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เรื่อง

นาส่งงบการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับงวด 3 เดือน และ
งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนางบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับงวด 3
เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว จานวน 1 ฉบับ และ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ
2. แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ (ฟอร์ม F45-3)
3. คาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ขอนาส่งงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมสาหรับงวด 3 เดือน และ
งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 โดยผลสรุป งบการเงินรวม
เป็นดังนี้
ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 (9M/2559) ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจานวน 1,241,989 ล้าน
บาท ลดลง 312,896 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1 จากช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2558 (9M/2558) จากราคาขายเฉลี่ยของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ ลดลงตามราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ย ซึ่งลดลงถึงร้อยละ
28.4 จาก 54.3 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ใน 9M/2558 เป็น 38.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ทุกกลุ่มธุรกิจมีรายได้
จากการขายลดลง โดยหลักจากในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น โดยใน 9M/2559 ปตท.และบริษัทย่อยมี EBITDA จานวน 229,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,422 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบ 9M/2558 จากธุรกิจก๊าซที่มีผลการดาเนินงานดีขึ้นจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลง รวมถึงธุรกิจ
น้ามันที่มีกาไรจากสต๊อกน้ามันและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจากการขายคอนเดนเสทในประเทศ แม้ว่า ธุรกิจสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมลดลงตามราคาขายเฉลี่ยโดยรวมปรับลดลงตามราคาน้ามันดิบ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 2,866 ล้านบาท ลดลง 1,721 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 37.5 จาก 4,587 ล้านบาท ใน 9M/2558 โดยหลักมาจาก 9M/2558 มีการรับรู้ผลการดาเนินงาน จาก SPRC และ
BCP จานวน 2,675 ล้านบาท ขณะที่งวดนี้ไม่ได้รับรู้ผลการดาเนินงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งกาไรฯเพิ่มขึ้นจาก
PTTAC ทีม่ ีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ HMC ทีม่ ีเงินปันผลรับจาก ROC เพิ่มขึ้น
ปตท. และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ค่ า เสื่ อ มราคาและค่าตั ดจ าหน่ าย ลดลง 12,180 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 11.2 จาก
108,272 ล้านบาท ใน 9M/2558 เป็น 96,092 ล้านบาท โดยหลักมาจากปตท.สผ. ที่มีการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียม
เพิ่มขึ้นและได้สารองด้อยค่าของสินทรัพย์ในธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม เมื่อ ไตรมาส 3 ของปี 2558 นอกจากนั้นยังมี

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 12,714 ล้านบาท จากที่ขาดทุนใน 9M/2558 จานวน 8,253 ล้านบาท เป็น กาไร 4,461
ล้านบาท โดยหลักจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัท ในเครือโดยส่วนใหญ่มีกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized FX Gain) จากเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ ขณะที่ปตท.มีขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น จากเงินกู้สกุลเยน ที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยน นอกจากนั้นใน 9M/2559 มี
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 4,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,166 ล้านบาท โดยหลักจาก PTTEP IRPC และ PTTT จากสัญญา
ประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน รวมทั้งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อย่ า งไรก็ ตาม ใน 9M/2559 มี ค่ า ใช้ จ่ายสุ ทธิ ลดลง เนื่ อ งจากรายการที่ ไม่ ได้เกิ ดขึ้ นประจา (Non-recurring
Items) รายการหลักได้แก่ ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง 49,755 ล้านบาท จาก 9M/2558 ที่ PTTEP มีการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากแหล่งสารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ ปตท.มีผลกาไร(สุทธิ)จากการจาหน่าย
เงินลงทุนใน BCP จานวน 2,345 ล้านบาท และ IRPC มีรายได้จากการรับคืนหนี้สูญเงินให้กู้ยืม และ มีรายได้ค่าสินไหม
ทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้หน่วยปรับปรุ งคุณภาพน้ามันเตา (VGOHT) จานวน 2,823 และ 1,305 ล้านบาท ตามลาดับ
ในขณะที่ในงวดนี้มีเพียง PTTGC ที่มีรายได้ชดเชยค่าประกันกรณีหยุดเดินเครื่องโรงงาน PTTPE จานวน 1,155 ล้านบาท
ปตท. และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้ ลดลง 2,964 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 จาก 20,373 ล้านบาทใน 9M/2558
เหลือ 17,409 ล้านบาทใน 9M/2559 โดยหลักมาจาก ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ้น เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ฯ และ IRPC จากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากขาดทุนสะสมและจากการ
ปิดกิจการบริษัทย่อย ขณะที่ ปตท. มีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ใน 9M/2559 ปตท. และ
บริ ษั ท ย่ อ ยมี ก าไรสุ ท ธิ 75,522 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 55,774 ล้ า นบาทจาก 9M/2558 ซึ่ ง หากไม่ ร วมผลกระทบของ Nonrecurring Items ปตท. และบริษัทย่อยจะมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25,116 ล้านบาท
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 ปตท. และบริ ษั ท ย่ อ ยมี สิน ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง สิ้ น 2,114,468 ล้ า นบาท มี ห นี้ สิน รวม
982,425 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132,043 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธิมา เทพวนังกูร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
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