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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงิน ปตท.

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ
ป 25481.
ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษท
ั ยอย
ในป 2549 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกขยายตัวเพิม
่
ขึน
้ ในอัตรารอยละ 5.0 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ซึ่งเศรษฐกิจขยาย
ตัวทีร่ อ
 ยละ 4.5 โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจในเอเชียโดยเฉพาะ
จีนและอินเดียเปนแรงผลักดันที่สําคัญ รวมถึงเศรษฐกิจยุโรป ตะวัน
ออกกลางและแอฟริกาที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น แมจะเผชิญกับความผันผวน
ของราคาน้ํามัน ราคาสินคาโภคภัณฑ ตลาดเงินและตลาดทุนโลก
สําหรับประเทศไทยในป 2549 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขน
้ึ
เล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2548 จากการสงออกทีข
่ ยายตัว ในขณะทีก
่ าร
นําเขาชะลอตัวลง อุปทานดานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมชะลอลง
จากปกอ
 น เนือ
่ งจากไดรบ
ั ผลกระทบจากราคาน้าํ มันทีท
่ รงตัวในระดับสูง
สําหรับอุปสงคในประเทศชะลอตัวลงจากปกอ
 น โดยในป 2549 การ
บริโภคของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย แมวาการลงทุนภาคเอกชน
จะชะลอตัว โดยดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตรารอยละ
1.3 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ทีข
่ ยายตัวในอัตรารอยละ 0.6 สําหรับสถานการณ
การใชปโ ตรเลียมโดยรวมของประเทศในป 2549 มีปริมาณลดลงรอยละ
0.1 โดยปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลดลงรอยละ 6.2 เนือ
่ งจากราคาขาย
ปลีกดีเซลปรับสูงขึ้นอยางตอเนือ
่ งภายหลังการยกเลิกการชดเชยราคา
น้ํามันในป 2548 สําหรับปริมาณการใชน้ํามันเบนซินลดลงรอยละ 0.5
เมื่อเทียบกับป 2548 อยางไรก็ดี ปริมาณการใช LPG ขยายตัวสูงขึ้นมาก
โดยเฉพาะภาคการขนสงเนือ
่ งจากการชดเชยราคา LPG ของรัฐบาล
ในไตรมาส 4 ป 2549 (Q4/2549) ปตท.และบริษท
ั ยอยมีรายไดจาก
การขาย 280,562 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ป 2548 (Q4/2548)
จํานวน 36,232 ลานบาท หรือคิดเปน 14.8% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย
ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมทั้งคาใชจายอื่นและรายได
อื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 30,376 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก Q4/2548 จํานวน 3,179 ลานบาท หรือคิดเปน 11.7% มีสวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 1,368 ลานบาท ลดลง
จาก Q4/2548 จํานวน 3,259 ลานบาท หรือคิดเปน 70.4% และมีกําไร
สุทธิจาํ นวน 15,559 ลานบาท ลดลงจาก Q4/2548 จํานวน 1,589 ลานบาท
หรือคิดเปน 9.3%
สําหรับผลการดําเนินงานของป 2549 ปตท.และบริษท
ั ยอยมีรายได

จากการขายจํานวน 1,213,985 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 287,716 ลานบาท
หรือคิดเปน 31.1% จากชวงเดียวกันของปกอน มี EBITDA จํานวน
142,675 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 28,631 ลานบาทหรือคิดเปน 25.1% มีสวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 19,139 ลานบาท
ลดลงจํานวน 2,512 ลานบาทหรือคิดเปน 11.6% และมีกําไรสุทธิ 95,261 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 9,739 ลานบาทหรือคิดเปน 11.4% สวนหนึ่งเนื่องมาจากมีกําไร
จากการจําหนายหุนสามัญของบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
(RRC) (หลังภาษี) จํานวน 6,682 ลานบาท และมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ น
9,925 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีกาํ ไรจากการปรับโครงสรางหนีข
้ อง
RRC จํานวน 5,417 ลานบาท และมีกา
ํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นเพียง
0.68 ลานบาท
ทัง้ นี้ สําหรับผลประกอบการ Q4/2549 และป 2549 (เทียบกับชวง
เวลาเดียวกันของปกอ
 น) ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทยอย
และบริษัทรวม และเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทในเครือ
ที่มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ บมจ.บางจากปโตรเลียม (BCP) สงผลใหสัดสวนการลงทุนใน BCP
เพิ่มขึ้นจาก 7.56% เปน 29.75% และเปลี่ยนสถานะ BCP จากบริษท
ั อืน
่
ที่เกี่ยวของกันเปนบริษัทรวมของ ปตท.
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 RRC ไดเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนทัว่ ไป (IPO) ทั้งในสวนที่เปนหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิม
ที่ถือโดย ปตท. สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน RRC ลดลงจาก
100.00% เปน 48.75% และ RRC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัท
รวมของ ปตท.
ในไตรมาสที่ 2 ป 2549 ปตท.เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ไออารพซ
ี ี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ตามวิธีสวนไดเสีย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี
โปลีเมอส จํากัด (HMC) โดยมีสัดสวนการถือหุนใน HMC 41.443% ทําให
HMC มีสถานะเปนกิจการรวมคาของ ปตท.
ในป 2549 ปตท.ไดนําบริษัทยอยไดแก พีทีที ไอซีที จํากัด, บริษท
ั พีทท
ี ี
โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด และกิจการรวมคา ไดแก บริษท
ั พีทท
ี ี อาซาฮี
เคมิคอล จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวม
ทัง้ นี้ ผลประกอบการ Q4/2549 เทียบกับ Q4/2548 และ ป2549 เทียบกับ
2548 สรุปได ดังนี้
: ลานบาท
เพิ่ม(ลด)

