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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงิน สิน
้ สุด 30 มิ.ย. 49

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือนและงวด
6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2548
1.

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษท
ั ยอย
แมเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมจะขยายตัวในอัตราทีล
่ ดลง โดยมีสาเหตุ
สวนหนึ่งเนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นมาก แตสถานการณการใช
ปโตรเลียมโดยรวมของประเทศยังคงอยูใ นระดับสูง กอปรกับราคาน้าํ มันดิบและ
ผลิตภัณฑน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งราคาปโตรเคมีที่ยังคงอยูในระดับสูง
เปนผลใหในไตรมาส 2 ป 2549 (Q2/2549) ปตท.และบริษท
ั ยอยมีรายไดจากการขาย
จํานวน 313,251 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ป 2548 (Q2/2548) จํานวน
88,883 ลานบาท หรือคิดเปน 39.6% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย รวมทั้งคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 38,359 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จํานวน
10,025 ลานบาท หรือคิดเปน 35.4% โดย EBITDA ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมและธุรกิจปโตรเคมีเปนหลัก นอกจากนี้ ใน
Q2/2549 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
จํานวน 7,383 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จํานวน 2,873 ลานบาท
หรือคิดเปน 63.7% ซึง่ สวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือ
กลุมการกลั่นที่ดีขึ้นมาก รวมถึงใน Q2/2549 ปตท.เริ่มรับรูสวนแบงกําไรใน
บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย (TPI) ตามวิธีสวนไดเสีย สงผลให
ปตท.และบริษท
ั ยอยมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 31,658 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548
จํานวน 13,303 ลานบาท หรือคิดเปน 72.5%
ใน Q2/2549 มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทในเครือ
ที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บมจ.บางจากปโตรเลียม (BCP) จํานวน 280.68 ลานหุน สงผลใหสัดสวน
การลงทุนใน BCP เพิ่มขึ้นจาก 7.56% เปน 29.75% และเปลี่ยนสถานะ
BCP จากบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันเปนบริษัทรวมของ ปตท.
- ใน Q2/2549 ปตท.เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน TPI ตามวิธ
สวนไดเสีย
- เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC)
ไดเสนอขายหุน
 สามัญตอประชาชนทั่วไป (IPO) ทั้งในสวนที่เปนหุนสามัญ
เพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมที่ถือโดย ปตท. สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ
ปตท.ใน RRC ลดลงจาก 100.00% เปน 49.99% และ RRC เปลี่ยนสถานะ
จากบริษท
ั ยอยเปนบริษท
ั รวมของ ปตท.
สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2549 (1H/2549) ปตท.
และบริษท
ั ยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 583,622 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40.8%
จากชวงเดียวกันของปกอ
 น (1H/2548) มี EBITDA จํานวน 75,125 ลานบาท

เพิ่มขึ้น 41.1% จากชวงเดียวกันของปกอ
 น (1H/2548) มีสวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 10,914 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.2% จากชวง
เดียวกันของปกอน (1H/2548) ซึง่ สวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของ
บริษัทในเครือกลุมการกลั่นที่ดีขึ้นมาก รวมถึงการเริ่มรับรูสวนแบงกําไรใน
TPI ตามวิธีสวนไดเสียดังที่ไดกลาวแลวขางตน และมีกําไรสุทธิ
55,381 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 24.9% จากชวงเดียวกันของ
ปกอ
 น (1H/2548)
ทัง้ นี้ ผลประกอบการ Q2/2549 เทียบกับ Q2/2548 และ
1H/2549 เทียบกับ 1H/2548 สรุปได ดังนี้
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%
การกลัน
่ 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%

:
:
:
:
:
: อืน
่ ๆ 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%
: การกลัน
่ 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%
: อืน
่ ๆ 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%
: การกลัน
่ 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%
: อืน
่ ๆ 5/ (84) (67)
(17) 25.6% (329)
(182) (147) 80.8%
: รายการ
ระหวางกัน (419) 332 (751) (226.5%) (693)
65 (758)(1,165.8%)
กําไรสุทธิ 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/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล

