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คาํอธิบายและการวิเคราะหงบการเงนิสาํหรบัผลการดาํเนนิงานงวด 3 เดอืนและงวด 
6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 
ของป 2548 
 
1.      ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบรษัิทยอย 
        แมเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมจะขยายตวัในอัตราท่ีลดลง โดยมสีาเหต ุ
สวนหนึ่งเนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีสูงขึ้นมาก แตสถานการณการใช 
ปโตรเลยีมโดยรวมของประเทศยงัคงอยูในระดบัสงู กอปรกับราคาน้าํมันดิบและ 
ผลิตภัณฑน้ํามันท่ีปรับตัวสูงขึ้น รวมท้ังราคาปโตรเคมีท่ียังคงอยูในระดับสูง 
เปนผลใหในไตรมาส 2 ป 2549 (Q2/2549) ปตท.และบรษัิทยอยมรีายไดจากการขาย 
จาํนวน 313,251 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ป 2548 (Q2/2548) จาํนวน 
88,883 ลานบาท หรือคดิเปน 39.6% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจําหนาย รวมท้ังคาใชจายอ่ืนและรายไดอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการ 
ดําเนินงาน (EBITDA) จาํนวน 38,359 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จาํนวน 
10,025 ลานบาท หรือคดิเปน 35.4% โดย EBITDA ท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก 
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมและธุรกิจปโตรเคมีเปนหลัก นอกจากนี้ ใน 
Q2/2549 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
จาํนวน 7,383 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จาํนวน 2,873 ลานบาท 
หรือคิดเปน 63.7% ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือ 
กลุมการกลั่นท่ีดีขึ้นมาก รวมถึงใน Q2/2549 ปตท.เริ่มรับรูสวนแบงกําไรใน 
บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย (TPI) ตามวิธีสวนไดเสีย สงผลให 
ปตท.และบริษัทยอยมกีาํไรสทุธิจาํนวน 31,658 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 
จาํนวน 13,303 ลานบาท หรือคดิเปน 72.5% 
 
        ใน Q2/2549 มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเก่ียวกับบริษัทในเครือ 
ท่ีมีสาระสําคัญ ดังนี ้
         - เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดเขาซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ 
บมจ.บางจากปโตรเลียม (BCP) จาํนวน 280.68 ลานหุน สงผลใหสัดสวน 
การลงทุนใน BCP เพิ่มขึ้นจาก 7.56% เปน 29.75% และเปลี่ยนสถานะ 
BCP จากบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกันเปนบริษัทรวมของ ปตท. 
        - ใน Q2/2549 ปตท.เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน TPI ตามวิธ 
สวนไดเสีย 
        - เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2549 บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) 
ไดเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไป (IPO) ท้ังในสวนท่ีเปนหุนสามัญ 
เพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมท่ีถือโดย ปตท. สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ 
ปตท.ใน RRC ลดลงจาก 100.00% เปน 49.99% และ RRC เปลี่ยนสถานะ 
จากบรษัิทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. 
        สาํหรบัผลการดาํเนนิงาน 6 เดือนแรกของป 2549 (1H/2549) ปตท. 
และบรษัิทยอยมรีายไดจากการขายจาํนวน 583,622 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40.8% 
จากชวงเดยีวกันของปกอน (1H/2548) มี EBITDA จาํนวน 75,125 ลานบาท 



เพิ่มขึ้น 41.1%  จากชวงเดยีวกันของปกอน (1H/2548) มีสวนแบงกําไรจาก 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 10,914 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.2% จากชวง 
เดียวกันของปกอน (1H/2548) ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของ 
บริษัทในเครือกลุมการกลั่นท่ีดีขึ้นมาก รวมถึงการเริ่มรับรูสวนแบงกําไรใน 
TPI ตามวิธีสวนไดเสียดังท่ีไดกลาวแลวขางตน และมีกําไรสุทธิ 
55,381 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 24.9% จากชวงเดยีวกันของ 
ปกอน (1H/2548) 
 
        ท้ังนี ้ผลประกอบการ Q2/2549 เทียบกับ Q2/2548 และ 
1H/2549 เทียบกับ 1H/2548 สรุปได ดังนี ้
                                               หนวย : ลานบาท 
 