หนวย
Q4/2549

Q4/2548

เพิ่ม(ลด)
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2548
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กาซ ฯ 2/
62,981
54,013
8,968
16.6%
244,684
208,930
35,754 17.1%:
ปตท.สผ.
18,313
17,592
721
4.1%
76,419
59,373 17,046 28.7%:
การกลัน
่ 3/
34,420
(34,420)
-76,389
141,275 (64,886)(45.9%):
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ปตท.สผ.
14,462
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372
(372)
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ปโตรเคมี 4/ 6,035
1,420
4,615
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1,740
22,594 1,298.6%:
อืน
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54
(61)
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(376)
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รายการ
ระหวางกัน
(111)
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(662)
(120.2%)
(630)
62
(692) (1,128.1%)
EBIT
24,166
22,234
1,932
8.7%
115,920
19,354
20.0%:
96,566
น้ํามัน 1/
(880)
1,245
(2,125)
(170.7%)
2,949
(2,215) (42.9%):
5,164
กาซ ฯ 2 /
8,866
7,576
1,290
17.0%
39,235
1,939
5.2%:
37,296
ปตท.สผ.
11,138
11,454
(317)
(2.8%)
48,415
7,793
19.2%:
40,622
การกลัน
่ 3/
(68)
68
- 5,728
11,868 (6,140)
(51.7%):

ปโตรเคมี 4/
5,392
1,196
4,196
350.8%
21,642
1,313
20,329 1,548.1%:
อืน
่ ๆ 5/
40
(66) 106
161.3%
(668) (392)
(276)
(70.4%):
รายการ
ระหวางกัน
(390)
896
(1,286)
(143.4%)
(1,381)
(298.7%)
695
(2,076)
กําไรสุทธิ
15,559
17,149
(1,589)
(9.3%)
95,261
9,739
11.4%
85,521
กําไรสุทธิ
ตอหุน(บาท/หุน)5.54
6.14
(0.59)
(9.3%)
34.02
30.57
3.45
11.4%
หมายเหตุ : 1/
รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล (Oil Trading)
บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) บริษท
ั รีเทล
บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL)
2/
รวมบริษท
ั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท
ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M) และบริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น
จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด (PTT NGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) และบริษัทพีทีที ยูทิลิตี้
จํากัด (PTTUT) ตั้งแต ธ.ค. 48
3/
รวมงบการเงินบริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)
ในชวงที่ RRC มีสถานะเปนบริษัทยอย
4/
รวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท ปตท.
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) บริษท
ั บางกอก
โพลีเอททีลีน จํากัด (BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) และรวมบริษท
ั
พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ตั้งแตเดือนกันยายน 2549 และรวมบริษท
ั
พีทท
ี ี อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC)
ตามสัดสวนการถือหุนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549
5/
รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และ
บริษัท
พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTTICT)
* กลุมธุรกิจน้ํามัน (รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) และธุรกิจคาสากล (Oil Trading))
รายไดจากการขายใน Q4/2549 เพิ่มขึ้น 2,360 ลานบาทหรือคิดเปน 1.1% ปริมาณ
ขาย
ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 1,459 ลานลิตร หรือคิดเปน 11.9% จาก 12,271 ลานลิตร
หรือเทียบเทา 838,955 บารเรลตอวันใน Q4/2548 เปน 13,730 ลานลิตร หรือเทียบเทา
938,705 บารเรลตอวันใน Q4/2549 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนการคาสากล
โดยสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้าํ มันอากาศยาน
นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในไตรมาสนี้ ที่สูงขึ้นกวาไตรมาสเดียว
กันของปกอน อันเนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
ในไตรมาสนี้ลดลงจาก 1,782 ลานบาท ใน Q4/2548 เปนขาดทุนกอน
หักดอกเบี้ย ภาษี คาเสือ
่ มราคาและคาตัดจําหนายรวมทัง้ คาใชจา ยอืน
่ และรายไดอน
่ื
EBITDA

ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (Negative EBITDA) จํานวน 353 ลานบาท เนือ
่ งจาก
การลดลงของกําไรขัน
้ ตนตอหนวยจากการขายน้าํ มันในประเทศ และมีคา ใชจา ยใน
การขายและบริหารเพิ่มขึ้น 1,461 ลานบาท หรือคิดเปน 42.54% โดยสวนใหญเปนผล
มาจากการตั้งสํารองและตัดเปนคาใชจายสําหรับภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนน้ํามัน
คางนานป 2540 ? 2546 ซึ่งมีโอกาสไดรับเงินคืนลาชาจํานวน 1,148 ลานบาท และประ
มาณการผลเสียหายจากคดีความเรือ
่ งการกอสรางคลังน้าํ มันลําลูกกาและสระบุรี
จํานวน 206 ลานบาท
้ และภาษี
EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจาก 1,245 ลานบาท เปนขาดทุนกอนหักดอกเบีย
(Negative EBIT) 880 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการลดลงของ EBITDA ดังกลาว
ขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย

สําหรับผลประกอบการป 2549 นั้น รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพิ่มขึ้น
190,180 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.6% โดยมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 3,919 ลานลิตร
หรือเพิ่มขึ้น 7.3% จาก 53,349 ลานลิตร หรือเทียบเทา 919,348 บารเรลตอวัน
ในป2548 เปน 57,268 ลานลิตร หรือเทียบเทา 986,883 บารเรลตอวันในป 2549
โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการขายน้ํามันในประเทศและการคาสากล ทั้งนี้
การเพิ่มสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสท น้ํามันอากาศยาน
แกสโซฮอล แนฟทา และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นยังเปนผล
จากราคาขายน้าํ มันเฉลีย
่ ในป 2549 ที่สูงกวาราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในป 2548
อันเนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
ลดลง 2,249 ลานบาทจาก 7,253 ลานบาทในป 2548 เปน 5,003
ลานบาทในป 2549 หรือลดลง 31.0% ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไร
ขั้นตนตอหนวยจากการขายน้าํ มันในประเทศ ในขณะทีค
่ า ใชจา ยจากการขาย
และบริหารในป 2549 เพิ่มขึ้น 3,713 ลานบาท หรือคิดเปน 35.5%
EBITDA

ป 2549 ลดลงจากป 2548 จํานวน 2,215 ลานบาท หรือคิดเปน 42.9%
สาเหตุมาจากการลดลงของ EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย
EBIT

* กลุม
 ธุรกิจกาซธรรมชาติ
รายไดจากการขายใน Q4/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q4/2548 จํานวน 8,968 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 16.6% เนื่องจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ดจากหนวย
ควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 135 ลานลูกบาศกฟต
ุ ตอวัน
(mmcfd) จาก 2,940 mmcfd ใน Q4/2548 เปน 3,075 mmcfd ใน Q4/2549
(ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือเพิ่มขึ้น 4.6% จากความตองการ
ใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในสวนของลูกคาทุกกลุมยกเวนผูผ
 ลิตไฟฟารายเล็ก ( SPP)
เนือ
่ งจากการหยุดซอมบํารุงตามแผนการผลิตและจากอุปกรณการผลิตชํารุด
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 919,218 ตันใน
Q4/2548 เปน 943,844 ตัน ใน Q4/2549 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซือ
้ มาจาก
ผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 53,235 ตัน ใน Q4/2548 และ 58,591 ตัน ใน Q4/2549
เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 2.7% ทั้งนี้ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่อง

จากความสามารถในการผลิตทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ จากการทีโ่ รงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ได
เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแต ม.ค. 2548 โดยในไตรมาสนีโ้ รงแยกกาซฯ
หนวยที่ 5 มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) อยูที่ 86% เพิ่มขึ้นจาก
Q4/2548 ที่ 65% แมวาในไตรมาสนี้ โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 Shutdown อยางไร
ก็ดี Utilization rate เฉลีย
่ ของโรงแยกกาซฯ ปตท. หนวยที่ 1-5 ในไตรมาสนี้เพิม
่
ขึ้นจาก 88.60% ใน Q4/2548 เปน 91.73%
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : ตัน
Q4/2549
Q4/2548
เปลี่ยนแปลง 2549
2548
เปลี่ยนแปลง
ตัน
%
ตัน
%
LPG
505,123
490,538 14,585 3.0% 1,968,666 1,933,10
835,5581. 8%
กาซอีเทน
253,119
240,389 12,730 5.3%
979,763
831,893
147,870 17.8%
กาซโพรเพน
63,340
59,930
3,410 5.7% 239,127
221,062
18,065
8.2%
กาซโซลีน
ธรรมชาติ
122,262
128,361 (6,099) (4.8%) 480,489
475,848
1.0%
4,641
รวม
943,844
919,218 24,626 2.7% 3,668,045 3,461,911
206,134 6.0%
ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้ลดลง 54 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน
จากราคาเฉลีย
่ 531 US$/ton ใน Q4/2548 เปน 477 US$/ton ใน Q4/2549
ในขณะที่ราคาเฉลีย
่ เอทธิลน
ี (Ethylene), ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน (Propylene), ราคา
High Density Polyethylene (HDPE), ราคา Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (South east Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของ
ประเทศสิงคโปร (MOP?S) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามราคาน้ํามัน
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ
ปตท.สูงขึ้นเชนกัน

