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PTT : คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงาน Q2/2550 
  
  
   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
 
 คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2550 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2549 
 
1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 
          ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2 ป 2550 (Q2/2550) ปรับตัวดีขึ้น โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของป 2549 โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือการสงออกซึ่งมีการขยายตัวดีอยางตอเน่ือง สวนปริมาณการผลิตดาน
เกษตรกรรมก็ 
ยังคงขยายตัวในเกณฑสูง หากแตราคาชะลอตัวลง สําหรับดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนอยูในระดับเดียวกับ Q2/2549 
ในขณะที่ 
การทองเที่ยวชะลอตัวลงเน่ืองจากปจจัยลบดานตางๆ อาทิเชน พายุดีเปรสช่ัน ความไมสงบในภาคใต 
 
          จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นใน Q2/2550 ดังกลาวขางตน สงผลให ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 
368,038 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก Q2/2549 จํานวน 54,670 ลานบาท หรือคิดเปน 17.4% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจําหนาย รวมท้ังกอนคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 37,358 ลานบาท 
ลดลงจาก Q2/2549 จํานวน 1,018 ลานบาท หรือคิดเปน 2.7% ทั้งน้ี EBITDA ที่ลดลงสวนใหญเปนผลมาจากการเปล่ียน
สถานะ 
ของ บมจ.โรงกล่ันนํ้ามันระยอง (RRC) จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม รวมท้ัง EBITDA ที่ลดลงของบริษัยยอยในธุรกิจปโตร
เคมี 
อันเน่ืองมาจากการหยุดโรงงานเพ่ือการซอมบํารุงเคร่ืองจักรของ บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) เปนเวลา 46 วัน (28 พฤษภาคม 
- 
12 กรกฏาคม) นอกจากน้ี ใน Q2/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 9,253 ลาน 
บาท เพ่ิมขึ้นจาก Q2/2549 จํานวน 1,870 ลานบาท หรือคิดเปน 25.3% ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทใน 
เครือกลุมปโตรเคมีที่ดีขึ้นมาก และการรับรูผลกําไร RRC ในฐานะบริษัทรวม อยางไรก็ตาม ใน Q2/2550 ปตท.และบริษัทยอย
มี 
กําไรสุทธิจํานวน 26,281 ลานบาท ลดลงจาก Q2/2549 จํานวน 5,377 ลานบาท หรือคิดเปน 17.0% โดยมีสาเหตุหลัก
เน่ืองมาจาก 
ใน Q2/2549 ปตท.มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน RRC จํานวน 7,130.48 ลานบาท 
 



          ใน Q2/2550 มีการเปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีเก่ียวกับบริษัทในเครือที่มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
          - เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ไดจัดต้ังบริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) เปนบริษัทยอย โดย ปตท.ถือ
หุน 
ในสัดสวน 100% เพ่ือเขาซื้อหุนทั้งหมดของ ConocoPhillips Company (COP) และในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 PTTRB ไดรับ
โอน 
ธุรกิจคาปลีกนํ้ามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ COP ทั้งหมด คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 281.38 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,758.50 ลานบาท 
 
          สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2550 (1H/2550) ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 666,317 
ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 14.2% จากชวงเดียวกันของปกอน (1H/2549) มี EBITDA จํานวน 70,022 ลานบาท ลดลง 7.1% จากชวงเดียวกันของป
กอน 
สาเหตุหลักเน่ืองจากการเปล่ียนสถานะของ RRC จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม และการหยุดโรงงานเพ่ือการซอมบํารุง
เครื่องจักร 
ของ PTTCH ตามกลาวขางตน มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 16,429 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 50.5% จาก
ชวง 
เดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุมการกลั่นและปโตรเคมีที่ดีขึ้นมาก 
รวมถึงการ 
รับรูผลกําไร RRC ในฐานะบริษัทรวม และมีกําไรสุทธิ 48,862 ลานบาท ลดลง 11.8% จากชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุ 
หลักเน่ืองมาจากใน Q2/2549 ปตท.มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน RRC จํานวน 7,130.48 ลานบาท 
 
 
         ทั้งน้ี ผลประกอบการ Q2/2550 เทียบกับ Q2/2549 และ 1H/2550 เทียบกับ 1H/2549 สรุปได ดังน้ี 
                                                                                                                           หนวย : ลานบาท 
                       Q2/2550        Q2/2549         เพ่ิม(ลด)                        1H/2550        1H/2549         เพ่ิม(ลด) 
ยอดขาย                 368,038        313,368         54,670         17.4%           666,317        583,622         82,695          14.2% 
: นํ้ามัน 1/              297,785        267,835         29,950         11.2%           529,466        502,856         26,610          5.3% 
: กาซ ฯ 2/             65,999         61,458          4,540          7.4%            128,175        117,646         10,530          9.0% 
: ปตท.สผ.              19,484         19,749          (265)          (1.3%)          37,361         38,146          (785)           (2.1%) 
: การกล่ัน 3/            -              31,890          (31,890)       (100%)          -              76,389          (76,389)        (100%) 
: ปโตรเคมี 4/           18,219         18,233          (13)           (0.1%)          33,164         35,848          (2,683)         (7.5%) 
: อื่นๆ 5/               -              -               -              -               -              -               -               - 
: รายการระหวางกัน       (33,449)       (85,797)        52,348         61.0%           (61,850)       (187,263)       125,413         67.0% 
EBITDA                 37,358         38,376          (1,018)        (2.7%)          70,022         75,335          (5,313)         (7.1%) 
: นํ้ามัน 1/              2,777          442             2,334          528.1%          5,336          3,289           2,047           62.2% 
: กาซ ฯ 2/             13,947         11,961          1,985          16.6%           25,134         22,443          2,691           12.0% 



