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คําอธิบายงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน 2548

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือนและ
งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2547
1. ผลการดําเนินงานของ ปตท.และบริษท
ั ยอย
แมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะชะลอตัวลง จากราคาน้าํ มันในตลาดโลก
ที่สูงขึ้นมาก สถานการณการใชปโตรเลียมโดยรวมของประเทศยังคงสูงขึ้น กอปร
กับราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก รวมทั้งราคาปโตรเคมี
ที่ยังคงอยูในระดับสูง เปนผลใหในไตรมาส 2 ป 2548 (Q2/2548) ปตท.
และบริษท
ั ยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 226,291 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากไตรมาส 2 ป 2547 (Q2/2547) จํานวน 75,618 ลานบาท หรือคิด
เปน 50.2% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รวมทั้งคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA)
จํานวน 28,334 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2547 จํานวน 8,864 ลานบาท
หรือคิดเปน 45.5% มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน
4,509 ลานบาท ลดลงจาก Q2/2547 จํานวน 1,303 ลานบาท หรือคิดเปน
22.4% และมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 18,355 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2547
จํานวน 4,272 ลานบาท หรือคิดเปน 30.3%
สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2548 (1H/2548) ปตท
และบริษท
ั ยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 417,453 ลานบาท เพิ่มขึ้น 45.0%
จากชวงเดียวกันของปกอน (1H/2547) มี EBITDA จํานวน 53,228 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 42.8% มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน
10,275 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.4% และมีกําไรสุทธิ 44,351 ลานบาทเพิ่มขึ้นถึง
68.3% สวนหนึ่งเนื่องมาจากมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษท
ั โรงกลัน
่
น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน) จํานวน 7,738 ลานบาท
ทัง้ นี้ ผลประกอบการ Q2/2548 เทียบกับ Q2/2547 และ 1H/2548 เทียบกับ
1H/2547 สรุปได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
Q2/2548 Q2/2547

เพิ่ม/(ลด) 1H/2548 1H/2547 เพิ่ม/(ลด)
ยอดขาย
226291 150673 75618 50.2% 417453 287816 129637 45.0%
: น้ํามัน 1/ 199670 112630 87040 77.3% 363820 214961 148859 69.2%
: กาซ ฯ 2/ 51766 43062 8704 20.2% 98681
82356 16325 19.8%
: ปตท.สผ. 12865 10101 2764 27.4% 24437
19342 5095 26.3%
: การกลัน
่ 3/33861
0 33861 100.0% 65927
0 65927 100.0%
: ปโตรเคมี 4/2061
0 2061 100.0% 3773
0 3773 100.0%
: อืน
่ ๆ 5/
0
0
0 0
0
0
0 0
รายการ (73932) (15120)(58812)
(139185) (28843)(110342)
ระหวางกัน
EBITDA
28334 19470 8864 45.5% 53228 37277 15951 42.8%
: น้ํามัน 1/ 1444 1767 (323) (18.3%) 3532 3250 282 8.7%

: กาซ ฯ 2/11263 8954 2309 25.8% 21142 17486 3656 20.9%
: ปตท.สผ. 10932 8755 2177 24.9% 20965 16626 4339 26.1%
: การกลัน
่ 3/4328
0 4328 100.0% 7674
0 7674 100.0%
: ปโตรเคมี 4/195
0 195 100.0% 216
0 216 100.0%
: อืน
่ ๆ 5/ (63) (48) (15) (31.3%) (174) (106) (68) (64.2%)
รายการ
235
42 193
(127) 21 (148)
ระหวางกัน
Q2/2548 Q2/2547
เพิ่ม/(ลด) 1H/2548 1H/2547 เพิ่ม/(ลด)
EBIT
24173 15879 8294 52.2% 45391 30097 15294 50.8%
: น้ํามัน 1/ 922
1286 (364) (28.3%) 2503 2237 266 11.9%
: กาซ ฯ 2/10067
7972 2095 26.3% 18785 15523 3262 21.0%
: ปตท. สผ. 8900 6675 2225 33.3% 16905 12502 4403 35.2%
: การกลัน
่ 3/3894
0 3894 100.0% 7232
0 7232 100.0%
: ปโตรเคมี 4/125
0
125 100.0% 83
0 83 100.0%
: อืน
่ ๆ 5/ (67) (49) (18) (36.7%) (182) (108) (74) (68.5%)
รายการ
332
(5) 337
65
(57) 122
ระหวางกัน
กําไรสุทธิ 18355 14083
4272 30.3% 44351 26357 17994 68.3%
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) Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI) Subic Bay Distribution,
Inc. (SBDI) และบริษท
ั ปตท.ฟลิปปนส อิงค จํากัด (PTTPI) อยางไรก็ตาม
มิไดรวมบริษัท PTTPI ในงบการเงินรวมของ ปตท.ตั้งแต Q2/2547 และมิได
รวมบริษท
ั SBFCI และ SBDI ตั้งแต Q1/2548 เนือ
่ งจาก ปตท.ไดจําหนาย
หุนทั้งหมดของ SBFCI และ SBDI ซึ่ง ปตท.ถือหุน 100% ใหแก SBECL

