก 
 
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซ

ธรรมชาติ) เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจํานวน 171 mmcfd จาก 3,272 mmcfd เปน 3,443 mmcfd (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 
ลูกบาศกฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น 5.2%  โดยเปนการขายที่เพ่ิมขึ้นในลูกคาทุกกลุม ยกเวน กฟผ. (EGAT) และกลุมผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Plant: SPP)  ทั้งนี้เปนผลมาจากความสามารถในการจัดสงกาซเพ่ิมขึ้นจากระบบทอสง
กาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลชวงอาทิตย-PTT Riser Platform (PRP) แลวเสร็จตั้งแตเดือนเมษายน 2551 

 
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 3,944,103 ตันในป 2550 เปน 4,065,913 ตัน

ในป 2551 หรือเพ่ิมขึ้น 3.1 % (รายละเอียดตามตารางขางตน) ตามความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบและความ
ตองการใชผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะความตองการ LPG ในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการ
นํา LPG ไปใชในภาคขนสง (Transportation) ทั้งนี้ ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ีย 
เพ่ิมขึ้นจากระดับ 101.18% ในป 2550 มาที่ระดับ 103.64% ในป 2551 แมวาจะมีการลด Feed Gas ในชวงที่แหลง 
เยตากุน/ยาดานา Shutdown ประกอบกับโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 Shutdown เปนเวลา 20 วันในไตรมาสที่ 1 ป 2551 
(1Q/2551), โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 Minor Shutdown เปนเวลา 13 วันใน  3Q/2551 และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 3 
shutdown, โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 และหนวยที่ 5 ลด Feed gas ใน 4Q/2551 
 

ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉล่ียในป 2551 เพ่ิมขึ้น 169 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 608 
เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในป 2550 เปน 777 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในป 2551 รวมท้ังราคาเฉล่ียเอทธิลีน (Ethylene), 
โพรพิลีน (Propylene), High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (South East Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) ที่เพ่ิมสูงขึ้นจากป 
2550 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและสถานการณดานอุปสงค/อุปทานของธุรกิจ   

 
EBITDA ป 2551 ของธุรกิจกาซฯ เพ่ิมขึ้น 1,205 ลานบาทจากป 2550 หรือเพ่ิมขึ้น  2.3% เนื่องจากราคา

ขายและปริมาณการขายกาซฯ และผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ที่เพ่ิมขึ้น  
 
EBIT ป 2551 เพ่ิมขึ้น 84  ลานบาท จากป 2550 หรือเพ่ิมขึ้น 0.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA 

ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น เนื่องจากปลายป  2550 มีทรัพยสินที่กอสรางแลวเสร็จ ไดแกระบบ
ทอเสนที่ 3 ทั้งบนบกและในทะเล อุปกรณเพ่ือวัดปริมาณกาซฯ และตรวจสอบแนวทอ (SCADA) เปนตน 
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� กลุมธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ (ปตท.สผ.) 
 
  ใน 4Q/2551 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายสุทธิ 43,854 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 
8,427 ลานบาทหรือคิดเปน 23.8% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณการขายใน 
4Q/2551 ที่เพ่ิมขึ้น 19.6% จาก 184,867 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 4Q/2550 เปน 221,095 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 4Q/2551 โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของ
โครงการอาทติย รวมท้ังการขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการเวียดนาม 9-2 และจี 4/43 ซึ่งเริ่มผลิตในปนี้ ในขณะ
ที่ปริมาณการขายกาซฯ ของโครงการบงกช ไพลินและยาดานา และปริมาณขายกาซและน้ํามันดิบของโครงการบี 8/32 
และ 9เอ ลดลงเล็กนอย อยางไรก็ตามราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 11.6% จาก 46.28 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 4Q/2550 เปน 40.89 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 
4Q/2551 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง  
 
  EBITDA ในไตรมาสนี้คิดเปน 19,189 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,305 ลานบาทหรือ
เพ่ิมขึ้น 7.3% อันเปนผลมาจากปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน แมวาในงวดนี้จะมีคาใชจายในการสํารวจ จํานวน 
3,590 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,186 ลานบาท จากการตัดจําหนายหลุมแหงจากโครงการในประเทศพมา และโครงการเม
รางิน-1 รวมท้ังคาใชจายในการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสที่เพ่ิมขึ้น          
 
  EBIT ในไตรมาสนี้คิดเปน 12,946 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 204 ลานบาท หรือลดลง 
1.6% โดยคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 1,508 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย 
เวียดนาม 9-2 และจี4/43  รวมท้ังการเพ่ิมขึ้นตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้นของโครงการไพลิน 
  