2/

3/
4/

5/

(Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.
(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ
จํากัด (RBA) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL)
รวมบริษท
ั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท
ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M) และบริษัทผลิตไฟ
ฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท
ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) บริษท
ั พีทท
ี ี แอล
เอ็นจี จํากัด (PTT LNG) นอกจากนัน
้ ยังไดรวมบริษท
ั พีทท
ี ี
ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548
รวมงบการเงินบริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน)
(RRC) ในชวงที่ RRC มีสถานะเปนบริษท
ั ยอย
รวมงบการเงินบริษท
ั บางกอกโพลีเอททีลน
ี จํากัด (BPE)
และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) และรวมบริษท
ั
พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ตั้งแต Q3/2548
นอกจากนัน
้ ยังไดรวมบริษท
ั ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)
และบริษท
ั พีทท
ี ี ฟนอล จํากัด (PPCL) ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548
รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo)

กลุมธุรกิจน้ํามัน
รายไดจากการขายใน Q2/2549 เพิ่มขึ้น 71,456 ลานบาทหรือคิดเปน
36.4% โดยสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก
ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 890 ลานลิตร หรือคิดเปน
6.6% จาก 13,560 ลานลิตร หรือเทียบเทา 937,270 บารเรลตอวันใน
Q2/2548 เปน 14,450 ลานลิตร หรือเทียบเทา 998,787 บารเรล
ตอวันใน Q2/2549 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการขายน้ํามันในประเทศ
และการคาสากล โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากคอนเดนเสท น้ํามันดิบ
น้ํามันอากาศยาน แกสโซฮอลและน้ํามันเตาขน
ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,021 ลานบาท
หรือลดลง 70.7% แมวาปริมาณขายจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกําไรขั้นตนตอ
หนวยของการขายน้าํ มันทีล
่ ดลงจาก 0.20 บาทตอลิตรใน Q2/2548 เปน
0.12 บาทตอลิตรใน Q2/2549 ภายหลังจากทีร่ ฐ
ั บาลปลอยลอยตัวราคาขายใหเปน
ไปตามกลไกตลาดในภาวะการแขงขันที่สูงและในภาวะราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยาง
ตอเนือ
่ ง ทําใหคา การตลาดลดลง ในขณะทีค
่ า ใชจา ยจากการขายและบริหาร
เพิ่มขึ้นประมาณ 575 ลานบาท หรือคิดเปน 23.6%
EBITDA

ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน จํานวน
1,008 ลานบาทหรือลดลง 109.4% สวนใหญเนื่องจากการลดลงในสวนของ EBITDA
EBIT

สําหรับผลประกอบการ 1H/2549 นัน
้ รายไดจากการขายของธุรกิจ
น้ํามันเพิ่มขึ้น 143,872 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 40.1% เนื่องจาก
ราคาขายที่เพิ่มขึ้นและปริมาณขายสูงขึ้น 1,280 ลานลิตรหรือคิดเปน 4.7% จาก
26,964 ลานลิตร หรือเทียบเทา 937,027 บารเรลตอวันใน 1H/2548 เปน
28,244 ลานลิตรหรือเทียบเทา 981,509 บารเรลตอวันใน 1H/2549 โดย
เปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการขายน้ํามันในประเทศ และการคาสากล ทั้งนี้

ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากคอนเดนเสท น้ํามันอากาศยาน แกสโซฮอล
น้ํามันเบนซินและน้ํามันเตาขน
EBITDA 1H/2549

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ
 น 483 ลานบาท
หรือลดลง 13.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่ม
สูงขึ้นถึงประมาณ 1,259 ลานบาท หรือคิดเปน 26.18%
EBIT 1H/2549