2/ รวมบริษท
ั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด และ บริษท
ั ทรานส
ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด ตามสัดสวนการถือหุน และตั้งแต Q2/2547
ไดรวมบริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และ
รวมบริษท
ั ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) นอกจากนัน
้ ยังไดรวม
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) ตั้งแต Q4/2547
3/ รวมงบการเงินบริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน)(RRC)
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547
4/ รวมงบการเงินบริษท
ั บางกอกโพลีเอททีลน
ี จํากัด (BPE) และบริษท
ั
พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) ตั้งแต Q4/2547
5/ รวมงบการเงินบริษท
ั เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ตั้งแต
Q4/2547
กลุมธุรกิจน้ํามัน
รายไดจากการขายใน Q2/2548 เพิ่มขึ้น 87,040 ลานบาทหรือคิดเปน 77.3%
โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายที่สูงขึ้น 3,255 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 30.7%
จาก 10,597 ลานลิตร หรือเทียบเทา 732,467 บารเรลตอวันใน Q2/2547 เปน
13,852 ลานลิตร หรือเทียบเทา 957,453 บารเรลตอวันใน Q2/2548 โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการขายน้ํามันในประเทศ และการคาสากล

โดยการเพิ่มสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันเตาขน โดยเฉพาะเมือ
่ ปตท.เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน RRC จาก 36% เปน
100% สงผลให ปตท.เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหกับ RRC และรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามัน
จาก RRC แตเพียงรายเดียว นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ย
ในไตรมาสนี้ ที่สูงขึ้นกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน
EBITDA ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 323 ลานบาท
หรือลดลง 18.3% แมวาปริมาณขายจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากคาการตลาด
ของการขายน้ํามันในประเทศที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุ
เนื่องจากใน Q2/2547 รัฐบาลควบคุมคาการตลาด โดยตรึงราคาขายปลีกในกลุม
เบนซิน ในขณะที่ใน Q2/2548 รัฐบาลปลอยลอยตัวราคาขายดังกลาวใหเปนไปตาม
กลไกตลาด โดยภาวะการแขงขันที่สูง และราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทําใหคา การตลาดลดลง กอปรกับกําไรขัน
้ ตนตอหนวยในสวนของการคาสากล
ที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ในขณะทีค
่ า ใชจา ยจากการขายและ
บริหารเพิ่มสูงขึ้น 542 ลานบาท หรือคิดเปน 27.8%

ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน จํานวน 364 ลานบาท
หรือลดลง 28.3% เนื่องจากการลดลงในสวนของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจายมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย
EBIT

สําหรับผลประกอบการ 1H/2548 นั้น รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพิ่มขึ้น
148,859 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 69.2% เนื่องจาก มีปริมาณขายสูงขึ้น 6,180
ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้น 29.2% จาก 21,199 ลานลิตร หรือเทียบเทา 732,640
บารเรลตอวัน ใน 1H/2547 เปน 27,379 ลานลิตร หรือเทียบเทา 951,449
บารเรลตอวันใน 1H/2548 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการขายน้ํามัน
ในประเทศ และการคาสากล ทั้งนี้ การเพิ่มสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเตาขน และผลิตภัณฑปโตรเคมี
รวมถึงการที่ ปตท. เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน RRC จาก 36% เปน 100%
นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในงวดนี้สูงกวางวดเดียวกัน
ของปกอ
 น
EBITDA 1H/2548

เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 282 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 8.7% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน
้ แมวา คาการตลาด
และกําไรขัน
้ ตนตอหนวยของการขายน้าํ มันในประเทศและการคาสากลจะลดลงเล็กนอย
EBIT 1H/2548

เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 266 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 11.9% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน
ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย
กลุม
 ธุรกิจกาซธรรมชาติ
รายไดจากการขายใน Q2/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q2/2547 จํานวน 8,704
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 20.2% เนื่องจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ดจากหนวย
ควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 229 ลานลูกบาศกฟต
ุ
ตอวัน (mmcfd) จาก 2,784 mmcfd ใน Q2/2547 เปน 3,013 mmcfd ใน

Q2/2548

(ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือเพิ่มขึ้น 8.2%
อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในสวนของลูกคาทุกกลุม
โดยเฉพาะผูผ
 ลิตไฟฟาอิสระ และโรงแยกกาซฯ อันเนือ
่ งมาจากการเริม
่ ดําเนินการ
เชิงพาณิชยของโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซ ซึง่ ประกอบดวยกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติเพิม
่ ขึน
้ จาก
674,214 ตันใน Q2/2547 เปน 814,396 ตัน ใน Q2/2548 (ไมรวมการขาย LPG
ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 52,492 ตัน ใน Q2/2547 และ
50,493 ตัน ใน Q2/2548 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 20.8% ทั้งนี้
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากความสามารถในการผลิตที่
เพิม
่ มากขึน
้ จากการทีโ่ รงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ไดเริ่มดําเนินการผลิต
เชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2548 เปนตนมา โดยในไตรมาสนี้
โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต (Utilization Rate)
อยูที่ 73% อยางไรก็ตาม ใน Q2/2548 โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1 และ
หนวยที่ 5 ไดหยุดซอมบํารุงในระหวางวันที่ 9 พฤษภาคม ? 2 มิถุนายน และ
18 ? 27 เมษายน 2548 ตามลําดับ รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของ
โรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : ตัน

Q2/2548

Q2/2547

1H/2548
1H/2547
LPG
484,605 384,641 935,306 771,350
กาซอีเทน
170,349 130,627 360,819 268,336
กาซโพรเพน
40,290 54,495 99,304 106,971
กาซโซลีนธรรมชาติ 119,151 104,451 222,217 207,540
รวม
814,396 674,214 1,617,647 1,354,196
ทัง้ นี้ ปริมาณการขายกาซโพรเพนทีล
่ ดลงใน Q2/2548 เปนผลมาจากการหยุด
ซอมบํารุงรักษาหนวยผลิตโพรพิลีน (โอเลเฟล็กซ)ในระหวางวันที่ 19 เมษายน ?
31 พฤษภาคม 2548 และหนวยผลิตโอเลฟนสในระหวางวันที่ 25 เมษายน ?
30 พฤษภาคม 2548 ของ บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC)
ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 92
เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 319 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2547
เปน 411 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2548 (รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุด
ของราคา LPG ณ โรงกลั่น ในสวนของการขายในประเทศทีร่ ะดับ 315 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ทีร่ ะดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546) ในขณะที่ ราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene)
ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใตลดลงจาก 826 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันเปน
793 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene) เพิ่มขึ้นจาก
745 เหรียญ สหรัฐฯ ตอตันเปน 926 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ราคา HDPE และ PP
เพิ่มขึ้นจาก 851 และ 847 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เปน 985 และ
1,015 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตามลําดับ
ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
2,309 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 25.8% เนือ
่ งมาจากปริมาณการจําหนายกาซฯ
และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาผลิตภัณฑกาซฯ ที่มีราคา
EBITDA