US$/ton)

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอา งอิงทีใ่ ชประกอบการคํานวณราคาขาย
ผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : US$/ton
เปลี่ยนแปลง

Q4/2549

1/
+80+18.6%
Ethylene 2/
+237+25.7%

477

LPG

1,159

Q4/2548

เปลี่ยนแปลง

531

US$

%

2549

-54 -10.3%

2548
512

886 +273+30.8% 1,157

US$

432
920

%

2/
1,157
+179+18.9%

Propylene

High Density
Polyethylene 2/

1,274

980 +177+18.1% 1,127
1,087 +187+17.2% 1,234

948
1,035

+199+19.3%
Polypropylene2/1,275
1,097 +178+16.3% 1,228
1,061
+167+16.1%
Naphtha 3/
483
457
+26+5.6%
515
424
+90+21.2%
หมายเหตุ
1/
ราคา Contract Price (CP) ทัง้ นี้ ในสวนของการขายในประเทศ
รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 315 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ทีร่ ะดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 เปนตนมา
2/
ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia
? Spot)

3/

ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP?S)

ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
1,568 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 18.0% สาเหตุหลักเนือ
่ งจากปริมาณการจําหนายกาซ
และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ตนทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ปริมาณกาซฯ และราคาซื้อกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น
EBITDA

ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,290 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 17.0 % เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน
ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของคาเสือ
่ มราคาของบริษท
ั ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด TTM (T)
EBIT

รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับป 2549 เพิ่มขึ้น 35,754 ลานบาท
จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 17.1% เนื่องมาจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ดจาก
หนวยควบคุมจุดกลัน
่ ตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึน
้ จํานวน 88 mmcfd
จาก 2,996 mmcfd เปน 3,084 mmcfd (ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1
ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือเพิ่มขึ้น 2.9% โดยเปนการขายที่เพิ่มขึ้นในลูกคาทุก
กลุมยกเวน SPP
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก
3,461,911 ตันในป 2548 เปน 3,668,045 ตันในป 2549 หรือเพิ่มขึ้น
6.0% (รายละเอียดตามตารางขางตน) ทั้งนี้ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
มีสาเหตุหลักเนื่องจากความสามารถในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของ
โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 โดยป 2549 มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต
(Utilization Rate) อยูที่ 83% เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่ 63% อยางไรก็ดี
โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1 มีการทํา Shutdown 16 วันใน Q1/2549 ,
โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 มีการทํา Shutdown 8 วันใน Q4/2549,
โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 3 มีการทํา Shutdown 18 วันใน Q3/2549 และ

โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 มีการทํา Shutdown 11 วัน ใน Q2/2549
สงผลให Utilization Rate เฉลีย
่ ของโรงแยกกาซฯ ปตท. หนวยที่
1-5 ป 2549 อยูที่ระดับ 90.10%
ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในป 2549 เพิ่มขึ้น
80 US$/ton จากราคาเฉลีย
่ 432 US$/ton ในป 2548 เปน 512 US$/ton
ในป 2549 รวมทัง้ ราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene), ราคาเฉลี่ยโพรพิลีน
(Propylene), ราคา High Density Polyethylene (HDPE), ราคา
Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South
east Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร
(MOP?S) ที่เพิ่มขึ้นจากป 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน
และสงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ
ปตท.สูงขึ้นดวยเชนกัน
ป 2549 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 2,696 ลานบาทจากป 2548
หรือเพิ่มขึ้น 6.4% เนือ
่ งจากการราคาขายและปริมาณการขายกาซฯ และ
ผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีใน Q1/2549 ปตท. ไดใหสวน
ลดคาขายแก EGAT เพือ
่ นําไปบรรเทาผลกระทบจากคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ
(Ft) จํานวน 1,323 ลานบาท
EBITDA

ป 2549 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,939 ลานบาท จากป 2548
หรือเพิ่มขึ้น 5.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจายก็เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคา
ของบริษท
ั ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด TTM (T)
EBIT

* บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ใน Q4/2549 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขาย
(รวมรายไดคา ผานทอ) จํานวน 18,313 ลานบาท เพิ่มขึ้น 721 ลานบาทหรือเ
พิ่มขึ้น 4.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา โดยราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ย
ใน Q4/2549 เพิ่มขึ้นเปน 35.92 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
(US$/boe) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกัน
ของปกอนที่ 31.59 US$/boe อยางไรก็ดี ปริมาณการขายใน Q4/2549
ลดลงเปน 165,465 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน (boe/d) เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการขายไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 171,333 boe/d โดยปริมาณ
ขายที่ลดลงสวนใหญเปนผลมาจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการ
B8/32&9A, การขายน้า
ํ มันดิบของโครงการนางนวลและการขายกาซธรรมชาติ
ของโครงการ
เยตากุน