: ปตท.สผ.              16,385         16,811          (426)          (2.5%)          31,671         32,438          (767)           (2.4%) 
: การกล่ัน 3/            -              3,545           (3,545)        (100%)          -              6,469           (6,469)         (100%) 
: ปโตรเคมี 4/           4,807          5,994           (1,187)        (19.8%)         8,946          11,547          (2,600)         (22.5%) 
: อื่นๆ 5/               (524)          (74)            (450)          (610.5%)        (1,022)        (326)           (696)           (213.4%) 
: รายการระหวางกัน       (34)           (304)           271            89%             (42)           (524)           481             91.9% 
EBIT                   30,526         31,237          (711)          (2.3%)          56,829         62,134          (5,306)         (8.5%) 
: นํ้ามัน 1/              2,250          (67)            2,317          3,457.2%        4,310          2,264           2,046           90.3% 
: กาซ ฯ 2/             12,796         10,483          2,313          22.1%           22,893         19,777          3,116           15.8% 
: ปตท.สผ.              12,442         12,751          (309)          (2.4%)          24,140         25,180          (1,040)         (4.1%) 
: การกล่ัน 3/            -              3,248           (3,248)        (100%)          -              5,728           (5,728)         (100%) 
: ปโตรเคมี 4/           3,984          5,328           (1,344)        (25.2)%         7,327          10,236          (2,909)         (28.4%) 
: อื่นๆ 5/               (561)          (84)            (477)          (567.1%)        (1,097)         (346)          (750)           (216.7%) 
: รายการระหวางกัน      (385)           (422)          38              8.9%            (744)             (705)         (40)           (5.6%) 
กําไรสุทธิ                26,281           31,658         (5,377)         (17.0%)      48,862            55,381          (6,519)       (11.8%) 
กําไรสุทธิตอหุน             9.37             11.32          (1.95)          (17.2%)      17.42             19.80           (2.38)        (12.0%) 
(บาท/หุน) 
หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล (Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท 
ปตท.(กัมพูชา) จํากัด 
(PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) และบริษัท ปตท.ธุรกิจคา
ปลีก จํากัด (PTTRB) 
             2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M) 
และบริษัทผลิต 
ไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) บริษัท 
พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 
(PTT LNG) และบริษัทพีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) 
             3/ รวมบริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ในชวงที่ RRC มีสถานะเปนบริษัทยอย 
             4/ รวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือ
หุน และรวมบริษัท 
พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) 
และบริษัท พีทีที โพลี 
เมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ทั้งน้ี ไดรวมบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด 
(PTTPE) สําหรบัผล 
ดําเนินงาน Q2/2549 และ 1H/2549 
             5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) 
  
         กลุมธุรกิจนํ้ามัน 



 
         รายไดจากการขายใน Q2/2550 เพ่ิมขึ้น 29,950 ลานบาท หรือคิดเปน 11.2% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เปนผล 
มาจากปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้น 3,176 ลานลิตร หรือคิดเปน 23.4% จาก 13,574 ลานลิตรหรือเทียบเทา 938,238 บารเรลตอวันใน 
Q2/2549 เปน 16,750 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,157,764 บารเรลตอวันใน Q2/2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของการคา
สากลซึ่ง 
ปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากนํ้ามันดิบ นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเบนซิน 
          EBITDA ในไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้น 2,334 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นถึง 528.1% จาก 442 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เปน 2,777 ลานบาท สาเหตุมาจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นของการคาสากล และการเพ่ิมขึ้นของกําไรขั้นตนตอหนวยของการขาย 
ทั้ง 
จากการขายนํ้ามันในประเทศและการคาสากล โดยมีกําไรข้ันตนตอหนวยของการขายน้ํามันในประเทศที่ระดับ 0.65 บาทตอ
ลิตร 
ใน Q2/2550 เมื่อเทยีบกับ 0.28 บาทตอลิตรใน Q2/2549 สวนกําไรข้ันตนตอหนวยของการคาสากลเพ่ิมขึ้นเปน 0.10 บาทตอ
ลิตร 
ใน Q2/2550 เมื่อเทียบกับ 0.04 บาทตอลิตรใน Q2/2549 
          EBIT ในไตรมาสน้ีมีจํานวน 2,250 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนซึ่งมี EBIT ติดลบโดยเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ 
EBITDA อยางไรก็ตาม คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
           รายได 1H/2550 เพ่ิมขึ้น 26,610 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 5.3% เน่ืองจากปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้น 4,844 ลานลิตร หรือคิดเปน 
18.4% จาก 26,401 ลานลิตรหรือเทียบเทา 917,463 บารเรลตอวันใน 1H/2549 เปน 31,245 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,085,797 
บารเรลตอวันใน 1H/2550 โดยการเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากธุรกิจการคาสากล โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจาก
นํ้ามันดิบ 
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน และคอนเดนเสท 
          EBITDA 1H/2550 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,047 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 62.2% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นของการคาสากล และการเพ่ิมขึ้นของกําไรขั้นตนตอหนวยของการขาย ทั้งจากการขายนํ้ามันในประเทศ
และ 
การคาสากล 
          EBIT 1H/2550 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2,046 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นถึง 90.3% สาเหตุหลักมาจาก EBITDA 
เพ่ิมขึ้นดังที่กลาวขางตน 
 
         กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
 
           รายไดจากการขายใน Q2/2550 เพ่ิมขึ้นจาก Q2/2549 จํานวน 4,540 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 7.4% เน่ืองจาก 
           - ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ) 
เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจํานวน 214 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmscfd) จาก 3,105 mmscfd ใน Q2/2549 เปน 3,319 mmscfd ใน Q2/2550 
(ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น 6.9% อันเน่ืองมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพ่ิมสูงขึ้นของ 
ลูกคาทุกกลุม รวมถึงเปนผลมาจากการท่ีทอสงกาซธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 ระยะที่ 1 ไดกอสรางแลวเสร็จ และเริ่ม
ดําเนินการ 



เชิงพาณิชยต้ังแตวันที่ 27 มีนาคม 2550 สงผลใหกําลังการสงกาซฯ ของระบบทอสงกาซฯ ของ ปตท.เพ่ิมขึ้นประมาณ 700 ลาน 
ลูกบาศกฟุตตอวัน จาก 3,660 mmscfd เปน 4,360 mmscfd 
           - ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึ่งประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพน 
และกาซโซลีนธรรมชาติเพ่ิมขึ้นจาก 873,019 ตันใน Q2/2549 เปน 906,967 ตัน ใน Q2/2550 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อ
มา 
จากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 64,396 ตัน ใน Q2/2549 และ 57,693 ตัน ใน Q2/2550 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือเพ่ิมขึ้น 3.9% จาก 
ไตรมาสเดียวกันของปกอน ทั้งน้ี เปนผลมาจากกาซธรรมชาติที่ปอนเขาโรงแยกกาซฯ มีปริมาณมากขึ้น อยางไรก็ตามปริมาณ
การ 
ขายกาซอีเทนใน Q2/2550 ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการหยุดโรงงานเพ่ือการซอมบํารุงเคร่ืองจักรของ PTTCH ซึ่งเปนลูกคา
หลัก 
ของผลิตภัณฑดังกลาว ทั้งน้ี ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียใน Q2/2550 เพ่ิมขึ้นจากระดับ 
86.3% 
ใน Q2/2549 มาที่ระดับ 97.1% 
 
         รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังน้ี 
 หนวย : ตัน                           Q2/2550          Q2/2549          เปล่ียนแปลง               H1/2550        H1/2549        เปล่ียนแปลง 
 กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)               529,568         462,221           67,347                 1,009,710       977,531          32,179 
 กาซอีเทน                            184,969           232,657          -47,688                384,440         475,546         -91,106 
 กาซโพรเพน                          66,089            59,624            6,465                  136,917         114,296         22,621 
 กาซโซลีนธรรมชาติ                     126,341           118,517           7,824                  243,822         238,120         5,702 
 รวม                                906,967           873,019           33,948                 1,774,889       1,805,493       -30,604 
 
 
         ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉล่ียในไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้นถึง 112 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉล่ีย 457 เหรียญ 
สหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2549 เปน 569 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2550 สวนราคาเฉล่ียเอทธิลีน (Ethylene) โพรพิลีน 
(Propylene) 
High Density Polyethylene (HDPE) Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South east Asia-Spot) และ 
แนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP'S) เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนเชนเดียวกัน สงผลให
ราคา 
ขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท. เพ่ิมสูงขึ้นเชนกัน 
 
           รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังน้ี 
 หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน                 Q2/2550                   Q2/2549                             เปล่ียนแปลง 
                                                                                       (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน)          (รอยละ) 
 LPG 1/                               569                       457                     +112                     +24.5% 
 Ethylene 2/                          1,140                     1,120                   +20                      +1.8% 



 Propylene 2/                         1,142                     1,081                   +61                      +5.6% 
 High Density Polyethylene 2/         1,297                     1,199                   +98                      +8.2% 
 Polypropylene 2/                     1,297                     1,186                   +111                     +9.4% 
 Naphtha 3/                           619                       550                     +69                      +12.5% 
หมายเหตุ        1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งน้ี ในสวนของการขายในประเทศ รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา 
LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 
                  315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ที่ระดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2546 
                  เปนตนมา 
               2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia - Spot) 
               3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP'S) 
 
           EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,985 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 16.6% 
เน่ืองจากปริมาณขายกาซฯ และราคาผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ที่เพ่ิมขึ้น ตามที่ไดกลาวแลวขางตน รวมถึงใน Q2/2550 
ปตท. 
ไดรับคืนเงินชดเชยคา Ft จากลูกคากลุมผลิตไฟฟาจํานวน 1,921 ลานบาท 
           EBIT ในไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,313 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 22.1% เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของ 
EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน รวมท้ังคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลง 22.1% ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจากการที่ ปตท.
ได 
เปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานทางบัญชีของสินทรัพย โดยการขยายอายุการใชงานทางบัญชีสินทรัพยของระบบทอ
สง 
กาซธรรมชาติหลัก (Transmission pipelines) และโรงแยกกาซฯ โดยใชวิธีเปล่ียนทันทีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป 
ทั้งน้ี การขยายอายุการใชงานทางบัญชีของสินทรัพยดังกลาว มีผลใหคาเสื่อมราคาในป 2550 ลดลงประมาณ 1,256 ลานบาท 
          รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับ 1H/2550 เพ่ิมขึ้น 10,530 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมขึ้น 
9.0% เน่ืองมาจากปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซ 
ธรรมชาติ) เฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 183 mmscfd จาก 3,061 mmscfd เปน 3,244 mmscfd (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 
ลูกบาศก 
ฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น 6.0% อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯใน 1H/2550 ลดลง 30,604 ตัน หรือคิด
เปน 
1.7% จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 หยุดซอมบํารุงตามแผนงาน 
(Scheduled Plant Shutdown) เปนเวลา 18 วันใน Q1/2550 และ13 วันใน Q2/2550 ตามแผนการหยุดโรงงานเพ่ือการขยายกําลัง 
การผลิต การบํารุงรักษาและการซอมบํารุงเคร่ืองจักรของ PTTCH ซึ่งเปนลูกคาหลัก 
          EBITDA ใน 1H/2550 ของธุรกิจกาซฯ เพ่ิมขึ้น 2,691 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 12% เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการ 
จําหนายกาซฯ รวมทั้งการไดรับคืนเงินชดเชยคา FT จากลูกคากลุมผลิตไฟฟาเพ่ิมขึ้น 2,425 ลานบาทในชวง 1H/2550 จาก 139 
ลานบาทใน 1H/2549 เปน 2,564 ลานบาท 
          EBIT ใน 1H/2550 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3,116 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 15.8% เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของ 