สูงขึ้นตามที่ไดกลาวแลวขางตน
ในไตรมาสนีเ้ พิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,095 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 26.3% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน
ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในเดือน ม.ค.
2548 มีการบันทึกโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 เปนทรัพยสิน และเริม
่ ตัดคาเสื่อม
ราคาของโรงแยกกาซฯ ดังกลาว
EBIT

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับ 1H/2548 เพิ่มขึ้น 16,325
ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 19.8% เนื่องมาจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ดจาก
หนวยควบคุมจุดกลัน
่ ตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 300 mmcfd จาก
2,691 mmcfd เปน 2,991 mmcfd (ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1
ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือเพิ่มขึ้น 11.1%
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 1,354,196 ตัน
ใน 1H/2547 เปน 1,617,647 ตันใน 1H/2548 (รายละเอียดตามตารางขางตน)
รวมถึงราคาผลิตภัณฑกาซฯ ทุกชนิดมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอ
 น
EBITDA 1H/2548 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 3,656 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
20.9% เนือ
่ งจากการเพิม
่ ขึน
้ ของรายไดจากการขายดังทีก
่ ลาวมาแลวขางตน
1H/2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3,262 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 21.0% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อม
ราคาและคาใชจายตัดจายก็เพิ่มขึ้น
EBIT

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ใน Q2/2548 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขาย
เพิ่มขึ้น 2,764 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 27.4% เนือ
่ งจากปริมาณการขายใน Q2/2548
เพิ่มขึ้นเปน 139,035 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
การขายไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 133,101 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน Q2/2548 เพิ่มขึ้นเปน 28.14 เหรียญสหรัฐฯ
ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน
ไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 22.86 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบในโครงการ
เอส 1 และโครงการ UNOCAL III ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขายกาซธรรมชาติ
และคอนเดนเสทของโครงการเยตากุนและโครงการไพลินที่เพิ่มขึ้น
ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,177 ลานบาท
หรือ 24.9% เนื่องมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
ขางตน
EBITDA

ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,225 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 33.3% กอปรกับคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายมีจํานวน
ลดลงเล็กนอย
EBIT

รายไดจากการขายสําหรับ 1H/2548 เพิ่มขึ้น 5,095 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
26.3% เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเปน 140,850 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
ตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายใน 1H/2547 ที่ 131,144 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน 1H/2548
เพิ่มขึ้นเปน 26.77 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ เมื่อเทียบ
กับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 22.32 เหรียญสหรัฐฯ
ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจาก
ปริมาณขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการเยตากุน โครงการไพลิน
และโครงการ UNOCAL III ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ รวมทัง้ การขายกาซธรรมชาติของโครงการ
ยาดานาที่เพิ่มขึ้น
1H/2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 4,339 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 26.1% เนือ
่ งมาจากรายไดจากการขายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อยางไรก็ตาม
ปตท.สผ.และบริษัทยอยไดรับรูผลขาดทุนทางบัญชีจากการขายเงินลงทุน
ซึง่ เปนผลจากการที่ PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. รับรูผล
ขาดทุนทางบัญชีจากการขายเงินลงทุนในบริษท
ั Medco Energi ผานบริษัท New
Links Energy Resources จํานวน 578 ลานบาท
EBITDA

1H/2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 4,403 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 35.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน
กอปรกับคาเสือ
่ มราคาและคาตัดจําหนายลดลง
EBIT

บริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)
ใน Q2/2548 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. RRC มีรายไดจากการขาย 33,861
ลานบาท มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) ประมาณ 97% มี
EBITDA 4,328 ลานบาท และ EBIT 3,894 ลานบาท
สําหรับผลประกอบการ 1H/2548 นั้น RRC มีรายไดจากการขาย 65,927
ลานบาท มี EBITDA 7,674 ลานบาท และ EBIT 7,232 ลานบาท
กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q2/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q2/2547 จํานวน 4,272 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 30.3% และ
กําไรสุทธิ 1H/2548 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2547 จํานวน 17,994 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 68.3%
ใน Q2/2548 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 18,355 ลานบาท หรือคิดเปน
6.56 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q2/2547 จํานวน 4,272 ลานบาท หรือคิดเปน 30.3%
และใน 1H/2548 มีกําไรสุทธิ 44,351 ลานบาท หรือคิดเปน 15.86 บาทตอหุน