  สําหรับป 2551 ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายสุทธิ 136,752 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 42,693 ลานบาทหรือคิดเปน 
45.4% จากปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 24.9% จาก 
39.78 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบในป 2550 เปน 49.69 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
ในป 2551 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยลดลง 4.4% 
จาก 34.77 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ในป 2550 เปน 33.25 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ในป 2551 ตามคาเงินบาทที่แข็งคา
ขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 22.0% จาก 179,767 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันในป 2550 เปน 
219,314 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันในป 2551 โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และคอน
เดนเสทของโครงการอาทิตยและการขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการจี 4/43 และเวียดนาม 9-2 ซึ่งเริ่มผลิตเชิง
พาณิชยในปนี้ และปริมาณขายกาซฯ และคอนเดนเสทที่เพ่ิมขึ้นของโครงการโอมาน 44 แมวาปริมาณขายกาซฯ ของ
โครงการยาดานา เยตากุน  และการขายน้ํามันดิบและกาซฯ ของโครงการบี 8/32 และ 9เอ ลดลง 
 
  EBITDA ในป 2551 คิดเปน 97,760 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 30,911 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 46.2% อัน
เปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน แมวาในงวดนี้จะมีคาใชจายในการสํารวจ จํานวน 
8,273 ลานบาทเพิ่มขึ้น 4,730 ลานบาท จากการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการเวียดนาม 16-1 อัลจีเรีย 433เอ และ 
416บี และโครงการในประเทศพมา และคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสของโครงการเอ 4, 5 
และ 6/48 แอล 21, 28, 29/48  และโครงการในประเทศพมา มีการตัดจําหนายโครงการบี 13/38  รวมท้ังคาภาคหลวง
และคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 4,799 ลานบาทตามรายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้น 
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 EBIT ในป 2551 คิดเปน 74,643 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 24,153 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 47.8% โดยคา
เส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 6,758 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย โครงการจี 4/43 และ
โครงการเวียดนาม 9-2  รวมท้ังการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่พรอมใชงานของโครงการไพลิน บี8/32 และ 9เอ และบงกช 
 

� กลุมธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย PTTPM, PTTAC, HMC และ PTTPL 
 
  ใน 4Q/2551 มีรายไดขายจากบริษัทยอยในกลุมธุรกิจปโตรเคมี จํานวน 6,907 ลานบาท ลดลงจาก 4Q/2550 
จํานวน 7,647 ลานบาทหรือลดลง 52.5%  ในขณะที่งวดป 2551 มีรายไดขายจํานวน 36,255 ลานบาท ลดลง 34,494  
ลานบาทหรือลดลง 48.8% สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัท
รวมของ ปตท. ต้ังแต 4Q/2550 
 
  EBITDA ของบริษัทยอยในกลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลง 3,553 ลานบาทจาก 3,405 ลานบาทใน 4Q/2550 เปน 
Negative EBITDA 148 ลานบาทใน 4Q/2551 หรือลดลง 104.3% และ EBIT ลดลง 3,307 ลานบาทจาก 3,121 ลาน
บาทใน 4Q/2550 เปน negative EBIT จํานวน 186 ลานบาทใน 4Q/2551 หรือลดลง 106.0% สําหรับงวดป 2551  
EBITDA ลดลง 19,056 ลานบาทหรือลดลง 96.5% และ EBIT ลดลง 16,431 ลานบาทหรือลดลง 96.8%  โดยมีเหตุผล
หลักจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ PPCL ดังกลาวขางตน 
 
   กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ 4Q/2551 ลดลงจาก 4Q/2550 จํานวน 46,673 ลานบาทหรือลดลง 190.6% และ 
 กําไรสุทธิ ป 2551 ลดลงจากป 2550 จํานวน 46,099 ลานบาทหรือลดลง 47.1% 
 
 ใน 4Q/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ 22,189 ลานบาท หรือคิดเปนขาดทุน 7.86 บาทตอหุน 
ขาดทุนเพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2550 จํานวน 46,673 ลานบาท หรือคิดเปน 190.6% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละ
หนวยธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตนแลว ยังรวมถึง 