EBITDA รวมท้ังคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงาน
ของ 
ระบบทอสงกาซฯและโรงแยกกาซฯ ดังกลาวขางตน 
 
         บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 
 
          ใน Q2/2550 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายสุทธิ 19,484 ลานบาท ลดลง 265 ลานบาทหรือ 
คิดเปน 1.3% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินบาทลดลง แมวาราคาขาย 
ผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ีจะเพ่ิมขึ้นเปน 38.17 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบเมื่อ 
เปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียในไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 37.61 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ 
แต 
คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นทําใหอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉล่ียในไตรมาสน้ีลดลงเปน 34.82 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ เมื่อ 
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 38.37 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ สวนปริมาณการขายในไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้นจาก 
171,662 
บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันใน Q2/2549 เปน 179,180 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันใน Q2/2550 โดยปริมาณขายที่
เพ่ิมขึ้น 
สวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติของโครงการโอมาน 44 และภูฮอม การขายคอนเดนเสทของโครงการไพลินและโอมาน 
44 
และการขายนํ้ามันดิบของโครงการเอส 1 อยางไรก็ตาม ปริมาณขายนํ้ามันดิบของโครงการ บี8/32 & 9 เอ และนางนวลลดลง
เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
          EBITDA ในไตรมาสน้ีคิดเปน 16,385 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 426 ลานบาทหรือลดลง 2.5% 
สวน EBIT ในไตรมาสน้ีคิดเปน 12,442 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 309 ลานบาท หรือลดลง 2.4% ทั้งน้ี 
เน่ืองมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินบาทลดลงจากการที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นดังกลาวขางตน และมีคาใชจายในการ 
สํารวจแหลงนํ้ามันเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากใน Q2/2550 มีการตัดจําหนายหลุมแหง 2 หลุมจากโครงการเวียดนาม 16-1 (TGC-1X) และ 
โครงการเอส 1 (TYI-A01(AA)) 
          ใน 1H/2550 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีรายไดรวมท้ังสิ้น 37,361 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนของปกอน 
จํานวน 38,146 ลานบาท ลดลง 785 ลานบาท หรือลดลง 2.1% ซึ่งสาเหตุมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินบาทลดลง 
แมวา 
ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐสําหรับงวดหกเดือนของปน้ีจะเพ่ิมขึ้นเปน 36.84 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 
เทียบเทานํ้ามันดิบ จากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียงวดหกเดือนของปกอนที่ 35.95 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ 
แต 
จากการที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นทําใหอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉล่ียสําหรับงวดหกเดือนของปน้ีลดลงเปน 35.44 บาทตอ
เหรียญ 
สหรัฐฯ จากงวดหกเดือนของปกอนที่ 39.01 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ สวนปริมาณการขายสําหรับงวดหกเดือนของปน้ีเพ่ิมขึ้น
เปน 



175,197 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน เมื่อเทียบกับปริมาณการขายสําหรับงวดหกเดือนของปกอนที่ 171,585 บารเรล
เทียบเทา 
นํ้ามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการโอมาน 44 และ 
ภูฮอม และการขายกาซธรรมชาติของโครงการยาดานา อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายนํ้ามันดิบของโครงการบี 8/32 & 9 เอ 
สําหรับงวด 1H/2550 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
           EBITDA ใน 1H/2550 มีจํานวน 31,671 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 767 ลานบาทหรือ 2.4% ในขณะที่ 
EBIT ใน 1H/2550 มีจํานวน 24,140 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 1,040 ลานบาท หรือลดลง 4.1% ทั้งน้ี 
เน่ืองมาจาก 
ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินบาทลดลง จากการท่ีคาเงินบาทแข็งคาขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึงมีคาใชจายบริหารงานของ 
โครงการเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้น และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการผลิตและทรัพยสินพรอมใช 
งานที่เพ่ิมขึ้น 
 
         กลุมธุรกิจการกล่ัน ไดแก RRC 
 
         ใน Q2/2550 ไมมีรายได EBITDA และ EBIT จากบริษัทยอยกลุมธุรกิจการกลั่น เน่ืองจากการเปล่ียนสถานะของ RRC 
จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. อันเปนผลมาจากการเสนอขายหุน IPO ต้ังแต 5 มิถุนายน 2549 สงผลใหรายไดจาก
ธุรกิจ 
การกล่ันใน Q2/2550 เมื่อเปรียบเทียบกับ Q2/2549 ลดลง 31,890 ลานบาท หรอืคิดเปน 100% EBITDA ลดลง 3,545 ลานบาท 
และ EBIT ลดลง 3,248 ลานบาท 
 
         กลุมธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย PTTCH PPCL PTTPM PTTPL PTTAC และ HMC 
 