เพิ่มขึ้นจาก 1H/2547 จํานวน 17,994 ลานบาท หรือคิดเปน 68.3% ทั้งนี
มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ น้ํามัน
ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึง
ใน Q2/2548 ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 183
ลานบาท และเพิ่มขึ้น 532 ลานบาทใน 1H/2548 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกู
ไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิมูลคา 19,000 ลานบาท และเดือนกรกฎาคม 2547
ไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

มูลคา 400 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ภาระภาษีเงินไดใน Q2/2548 ที่เพิ่มขึ้น 1,603 ลานบาท หรือ 32.6%
และเพิ่มขึ้น 3,875 ลานบาท หรือ 43.3% ใน 1H/2548 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน
ใน Q1/2548 มีกาํ ไรจากรายการพิเศษ ซึง่ เปนกําไรจากการปรับโครงสราง
หนี้ของ RRC จํานวน 7,738 ลานบาท ซึ่งสงผลใหกําไรสุทธิใน 1H/2548 สูงขึ้น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 1,303 ลานบาท
ใน Q2/2548 และเพิ่มขึ้น 710 ลานบาท ใน 1H/2548 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผล
ประกอบการของบริษท
ั ในเครือกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่ ยังอยูในเกณฑดี เนื่องจาก
คาการกลั่นยังคงสูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที่ผลประกอบการ
ของบริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีสวนใหญลดลง แมวาราคาผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีจะสูงขึ้นเมื่อเทียบระหวาง Q2/2548 กับ Q2/2547 และ 1H/2548
กับ 1H/2547 ยกเวนราคา Ethylene ซึ่งลดต่ําลงเมื่อเทียบระหวาง Q2/2548
กับ Q2/2547 เนื่องจาก
การหยุดซอมบํารุงรักษาหนวยผลิตโพรพิลน
ี (โอเลเฟล็กซ) ในระหวาง
วันที่ 19 เมษายน ? 31 พฤษภาคม 2548 และหนวยผลิตโอเลฟนสในระหวางวันที่
25 เมษายน ? 30 พฤษภาคม 2548 ของ NPC ตามที่ไดกลาวแลวขางตน
ใน Q2/2547 ปตท.ไดบน
ั ทึกกลับรายการสํารองผลขาดทุนทีเ่ กินกวา
เงินลงทุนในบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC)
ที่คงเหลือจํานวน 2,160.44 ลานบาทเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน อันเนือ
่ งมาจาก
การที่ ปตท. และ ATC ไดรวมลงนามในสัญญา Shareholder Loan Agreement
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เพื่อทดแทนสัญญาใหการสนับสนุนของ
ผูถือหุนที่ ปตท.มีกับกลุมเจาหนี้เดิม ซึ่งสิ้นสุดลง
สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
Q2/2548 Q2/2547 1H/2548 1H/2547
บริษท
ั รวมกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่
3,003
1,991 5,837 5,073
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 1,478
3,608 4,378 4,616
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน
7
159
15 (119)
บริษท
ั รวมกลุม
 ธุรกิจกาซ
(5)
0
(22)
50
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น
26
5
67
(56)
รวม
4,509
5,812 10,275 9,564
2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษท
ั ยอย สําหรับระยะเวลา
สิ้นสุด Q2/2548 เปรียบเทียบสิ้นป 2547
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q2/2548
เปรียบเทียบกับสิ้นป 2547
สินทรัพย
ใน Q2/2548 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 480,245 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป
2547 จํานวน 6,981 ลานบาท หรือลดลง 1.4% โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลง
จํานวน 24,071 ลานบาท ซึง่ สวนใหญมาจากการลดลงของเงินลงทุนชัว่ คราว
จํานวน 48,293 ลานบาท ในขณะที่ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 19,122 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอืน
่ สุทธิ
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 6,216 ลานบาท สําหรับสินทรัพย ไมหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจํานวน 17,090 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ มาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน

อาคารและอุปกรณ จํานวน 18,766 ลานบาท
หนี้สิน
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 268,549 ลานบาท ลดลงจากป 2547 เปนจํานวน
33,763 ลานบาท หรือลดลง 11.2% โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลงจํานวน 40,155
ลานบาทหรือคิดเปน 28.9% สวนใหญมาจากการลดลงของเงินกูย
 ม
ื ระยะยาว
ทีถ
่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ป ลดลงจํานวน 50,256 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
เปนการคืนหนี้ของ RRC จากการปรับโครงสรางหนี้ ในขณะทีเ่ จาหนีก
้ ารคา
เพิ่มขึ้นจํานวน 20,214 ลานบาท สําหรับหนี้สน
ิ ไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 6,392
ลานบาท เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
กําหนดชําระคืน ปตท. ปตท. สผ.PTTNGD TTM(T) TTM(M) BPE DCAP รวม
(นับจากวันที่ 301
มิ.ย.มี.ค.48)
ภายใน 1 ป 10157.88 68.28 - 168.46 - 10394.32
(31 มี.ค.49)
เกิน 1 ป แต 14440.77 8002.81 22.93
- 745.02 - 23211.54
ไมเกิน 2 ป
เกิน 2 ป แต 25815.64 8281.06 16.00 1449.32 70.21 803.88 91.44 36527.54
ไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ป 76612.79 2500.00
- 7702.09 565.79 - 274.31 87654.98
รวม 127026.78 18783.87 107.21 9151.41 636.00 1717.36 365.75 157788.38
เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ประกอบดวย
เงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้
หนวย : ลานบาท

เงินกูยืมระยะยาว ปตท. ปตท.สผ. PTTNGD TTM(T) TTM(M) BPE DCAP รวม
สกุลเงินบาท 103130 2500 107.21 - 369.18 365.75 106,472.14
สกุลเงิน 23896.78 16283.87 - 9151.41 636 1348.18 - 51,316.24
ตางประเทศ
รวม
127026.78 18783.87 107.21 9151.41 636 1717.36 365.75 157,788.38
สัดสวนเงินกูระยะ
ยาวสกุลตางประเทศ
ตอยอดเงินกูร ะยะยาว
ทั้งหมด(%) 18.81
86.69
100 100 78.50 32.52
ทั้งนี้ เงินกูและพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 61,452.43 ลานบาท ค้าํ ประกัน
โดยกระทรวงการคลัง
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 211,696 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547
จํานวน 26,781 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.5% สาเหตุหลักเนื่องมาจากผล