ในไตรมาสนี้จํานวน 14,462 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอ
 น 50 ลานบาทหรือ 0.3% เนื่องมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ
อยางไรก็ดี ในไตรมาสเดียวกันของปกอ
 นมีการรับรูก
 าํ ไรกอนภาษีทางบัญชี
จํานวน 507 ลานบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษท
ั ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
EBITDA

EBIT

ในไตรมาสนี้จํานวน 11,138 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ

ปกอน 317 ลานบาท หรือลดลง 2.8% คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 367 ลานบาท สวนใหญเนือ
่ งจากคาเสือ
่ มราคาของโครงการ B8/32 & 9A
และ S1 ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น
รายไดจากการขายจํานวน 76,419 ลานบาทในป 2549 เพิ่มขึ้น 17,046 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 28.7% เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในปนี้ที่เพิ่มขึ้นจาก 29.37
US$/boe ในป 2548 เปน 36.52 US$/boe หรือเพิ่มขึ้น 24.3% และปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้นจาก 153,531 boe/d ในป 2548 เปน 169,348 boe/d ในป 2549 โดยปริมาณ
ขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมโครงการ
B8/32&9A, การขายกาซฯของโครงการไพลิน, บงกชและยาดานา รวมทัง
้ การขาย
น้าํ มันดิบของโครงการ S1 สําหรับปริมาณขายของโครงการเยาตากุนมีปริมาณ
ลดลง
EBITDA ป 2549 จํานวน 63,313 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอ
 น 13,262 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.5% เนือ
่ งมาจากราคาขายและ

ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว

ป 2549 จํานวน 48,415 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอ
 น 7,793 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น
5,469 ลานบาท เนือ
่ งจากคาเสือ
่ มราคาของโครงการ B8/32 & 9A, S1
และ PTTEP1 ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการตัดจําหนายสวน
เกินเงินลงทุนจากการเขาซื้อหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี จํากัด และ
บริษท
ั บี8/32 พารทเนอร จํากัด
EBIT

* บริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)
ในป 2549 รายไดจากธุรกิจการกลัน
่ ลดลงจํานวน 64,886 ลานบาทจาก
ป 2548 หรือลดลง 45.9% ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC
จากบริษท
ั ยอยเปนบริษท
ั รวมของ ปตท. ตั้งแต 5 มิถุนายน 2549 EBITDA
ในป 2549 ลดลง 6,736 ลานบาท หรือคิดเปน 51.0% จาก 13,205 ลานบาท
ในป 2548 เปน 6,469 ลานบาท ในป 2549 และ EBIT ลดลง 6,140 ลานบาท
หรือคิดเปน 51.7% จาก 11,868 ลานบาทเปน 5,728 ลานบาท เนือ
่ งจากการ
เปลี่ยนสถานะของ RRC ดังที่ไดกลาวขางตน
* กลุม
 ธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย BPE, PTTPE, PPCL, PTTCH, PTTPM,
PTTAC, HMC และ PTTPL
ใน Q4/2549 รายไดจากบริษัทยอยกลุมธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก
Q4/2548 จํานวน 12,811 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 144.6% สาเหตุหลักเนื่องจาก
การรับรูผ
 ลการดําเนินงานของ PTTCH ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปน
บริษัทยอยของ ปตท.ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 และการรับรูผ
 ลการดําเนินงาน
ของ HMC ภายหลังการเขาซื้อหุนในเดือนสิงหาคม 2549 และมีสถานะเปนกิจ
การรวมคาของ ปตท.
ของธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก 1,420 ลานบาทใน Q4/2548 เปน
6,035 ลานบาทใน Q4/2549 และ EBIT เพิ่มขึ้นจาก 1,196 ลานบาทใน Q4/2548
EBITDA