          รายไดใน Q2/2550 จากบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก Q2/2549 จํานวน 13 ลานบาท หรือ 
ลดลงเพียง 0.1% แมวาใน Q2/2550 จะไมรวมผลการดําเนินงานของ BPE และ PTTPE และมีการหยุดโรงโอเลฟนส I1 
ช่ัวคราว 
เพ่ือซอมบํารุงเครื่องจักรของ PTTCH ทั้งน้ี เน่ืองจากไดรวมผลการดําเนินงานของ HMC ซึ่ง ปตท. ไดเขาถือหุนต้ังแตไตรมาส
ที่ 3 
ป 2549 และมีรายไดที่เพ่ิมขึ้นของ PTTPM 
          EBITDA ใน Q2/2550 ของธุรกิจการปโตรเคมีลดลงจํานวน 1,187 ลานบาทหรือคิดเปน 19.8% จาก 5,994 ลานบาทใน 
Q2/2549 เปน 4,807 ลานบาทใน Q2/2550 เน่ืองจากคาใชจายในการผลิตที่เพ่ิมขึ้นและ คาซอมบํารุงจากการปดโรงโอเลฟนส 
I1 
ของ PTTCH สวน EBIT ลดลงจํานวน 1,344 ลานบาทคิดเปน 25.2% จาก 5,328 ลานบาทใน Q2/2549 เปน 3,984 ลานบาทใน 
Q2/2550 เน่ืองจาก EBITDA ที่ลดลง และคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่เพ่ิมขึ้น 
        สําหรับรายไดใน 1H/2550 จากบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก 1H/2549 จํานวน 2,683 ลาน 
บาท หรือลดลง 7.5% สาเหตุหลักเน่ืองจากการจําหนายเงินลงทุนใน BPE และเน่ืองจากการ Shutdown ของ PTTCH ทั้งใน 
Q1/2550 และ Q2/2550 



         EBITDA ใน H1/2550 ลดลง 2,600 ลานบาท หรือคิดเปน 22.5% โดยลดลงจาก 11,547 ลานบาท ใน 1H/2549 เปน 
8,946 ลานบาทใน 1H/2550 และ EBIT ใน H1/2550 ลดลง 2,909 ลานบาท หรือคิดเปน 28.4% โดยลดลงจาก 10,236 ลานบาท 
ใน 
1H/2549 เปน 7,327 ลานบาทใน 1H/2550 ทั้งน้ี เน่ืองมาจากคาใชจายในการผลิตที่เพ่ิมขึ้นและ คาซอมบํารุงจากการ shutdown 
ของ PTTCH และคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายที่เพ่ิมขึ้น 
 
         กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q2/2550 ลดลงจาก Q2/2549 จํานวน 5,377 ลานบาทหรือลดลง 17.0% และ 
                      กําไรสุทธิ 1H/2550 ลดลงจาก 1H/2549 จํานวน 6,519 ลานบาทหรือลดลง 11.8% 
 
           ใน Q2/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 26,281 ลานบาท หรือคิดเปน 9.37 บาทตอหุน ลดลงจาก Q2/2549  
จํานวน 5,377ลานบาท หรือคิดเปน 17.0% และใน 1H/2550 มีกําไรสุทธิ 48,862 ลานบาท หรือคิดเปน 17.42 บาทตอหุน ลดลง
จาก  
1H/2549จํานวน 6,519 ลานบาท หรือคิดเปน 11.8% ทั้งน้ี สวนใหญเปนผลมาจากใน Q2/2549 และ 1H/2549 มีกําไรจากการ
จําหนายเงิน 
ลงทุนใน บมจ.โรงกล่ันนํ้ามันระยอง จํานวน 7,130.48 ลานบาท แมวาราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติใน 
Q2/2550 และ 1H/2550 จะเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนตามที่ไดกลาวขางตน รวมถึง 
          : มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพ่ิมขึ้น โดยใน Q2/2550 เพ่ิมขึ้น 1,870 ลานบาทหรือคิดเปน 25.3% 
จาก 7,383 ลานบาทใน Q2/2549 เปน 9,253 ลานบาท และใน 1H/2550 เพ่ิมขึ้น 5,514 ลานบาทหรือคิดเปน 50.5% จาก 10,914 
ลานบาทใน 1H/2549 เปน 16,429 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่ดี
ขึ้น 
มาก อันเน่ืองมาจากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑที่เพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหมีสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 
(Product to Feed Margin) ที่สูงขึ้น ในขณะที่สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในธุรกิจการกลั่นก็เพ่ิมขึ้น โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจาก 
ใน Q2/2550 ปตท.รับรูผลการดําเนินงานของ RRC ในฐานะบริษัทรวมทั้งไตรมาส ในขณะที่ใน Q2/2549 รับรูผลการ
ดําเนินงาน 
RRC ในฐานะบริษัทรวมเพียงประมาณ 1 เดือน 
 
            สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังน้ี 
หนวย : ลานบาท                         Q2/2550                Q2/2549              1H/2550                1H/2549 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น                  6,155                  5,819                10,694                 9,019 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี                 3,069                  1,458                5,510                  1,658 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจนํ้ามัน                    8                      11                   32                     19 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ                     (22)                   25                   58                     109 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น                      43                     72                   136                    110 
รวม                                   9,253                  7,383                16,429                 10,914 



         : ใน Q2/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 1,431 ลานบาท และใน Q2/2549 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 
1,578 
ลานบาท และใน 1H/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 3,083 ลานบาทในขณะที่ 1H/2549 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
จํานวน 6,565 ลานบาท อันเปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้น 
         : ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายใน Q2/2550 ลดลง 637 ลานบาทหรือ 20.4% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 
และใน 1H/2550 ลดลง 1,023 ลานบาทหรือ 17.4% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
 
2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q2/2550 เปรียบเทียบสิ้นป 2549 
         ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q2/2550 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2549 
            