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ
 น 479 ลานบาท
หรือลดลง 19.1% สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ EBITDA ดังกลาวขางตน
กลุม
 ธุรกิจกาซธรรมชาติ
รายไดจากการขายใน Q2/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จํานวน
9,692 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 18.7% เนื่องจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ดจากหนวย
ควบคุมจุดกลัน
่ ตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 92 ลานลูกบาศกฟต
ุ
ตอวัน (mmcfd) จาก 3,013 mmcfd ใน Q2/2548 เปน 3,105 mmcfd ใน
Q2/2549 (ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือเพิม
่ ขึ้น 3.1%
อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในสวนของลูกคาการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) โรงแยกกาซฯ และลูกคาอุตสาหกรรม
ในขณะทีก
่ ารขายกาซฯ ใหลก
ู คา IPP และ SPP ลดลง
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึง่ ประกอบดวยกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติเพิม
่ ขึน
้
จาก 814,249 ตันใน Q2/2548 เปน 873,019 ตัน ใน Q2/2549 (ไมรวม
การขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 50,639 ตัน ใน
Q2/2548 และ 64,396 ตัน ใน Q2/2549 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น
7.2% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ เปนผลจากความสามารถในการผลิต
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 โดยในไตรมาสนี้โรง
แยกกาซฯ หนวยที่ 5 มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต (Utilization Rate)
อยูที่ระดับ 82 % เมื่อเทียบกับ Q2/2548 ซึ่งมีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต
ที่ 69%
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : ตัน Q2/2549 Q2/2548 เปลี่ยนแปลง H1/2549 H1/2548 เปลี่ยนแปลง
กาซปโตรเลียม
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
กาซโซลีน
ธรรมชาติ 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
ตอตัน จากราคาเฉลีย
่ 411 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2548 เปน 457

เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2549 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene)
ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(South east Asia-Spot) และราคา High Density Polyethylene (HDPE)
Polypropylene (PP) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร
(MOP'S) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ซึง่ สงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.
สูงขึ้นดวยเชนกัน
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอา งอิงทีใ่ ชประกอบการคํานวณราคาขาย
ผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
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/
Polypropylene 2/
Naphtha 3/

1,199
985 +214
+21.8%
1,186
1,015 +171
+16.8%
550
390 +160
+41.0%
หมายเหตุ 1/
ราคา Contract Price (CP) ทัง้ นี้ ในสวนของการขายในประเทศ
รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ
315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ทีร่ ะดับ 331
เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10
กุมภาพันธ 2546เปนตนมา
2/
ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East
3/

Asia ? Spot)

ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP'S)

ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 699
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 6.2% เนือ
่ งจากปริมาณขายและราคาขายกาซฯ และ
ผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น ตามที่ไดกลาวแลวขางตน
EBITDA

ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 416 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 4.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวมาแลว
ขางตน ขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น 23.7%
โดยสวนใหญเปนผลจากการตัดคาเสื่อมราคาของ TTM (T)

EBIT

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับ 1H/2549 เพิ่มขึ้น 18,9645
ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 19.82% เนื่องมาจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ด
จากหนวยควบคุมจุดกลัน
่ ตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 69 mmcfd
จาก 2,992 mmcfd เปน 3,061 mmcfd (ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1
ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือเพิ่มขึ้น 2.3%
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก

1,617,500 ตันใน 1H/2548 เปน 1,805,493 ตันใน 1H/2549
(รายละเอียดตามตารางรายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ
ขางตน) รวมถึงราคาผลิตภัณฑกาซฯ ทุกประเภทที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน
1H/2549 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 1,301 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
6.2% เนื่องจากการราคาและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังที่กลาวมาแลวขางตน

EBITDA

1H/2549 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 992 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
5.3% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจาย
ตัดจายก็เพิ่มขึ้น
EBIT

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ใน Q2/2549 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดสุทธิรวม
19,749 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6,884 ลานบาทหรือคิดเปน
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
ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องมาจากยอดขายน้ํามันดิบของโครงการ B8/32 & 9A
ยอดขายกาซธรรมชาติของโครงการบงกช โครงการไพลิน และโครงการยาดานา
และยอดขายคอนเดนเสทของโครงการไพลิน
EBITDA ในไตรมาสนี้ 16,811 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป
ก
ี อ
 น 5,879 ลานบาทหรือ 53.8% เนื่องมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ

และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน

ในไตรมาสนี้ 12,751 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,851
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.3% คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายในไตรมาสนี้
เพิ่มขึ้น 2,028 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเนื่องมาจากคาเสื่อมราคาของโครง
การ B8/32 & 9A โครงการ S1 และโครงการบงกชตามสินทรัพยพรอมใชงาน
ที่เพิ่มขึ้น และการตัดจําหนายสวนเกินเงินลงทุนจากการเขาซื้อหุนในบริษัท
ออเรนจ เอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด

EBIT

ใน 1H/2549 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีรายไดสุทธิรวม 38,146
ลานบาท เพิ่มขึ้น 13,709 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 56.1% จากชวง
เดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยสําหรับ
งวดหกเดือนที่เพิ่มขึ้นจาก 26.77 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน
1H/2548เปน 35.95 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 1H/2549
และมีปริมาณการขายผลิตภัณฑสําหรับงวด 6 เดือน ที่เพิ่มขึ้นจาก 140,850
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1H/2548 เปน 171,585 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1H/2549 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่อง
จากยอดขายน้าํ มันดิบของโรงการ B8/32 & 9A ยอดขายกาซธรรมชาติ

และคอนเดนเสทของโครงการไพลินและโครงการบงกช
ใน 1H/2549 32,438 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอ
 น 11,473 ลานบาทหรือ 54.7% เนือ
่ งมาจากราคาขายของ
ผลิตภัณฑ และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน
EBITDA

ใน 1H/2549 25,180 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอ
 น 8,276 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 49.0%

EBIT

กลุมธุรกิจการกลั่น ไดแก RRC
รายไดจากบริษท
ั ยอยกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่ ใน Q2/2549 ลดลงจาก Q2/2548 จํานวน
1,971 ลานบาทหรือลดลง 5.8% เนือ
่ งจาก RRC มีสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท.
เปนเวลาประมาณ 2 เดือนในไตรมาสนี้รายละเอียดดังที่ไดกลาวแลวขางตน
ทั้งนี้ ใน Q2/2549 RRC มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต (Utilization Rate)
ทีร่ ะดับ 105% เทียบกับ Q2/2548 ทีร่ ะดับ 97%
EBITDA ของธุรกิจการกลัน
่ ใน Q2/2549 ลดลง 783 ลานบาท หรือคิดเปน 18.1%
จาก 4,328 ลานบาท ใน Q2/2548 เปน 3,545 ลานบาท ใน Q2/2549 และ
EBIT ลดลง 646 ลานบาท หรือคิดเปน 16.6% จาก 3,894 ลานบาทเปน
3,248 ลานบาท เนือ
่ งจากการเปลีย
่ นสถานะของ RRC ดังกลาวขางตน ทั้งนี้
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% เปนผลจากราคาและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น สําหรับ
EBITDA ใน 1H/2549 ลดลง 1,205 ลานบาท หรือคิดเปน 15.7% จาก 7,674
ลานบาท ใน 1H/2548 เปน 6,469 ลานบาท ใน 1H/2549 และ EBIT ลดลง
1,504 ลานบาท หรือคิดเปน 20.8% จาก 7,232 ลานบาทเปน 5,728
ลานบาท เนือ
่ งจากการเปลีย
่ นสถานะของ RRC ดังที่ไดกลาวขางตน
กลุม
 ธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย BPE, PTTPE, PPCL, PTTCH และ PTTPM
ใน Q2/2549 รายไดจากบริษัทยอยกลุมธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก Q2/2548
จํานวน 16,171 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 784.4% สาเหตุหลักเนือ
่ งจากการรับรูผ
 ลการ
ดําเนินงานของ PTTCH ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ ปตท.ตั้ง
แตเดือนธันวาคม 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
การดําเนินงานของ 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
กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q2/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จํานวน 13,303
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 72.5% และ
กําไรสุทธิ 1H/2549 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2548 จํานวน 11,030 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 24.9%
ใน Q2/2549 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 31,658 ลานบาท หรือคิดเปน
11.32 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q2/2548 จํานวน 13,303 ลานบาท หรือ
คิดเปน 72.5% และใน 1H/2549 มีกําไรสุทธิ 55,381 ลานบาท หรือคิดเปน
19.80 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 1H/2548 จํานวน 11,030 ลานบาท หรือคิดเปน
24.9% ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ
ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึง
: มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น โดย
เพิ่มขึ้น 2,874 ลานบาทหรือคิดเปน 63.7% จาก 4,509 ลานบาทใน Q2/2548
เปน 7,383 ลานบาทใน Q2/2549 และเพิ่มขึ้น 640 ลานบาทหรือคิดเปน
6.2% จาก 10,275 ลานบาทใน 1H/2548 เปน 10,914 ลานบาทใน 1H/2549
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสถานะ/การเปลีย
่ นแปลงวิธก
ี ารบันทึกบัญชีใน
บริษัทในเครือหลักตางๆ ไดแก BCP, TPI, RRC, PTTCH และผลประกอบการ
ของบริษัทในเครือหลักที่ดีขึ้นจากราคาและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
บริษท
ั ในเครือกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่ มีผลประกอบการอยูใ นเกณฑทด
่ี ม
ี าก
จากคาการกลั่นที่สูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 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
บริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีมีผลประกอบการที่ดีเชนกัน
อันเนื่องมาจากปริมาณขายทีเ่ พิ่มสูงขึ้น รวมถึงราคาขายผลิตภัณฑที่
เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหมีสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
(Product to Feed Margin) ที่สูงขึ้น
สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้
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
รวม
7,383 4,509