เปน 5,392 ลานบาทใน Q4/2549 โดยมีเหตุผลหลักเนือ
่ งมาจากการรวมผลการดํา
เนินงานของ PTTCH และ HMC ดังกลาวขางตน
ในป 2549 รายไดจากธุรกิจปโตรเคมีเพิ่มขึ้นจาก 15,523 ลานบาทในป 2548
เปน 76,676 ลานบาทในป 2549 สําหรับ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 1,740 ลานบาท ในป
2548 เปน 24,334 ลานบาท ในป 2549 และ EBIT เพิ่มขึ้นจาก 1,313 ลานบาท
ในป 2548 เปน 21,642 ลานบาทในป 2549 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการรับรู
ผลการดําเนินงานของ PTTCH และ HMC
* กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q4/2549 ลดลงจาก Q4/2548 จํานวน 1,589
ลานบาทหรือลดลง 9.3% และ
กําไรสุทธิ ป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 9,739 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 11.4%
ใน Q4/2549 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 15,559 ลานบาท หรือคิดเปน
5.54 บาทตอหุน
 ลดลงจาก Q4/2548 จํานวน 1,589 ลานบาท หรือคิดเปน 9.3%
อันเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามทีไ
่ ดกลาวขางตน
รวมถึง
: ใน Q4/2549 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง
3,259 ลานบาทหรือคิดเปน 70.4% จาก 4,628 ลานบาทใน Q4/2548 เปน
1,368 ลานบาทใน Q4/2549 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสถานะของ
PTTCH และบริษัทรวมเปนบริษัทยอย รวมถึง
บริษท
ั ในเครือกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่ มีผลประกอบการลดลง เนือ
่ งจาก
คาการกลั่นที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
บริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีมีผลประกอบการลดลง อันเนื่อง
มาจากการรวมผลขาดทุนใน Q4/2549 ของ IRPC อันเนือ
่ งมาจากการหยุด
ซอมบํารุงตามแผน (Scheduled Plant Shut Down) ประมาณ 30 วัน ในขณะที่
Q4/2548 ยังไมมก
ี ารรับรูผ
 ลประกอบการของ IRPC สวนผลประกอบการของ
ธุรกิจอะโรเมติกสมีผลประกอบการดีขึ้นเนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ 19% อันเปนผลมาจากการใชกําลังการผลิตเพิ่มของ Condensate
Splitter จาก 50,000 บารเรลตอวัน (KBD) เปน 55,000 KBD และสามารถผลิต
พาราไซลีนไดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน Adsorbent และ Rotor Plate ใน Parex
Unit ในไตรมาส 3/2549 ทําใหปริมาณขายพาราไซลีนเพิ่มขึ้น และราคาขาย
ผลิตภัณที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหมีสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
(Product to Feed Margin) สูงขึ้น จาก 113 US$/ton ใน Q4/2548 เปน
159 US$/ton ใน Q4/2549 หรือเพิ่มขึ้น 41%
เปนดังนี้

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง %
บริษัทรวมกลุม

Q4/2549

Q4/2548

เปลี่ยนแปลง

%

2549 2548

ธุรกิจการกลั่น
1,164
13,376 336
3%
บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจปโตรเคมี
18
7,794- 3,145 -40%
บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจน้ํามัน
9
16
2
13%
บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจกาซ
127
157
202 129%
บริษัทรวมกลุม
ธุรกิจอื่น
50
308
93
30%
รวม
1,368
21,651-2,512 -12%

2,892
1,555

-1,728

-60% 13,712

-1,537

-99% 4,649

-13

22

-168%

67

60

90%

127

-77

-61%

4,628

-3,260

18
359
401

-70% 19,139

: ใน Q4/2549 มีกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 1,854 ลานบาท และใน
Q4/2548
มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 363 ลานบาท
: ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 739 ลานบาทใน Q4/2549
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน หรือคิดเปน 0.9%
: ภาระภาษีเงินไดใน Q4/2549 เพิ่มขึ้น 1,764 ลานบาท หรือคิดเปน 25.4%
จากไตรมาสเดียวกันของปกอ
 น
ในป 2549 มีกําไรสุทธิ 95,261 ลานบาท หรือคิดเปน 34.02 บาทตอหุน เพิ่มขึ้น
จากป 2548 จํานวน 9,739 ลานบาท หรือคิดเปน 11.4% ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมา
จากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ และน้ํามัน ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
ขางตน รวมถึง
: ในป 2549 มีกาํ ไรจากการขายหุน
 RRC (หลังภาษี) จํานวน 6,682 ลานบาท
ในขณะที่ ป 2548 มีกาํ ไรจากการปรับโครงสรางหนีข
้ อง RRC สุทธิจาํ นวน
5,417 ลานบาท
: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในป 2549 ลดลง
2,512 ลานบาท จากป 2548 (ป 2549 รวมสวนแบงกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ น
3,827 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน
1,074 ลานบาท) ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
- สวนแบงกําไรจากบริษท
ั ในเครือกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่ ในป 2549 เพิ่มขึ้น
เล็กนอย เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC จากบริษท
ั ยอยเปนบริษท
ั รวม
ในขณะที่ ผลประกอบการของธุรกิจการกลัน
่ ลดลงอันเนือ
่ งมาจากคาการกลัน
่
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และการหยุดซอมบํารุงตามแผน
(Scheduled Plant Shut down) ของบริษท
ั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้
คาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory

ลดลงจากประมาณ 7.59 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน ป 2548
เปนประมาณ 5.93 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2549
gain/loss)