            สินทรัพย 
 
            ณ สิ้น Q2/2550 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 850,732 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 99,278 ลานบาท หรือ 
เพ่ิมขึ้น 13.2% โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 37,617 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการ 
เทียบเทาเงินสดจํานวน 11,937 ลานบาท โดยเงินสดที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญเน่ืองมาจากเงินสดรับจากการดําเนินงาน การออกหุนกู 
และการกูยืมเงินระยะยาวของ ปตท.และบริษัทยอยใน 1H/2550 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,189 ลานบาท ในขณะท่ี ปตท.และ 
บริษัทยอยมีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว หุนกูและพันธบัตรจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,991 ลานบาท และมีการจายเงินปนผล
ทั้งสิ้น 
19,244 ลานบาท และมีลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-กิจการอื่นและกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้นประมาณ 30,532 ลานบาท 
สินคา 
คงเหลือเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,965 ลานบาท อยางไรก็ตาม สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 4,788 ลานบาท โดยสวนใหญเปน
สินทรัพย 
หมุนเวียนที่ลดลงของ ปตท. และ PTTCH, เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 1,195 ลานบาท , ลูกหน้ีอื่น เงินจายลวงหนาและเงินให
กูยืม 
ระยะสั้น-กิจการที่เก่ียวของกันลดลง 1,211 ลานบาท 
           สินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 61,661 ลานบาท สวนใหญซึ่งเปนผลมาจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 
และกิจการรวมคาเพ่ิมขึ้น 11,090 ลานบาท อันเน่ืองมาจากการรับรูผลกําไรของบริษัทในเครือที่เพ่ิมขึ้น รวมท้ังการซื้อหุน
สามัญ 
เพ่ิมขึ้นใน PTTEP การชําระคาหุนเพ่ิมทุนของ TTM (T) และ PTTUT และการจัดต้ัง PTTRB เพ่ือซื้อธุรกิจคาปลีกนํ้ามันภายใต 
เครื่องหมายการคา JET/Jiffy จาก ConocoPhillips (COP) สําหรับที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิเพ่ิมขึ้น 41,665 ลานบาทซึ่งสวน 
ใหญเปนผลมาจากการลงทุนเพ่ิมขึ้นในโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ของ ปตท., โครงการกอสรางโรงงานเอทิลีนของ 
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และโครงการกอสรางโรงงาน Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของบริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จํากัด 
นอกจากน้ีสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น 8,636 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจาก ปตท.ไดซื้อหุนสามัญของ PTTEP ผานตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 1,189 ลานบาท และมีคาความนิยมจากการซื้อ 
ธุรกิจคาปลีกนํ้ามันจาก COP จํานวน 4,905 ลานบาท รวมท้ังการบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนที่มาพรอมกับ 



การซื้อธุรกิจคาปลีกนํ้ามันจาก COP จํานวน 1,092 ลานบาท 
           
          หน้ีสิน 
 
          หน้ีสินรวมทั้งสิ้น 459,496 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2549 เปนจํานวน 62,364 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 15.7% โดยหน้ีสิน 
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 30,032 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคา-กิจการอื่นจํานวน 36,638 ลานบาท 
ซึ่ง 
สวนใหญเปนเจาหน้ีการคาของธุรกิจคาสากล หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 3,783 ลานบาท และเงินเบิกเกินบัญชีเพ่ิมขึ้น 2,287 
ลานบาท ในขณะที่ เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปลดลง 6,914 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายลดลง 5,650 ลาน
บาท 
เน่ืองจากการชําระภาษีเงินไดใหแกกรมสรรพากรใน Q2/2550 
          หน้ีสินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 32,333 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 32,073 ลานบาท 
อันเน่ืองมาจากการกูยืมเงินและการออกหุนกูเพ่ิมเติมของ ปตท.และบริษัทยอย 
 
                กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เปนดังน้ี 
                                                                                                                                            หนวย : ลานบาท 
  กําหนดชําระคืน                  ปตท.         ปตท. สผ.     DCAP      PTTNGD      PTTUT       TTM(T)     TTM(M)     PPCL        
HMC        PTTCH        รวม 
  (นับจากวันที่ 30 มิ.ย.50) 
ภายใน 1 ป (30 ม.ิย. 51)         5,381.18      6,700.52     36.75    16.00       -                                -           37.30       2,306.45    
14,478.20 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป            11,794.60     -            73.50    -           -                                -           37.30       2,050.01    
13,955.41  
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป            62,579.02     13,000.00    220.50   -           695.00     2,599.05    115.60    465.00      634.07      
2,344.92    82,653.16 
เกิน 5 ป                        106,353.28    5,500.00     439.25               2,422.57   5,894.59    446.85    1,367.98                
10,739.29   133,163.81 
รวม                            186,108.08    25,200.52    770.00   16.00       3,117.57   8,493.64    562.45    1,832.98    708.67      
17,440.67   244,250.58 
 
 
              เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2550 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังน้ี 
                                                                                                                     หนวย : ลานบาท 
  เงินกูยืมระยะยาว                ปตท.         ปตท. สผ.     DCAP      PTTNGD        PTTUT     TTM(T)     TTM(M)     PPCL        
HMC        PTTCH        รวม 



  สกุลเงินบาท                  131,558.00    18,500.00    770.00     16.00       3,117.57                        1,832.98    708.67      
6,611.67   163,114.89 
  สกุลเงินตางประเทศ             54,550.08     6,700.52                                      8,493.64    562.45                           10,829.00   
81,135.69 
  รวม                        186,108.08    25,200.52    770.00     16.00       3,117.57   8,493.64    562.45    1,832.98    708.67    
17,440.67   244,250.58 
   สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล         29.31%        26.59%       0.00%    0.00%       0.00%      100.00%     100.00%   0.00%       
0.00%       62.09%      33.22% 
ตางประเทศตอยอดเงินกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 
 