110
10,914

66
10,275

: มีกาํ ไรจากการขายหุน
 RRC จํานวน 7,130 ลานบาท
: ใน Q2/2549 มีกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 1,578 ลานบาท
ในขณะที่ Q2/2548 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 1,732 ลานบาท และใน
1H/2549 มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 6,565 ลานบาทในขณะที่
1H/2548 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 948 ลานบาท
: อยางไรก็ตาม ปตท.และบริษท
ั ยอยมีภาระดอกเบีย
้ จายใน Q2/2549
เพิ่มขึ้น 1,112 ลานบาทจากไตรมาสเดียวกันของปกอ
 น และใน 1H/2549
เพิ่มขึ้น 1,648 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
: ภาระภาษีเงินไดใน Q2/2549 เพิ่มขึ้น 2,743 ลานบาท หรือ 42.0%
จากไตรมาสเดียวกันของปกอ
 น และใน 1H/2549 เพิ่มขึ้น 8,330 ลานบาท หรือ
79.3% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นเปนผล
มาจากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มสูงขึ้น
2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด
Q2/2549 เปรียบเทียบสิ้นป 2548
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q2/2549 เปรียบ
เทียบกับสิ้นป 2548
สินทรัพย
ใน Q2/2549 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 688,714 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นป 2548 จํานวน 38,908 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.0% โดยสินทรัพย
หมุนเวียนเพิม
่ ขึ้นจํานวน 18,943 ลานบาท ประกอบดวยการเพิม
่ ขึน
้
ของลูกหนีก
้ ารคา-กิจการทีเ่ กีย
่ วของกันสุทธิจาํ นวน 23,036 ลานบาท,
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 15,963 ลานบาท
อยางไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 11,006 ลานบาท
สินคาคงเหลือลดลง 5,908 ลานบาท ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา
และเงินใหกูยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิลดลง 2,636 ลานบาท
และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 1,587 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 19,965 ลานบาท ประกอบดวยเงินลงทุน
ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 27,144 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก
การเปลีย
่ นแปลงสถานะของ RRC จากบริษท
ั ยอยเปนบริษท
ั รวม และ
จากการเพิม
่ ทุนใน BCP ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทรวมของ ปตท. สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 5,026 ลานบาท
สวนใหญเนื่องมาจากการจําหนายธุรกิจ การซือ
้ สินทรัพยและคาตัดจําหนาย
ในขณะที่ ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณสท
ุ ธิลดลง 6,776 ลานบาท เงินจาย
ลวงหนาคาซือ
้ กาซฯ ลดลง 1,559 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง
3,326 ลานบาท