: ใน 4Q/2550 ปตท.มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 7,752 ลานบาท ในขณะที่ 4Q/2551 ไมมี
รายการดังกลาว 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 32,827 ลานบาทหรือคิดเปน 367.3% โดย 4Q/2551 มี
สวนแบงขาดทุนฯ จํานวน 23,889 ลานบาท ในขณะที่  4Q/2550 มีสวนแบงกําไรฯ จํานวน 8,938 ลานบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก 
 - ผลประกอบการของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกลั่นมีผลขาดทุน อันเนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัว
ลดลง โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (ไมรวมผลจากสินคาคงเหลือ) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 6.22 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 4Q/2550 เปน 5.88 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 4Q/2551 รวมท้ังมีผลขาดทุนจาก
สินคาคงเหลือเนื่องจากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปที่ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วจากปญหา Sub Prime Mortgage 
ซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ ในงวด 4Q/2551 บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) (PTTAR) ไดเดินเครื่องโหมดโรงกลั่นธรรมดา (Simple Refinery) เปนเวลา 50 วัน จากการหยุดซอม
บํารุงฉุกเฉินหนวยเพ่ิมมูลคาน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลโดยใชไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit : HCU) เพ่ือซอมแซม
การรั่วซึมในหนวยถายเทความรอน รวมท้ัง บริษัท สตารปโตรเล่ียมรีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) ไดหยุดซอมบํารุงหนวย
กล่ันตามกําหนดเวลา เปนเวลา 49 วัน นอกจากนี้ ใน 4Q/2551 หนวย Tatoray ของธุรกิจผลิตพาราไซลีน (TPX) ของ 
บมจ.ไทยออยล (TOP) หยุดเดินเครื่องตลอดทั้งไตรมาสเนื่องจากราคาผลิตภัณฑที่ปรับตัวลดลงอยางมากตามทิศทาง
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ของราคาน้ํามันและอุปสงคจากธุรกิจโพลีเอสเตอรที่ลดลง เนื่องจากปญหาสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก ทําใหกําลัง
ซื้อของผูบริโภคลดลง 
  - สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลง  สวนใหญเนื่องมาจากสวนตางราคาผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบ (Product-to-Feed margin) ที่ปรับตัวลดลง รวมท้ังใน 4Q/2551 ปริมาณการผลิตลดลงจากการหยุดผลิต
เชิงพาณิชย (Commercial Shutdown) ของหนวยผลิต Oleflex ของโรงโอเลฟนส I1 เปนเวลา 55 วัน, โรงโอเลฟนส 
I4-1 เปนเวลา 26 วัน โรง HDPE (โรงโอเลฟนส I-1) เปนเวลา 10 วันเพ่ือระบายสินคาคงเหลือ นอกจากนี้ยังมีการหยุด
เพ่ือขยายกําลังการผลิต (De-bottlenecking Shutdown) ของโรงโอเลฟนส I4-2 และโรง MEG ของ TOCGC เปนเวลา 
68 และ 43 วันตามลําดับ 

: ใน 4Q/2551 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,234 ลานบาท ในขณะที่ใน 4Q/2550 มีกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน 1,585 ลานบาท 

 : ภาระภาษีเงินไดใน 4Q/2551 ลดลง 10,357 ลานบาท หรือลดลง 69.8% จากกําไรจากการดําเนินงานที่
ลดลง  

 สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 4Q/2551 4Q/2550 เปล่ียนแปลง % 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น (21,178) 6,232  * (27,410) (439.8%) 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี (2,144) 2,645 (4,789) (181.1%) 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน 77 17 60 358.8% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ 113 - 113 n.m. 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอ่ืน (757) 44 (801) (1,820.5%) 
รวม (23,889) 8,938 (32,827) (367.3%) 
 

* ปรับปรุงโดยนําสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนของ บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ใน 4Q/2550 ไปรวมในกลุมธุรกิจ
การกลั่น 
 
 สําหรับในป 2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 51,705 ลานบาท หรือคิดเปน 18.33 บาทตอหุน ลดลง
จากป 2550 จํานวน 46,099 ลานบาท หรือลดลง 47.1% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามท่ีได
กลาวขางตนแลว ยังรวมถึง 
 :ในป 2550 มีกาํไรจากการจําหนายเงินลงทุน 8,428 ลานบาท ในขณะที่ป 2551 มีขาดทุนจากการจําหนาย
เงินลงทุน 1 ลานบาท 

 : สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 37,331 ลานบาทหรือคิดเปน 120.1% จากกําไรฯ 
31,080 ลานบาทในป 2550 เปนขาดทุน 6,251 ลานบาทในป 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลประกอบการของบริษัทในกลุมธุรกิจการกลั่นที่ลดต่ําลง โดยในชวงครึ่งแรกของป 2551 ราคาน้ํามันดิบ
ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากการเขามาเก็งกําไรในตลาดน้ํามันของกลุม Hedge Fund เพ่ือหาผลตอบแทนที่สูงกวา
การลงทุนในตลาดอื่นๆ ในขณะที่ครึ่งหลังของป ราคาน้ํามันดิบไดปรับลดลงอยางตอเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวลงจากปญหา Sub Prime Mortgage สงผลใหคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (ไมรวมผลจากสต็อก
น้ํามัน) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 6.61 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2550 เปน 5.77 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 
2551 รวมท้ังทําใหมีผลขาดทุนจากสต็อกน้ํามันและผลกระทบจากสต็อกน้ํามันส้ินงวดปรับเปนมูลคาตลาด ประกอบกับ
ธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมี Product to Feed margin ลดลงมาก จากราคาผลิตภัณฑเฉล่ียที่ปรับตัวสูงขึ้น
เล็กนอยเมื่อเทียบกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาเฉลี่ยวัตถุดิบ ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่สงผลใหความตองการ
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ผลิตภัณฑสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมอะโรเมติกสลดลงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ในป 2551 TOP ไดหยุดเดินเครื่อง
หนวยพาราไซลีนของโรงงาน TPX เพ่ือซอมบํารุงใหญและขยายกําลังการผลิต (ภายหลังการขยายกําลังการผลิต TPX 
สามารถเพิ่มกําลังการผลิตสารอะโรเมติกสจาก 420,000 ตันตอป เปน 900,000 ตันตอป) หยุดเดินเครื่องหนวยกล่ัน
น้ํามันดิบที่ 1 (CDU-1) ใน 3Q/2551 และหนวย Tatoray ใน 4Q/2551 จากราคาผลิตภัณฑที่ปรับตัวลดลงอยางมาก
ตามทิศทางของราคาน้ํามันและอปุสงคจากธุรกิจโพลีเอสเตอรที่ลดลง สําหรับโรงกล่ันของ PTTAR มี Mini Shutdown 
เพ่ือซอมบํารุงและเปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยาเคมี (Catalyst) เปนเวลา 32 วัน และปดซอมบํารุงหนวย HCU ฉุกเฉิน
ดังกลาวแลวขางตน เปนเวลาทั้งส้ิน 29 วัน และเดินเครื่องโหมดโรงกลั่นธรรมดา 50 วัน รวมทั้ง SPRC หยุดซอมบํารุง
หนวยกล่ันตามกําหนดเวลา เปนเวลา 49 วัน 
  - สวนแบงกําไรของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลง สาเหตุหลักมาจาก Product-to-Feed margin ที่
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาวัตถุดิบ คาใชจายในการผลิต และ
คาใชจายในการขายและบริหาร นอกจากนี้ ยังมีผลขาดทุนจากการตีมูลคาสินคาคงเหลือ เนื่องจากราคาตลาดของ
วัตถุดิบและสินคาคงเหลือปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ และการหยุดโรงงาน โดยใน 1Q/2551 มีการหยุดซอมบํารุง
เครื่องจักรหนวย Oleflex ของโรงโอเลฟนส I-1 เปนเวลา 42 วัน, โรงโอเลฟนส I4-1  12 วัน โรง HDPE (โรงโอเลฟนส 
I-1) 10 วัน สําหรับใน 3Q/2551 BPE (บริษัทยอยของ PTTCH) หยุดเพ่ือบํารุงรักษาเปนเวลา 30 วัน และใน 4Q/2551 
มีการหยุดผลิตเชิงพาณิชย และเพ่ือการขยายกําลังการผลิตดังที่ไดกลาวขางตน 
 
  สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท ป 2551 ป 2550 เปล่ียนแปลง % 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น (11,695) 28,006 * (39,701) (141.8%) 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 5,661 2,651 3,010 113.5% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน 363 55 308 560.0% 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ - - -  
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอ่ืน (580) 368 (948) (257.6%) 
รวม (6,251) 31,080 (37,331) (120.1%) 
* ปรับปรุงโดยนําสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนของ บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ในป 2550 ไปรวมในกลุมธุรกิจการกลั่น 
 

 : กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน 7,375 ลานบาท หรือคิดเปน 136.8% จากกําไรฯ 5,392 ลานบาทใน
ป 2550 เปนขาดทุน 1,982 ลานบาทในป 2551 จากการออนคาลงของเงินบาท 

 : ภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้นจาก 42,224 ลานบาทในป 2550 เปน 43,348 ลานบาทในป 2551 เนื่องจากกําไรจาก
กานดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอยในป 2551 ที่เพ่ิมขึ้น 

  
2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี  
     31 ธันวาคม 2550 

 
 ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550 แสดงไดดังนี้ 
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                       หนวย : ลานบาท 

รายการ งบการเงินรวม 

สินทรัพย 31 ธ.ค.2551 31 ธ.ค.2550 เพ่ิม (ลด) % 

สินทรัพยหมุนเวียน        243,196        314,818  (71,622) (22.7%) 
เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัท
รวม และเงินลงทุนระยะยาว        187,071         193,122           (6,051)  (3.1%) 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ - สุทธิ        375,755         315,143           60,612  19.2% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน          79,183           68,441             10,742  15.7% 
รวมสินทรัพย    

885,205          891,524              (6,319)  (0.7%) 

หนี้สิน         
หน้ีสินหมุนเวียน        169,271         235,160  (63,725) (26.1%) 
เงินกูยืม (รวมเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)        239,138         220,999  18,139 8.2% 
หน้ีสินไมหมุนเวียน          46,260           36,713             9,547  26.0% 
รวมหนี้สิน    

454,669            492,872  (38,203) (7.7%) 

สวนของผูถือหุน         
สวนของผูถือหุนบริษัทฯ        383,579         361,497           22,082   6.1%  
สวนของผูถือหุนสวนนอย          46,957           37,155             9,802   26.4%  
รวมสวนของผูถือหุน    

430,536            398,652               31,884   8.0%  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    
885,205            891,524               (6,319)   (0.7%)  

           
 สินทรัพย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 885,205 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 จํานวน 
6,319 ลานบาท หรือลดลง 0.7%  โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน 71,622 ลานบาท หรือลดลง 22.7% ซึ่งสาเหตุ
หลักเกิดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับลดลง 95,779 ลานบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 
15,860 ลานบาท และเงินชดเชยกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับ (สินทรัพยหมุนเวียนอื่น) เพ่ิมขึ้น 7,107 ลานบาท จาก
เงินชดเชยที่ ปตท.จะไดรับจากรัฐบาลเนื่องจากสวนตางราคา LPG นําเขากับราคาขายภายในประเทศที่ถูกควบคุม 
 
 เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม และเงินลงทุนระยะยาวลดลง 6,051 ลานบาท 
หรือ ลดลง 3.1% เนื่องมาจากการรับรูสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมจํานวน 6,251 ลานบาท ปรับลดดวยเงินปนผลรับ
ของบริษัทรวมจํานวน 17,356 ลานบาท นอกจากนี้ รับรูคาความนิยมติดลบจํานวน 5,802 ลานบาท จากการรับรูยอด
คงเหลือของคาความนิยมติดลบที่คงเหลืออยู ณ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 5,345 ลานบาท ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ รวมถึงในป 2551 รับรูคาความนิยมเพ่ิมขึ้นจํานวน 457 ลานบาทจาก
การเขาซื้อหุนของ IRPC จากบุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยเพ่ิมขึ้นเปนเงินจํานวน 5,489 ลานบาท สงผลให
สัดสวนการถือหุนใน IRPC เพ่ิมขึ้นจาก 31.50% เปน 36.77% และการชําระคาหุนเพ่ิมทุนของ PPCL จํานวนรวม 
1,476 ลานบาท รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนเปดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ (FAM EPIF) 
จํานวน 5,050 ลานบาท 
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  เพ่ิมขึ้น 60,612 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 19.2% สวนใหญผลมาจากการรับโอนที่ดิน
มาบตาพุดเพ่ือกอสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมี และงานระหวางกอสรางเพิ่มขึ้นจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ 
หนวยที่ 6 โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรงแยก
กาซอีเทน รวมท้ังมีสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 24,321 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนในโครงการ
พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย  โครงการอาทิตย ไพลิน บงกช บี8/32 และ 9เอ 
 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10,742 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 15.7% เนื่องจากเงินจายลวงหนาคากาซฯ  
เพ่ิมขึ้น 11,354 ลานบาท โดยในป 2551 ปตท.ไดจายเงินคาซื้อกาซฯ ลวงหนาจากแหลง Malaysia-Thailand Joint 
Development Area (JDA) Block A-18 ในประเทศมาเลเซียจํานวน 13,716 ลานบาท สําหรับกาซฯ ที่ยังไมสามารถรับ
มอบไดในป 2550-2551 ในขณะเดียวกันมีการ Make Up กาซแหลงยาดานา และเยตากุน จํานวน  2,362 ลานบาท   
 
 หนี้สิน 
 หนี้สินรวม 454,669 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 เปนจํานวน 38,203 ลานบาท หรือลดลง 7.7% โดยเปน
การลดลงของหนี้สินหมุนเวียน 63,725 ลานบาท หรือลดลง 26.1% เนื่องจากเจาหนี้การคาลดลง 73,571 ลานบาท จาก
การชําระหนี้คาน้ํามันดิบที่ซื้อจากตางประเทศที่ครบกําหนด ในขณะที่เงินกูยืมระยะส้ันอื่นเพ่ิมขึ้น 3,192 ลานบาท 
สาเหตุหลักเกิดจาก PTTEP จัดทํา “โครงการกูเงินระยะส้ัน ของ ปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น
แบบหมุนเวียนเปนประจําทุกเดือนใหกับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน  และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะ
ส้ันจากสถาบันการเงิน 1,267 ลานบาท โดยเปนการกูเงินเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน 
  
 เงินกูยืมเพ่ิมขึ้น 18,139 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 8.2% โดยสามารถแยกตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนไดดังนี้ 

      หนวย : ลานบาท 
กําหนดชําระคืน 

(นับจากวันที่ 31 ธ.ค.51) 
ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP TTM(T) TTM(M) HMC รวม 

ภายใน 1 ป (31 ธ.ค. 52) 9,864.16 - 73.50 613.94 29.75 - 10,581.35 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 15,411.35 9,500.00 77.00 613.94 29.75 - 25,632.04 
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 78,075.53 3,500.00 231.00 2,368.06 178.50 885.92 85,239.01 

เกิน 5 ป 102,949.45 5,500.00 329.00 4,999.24 332.50 3,051.46 117,161.65 
รวม 206,300.49 18,500.00 710.50 8,595.18 570.50 3,937.38 238,614.05 

 
 เงินกูยืม (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่  
31 ธันวาคม  2551 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

                                                                                                                        หนวย : ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP TTM(T) TTM(M) HMC รวม 

สกุลเงินบาท 138,770.97  18,500.00  710.50  -  -  1,139.68  159,121.15  

สกุลเงินตางประเทศ 67,529.52  -  -  8,595.18  570.50  2,797.70  79,492.90  

รวม 206,300.49  18,500.00  710.50  8,595.18  570.50  3,937.38  238,614.05  
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

32.73% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 71.05% 34.51% 
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      ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2551 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 36,896 ลานบาทค้ําประกันโดย
กระทรวงการคลัง 
                 