                ทั้งน้ี เงินกูยืม ณ 30 มิถุนายน 2550 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 45,455 ลานบาท ค้ําประกันโดย
กระทรวงการคลัง 
          
          สวนของผูถือหุน 
 
          ณ สิ้น Q2/2550 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 391,236 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2549 จํานวน 36,914 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้น 10.4% สวนใหญเน่ืองมาจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 33,434 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการ
ของ 
ปตท.และบริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 48,862 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 19,244 ลานบาท 
          ในชวง 1H/2550 ปตท.ไดเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน 
ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (ESOP 
Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ และเดือนพฤษภาคม ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพ่ิมขึ้น 6.157 ลานบาท (615,700 หุน) 
และ 
มีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึ้น 106.52 ลานบาท ทําให ณ 30 มิถุนายน 2550 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 
51.70 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 31.70 ลาน
หนวย 
(กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2549 จํานวน 20.00 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก 28 กันยายน 2550 และครั้งสุดทาย 28 กันยายน 2554) 
          สวนของผูถือหุนที่เพ่ิมขึ้น รวมสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 3,416 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
                 
          สภาพคลอง 
 
          สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด Q2/2550 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 11,937 



ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 86,806 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวด
เทากับ 
98,744 ลานบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังน้ี 
                                                                                        จํานวน (ลานบาท) 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ                                                              51,069 
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน                                                                 (50,356) 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                                  11,404 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                                             (135) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                                                                       (45) 
เงินสดใน Q2/2550 เพ่ิมขึ้นสุทธิ                                                                      11,937 
เงินสดตนงวด                                                                                    86,806 
เงินสดสุทธิปลายงวด                                                                               98,744 
 
           กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 51,069 ลานบาท เปนเงินสดท่ีไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 
48,862 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการปรับปรุงหลักที่กระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ 
ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายจํานวน 13,193 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ
จํานวน 
7,570 ลานบาท และคาใชจายในการสํารวจและตัดจําหนายจํานวน 512 ลานบาท สวนรายการปรับปรุงหลักที่กระทบยอดกําไร 
สุทธิเปนเงินสดจายประกอบดวย การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนคาใชจายจาํนวน 1,554 ลานบาท สวนแบงกําไรจากเงิน 
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 16,429 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,052 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 145 
ลาน 
บาทและเงินปนผลรับ 291 ลานบาท นอกจากน้ีมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 2,400 ลานบาท โดยสวนใหญเน่ืองมาจาก
การ 
เพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-กิจการอื่นและกิจการที่เก่ียวของกัน สินคาคงเหลือและพัสดุคงเหลือ ในขณะที่ภาษีเงิน
ได 
คางจายและคาใชจายคางจายลดลง อยางไรก็ตาม สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง ในขณะที่
เจาหน้ี 
การคา-กิจการอื่นและกิจการที่เก่ียวของกัน หน้ีสินหมุนเวียนอื่นและไมหมุนเวียนอื่น และเงินมัดจําถังกาซฯ เพ่ิมขึ้น 
            กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 50,356 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและ 
อุปกรณจํานวน 45,427 ลานบาท อันเน่ืองมาจากโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ของ ปตท., โครงการกอสรางโรงงานเอ 
ทิลีนของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด และโครงการกอสรางโรงงาน Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของบริษัท ไทยโอลี
โอ 
เคมี จํากัด, เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 10,297 ลานบาท เน่ืองจากการลงทุนเพ่ิมใน PTTEP และการซื้อธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน 
ภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy จาก COP มีเงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน 1,280 ลานบาท อยางไรก็ดี มีเงินปนผลรับ 
ทั้งสิ้น 5,842 ลานบาท และเงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 1,188 ลานบาท 
          กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11,404 ลานบาท สวนใหญมาจากการกูยืมระยะยาว 7,750 ลานบาท 



ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวของ ปตท. จํานวน 6,000 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวของ พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด จํานวน 690 ลาน
บาท 
บริษัท ปตท. กัมพูชา จํากัด จํานวน 860 ลานบาท และบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 ลานบาท, การออก
หุนกู 
จํานวน 32,438 ลานบาทประกอบดวยหุนกูของ ปตท. 6,000 ลานบาทใน Q1/2550, หุนกูสกุลเยน (Samurai Bond) วงเงิน 
36,000 
ลานเยน (หรือประมาณ 10,000 ลานบาท) ใน Q2/2550 และหุนกูของ PTTEP 3,500 ลานบาทใน Q1/2550 และหุนกูจํานวน 
12,500 ลานบาทใน Q2/2550 และมีการคืนเงินกูยืมระยะยาว 6,863 ลานบาท, จายคืนเงินกู 1,129 ลานบาท และจายคืน
พันธบัตร 
4,000 ลานบาท 
 
         อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ Q2/2550 และ 1H/2550 ซึ่งคํานวณตามสูตรของ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังน้ี 
                                                               งบการเงินรวม                      งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน                   หนวย        Q2/2550         Q2/2549          1H/2550         1H/2549 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง                               เทา         1.47            1.44             1.47            1.44 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว                         เทา         1.24            1.14             1.24            1.14 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
อัตราสวนกําไรขั้นตน                               %           9.83            11.59            10.15           12.46 
อัตราสวนกําไรสุทธิ                                %           6.89            9.74             7.07            9.13 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน                   เทา         1.17            1.21             1.17            1.21 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย              เทา         9.60            6.94             15.06           10.91 
กําไรตอหุน 
กําไรตอหุน                                      บาท/หุน      9.37            11.32            17.42           19.80 
 
 
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
         ปตท. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันใน
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่ 26/2549  
เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1) 
และ ปตท. 