          Q2/2549   Q2/2548 เพิ่ม(ลด) 1H/2549  1H/2548  เพิ่ม(ลด)  ยอดขาย 
          313,251 224,368  88,883   39.6%  583,622 414,490 169,132 40.8% 
: น้ํามัน 1/ 267,718 196,262  71,456   36.4%  502,856 358,984 143,872  40.1% 
: กาซ ฯ 2/61,458   51,766  9,692    18.7%  117,646  98,681 18,965  19.2% 
: ปตท.สผ. 19,749   12,865  6,884    53.5%   38,146  24,437  13,709  56.1% 
: การกลัน่ 3/31,890  33,861 (1,971)   (5.8%)  76,389  64,054 12,335  19.3% 
: ปโตรเคมี 4/18,233  2,062 16,171   784.4%   35,848   3,773  32,075 850.1% 
: อ่ืนๆ 5/     -       -       -       - 
: รายการ 
ระหวางกัน (85,797)(72,448)(13,349)  18.4% (187,263)(135,439)(51,824) 38.3% 
EBITDA    38,359  28,334  10,025   35.4%   75,125   53,228  21,897  41.1% 
: น้ํามัน 1/  423  1,444  (1,021) (70.7%) 3,049     3,532    (483)(13.7%) 
: กาซ ฯ 2/11,962 11,263     699    6.2%   22,443   21,142   1,301   6.2% 
: ปตท.สผ.  16,811 10,932   5,879   53.8%   32,438   20,965  11,473  54.7% 
: การกลัน่ 3/ 3,545  4,328   (783) (18.1%)   6,469    7,674 (1,205)(15.7%) 
: ปโตรเคมี 4/5,994   195   5,799 2,972.0% 11,546      216 11,330 5,253.3% 
: อ่ืนๆ 5/     (74)    (63)    (11)   16.8%   (308)    (174)   (134)  76.9% 
: รายการ 
ระหวางกัน   (302)    235    (537) (228.4%)  (512)    (127)   (385) 303.2% 
EBIT     31,220  24,172   7,048    29.2% 61,924    45,391  16,533  36.4% 
: น้ํามัน 1/   (87)    921  (1,008) (109.4%) 2,025     2,504   (479)(19.1%) 
: กาซ ฯ 2/10,483  10,067    416     4.1% 19,777    18,785     992   5.3% 
: ปตท.สผ.12,751   8,900   3,851    43.3% 25,180    16,904  8,276  49.0% 
: การกลัน่ 3/3,248   3,894   (646)  (16.6%) 5,728     7,232  (1,504)(20.8%) 
: ปโตรเคมี 4/5,328    125   5,203  4,168.8% 10,236       83  10,153 12,277.1% 
: อ่ืนๆ 5/   (84)    (67)     (17)    25.6%  (329)      (182)   (147)  80.8% 
: รายการ 
ระหวางกัน   (419)    332    (751)  (226.5%) (693)        65    (758)(1,165.8%) 
กําไรสทุธิ  31,658   18,355  13,303    72.65% 55,381    44,351  11,030   24.9% 
กําไรสุทธิตอหุน 
(บาท/หุน)  11.32     6.56    4.76     72.5%  19.80     15.86    3.94   24.9% 
หมายเหตุ : 1/  รวมธุรกิจจดัจาํหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล 



              (Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จาํกัด (PTTT) บริษัท ปตท. 
              (กัมพูชา) จาํกัด (PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ 
              จาํกัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 
          2/  รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จาํกัด (TTM (T)) บริษัท 
              ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกัด (TTM (M) และบริษัทผลิตไฟ 
              ฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท 
              ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาต ิจาํกัด (PTT NGD) บรษัิท พทีีที แอล 
              เอ็นจี จํากัด (PTT LNG) นอกจากนัน้ ยงัไดรวมบรษัิทพทีีที 
              ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 
          3/  รวมงบการเงนิบริษัท โรงกลัน่น้าํมนัระยอง จาํกัด (มหาชน) 
              (RRC) ในชวงท่ี RRC มีสถานะเปนบรษัิทยอย 
          4/  รวมงบการเงนิบริษัท บางกอกโพลเีอททีลนี จาํกัด (BPE) 
              และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) และรวมบรษัิท 
              พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ตั้งแต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ยงัไดรวมบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) 
              และบริษัท พทีีที ฟนอล จาํกัด (PPCL) ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 
          5/  รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) 
 
 กลุมธุรกิจน้ํามัน 
          รายไดจากการขายใน Q2/2549 เพิ่มขึ้น 71,456 ลานบาทหรอืคดิเปน 
36.4% โดยสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก 
ท่ีปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 890 ลานลิตร หรือคิดเปน 
6.6% จาก 13,560 ลานลติร หรือเทียบเทา 937,270 บารเรลตอวันใน 
Q2/2548 เปน 14,450 ลานลติร หรือเทียบเทา 998,787 บารเรล 
ตอวันใน Q2/2549 โดยเปนการเพิ่มขึ้นท้ังในสวนของการขายน้ํามันในประเทศ 
และการคาสากล โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากคอนเดนเสท น้ํามันดิบ 
น้ํามันอากาศยาน แกสโซฮอลและน้ํามันเตาขน 
 
          EBITDA ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,021 ลานบาท 
หรือลดลง 70.7% แมวาปริมาณขายจะเพิ่มขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากกําไรขั้นตนตอ 
หนวยของการขายน้าํมนัท่ีลดลงจาก 0.20 บาทตอลติรใน Q2/2548 เปน 
0.12 บาทตอลติรใน Q2/2549 ภายหลงัจากท่ีรฐับาลปลอยลอยตวัราคาขายใหเปน 
ไปตามกลไกตลาดในภาวะการแขงขันท่ีสูงและในภาวะราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้นอยาง 
ตอเนือ่ง ทําใหคาการตลาดลดลง ในขณะท่ีคาใชจายจากการขายและบรหิาร 
เพิ่มขึ้นประมาณ 575 ลานบาท หรือคดิเปน 23.6% 
 
           EBIT  ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน จํานวน 
1,008 ลานบาทหรือลดลง 109.4% สวนใหญเนื่องจากการลดลงในสวนของ EBITDA 
 