 หนี้สินไมหมุนเวียน เพ่ิมขึ้น  9,547 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประมาณหนี้สินการรื้อถอน
อุปกรณการผลิตและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  
 
            สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 430,536 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน 
31,884 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 8.0% เนื่องจาก 
 : กําไรสะสมท่ียังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 21,765 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และบริษัท
ยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 51,705 ลานบาท และเปนผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ จํานวน 5,345 ลานบาท ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป โดยในสวนของคาความนิยมติดลบกําหนดให ปตท. ซึ่งเปนผูซื้อ
ธุรกิจตองประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมทั้ง
ประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหม หากสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ 
วันที่ซื้อ และใหรับรูสวนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหมดังกลาวเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ ปตท. ได
ถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวน
คาความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนานี้ ปตท. ใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด (1 มกราคม 2551) และลดลงจากการ
จายเงินปนผล  35,250 ลานบาท 
 : ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน
ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 
(ESOP Scheme) ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพ่ิมขึ้น 66.685 ลานบาท (6,668,500 หุน) และมีสวนเกินมูลคา
หุนสามัญเพ่ิมขึ้น 1,177.72 ลานบาท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 33.19 
ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 16.54 ลาน
หนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2549 จํานวน 16.65 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 28 กันยายน 2554) 
 : การเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 11 
ลานบาท รวมทั้งผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 96 ลานบาท ในขณะที่กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นใน
หลักทรัพยเผื่อขายลดลงจํานวน  274 ลานบาท  
 
 สวนของผูถือหุนสวนนอยเพ่ิมขึ้น 9,802 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 26.4% ซึ่งสวนใหญจากผลประกอบการ
ประจําป 2551   
           
 สภาพคลอง  
 สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 12 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มกีระแสเงินสด
สุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 15,861 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 74,958 
ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 90,819 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 
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จํานวน (ลานบาท)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 126,060           
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (74,748)
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (35,462)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 211
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (200)
เงินสดใน ป 2551 เพิ่มข้ึนสุทธิ 15,861
เงินสดตนงวด 74,958
เงินสดสุทธิปลายงวด 90,819

 
  
 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 126,060 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน
จํานวน 51,705 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญส้ิน 
และคาตัดจําหนาย 32,170 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 14,830 ลานบาท ภาษีเงินได 43,348 ลาน
บาท ดอกเบี้ยจาย 12,209 ลานบาท คาใชจายในการสาํรวจตัดจําหนาย 6,307 ลานบาท สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย 6,251 ลานบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานที่ลดลง 81,960 ลานบาท ซึ่ง
สวนใหญเปนการลดลงของลูกหนี้การคาอันเนื่องมาจากการรับชําระหนี้จากการขายน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป 
 
 รายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดลดลงประกอบดวยการเปล่ียนแปลงในหนี้สินดําเนินงานที่ลดลง 84,785 
ลานบาท สวนใหญเปนการลดลงของเจาหนี้การคาอันเนื่องมาจากการจายชําระหนี้ที่ครบกําหนดสําหรับน้ํามันดิบที่ซื้อ
จากตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจายภาษีเงินไดนิติบุคล งวด 6 เดือนหลังของป 2550 และ 6 เดือนแรกของป 2551 
รวมเปนเงินจํานวน 39,833 ลานบาท  
      
 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 74,748 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 

:  เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 84,806 ลานบาทอันเนื่องมาจากโครงการกอสรางโรงแยก
กาซฯ หนวยที่ 6, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และ
โครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทน และการรับโอนที่ดินมาบตาพุดเพ่ือกอสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมี รวม
จํานวนประมาณ 23,766 ลานบาท การซื้อสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมสําหรับโครงการ
อาทิตย พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย โครงการไพลิน โครงการบงกช บี8/32 และ 9เอ ของ PTTEP 
จํานวนประมาณ 48,984 ลานบาท การกอสรางโรงผลิตสาร PDH/PP ของ HMC จํานวนประมาณ 4,085 
ลานบาท และโครงการกอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จํานวน
ประมาณ 2,258 ลานบาท  

: เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 7,031 ลานบาทจากการเขาซื้อหุนสามัญของ IRPC จาก
บุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยและการชําระคาหุนเพ่ิมทุนใน PPCL และมีเงินจายสําหรับเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นจํานวน 6,082 ลานบาท จากการลงทุนในกองทุนเปดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปโตรเคมี
และเคมีภัณฑ (FAM EPIF) จํานวน 5,050 ลานบาท และชําระคาหุนเพ่ิมทุนใน RPCL 

: มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 2,877 ลานบาท และเงินปนผลรับจํานวน 17,393 ลานบาทโดยเปนเงินปนผลรับ
จาก PTTCH, TOP, PTTAR, IRPC และ SPRC เปนหลัก 
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 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 35,462 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย การเสนอขายหุนกู
ไมมีหลักประกนัไมดอยสิทธิแกผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบัน ของ ปตท. จํานวนทั้งส้ิน 18,000 ลานบาท มีอายุหุนกู 
5 ป และ 7 ปซึง่จะครบกําหนดชําระในป 2556 และ ป 2558,  เงินปนผลจาย 40,756 ลานบาท การจายคืนตั๋วเงินจาย
และพันธบัตรรวมจํานวน 10,250 ลานบาท และจายดอกเบี้ยจํานวน 13,533 ลานบาท 
 
 อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2551 ซึ่งคํานวณตามสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้ 

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย 
งบการเงินรวม 

2551 2550 

อัตราสวนสภาพคลอง    
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.35 1.29 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.06 1.13 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 13.45 9.57 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วัน 26.76 37.63 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 129.73 94.40 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 2.78 3.81 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 14.70 10.99 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 24.49 32.77 
Cash Cycle วัน 5.04 8.68 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    
อัตราสวนกําไรข้ันตน % 8.55 10.36 
อัตราสวนกําไรสทุธ ิ % 2.57 6.28 
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน % 12.47 25.92 
อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน    
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรพัย % 5.82 11.89 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร % 24.28 39.28 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 2.27 1.89 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.06 1.24 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา 17.09 16.63 
อัตราสวนการจายเงินปนผล % 43.64 33.03 
กําไรตอหุน    
กําไรตอหุน  บาท/หุน 18.33 34.82 

 
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 ปตท. ไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป มาใชปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 คาความนิยม 
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 ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กําหนดใหบริษัทฯ ไมตองตัดจําหนายคาความนิยมที่
เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ แตจะตองพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมอยางนอยปละครั้งหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการ
ดอยคา ทั้งนี้ ปตท. ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 
เปนตนไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนานี้ ปตท.ใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดย ปตท. ไดหยุดตัดจําหนายคา
ความนิยมและทดสอบการดอยคาของคาความนิยมแทน ดังนั้น มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม ณ 1 มกราคม 2551 
แสดงดวยยอดคงเหลือที่ยกมาจาก 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 12,432 ลานบาท และไมไดถูกตัดจําหนายในระหวาง
งวดปจจุบัน ในขณะที่ในงวดป 2550 มีการตัดจําหนายคาความนิยมดังกลาวจํานวน  2,314  ลานบาท รับรูในงบ
การเงนิรวม ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2551 ฝายบริหารไดพิจารณาแลววาไมมีการดอยคาในคาความนิยมดังกลาว 
 
 คาความนิยมติดลบ 
 ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กําหนดใหบริษัทฯ ซึ่งเปนผูซื้อตองประเมินการระบุและ
การวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมท้ังประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหม 
หากสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และใหรับรูสวนเกินที่
คงเหลือหลังการประเมินใหมดังกลาวเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทันที ซึ่ง ปตท.ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมติด
ลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมติดลบท่ีรับรูกอน
หนานี้ ปตท.ใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด วันที่ 1 มกราคม 2551 จํานวน 5,345 ลานบาท 

 
 อยางไรก็ตามจากการปรับปรุงรายการคาความนิยมและคาความนิยมตดิลบดังกลาวขางตน ไมมีผลกระทบตอ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ ปตท. 
 
4. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในป 2552 
 

สถานการณโลก 
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2552 จะขยายตัวเพียงรอยละ 0.5 ซึ่งเปน

การปรับลดการประมาณการณลงจากเดิมที่เคยคาดไวที่รอยละ 2.2 โดยคาดวากลุมประเทศพัฒนาแลวจะเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุนอยูที่รอยละ -1.6,  
-2.0 และ -2.6 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลกระทบจากปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย (sub-prime) ที่
ลุกลามตอเนื่องไปยังภาคการเงินและกระจายไปสูภาคการผลิตในทายที่สุด ทําใหกลุมอุตสาหกรรมประสบภาวะขาดทุน
จากกําลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ลดลง ซึ่งเปนแรงกดดันดานลบตอการใชจายของผูบริโภค ในทายที่สุดหลาย
อุตสาหกรรมตองมีการปรับลดการจางงานลง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนตที่ไดรบัผลกระทบชัดเจนที่สุด อยางไรก็
ตาม IMF คาดวาเศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลังพัฒนายังคงเติบโตไดรอยละ 3.3 ในป 2552 ซึ่งเปนอัตราที่ลดลงจาก
ปกอน ในสวนของเศรษฐกิจจีนและอินเดียคาดวาจะขยายตัวรอยละ 6.7 และ 5.1 ตามลําดับ ซึ่งกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาเหลานี้จะเปนแรงขับเคล่ือนใหเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวได 

 
จากวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าที่เกิดขึ้นนี้สงผลใหประเทศตางๆ ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการ

เพ่ิมการใชจายของภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญโดยเฉพาะสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในประเทศเพื่อสรางงาน 
อีกทั้งการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายโดยการลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือกระตุนใหเกิดการใชจายและลงทุนของ
ภาคเอกชน รวมถึงการแกไขปญหาในอุตสาหกรรมที่ประสบปญหา ซึ่งมาตรการเหลานี้อาจชวยใหเศรษฐกิจสามารถ
ฟนตัวขึ้นได  
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สําหรับความตองการใชน้ํามันของทั้งโลกในป 2552 คาดวาจะลดลงประมาณ 1 ลานบารเรลตอวันจากปกอน
เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยคาดวาอุปสงคในป 2552 จะอยูที่ประมาณ 85 ลานบารเรลตอวัน 
ในสวนของอุปทานนั้นคาดวาจะลดลงประมาณ 2 ลานบารเรลตอวันมาอยูที่ระดับ 84 ลานบารเรลตอวันจากการที่กลุม
ประเทศผูผลิตน้ํามัน OPEC มีแผนปรับลดกําลังการผลิตลง หากราคาน้ํามันยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ํา และ OPEC ยัง
เรียกรองใหกลุมประเทศผูผลิตน้ํามัน Non-OPEC ลดกําลังการผลิตลง 600,000 บารเรลตอวันอีกดวยเพ่ือพยุงราคา
ไมใหลดต่ําลงมากกวานี้ ทั้งนี้ระดับราคาที่คุมคาตอการลงทุนอยูท่ีประมาณ 75 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล อยางไรก็ตาม
อุปสงคน้ํามันที่ลดลงและอุปทานสวนเกินจะเปนปจจัยที่กดดันใหราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมลดลงในป 2552 หลังจากที่
ทําสถิติสูงที่สุดเปนประวัติการณในปที่แลว สวนแนวโนมราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้น คาดวาจะปรับลดลงตามราคา
น้ํามันดิบ นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกที่อยูในภาวะชะลอตัวจะสงผลใหความตองการผลิตภัณฑปโตรเคมียังคงลดลงอยาง
ตอเนื่อง 

 
สถานการณในประเทศไทย 
เศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 1 ตอปเนื่องจากการใชจายภาคเอกชนยังไมมีแนวโนม

ฟนตัวอยางชัดเจน โดยการบริโภคภาคเอกชนในป 2552 คาดวาจะชะลอตัวลงเนื่องจากรายไดของภาคครัวเรือนมี
แนวโนมลดลงตามรายไดของเกษตรกรที่ลดลงอยางมากตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก บวกกับความไมแนนอนใน
เรื่องการจางงาน อยางไรก็ตามอัตราเงินเฟอที่ปรับลดลงตามราคาน้ํามันจะชวยประคับประคองไมใหการบริโภคลดลง
มากนัก ในดานการลงทุนนั้นนักลงทุนยังคงชะลอการตัดสินใจลงทุนเพ่ือรอดูทิศทางเศรษฐกิจโลกและสถานการณ
ภายในประเทศ สําหรับภาคการสงออกสินคาและบริการในป 2552 คาดวาจะหดตัวลงมากตามเศรษฐกิจของประเทศคู
คาหลักที่มีแนวโนมชะลอตัวเร็วและรุนแรง เชนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อยางไรก็ตามคาดวานโยบายของรัฐใน
การสงเสริมการกระจายการสงออกของประเทศไทยไปยังตลาดแหลงใหมที่ยังมีโอกาสเติบโตไดดีอยู เชน ประเทศจีน
และอินเดียแทนการพึ่งพาตลาดสงออกเดิมจะเปนปจจัยบวกที่ชวยใหการสงออกกลับมาขยายตัวไดดีขึ้นในชวงครึ่งป
หลัง  

 
นอกจากนี้การเรงการใชจายภาครัฐใหเปนรูปธรรมโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ การปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยลงอีกจากระดับปจจุบันที่อยูที่รอยละ 2 และการเสริมสรางสภาพคลองผานการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจอยาง
เพียงพอจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยผลักดันใหเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตไดในป 2552 นี้ 

 
ทั้งนี้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติคาดการณความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศวาจะ

ขยายตัวรอยละ 0.8 ในป 2552 โดยความตองการใชน้ํามันเบนซินและดีเซลเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.3 และ 2.5 ตามลําดับ 
เพราะคาดวาราคาน้ํามันยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ํา สําหรับ LPG คาดวาจะมีความตองการใชเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.1 
เนื่องจากน้ํามันมีราคาถูกลงซ่ึงไมจูงใจใหผูบริโภคมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช LPG เหมือนในปที่ผานมา นอกจากนี้
การใช LPG ในภาคอุตสาหกรรมคาดวาจะชะลอตัวลงในชวงครึ่งปแรก หลังจากนั้นจึงคอยเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ในสวนของ
การใชน้ํามันเตายังคงลดลงรอยละ 15.4 ตามแผน PDP ของ กฟผ.   

 
สวนปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติคาดวาจะขยายตัวจากปที่แลวรอยละ 2.3 เนื่องจากในป 2551 มี

แหลงผลิตใหมๆเริ่มทําการผลิต และความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีคาดวาจะลดลงเนื่องจากอุตสาหกรรมปโตร
เคมียังคงอยูในภาวะซบเซา  
 