- สวนแบงกําไรจากบริษท
ั ในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีในป 2549
ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยน
สถานะของ PTTCH จากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย แมวาจะเริ่มบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนใน IRPC ตามวิธีสวนไดเสียตั้งแต Q2/2549 รวมถึง ATC มีผลประกอบ
การที่ดีขึ้น
: ในป 2549 มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 9,925 ลานบาท ในขณะ
ที่ในป 2548 มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 0.68 ลานบาท
: ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 2,194 ลานบาทในป 2549
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน หรือคิดเปน 24.9% เนื่องจาก ในป
2549 ปตท. มีการกูยืมเงิน การเบิกเงินกู และการออกและเสนอขายหุนกู ดังนี้
เดือนเมษายน
เงินกูยืมจํานวน 23,000 ลานเยน
เดือนพฤษภาคม
หุนกูไมมีหลักประกันไมดวยสิทธิ 1/2549 จํานวน
4,000 ลานบาท
เดือนตุลาคม
หุนกูไมมีหลักประกันไมดวยสิทธิ 2/2549 จํานวน
12,000 ลานบาท
เดือนพฤศจิกายน
เงินกูยืมจํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ
: ภาระภาษีเงินไดในป 2549 เพิ่มขึ้น 10,317 ลานบาท หรือคิดเปน 40.4%
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน อันเนื่องมาจากผลกําไรที่เพิ่มขึ้น
2.
การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับสิ้นป
2549 เปรียบเทียบสิ้นป 2548
ในระหวางป 2548 ปตท.มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอย
ดังนัน
้ ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549 ไดนํางบดุลของ PTTEP, PTTCL, SBECL, RBA, PTTT,

PTT NGD, PTTLNG, PPCL, PTTCH, PTTPM, PTTUT, Enco, PTTICT,
PTTPL, TTM(T), TTM(M), DCAP, PTTAC และ HMC มาจัดทํางบดุลรวม

ของ ปตท.และบริษท
ั ยอย

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับสิ้นป 2549 เปรียบเทียบ
กับสิ้นป 2548
สินทรัพย
ป 2549 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 751,453 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นป 2548 จํานวน 101,647 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.6% โดยสินทรัพย
หมุนเวียนเพิม
่ ขึ้นจํานวน 31,416 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 13,365 ลานบาท โดยเงิน
สดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มทุนของ PTTCH, ลูกหนีก
้ ารคา
26,567 ลานบาท และพัสดุคงเหลือ 2,020 ลานบาท อยางไรก็ตาม สินคา
คงเหลือลดลง 8,384 ลานบาทและลูกหนี้อื่นลดลง 3,701 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 70,231 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ

มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 33,656
ลานบาทสวนใหญเนือ
่ งมาจากการเปลีย
่ นแปลงสถานะของ RRC จากบริษท
ั
ยอยเปนบริษัทรวม การเพิ่มทุนใน BCP ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่เกี่ยว
ของกันเปนบริษัทรวมของ ปตท. และการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน IRPC ตาม
วิธีสวนไดเสีย ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น 31,754 ลานบาทซึง่ สวน
ใหญเปนสินทรัพยของทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ของ ปตท., สินทรัพยสุทธิเพื่อการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียม เชน โครงการอาทิตย, โอมาน 44, S1, ไพลิน ของ
ปตท.สผ. และโครงการสวนขยายกําลังการผลิต I4-1 ของ PTTCH, สินทรัพย
ไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 11,068 ลานบาทเนื่องจากการเขาซื้อหุนสามัญของ HMC
และการซือ
้ หุน
 เพิ่มทุนของ PTTCH เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 1,040
ลานบาท อันเนื่องมาจากเงินลงทุนของ HMC ในบริษท
ั ระยองโอเลฟนส จํากัด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินลงทุนในกองทุนรวม ในขณะที่เงินจายลวงหนา
คาซือ
้ กาซฯ ลดลง 3,148 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง
3,306 ลานบาท

หนี้สิน
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 397,131 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปนจํานวน
25,757 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.9% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน
19,565 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจํานวน 16,674
ลานบาท ซึง่ สวนหนึ่งเปนผลมาจากเจาหนี้การคา RRC ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอย
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 3,815 ลานบาท ในขณะที่เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 1,812 ลานบาท
หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 6,193 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินจาก
ประมาณการหนืส
้ น
ิ คารือ
้ ถอนอุปกรณการผลิตของ PTTEP 3,693 ลานบาท
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,154 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
628 ลานบาท ทั้งนี้ในป 2549 ปตท. และบริษท
ั ยอยไดกย
ู ม
ื เงินระยะยาวและออก
หุนกูจํานวนรวม 52,749 ลานบาท โดยในป 2549 ปตท. มีการกูเงินจากสถาบัน
การเงินตางประเทศจํานวน 23,000 ลานเยนพรอมทั้งทํา Participating SWAP
เพื่อเปลี่ยนภาระเงินกูยืมจากสกุลเยนเปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวนเทียบเทา
196.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ, การออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน
รวมทัง้ สิ้น 16,000 ลานบาทในป 2549 และกูยืมเงิน (Club Loan) จํานวน 300
ลานเหรียญสหรัฐฯ และไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว หุนกูและพันธบัตรรวม
จํานวน 27,451 ลานบาท
กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่
31 ธ.ค. 49)
รวมภายใน 1 ป

ปตท.