หนี้สิน
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 376,892 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 5,519
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.5% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 19,795
ลานบาทหรือคิดเปน 13.4% สวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เจาหนี้การคา-กิจการอืน
่ จํานวน 12,777 ลานบาท เจาหนีก
้ ารคากิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น 10,259 ลานบาท อันเนือ
่ งมาจาก
ราคาน้ํามันและผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้น เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปเพิ่มขึ้น 4,847 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
4,503 ลานบาท ในขณะที่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลง 2,310 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายลดลง
5,459 ลานบาท และคาใชจายคางจายลดลง 4,825 ลานบาท
หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 14,277 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก
การลดลงของเงินกูย
 ม
ื ระยะยาวจํานวน 14,756 ลานบาท
ซึ่งสวนหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC จากบริษท
ั ยอย
เปนบริษัทรวม ทําใหเงินกูย
 ม
ื ระยะยาวลดลงจํานวน 11,000
ลานบาท ทั้งนี้ในชวง 1H/2549 ปตท.และบริษัทยอยไดกูยืมเงิน
ระยะยาวและออกหุน
 กูจ
 าํ นวนรวม 25,194 ลานบาท โดยในสวน
ของ ปตท.เปนการกูเ งินจาก American Family Life Assurance
Company (AFLAC) จํานวน 23,000 ลานเยนพรอมทั้งทํา
Participating SWAP เพื่อเปลี่ยนภาระเงินกูยืมจากสกุลเยน
เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวนเทียบเทา 196.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวนรวม 4,000 ลานบาท
และไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว หุนกูและพันธบัตรรวมจํานวน 12,570
ลานบาท
กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2549 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่ 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

กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่ 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 หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน
1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ประกอบดวย
เงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว 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
ยอดเงินกูร ะยะยาวทัง้
หมด (%)
29.0%
100.0% 0.0%
0.0% 100.0%
หนวย : ลานบาท
เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว 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
ยอดเงินกูร ะยะยาว
ทั้งหมด (%)
100.0% 78.0%
63.5% 0.0%

41.2%

ทั้งนี้ เงินกูและพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 51,079.55 ลานบาท
ค้าํ ประกันโดยกระทรวงการคลัง
สวนของผูถอ
ื หุน
สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 311,822 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548
จํานวน 33,389 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% สาเหตุหลักเนื่องมาจากกําไร
สะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 29,499 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากผล
ประกอบการของ ปตท.และบริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 55,381 ลานบาท
อยางไรก็ตาม มีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน
25,874 ลานบาทและสวนของผุถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น 3,985 ลานบาท
สภาพคลอง
สภาพคลองของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับ 1H/2549 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง
จํานวน 11,006 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจาก
ปที่แลวจํานวน 73,441 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 62,435
ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
จํานวน (ลานบาท)
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
39,461
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
(30,683)

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(19,084)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นในเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
(657)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
(42)
กระแสเงินสดสุทธิใน 1H/2549
(11,006)
เงินสดตนงวด
73,441
เงินสดสุทธิปลายงวด
62,435
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 39,461 ลานบาท เปนเงินสดที่ได
จ
 ากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 55,381 ลานบาท ปรับปรุงดวยคาใชจา ย
ที่ไมเปนเงินสดทั้งสิ้น 8,448 ลานบาท (ซึ่งสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา
คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี) สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 9,432 ลานบาทและ
ปรับลดดวยกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 7,130 ลานบาท สวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 10,914 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนลดลง
จํานวน 15,756 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา
และสินคาคงเหลือ แมวาเจาหนี้การคาและหนี้สินหมุนเวียนอื่นจะเพิ่ม
สูงขึ้น
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 30,683 ลานบาท สวนใหญ
เนือ
่ งมาจากเงินจายลงทุนในทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณจาํ นวน 45,330 ลานบาท
เงินลงทุนในบริษัทในเครือ 5,065 ลานบาท ในขณะ
ทีม
่ เี งินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 13,751 ลานบาท รับคืน
เงินกูร ะยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย
่ วของกัน 2,083 ลานบาท และเงินปนผล
รับ 4,669 ลานบาท
กระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 19,084 ลานบาท สวนใหญเปน
ผลมาจากเงินสดรับจากการกูย
 ม
ื เงินระยะยาวจํานวน 21,194 ลานบาท เงินสดรับ
จากการออกหุน
 กูจ
 าํ นวน 4,000 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคืนเงินกูยืม
ระยะยาว หุนกู ตั๋วเงินจายและพันธบัตรรวมทั้งสิ้นจํานวน 13,570
ลานบาท และจายเงินปนผล 30,891 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
 ของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับ Q2/2549
และ 1H/2549 ซึ่งคํานวณตามสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
แ
 ละตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน

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
อัตราสวนกําไรสุทธิ

%
%

11.63 12.72 12.49
12.96
9.74 7.93
9.13
10.26

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
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
ตนทุนการครองชีพและตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันที่ยังคงอยู
ในระดับสูง อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ผนวกกับความไมแนนอน
ทางการเมืองซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่น และสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนมี
แนวโนมชะลอตัวลงในชวงที่ผานมา เชนเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับลด
ลงอยางตอเนื่อง ขณะที่ภาครัฐพยายามเรงรัดการใชจายแตเปนไปไดอยาง
จํากัดภายใตสถานภาพของรัฐบาลรักษาการ อยางไรก็ตาม การสงออกของประเทศ
ยังคงขยายตัว แมวา ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัวลงเนือ
่ งจากการดําเนิน
นโยบายทางการเงินที่เขมงวดในประเทศเศรษฐกิจหลัก มีความเชื่อมั่นวา
วัฏจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ใกลยุติ ขณะที่อต
ั ราแลกเปลีย
่ นของ
ไทยมีความผันผวนและแข็งคาขึ้นสอดคลองกับคาเงินภูมิภาค เนื่องจาก
มีเงินทุนตางประเทศไหลเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากขึ้น
สถานการณการเมืองทีค
่ ลีค
่ ลายลงภายหลังจากมีการคาดการณวา จะไมมก
ี าร
เลื่อนการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ซึ่งความชัดเจนทางการเมือง
ดังกลาวเปนปจจัยหนึ่ง ที่สงผลตอความเชื่อมั่น โดยนักวิเคราะหหลาย
รายคาดวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2549 จะปรับเพิม
่ จากระดับ
3.5 - 4.0% ซึง่ เปนการประมาณการกอนหนานัน
้ มาอยูท
 ร่ี ะดับ
4.0-5.0%
ความตองการใชกา ซธรรมชาติของประเทศคาดวาจะขยายตัวอยางตอเนือ
่ งโดย
เฉพาะในภาคขนสง ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนการประหยัดพลังงานของภาครัฐสง
ผลใหผูบริโภคบางสวนไดเปลี่ยนมาใชพลังงานทางเลือก เชน Gasohol,
Bio-diesel และ NGV มากขึ้น ขณะที่ความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีจะ
ยังคงขยายตัวอยางตอเนือ
่ งสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ความ
ตองการใชนาํ้ มันของประเทศคาดวาจะปรับลดลงเนือ
่ งจากระดับราคาน้าํ มันที่
ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากเหตุการณ ความไมสงบของประเทศ
ในกลุม
 ตะวันออกกลาง และเกาหลีเหนือ
สําหรับแนวโนมราคาผลิตภัณฑ คาดวายังอยูในระดับสูงทั้งราคาน้ํามันดิบ
และราคาน้ํามันสําเร็จรูป เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไมสงบของประเทศ

ในกลุม
 ตะวันออกกลางตามกลาวขางตนและความตึงตัวดานอุปทาน เชนเดียว
กับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีที่คาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงตัวดาน
อุปทานขณะทีค
่ วามตองการสูงขึ้นเมื่อเริ่มเขาสูชวงฤดูการผลิต (Peak

Season)