ประกอบการทีม
่ ก
ี าํ ไรสุทธิจาํ นวน 44,351 ลานบาท อยางไรก็ตาม ปตท.ไดมีการจายเงิน
ปนผลใหกับผูถอ
ื หุน
คิดเปนเงินจํานวน 18,881 ลานบาท
สภาพคลอง
สภาพคลองของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับ 1H/2548 มีกระแสเงินสดสุทธิ
ลดลงจํานวน 6,729 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจาก
ปที่แลวจํานวน 51,237 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 44,508 ลานบาท
ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
จํานวน (ลานบาท)
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธ
32,463
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน
31,980
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(71,269)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
75
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
22
กระแสเงินสดสุทธิใน 1H/2548
(6,729)
เงินสดตนงวด
51,237
เงินสดสุทธิปลายงวด
44,508
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 32,463 ลานบาท เปนเงินสด
ทีไ
่ ดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 44,351 ลานบาท ปรับปรุงดวยคาใชจา ย
ที่ไมเปนเงินสดทั้งสิ้น 6,048 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา
คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ และขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน และปรับลดดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
10,275 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนลดลงจํานวน 7,661 ลานบาท โดยสวนใหญ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือและภาษีเงินไดคางจาย
ลดลง แมวา เจาหนี้การคาและคาใชจายคางจายจะเพิ่มสูงขึ้นกระแสเงินสด
ไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 31,980 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการ
ลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 48,488 ลานบาท เงินสดรับจากการขาย
เงินลงทุนระยะยาว 8,910 ลานบาท ในขณะทีม
่ ก
ี จ
ิ กรรมการลงทุนในทีด
่ น
ิ อาคาร
และอุปกรณ จํานวน 26,403 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ
กัน 3,213 ลานบาท และเงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
1,710 ลานบาท
กระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 71,269 ลานบาท
สวนใหญเปนการจายคืนเงินกูร ะยะยาวจํานวน 45,160 ลานบาท จายคืนตั๋ว
เงินจาย 6,180 ลานบาท พันธบัตร 1,800 ลานบาท เงินกูยืมระยะสัน
้ 12,471
ลานบาท และจายเงินปนผล 21,092 ลานบาท ในขณะทีม
่ เี งินสดรับจากการกู
ยืมระยะยาว จํานวน 8,848 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
 ของ ปตท.และบริษท
ั ยอย
สําหรับ Q2/2548 และ 1H/2548 ซึง่ คํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
 หนวย Q2/2548 Q2/2547 1H/2548 1H/2547
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา 1.74 1.90
1.74
1.90
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา 1.26 1.54
1.26
1.54
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
% 12.72 12.57 12.96 12.66
อัตราสวนกําไรสุทธิ
%
7.86 8.91 10.26
8.76
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.27 1.50
1.27
1.50
อัตราสวนความสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ย
เทา 6.09 2.23 11.49
8.22
กําไรตอหุน
กําไรตอหุน
บาท/หุน
 6.56 5.03 15.86
9.42
3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจใน Q3/2548
ภาวะเศรษฐกิจใน Q3/2548 ภายใตความไมแนนอนของสถานการณภายในประเทศ
จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไขหวัดนก และความไมแนนอนจาก
สถานการณภายนอกประเทศโดยเฉพาะราคาน้าํ มันที่มีความผันผวนในระดับสูง สงผลลบ
ตอตนทุนการผลิตและคาครองชีพของประชาชน รวมถึงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคและนักลงทุน นอกจากนี้ยังสรางแรงกดดันตอดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ
ทําใหตองขาดดุลตอเนื่องนับจากตนป รัฐบาลไดพยายามรณรงคใหมีการประหยัด
พลังงานและลดการใชน้ํามันอยางจริงจัง
คาดวาการบริโภคน้าํ มันจะชะลอลงบางจากผลของราคาทีป
่ รับสูงขึน
้
และมาตรการประหยัดพลังงานอยางจริงจังของภาครัฐ ในขณะทีค
่ วามตองการ
ใชกา ซธรรมชาติจะยังคงขยายตัวตอเนือ
่ งโดยเฉพาะในภาคขนสงจากการ
สงเสริมการใช NGV เพื่อลดใชน้ํามัน เชนเดียวกับความตองการใชผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีที่ยังคงขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งคาดวาเศรษฐกิจไทยใน
Q3/2548 มีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้นกวา Q21/2548 ซึ่งเศรษฐกิจขยายตัว
ทีร่ อ
 ยละ 3.3 (ใน Q2/2548 นักวิเคราะหสว นใหญคาดการณวา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยูในระดับใกลเคียงกับ Q1/2548 ทีร่ อ
 ยละ
3.3) อันเนือ
่ งมาจากการผลักดันการสงออก การสงเสริมการทองเทีย
่ ว
แรงกระตุน
 เศรษฐกิจของภาครัฐ ทัง้ การเรงการใชจา ยงบประมาณ Mega
Projects รวมทัง
้ การนําเขาทีค
่ าดวาจะชะลอตัวลง สวนหนึง่ เนือ
่ งมาจาก
การนําเขาน้ํามันและวัตถุดบ
ิ ทีช
่ ะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจและจากสินคา
คงเหลือที่สะสมไวถึงจุดอิ่มตัว อยางไรก็ดี ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
อาจทําใหมูลคาการนําเขาน้ํามันปรับตัวลงชากวาปริมาณการนําเขาน้ํามัน
ดังนั้น ปนี้อาจเปนปแรกที่ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหลังจาก
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 สวนแนวโนมราคาผลิตภัณฑนั้น คาดวา
ยังอยูในระดับสูงทั้งราคาน้ํามันดิบ ราคาน้ํามันสําเร็จรูปและราคาผลิตภัณฑ
ปโตรเคมี