ไดนําการเปล่ียนแปลงทางบัญชีดังกลาวมาปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน
สิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันที่
แสดงอยูใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการน้ัน บันทึกดวยวิธี Cost Method ซึ่งการเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาว สงผลกระทบดังน้ี 
 
         ผลการดําเนินงาน Q2/2550 เปรยีบเทียบกับ Q2/2549 
 
      กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยใน Q2/2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
กําไรสุทธิ  
18,012 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 26,281 ลานบาท เปนจํานวน 8,269 ลานบาท (ลดลง 2.95 บาทตอ
หุน)  
และใน Q2/2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 27,829 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 31,658 
ลานบาท  
เปนจํานวน 3,830 ลานบาท (ลดลง 1.37 บาทตอหุน) ทั้งน้ี เน่ืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมรายการสวนแบงกําไร
จาก 
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 15,976 ลานบาทและ 13,746 ลานบาทใน Q2/2550 และ Q2/2549 ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม  
กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมเงินปนผลรับใน Q2/2550 และ Q2/2549 จํานวน 7,707 ลานบาทและ 9,916 ลาน
บาทตามลําดับ 
  
         ผลการดําเนินงาน 1H/2550 เปรียบเทียบกับ 1H/2549 
 
      กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยใน 1H/2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
กําไรสุทธิ  
30,561 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 48,862 ลานบาท เปนจํานวน 18,301 ลานบาท (ลดลง 6.53 บาทตอ
หุน)  
และใน 1H/2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 39,518 ลานบาท นอยกวางบการเงินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 55,381 
ลานบาท  
เปนจํานวน 15,863 ลานบาท (ลดลง 5.67 บาทตอหุน) ทั้งน้ี เน่ืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมรายการสวนแบงกําไร
จากเงินลงทุน 
ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 29,743 ลานบาทและ 27,214 ลานบาทใน 1H/2550 และ 1H/2549 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม  
กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมเงินปนผลรับใน 1H/2550 และ 1H/2549 จํานวน 11,442 ลานบาทและ 11,351 ลาน
บาทตามลําดับ 
 



        อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัท
ยอย บริษัทรวมและกิจการ 
ที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการเทาน้ัน ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและปจจัยพ้ืนฐานในการทํา
ธุรกิจของ ปตท.แตอยางใด 
 
 
4. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2550 
          นอกเหนือจากการเรงเบิกจายของภาครัฐ การสงออกยังคงเปนปจจัยสําคัญ สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
ในชวงคร่ึงปหลังของป 2550 ทั้งน้ีกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดปรับเพ่ิมประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปน้ี 
จากเดิมรอยละ 4.9 เปนรอยละ 5.2 เน่ืองจากหลายประเทศมีการขยายตัวในอัตราเรง ยกเวนประเทศสหรัฐฯ ทั้งน้ี การเติบโต
ของ 
เศรษฐกิจโลกดังกลาว จะมีสวนชวยผลักดันการขยายตัวของการสงออกของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ 
        แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหอุปสงคนํ้ามันอาจชะลอตัวลงตาม ซึ่งอาจมีผลใหราคานํ้ามัน 
ปรับตัวลดลงบาง อยางไรก็ดี แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมขึ้นและการตึงตัวดานอุปทาน คาดวาจะสงผลให 
แนวโนมราคาน้ํามันดิบ ราคานํ้ามันสําเร็จรูปและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีอยูในภาวะผันผวนและทรงตัวในระดับสูง 
โดยเฉพาะ 
ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีที่มีแนวโนมจะปรับสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเน่ืองจากเขาสูฤดูการผลิต (Peak Season) เพ่ือเตรียมสินคา
รองรับ 
ความตองการในไตรมาสสุดทายของป 
          ในสวนของประเทศไทยน้ัน การแข็งคาของเงินบาทอยางรวดเร็ว ทําใหภาคการผลิตประสบปญหาทางการเงิน และ 
สงผลโดยตรงตอการจางแรงงาน นอกจากนี้ ราคานํ้ามันที่ทรงตัวในระดับสูงและความเช่ือมั่นผูบริโภคและนักลงทุนที่อยูใน 
ระดับตํ่า ทําใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง ปจจัยดังกลาวกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย โดยใน 
ไตรมาสที่ 3 ป 2550 คาดวา เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวใกลเคียงกับในไตรมาสท่ี 2 ป 2550 หรืออาจจะปรับลดลงเล็กนอย โดย
คาด 
วาเศรษฐกิจไทยในป 2550 จะขยายตัวเฉล่ียที่ระดับรอยละ 4 ซึ่งชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับป 2549 
         การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ราคานํ้ามันที่เคล่ือนไหวในระดับสูง สงผลใหผูบริโภคเปล่ียนมาใชพลังงานทดแทนประเภท 
Gasohol, Bio-diesel และ NGV มากขึ้น สงผลใหความตองการใชนํ้ามันของประเทศปรับลดลง ขณะที่ความตองการใชกาซ 
ธรรมชาติในภาคขนสง อุตสาหกรรมและภาคการผลิตไฟฟาเพ่ือทดแทนนํ้ามันเตาขยายตัวเพ่ิมขึ้น สวนความตองการใช 
ผลิตภัณฑปโตรเคมีคาดวา จะยังคงขยายตัวสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ 
 
 
                                                      
 
 
  
 