          สาํหรับผลประกอบการ 1H/2549 นัน้ รายไดจากการขายของธุรกิจ 
น้ํามันเพิ่มขึ้น 143,872 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 40.1% เนื่องจาก 
ราคาขายท่ีเพิ่มขึ้นและปริมาณขายสูงขึ้น 1,280 ลานลิตรหรือคิดเปน 4.7% จาก 
26,964 ลานลติร หรือเทียบเทา 937,027 บารเรลตอวันใน 1H/2548 เปน 
28,244 ลานลติรหรือเทียบเทา 981,509 บารเรลตอวันใน 1H/2549 โดย 
เปนการเพิ่มขึ้นท้ังในสวนของการขายน้ํามันในประเทศ และการคาสากล ท้ังนี ้



ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากคอนเดนเสท น้ํามันอากาศยาน แกสโซฮอล 
น้ํามันเบนซินและน้ํามันเตาขน 
 
           EBITDA 1H/2549 ลดลงจากชวงเดยีวกันของปกอน 483 ลานบาท 
หรือลดลง 13.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพิ่ม 
สูงขึ้นถึงประมาณ 1,259 ลานบาท หรอืคดิเปน 26.18% 
 
           EBIT 1H/2549 ลดลงจากชวงเดยีวกันของปกอน 479 ลานบาท 
หรือลดลง 19.1% สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของ EBITDA ดังกลาวขางตน 
 
  กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ
 
            รายไดจากการขายใน Q2/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จาํนวน 
9,692 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 18.7% เนื่องจาก 
 
      - ปริมาณการจาํหนายกาซธรรมชาต ิ(รวมกาซโซลนีธรรมชาตท่ีิไดจากหนวย 
ควบคมุจดุกลัน่ตวัของกาซธรรมชาต)ิ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 92 ลานลกูบาศกฟตุ 
ตอวัน (mmcfd) จาก 3,013 mmcfd ใน Q2/2548 เปน 3,105 mmcfd ใน 
Q2/2549 (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลกูบาศกฟตุ) หรือเพิม่ขึ้น 3.1% 
อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ท่ีเพิ่มสูงขึ้นในสวนของลูกคาการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) โรงแยกกาซฯ และลกูคาอุตสาหกรรม 
ในขณะท่ีการขายกาซฯ ใหลกูคา IPP และ SPP ลดลง 
       - ปรมิาณการขายผลติภณัฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซ่ึงประกอบดวยกาซ 
ปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพนและกาซโซลนีธรรมชาตเิพิม่ขึน้ 
จาก 814,249 ตันใน Q2/2548 เปน 873,019 ตัน ใน Q2/2549 (ไมรวม 
การขาย LPG ท่ี ปตท.ซ้ือมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 50,639 ตัน ใน 
Q2/2548 และ 64,396 ตัน ใน Q2/2549 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 
7.2% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ท้ังนี้ เปนผลจากความสามารถในการผลิต 
ท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 โดยในไตรมาสนี้โรง 
แยกกาซฯ หนวยท่ี 5 มอีตัราการใชกาํลงัการผลติ (Utilization Rate) 
อยูท่ีระดับ 82 %  เมื่อเทียบกับ Q2/2548  ซ่ึงมอีตัราการใชกาํลงัการผลติ 
ท่ี 69% 
 
 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี ้
หนวย : ตัน  Q2/2549  Q2/2548  เปลี่ยนแปลง  H1/2549  H1/2548 เปลี่ยนแปลง 
กาซปโตรเลยีม 
เหลว (LPG)462,221 484,459 -22,238  977,531 935,160 42,371 
กาซอีเทน   232,657 170,349  62,308  475,546 360,819  114,727 
กาซโพรเพน 59,624  40,290  19,334  114,296  99,304   14,992 
กาซโซลนี 
ธรรมชาต ิ 118,517 119,151    -634  238,120 222,217   15,903 
รวม      873,019 814,249  58,770 1,805,493 1,617,500 187,993 
 
 ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 46 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตนั จากราคาเฉลีย่ 411 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2548 เปน 457 



เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2549 ในขณะท่ีราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene) 
ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene) ในตลาดจรของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 
(South east Asia-Spot) และราคา High Density Polyethylene (HDPE) 
Polypropylene (PP) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสงิคโปร 
(MOP'S)  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
ซ่ึงสงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลนีธรรมชาตขิอง ปตท. 
สูงขึ้นดวยเชนกัน 
    รายละเอียดราคาผลติภณัฑอางอิงท่ีใชประกอบการคาํนวณราคาขาย 
ผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี ้
หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน Q2/2549  Q2/2548    เปลี่ยนแปลง 
                                    (เหรียญสหรัฐฯ)(รอยละ) 
LPG 1/                457       411     +46    +11.2% 
Ethylene 2/         1,120       793    +327     +41.3% 
Propylene 2/        1,081       926    +155     +16.7% 
High Density 
Polyethylene2/      1,199       985    +214     +21.8% 
Polypropylene 2/    1,186     1,015    +171     +16.8% 
Naphtha 3/            550       390    +160     +41.0% 
หมายเหตุ 1/      ราคา Contract Price (CP) ท้ังนี ้ในสวนของการขายในประเทศ 
                รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสงูสดุของราคา LPG ณ โรงกลั่น ท่ีระดับ 
                 315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซ่ึงคิดเปนราคา CP ท่ีระดบั 331 
                เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 
                กุมภาพันธ 2546เปนตนมา 
        2/      ราคาตลาดจรของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต (South East 
                Asia ? Spot) 
        3/      ราคาตลาดจรของประเทศสงิคโปร (MOP'S) 
 
EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 699 
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 6.2% เนือ่งจากปรมิาณขายและราคาขายกาซฯ และ 
ผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ท่ีเพิ่มขึ้น ตามท่ีไดกลาวแลวขางตน 
 
EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 416 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 4.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดงักลาวมาแลว 
ขางตน ขณะท่ีคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น 23.7% 
โดยสวนใหญเปนผลจากการตัดคาเสื่อมราคาของ TTM (T) 
  
รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สาํหรบั 1H/2549 เพิ่มขึ้น 18,9645 
ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 19.82% เนื่องมาจาก 
 
         - ปรมิาณการจาํหนายกาซธรรมชาต ิ(รวมกาซโซลนีธรรมชาตท่ีิได 
จากหนวยควบคมุจดุกลัน่ตวัของกาซธรรมชาต)ิ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 69 mmcfd 
จาก 2,992 mmcfd เปน 3,061 mmcfd (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 
ลกูบาศกฟตุ) หรือเพิ่มขึ้น 2.3% 
 
         - ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 



1,617,500 ตันใน 1H/2548 เปน 1,805,493 ตันใน 1H/2549 
(รายละเอียดตามตารางรายละเอียดปริมาณการขายผลติภณัฑของโรงแยกกาซฯ 
ขางตน) รวมถึงราคาผลิตภัณฑกาซฯ ทุกประเภทท่ีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันของปกอน 
 
EBITDA    1H/2549 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 1,301 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
6.2% เนื่องจากการราคาและปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 
 
EBIT  1H/2549 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 992 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
5.3% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA  ในขณะท่ีคาเสื่อมราคาและคาใชจาย 
ตัดจายก็เพิ่มขึ้น 
 
 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 
 
ใน Q2/2549 ปตท.สผ. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดสุทธิรวม 
19,749 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6,884 ลานบาทหรอืคดิเปน 
53.5% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากราคาขายผลิตภัณฑ 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 28.14 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 
Q2/2548 เปน 37.61 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน Q2/2549 
และปริมาณการขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจาก 139,035 บารเรลเทียบเทาน้ํามัน 
ดิบตอวันเปน 171,662 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยยอดขาย 
ท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากยอดขายน้ํามันดิบของโครงการ B8/32 & 9A 
ยอดขายกาซธรรมชาตขิองโครงการบงกช โครงการไพลนิ และโครงการยาดานา 
และยอดขายคอนเดนเสทของโครงการไพลนิ 
 
EBITDA ในไตรมาสนี้ 16,811 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 
 กีอน 5,879 ลานบาทหรือ 53.8% เนื่องมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ 
และปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน 
 
EBIT ในไตรมาสนี้ 12,751 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,851 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.3% คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายในไตรมาสนี ้
เพิ่มขึ้น 2,028 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเนื่องมาจากคาเสื่อมราคาของโครง 
การ B8/32 & 9A โครงการ S1 และโครงการบงกชตามสินทรัพยพรอมใชงาน 
ท่ีเพิ่มขึ้น และการตัดจําหนายสวนเกินเงินลงทุนจากการเขาซ้ือหุนในบริษัท 
ออเรนจ เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัท บี 8/32  พารทเนอร จาํกัด 
 
ใน 1H/2549 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีรายไดสุทธิรวม 38,146 
ลานบาท  เพิ่มขึ้น 13,709 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้น 56.1% จากชวง 
เดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยสําหรับ 
งวดหกเดือนท่ีเพิ่มขึ้นจาก 26.77 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 
1H/2548เปน 35.95 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 1H/2549 
และมปีรมิาณการขายผลติภัณฑสําหรับงวด 6 เดือน ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 140,850 
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1H/2548 เปน 171,585 บารเรล 
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1H/2549 โดยยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่อง 
จากยอดขายน้าํมนัดบิของโรงการ B8/32 & 9A ยอดขายกาซธรรมชาต ิ



และคอนเดนเสทของโครงการไพลนิและโครงการบงกช 
 
EBITDA ใน 1H/2549  32,438 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน 
ของปกอน 11,473 ลานบาทหรือ 54.7% เนือ่งมาจากราคาขายของ 
ผลิตภัณฑ และปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน 
 
EBIT ใน 1H/2549  25,180 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน 
ของปกอน 8,276 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 49.0% 
 
 กลุมธุรกิจการกลั่น ไดแก  RRC 
 
รายไดจากบริษัทยอยกลุมธุรกิจการกลัน่ใน Q2/2549 ลดลงจาก Q2/2548 จาํนวน 
1,971 ลานบาทหรือลดลง 5.8% เนือ่งจาก RRC มีสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท. 
เปนเวลาประมาณ 2 เดือนในไตรมาสนี้รายละเอียดดังท่ีไดกลาวแลวขางตน 
ท้ังนี้ ใน Q2/2549 RRC มอีตัราการใชกาํลงัการผลติ (Utilization Rate) 
ท่ีระดบั 105% เทียบกับ Q2/2548 ท่ีระดบั 97% 
 
EBITDA ของธุรกิจการกลัน่ใน Q2/2549 ลดลง 783 ลานบาท หรอืคดิเปน 18.1% 
จาก 4,328 ลานบาท ใน Q2/2548 เปน 3,545 ลานบาท ใน Q2/2549 และ 
EBIT ลดลง 646 ลานบาท หรือคดิเปน 16.6% จาก 3,894 ลานบาทเปน 
3,248 ลานบาท เนือ่งจากการเปลีย่นสถานะของ RRC ดังกลาวขางตน ท้ังนี ้
คาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory 
gain/loss) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8.0 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ใน Q2/2548 
เปนประมาณ 10.62 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ใน Q2/2549 
 
ใน 1H/2549 รายไดจากธุรกิจการกลั่นเพิ่มขึ้นจํานวน 12,335 ลานบาทจาก 
1H/2548 หรือเพิ่มขึ้น 19.3% เปนผลจากราคาและปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น สําหรับ 
EBITDA ใน 1H/2549 ลดลง 1,205 ลานบาท หรอืคดิเปน 15.7% จาก 7,674 
ลานบาท ใน 1H/2548 เปน 6,469 ลานบาท ใน 1H/2549 และ EBIT ลดลง 
1,504 ลานบาท หรือคดิเปน 20.8% จาก 7,232 ลานบาทเปน 5,728 
ลานบาท เนือ่งจากการเปลีย่นสถานะของ RRC ดังท่ีไดกลาวขางตน 
 
 กลุมธุรกิจปโตรเคม ีประกอบดวย BPE, PTTPE, PPCL, PTTCH และ PTTPM 
ใน Q2/2549 รายไดจากบริษัทยอยกลุมธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 
จาํนวน 16,171 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 784.4% สาเหตหุลกัเนือ่งจากการรบัรูผลการ 
ดําเนินงานของ PTTCH ซ่ึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ ปตท.ตั้ง 
แตเดอืนธันวาคม 2548 
 
EBITDA ของธุรกิจการปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก 195 ลานบาทใน Q2/2548 เปน 
5,994 ลานบาทใน Q2/2549 และ EBIT เพิ่มขึ้นจาก 125 ลานบาทใน Q2/2548 
เปน 5,328 ลานบาทใน Q2/2549 โดยมีเหตุผลหลักเนื่องมาจากการรวมผล 
การดาํเนนิงานของ PTTCH ดังกลาวขางตน 
 
ใน 1H/2549 รายไดจากธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก 3,773 ลานบาทใน 1H/2548 
เปน 35,848 ลานบาทใน 1H/2549 สําหรับ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 216 ลานบาท 
ใน 1H/2548  เปน 11,546 ลานบาท ใน 1H/2549 และ EBIT เพิ่มขึ้นจาก 



83 ลานบาท ใน 1H/2548 เปน 10,236 ลานบาทใน 1H/2549 
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการรับรูผลการดําเนินงานของ PTTCH 
 
 
 กําไรสทุธิ : กําไรสทุธิ Q2/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จาํนวน 13,303 
           ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 72.5% และ 
           กําไรสทุธิ 1H/2549 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2548 จาํนวน 11,030 ลานบาท 
           หรอืเพิ่มขึ้น 24.9% 
 
      ใน Q2/2549 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 31,658  ลานบาท หรอืคดิเปน 
11.32 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จาํนวน 13,303 ลานบาท หรอื 
คิดเปน 72.5%  และใน 1H/2549 มีกําไรสุทธิ 55,381 ลานบาท หรอืคดิเปน 
19.80 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 1H/2548 จาํนวน 11,030  ลานบาท หรอืคดิเปน 
24.9% ท้ังนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ 
ท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึง 
 
        : มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น โดย 
เพิ่มขึ้น 2,874 ลานบาทหรือคดิเปน 63.7% จาก 4,509 ลานบาทใน Q2/2548 
เปน 7,383 ลานบาทใน Q2/2549 และเพิ่มขึ้น 640 ลานบาทหรอืคดิเปน 
6.2% จาก 10,275 ลานบาทใน 1H/2548 เปน 10,914 ลานบาทใน 1H/2549 
ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสถานะ/การเปลีย่นแปลงวิธกีารบนัทึกบญัชใีน 
บริษัทในเครือหลักตางๆ ไดแก BCP, TPI, RRC, PTTCH และผลประกอบการ 
ของบริษัทในเครือหลักท่ีดีขึ้นจากราคาและปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 
 
        บรษัิทในเครือกลุมธุรกิจการกลัน่มผีลประกอบการอยูในเกณฑท่ีดมีาก 
จากคาการกลั่นท่ีสูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย คาการกลั่น 
เฉลี่ยของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม 
Inventory gain/loss) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 
ใน Q2/2548 เปนประมาณ 10.62 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน Q2/2549 
 
        บริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีมีผลประกอบการท่ีดีเชนกัน 
อันเนื่องมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงราคาขายผลิตภัณฑท่ี 
เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหมีสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 
(Product to Feed Margin) ท่ีสูงขึ้น 
 
  สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี ้
หนวย : ลานบาท   Q2/2549  Q2/2548   1H/2549    1H/2548 
บริษัทรวมกลุม 
ธุรกิจการกลั่น       5,819    3,002     9,018      5,837 
บริษัทรวมกลุม 
ธุรกิจปโตรเคมี      1,458    1,474     1,658      4,373 
บริษัทรวมกลุม 
ธุรกิจน้ํามัน           110       10        19         20 
บริษัทรวมกลุม 
ธุรกิจกาซ             25       (4)      109        (21) 



บริษัทรวมกลุม 
ธุรกิจอื่น              71       26       110         66 
รวม              7,383    4,509    10,914     10,275 
 
        : มกีาํไรจากการขายหุน RRC จาํนวน 7,130 ลานบาท 
        : ใน Q2/2549 มีกําไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาํนวน 1,578 ลานบาท 
ในขณะท่ี Q2/2548 มขีาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นจาํนวน 1,732 ลานบาท และใน 
1H/2549 มกีาํไรจากอัตราแลกเปลีย่นจาํนวน 6,565 ลานบาทในขณะท่ี 
1H/2548 มขีาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นจาํนวน 948 ลานบาท 
 
        : อยางไรก็ตาม ปตท.และบริษัทยอยมภีาระดอกเบีย้จายใน Q2/2549 
เพิ่มขึ้น 1,112 ลานบาทจากไตรมาสเดยีวกันของปกอน และใน 1H/2549 
เพิ่มขึ้น 1,648 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
        : ภาระภาษีเงินไดใน Q2/2549 เพิ่มขึ้น 2,743 ลานบาท หรอื 42.0% 
จากไตรมาสเดยีวกันของปกอน และใน 1H/2549 เพิ่มขึ้น 8,330 ลานบาท หรอื 
79.3% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยภาระภาษีท่ีเพิ่มขึ้นเปนผล 
มาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
2.  การวิเคราะหฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด 
Q2/2549 เปรียบเทียบสิ้นป 2548 
 
ฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q2/2549 เปรียบ 
เทียบกับสิ้นป 2548 
 
สินทรัพย 
ใน Q2/2549 สินทรัพยมีมูลคารวมท้ังสิ้น 688,714 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
สิ้นป 2548 จาํนวน 38,908 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.0% โดยสินทรัพย 
หมุนเวียนเพิม่ขึ้นจํานวน 18,943 ลานบาท ประกอบดวยการเพิม่ขึน้ 
ของลกูหนีก้ารคา-กิจการท่ีเก่ียวของกันสทุธิจาํนวน 23,036 ลานบาท, 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอ่ืนสุทธิเพิ่มขึ้น 15,963 ลานบาท 
อยางไรก็ตาม เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลง 11,006 ลานบาท 
สินคาคงเหลือลดลง 5,908 ลานบาท ลูกหนี้อ่ืน เงินจายลวงหนา 
และเงินใหกูยืมระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวของกันสุทธิลดลง 2,636 ลานบาท 
และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง 1,587 ลานบาท 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 19,965 ลานบาท ประกอบดวยเงนิลงทุน 
ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 27,144 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 
การเปลีย่นแปลงสถานะของ RRC จากบรษัิทยอยเปนบรษัิทรวม และ 
จากการเพิม่ทุนใน BCP ซ่ึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 
เปนบริษัทรวมของ ปตท. สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 5,026 ลานบาท 
สวนใหญเนื่องมาจากการจาํหนายธุรกิจ การซ้ือสนิทรพัยและคาตดัจาํหนาย 
ในขณะท่ี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณสทุธิลดลง 6,776 ลานบาท เงินจาย 
ลวงหนาคาซ้ือกาซฯ ลดลง 1,559 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 
3,326 ลานบาท 
 



หนี้สิน 
หนี้สินรวมท้ังสิ้น 376,892 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จาํนวน 5,519 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.5% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 19,795 
ลานบาทหรอืคดิเปน 13.4% สวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
เจาหนี้การคา-กิจการอ่ืน จาํนวน 12,777 ลานบาท เจาหนีก้ารคา- 
กิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 10,259 ลานบาท อันเนือ่งมาจาก 
ราคาน้ํามันและผลิตภัณฑท่ีเพิ่มสูงขึ้น เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด 
ชาํระภายใน 1 ปเพิ่มขึ้น 4,847 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 
4,503 ลานบาท ในขณะท่ี เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก 
สถาบันการเงินลดลง 2,310 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายลดลง 
5,459 ลานบาท และคาใชจายคางจายลดลง 4,825 ลานบาท 
 
หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 14,277 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 
การลดลงของเงนิกูยมืระยะยาวจาํนวน 14,756 ลานบาท 
ซ่ึงสวนหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC จากบรษัิทยอย 
เปนบริษัทรวม ทําใหเงนิกูยมืระยะยาวลดลงจาํนวน 11,000 
ลานบาท ท้ังนี้ในชวง 1H/2549 ปตท.และบริษัทยอยไดกูยืมเงิน 
ระยะยาวและออกหุนกูจาํนวนรวม 25,194 ลานบาท โดยในสวน 
ของ ปตท.เปนการกูเงนิจาก American Family Life Assurance 
Company (AFLAC) จาํนวน 23,000 ลานเยนพรอมท้ังทํา 
Participating SWAP เพื่อเปลี่ยนภาระเงินกูยืมจากสกุลเยน 
เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวนเทียบเทา 196.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวนรวม 4,000 ลานบาท 
และไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว หุนกูและพันธบัตรรวมจํานวน 12,570 
ลานบาท 
 
กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2549 เปนดังนี ้
                                                หนวย : ลานบาท 
กําหนดชาํระคนื 
(นบัจากวันท่ี 30 มิ.ย.49)  ปตท.    ปตท.สผ. PTTNGD PTTUT TTM(T) 
ภายใน 1 ป (30 มิ.ย 50)14,408  7,666      32    -        - 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป   5,421  7,408      16    -        - 
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป  35,060     -       -     674    2,160 
เกิน 5 ป             104,808   2,331     -    1,252   7,231 
รวม                 159,697  17,405     48   1,926    9,391 
 
                                                  หนวย  : ลานบาท 
กําหนดชาํระคนื 
(นบัจากวันท่ี 30 มิ.ย. 49)   TTM(M)    BPE   PTTCH    DCAP   รวม 
ภายใน 1 ป (30 มิ.ย. 50)            697    3,515          26,317 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป               282    1,449          14,577 
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป      63       479    1,609    220   40,264 
เกิน 5 ป                 543             11,440    445  128,050 
รวม                     606     1,458   18,013    665  209,208 



เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรท้ังท่ีครบกําหนดชําระภายใน 
1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ประกอบดวย 
เงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี ้
 
หนวย : ลานบาท 
เงนิกูยมืระยะยาว  ปตท.    ปตท. สผ.   PTTNGD   PTTUT   TTM(T) 
สกุลเงินบาท   113,400                 48     1,926 
สกุลเงินตาง 
ประเทศ       46,297     17,405                     9,391 
รวม         159,697     17,405      48     1,926   9,391 
สัดสวนเงินกูระยะยาว 
สกุลตางประเทศตอ 
ยอดเงนิกูระยะยาวท้ัง 
หมด (%)       29.0%     100.0%    0.0%     0.0%   100.0% 
 
หนวย  : ลานบาท 
เงนิกูยมืระยะยาว  TTM(M)    BPE     PTTCH   DCAP     รวม 
สกุลเงินบาท                321     6,573   665    122,932 
สกุลเงินตรา 
ตางประเทศ       606    1,137    11,440          86,275 
รวม             606    1,457    18,013   665   209,208 
สัดสวนเงินกูระยะยาว 
สกุลตางประเทศตอ 
ยอดเงนิกูระยะยาว 
ท้ังหมด (%)       100.0%    78.0%      63.5%    0.0%    41.2% 
 
ท้ังนี้ เงินกูและพันธบัตรของ ปตท.จาํนวน 51,079.55 ลานบาท 
ค้าํประกันโดยกระทรวงการคลงั 
 
สวนของผูถอืหุน 
สวนของผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 311,822 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 
จาํนวน 33,389 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% สาเหตุหลักเนื่องมาจากกําไร 
สะสมท่ียังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 29,499 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากผล 
ประกอบการของ ปตท.และบริษัทยอยท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 55,381 ลานบาท 
อยางไรก็ตาม มีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน 
25,874 ลานบาทและสวนของผุถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น 3,985 ลานบาท 
 
สภาพคลอง 
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสาํหรับ 1H/2549 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 
จาํนวน 11,006 ลานบาท โดย ปตท.และบรษัิทยอย มีเงินสดตนงวดท่ียกมาจาก 
ปท่ีแลวจํานวน 73,441 ลานบาท ทําใหเงนิสดสทุธิปลายงวดเทากับ 62,435 
ลานบาท ท้ังนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี ้
                                         จาํนวน (ลานบาท) 
กระแสเงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนนิงานสทุธิ         39,461 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน              (30,683) 



กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน           (19,084) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการ 
เทียบเทาเงินสด                               (657) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                   (42) 
กระแสเงินสดสุทธิใน 1H/2549                 (11,006) 
เงินสดตนงวด                                73,441 
เงินสดสุทธิปลายงวด                           62,435 
 
กระแสเงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนนิงานสทุธิ 39,461 ลานบาท เปนเงินสดท่ีได 
 จากกําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 55,381 ลานบาท ปรบัปรงุดวยคาใชจาย 
ท่ีไมเปนเงินสดท้ังสิ้น 8,448 ลานบาท (ซ่ึงสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา 
 คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และภาษีเงินได 
รอการตดับญัช)ี สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 9,432 ลานบาทและ 
ปรบัลดดวยกําไรจากการจาํหนายเงนิลงทุน 7,130 ลานบาท สวนแบงกําไรจาก 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 10,914 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนลดลง 
จาํนวน 15,756 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา 
และสินคาคงเหลือ แมวาเจาหนี้การคาและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนจะเพิ่ม 
สูงขึ้น 
 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 30,683 ลานบาท สวนใหญ 
เนือ่งมาจากเงนิจายลงทุนในท่ีดนิ อาคารและอุปกรณจาํนวน 45,330 ลานบาท 
เงินลงทุนในบริษัทในเครือ 5,065 ลานบาท  ในขณะ 
ท่ีมเีงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวจาํนวน 13,751 ลานบาท รับคนื 
เงนิกูระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,083 ลานบาท และเงินปนผล 
รบั 4,669 ลานบาท 
 
กระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 19,084 ลานบาท สวนใหญเปน 
ผลมาจากเงนิสดรับจากการกูยมืเงนิระยะยาวจาํนวน 21,194 ลานบาท เงินสดรับ 
จากการออกหุนกูจาํนวน 4,000 ลานบาท ในขณะท่ีมีการจายคืนเงินกูยืม 
ระยะยาว หุนกู ตั๋วเงินจายและพันธบัตรรวมท้ังสิ้นจํานวน 13,570 
ลานบาท และจายเงินปนผล 30,891 ลานบาท 
 
อัตราสวนทางการเงนิและกําไรตอหุนของ ปตท.และบรษัิทยอยสาํหรับ Q2/2549 
 และ 1H/2549 ซ่ึงคํานวณตามสูตรของ สาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย 
 และตลาดหลกัทรัพย (กลต.) เปนดังนี ้
 
 
                                 งบการเงินรวม      งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงนิและกําไรตอหุน 
                         หนวย  Q2/2549 Q2/2548  1H/2549   1H/2548 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง           เทา   1.44    1.74     1.44      1.74 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว     เทา   1.14    1.26     1.14      1.26 
 
อัตราสวนแสดงความสามารถ 



ในการหากําไร 
 
อัตราสวนกําไรขั้นตน           %    11.63   12.72    12.49     12.96 
อัตราสวนกําไรสุทธิ            %     9.74    7.93     9.13     10.26 
 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของ 
ผูถือหุน                    เทา    1.21    1.27     1.21      1.27 
อัตราสวนความสามารถในการ 
ชําระดอกเบี้ย               เทา    6.85    6.09     10.77     11.49 
 
กําไรตอหุน 
กําไรตอหุน              บาท/หุน   11.32    6.56    19.80      15.86 
 
3.      แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2549 
ตนทุนการครองชีพและตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันท่ียังคงอย ู
 ในระดับสูง อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ผนวกกับความไมแนนอน 
ทางการเมืองซ่ึงสงผลตอความเชื่อมั่น และสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนม ี
แนวโนมชะลอตัวลงในชวงท่ีผานมา เชนเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนท่ีปรับลด 
ลงอยางตอเนื่อง ขณะท่ีภาครัฐพยายามเรงรัดการใชจายแตเปนไปไดอยาง 
จํากัดภายใตสถานภาพของรัฐบาลรักษาการ อยางไรก็ตาม การสงออกของประเทศ 
ยงัคงขยายตวั แมวาภาวะเศรษฐกิจโลกมแีนวโนมชะลอตวัลงเนือ่งจากการดาํเนนิ 
นโยบายทางการเงินท่ีเขมงวดในประเทศเศรษฐกิจหลัก มีความเชื่อมั่นวา 
วัฏจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ใกลยุติ ขณะท่ีอัตราแลกเปลีย่นของ 
ไทยมีความผันผวนและแข็งคาขึ้นสอดคลองกับคาเงินภูมิภาค เนื่องจาก 
มีเงินทุนตางประเทศไหลเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากขึ้น 
 
สถานการณการเมอืงท่ีคลีค่ลายลงภายหลงัจากมกีารคาดการณวาจะไมมกีาร 
เลื่อนการเลือกตั้งในวันท่ี 15 ตุลาคม 2549  ซ่ึงความชดัเจนทางการเมอืง 
ดังกลาวเปนปจจัยหนึ่ง ท่ีสงผลตอความเชื่อมั่น โดยนักวิเคราะหหลาย 
รายคาดวา การขยายตวัทางเศรษฐกิจในป 2549 จะปรบัเพิม่จากระดบั 
3.5 - 4.0% ซ่ึงเปนการประมาณการกอนหนานัน้ มาอยูทีร่ะดบั 
4.0-5.0% 
 
ความตองการใชกาซธรรมชาตขิองประเทศคาดวาจะขยายตวัอยางตอเนือ่งโดย 
เฉพาะในภาคขนสง ท้ังนี้ มาตรการสนับสนุนการประหยัดพลังงานของภาครัฐสง 
ผลใหผูบริโภคบางสวนไดเปลี่ยนมาใชพลังงานทางเลือก เชน Gasohol, 
Bio-diesel และ NGV มากขึ้น ขณะท่ีความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีจะ 
ยังคงขยายตัวอยางตอเนือ่งสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ความ 
ตองการใชน้าํมนัของประเทศคาดวาจะปรบัลดลงเนือ่งจากระดบัราคาน้าํมนัท่ี 
ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากเหตุการณ ความไมสงบของประเทศ 
ในกลุมตะวันออกกลาง และเกาหลเีหนอื 
 
สําหรับแนวโนมราคาผลิตภัณฑ คาดวายงัอยูในระดับสูงท้ังราคาน้ํามันดิบ 
และราคาน้ํามันสําเร็จรูป เนื่องจากความกังวลเก่ียวกับความไมสงบของประเทศ 



ในกลุมตะวันออกกลางตามกลาวขางตนและความตงึตวัดานอุปทาน เชนเดยีว 
กับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ีคาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงตัวดาน 
อุปทานขณะท่ีความตองการสูงขึ้นเมื่อเริ่มเขาสูชวงฤดูการผลิต (Peak 
Season) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