ปตท. สผ.

DCAP

PTTNGD

PTTUT

TTM(T)

(31 ธ.ค.50)
เกิน 1 ป แต
ไมเกิน 2 ป
เกิน 2 ป แต
ไมเกิน 5 ป
2,083.27
เกิน 5 ป
6,793.28
รวม
8,876.55

11,391.85 7,002.59

กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่
31 ธ.ค. 49)
ภายใน 1 ป
(31ธ.ค.49)
21403.17
เกิน1ปแต
ไมเกิน 2 ป
10325.17
เกิน 2ป แต
ไมเกิน 5 ป
58609.50
เกิน 5 ป
128,830.07
รวม
219167.91

TTM(M)

8,405.21
51,444.78

-

-

32.00

73.50

-

-

-

220.50

--

-

679.43

104,829.78 2,203.82 476.00

-

1,747.14

176,071.62 9,206.41 770.00

32.00

2,426.57

PPCL

HMC

รวม

PTTCH

-

-

37.30

-

-

37.30 1809.16

120.56

971.88

466.03

-

586.59

971.88

652.72

2436.36
-

727.32

2939.43

12314.02
19498.97

เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและ
เกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุล
เงินตางประเทศ ดังนี้
: ลานบาท
เงินกูยืม
ระยะยาว
ปตท.
ปตท. สผ.
สกุลเงินบาท 125,518.00
สกุลเงินตาง
ประเทศ
50,553.62 9,206.41
8,876.55
รวม
176,071.62 9,206.41
8,876.55

DCAP

PTTNGD

770.00

32.00

-

-

770.00

32.00

PTTUT

TTM(T)

2,426.57
2,426.57

สัดสวนเงินกู
ระยะยาวสกุล
ตางประเทศ
ตอยอดเงินกู
ระยะยาว
ทั้งหมด (%)
100.00
เงินกูยืม
ระยะยาว
สกุลเงินบาท
สกุลเงินตาง
ประเทศ
รวม
สัดสวนเงินกู
ระยะยาวสกุล
ตางประเทศ
ตอยอดเงินกู
ระยะยาว
ทั้งหมด (%)
36.96

28.71 100.00

TTM(M)

PPCL

-

HMC

-

971.88

586.59
586.59

971.88

100.00

-

-

PTTCH

727.32
727.32

-

-

รวม
7716.62

138162.39

11782.35
81005.52
19498.97
219167.91

60.43

ทั้งนี้ เงินกู หุนกู และพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 46,742 ลานบาท ค้าํ ประกัน
โดยกระทรวงการคลัง
สวนของผูถือหุน
ในป 2549 สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 354,322 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548
จํานวน 75,889 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.3% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสม
ที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 55,309 ลานบาทซึง่ เปนผลประกอบการของ ปตท.และ
บริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 95,261 ลานบาท ปรับลดดวยเงินปนผลจายจํานวน
39,898 ลานบาท สวนทีเ่ หลือเปนสํารองตามกฎหมายและสํารองเผือ
่ กองทุน
ประกันวินาศภัย
ในป 2549 ปตท. เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ
ผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษท
ั ในเครือ ปตท.ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (ESOP
Scheme) ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระ
แลวเพิ่มขึ้น 76.80 ลานบาท (7,679,900 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เพิ่มขึ้น 1,329 ลานบาท
สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น รวมสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพิ่มขึ้นจํานวน
18,874 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่เพิ่ม
ขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน


ในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 808 ลานบาท
สภาพคลอง
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2549 มีกระแสเงินสดสุทธิ
เพิ่มขึ้นจํานวน 13,365 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยก
มาจากปทแ
่ี ลวจํานวน 73,441 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 86,806
ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
จํานวน (ลานบาท)
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นในเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิในป 2549
เงินสดตนงวด
เงินสดสุทธิปลายงวด

104,471
(77,338)
(13,186)
(668)
87
13,365
73,441
86,806

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 104,471 ลานบาท
เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนจํานวน 95,261 ลานบาท
ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการหลักที่ปรับเพิ่มขึ้น
ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย 26,755 ลานบาท
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 18,652 ลานบาท คาใชจา ยในการ
สํารวจตัดจําหนาย 1,702 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,861 ลานบาท
และรายการหลักทีป
่ รับลดประกอบดวยดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย 19,139 ลานบาท กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 7,130 ลานบาท
กําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ น 9,549 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
จํานวน 5,170 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา
พัสดุคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ในขณะที่เงินจายลวงหนาคาซือ
้ กาซฯ
ลดลง เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ภาษีเงินไดคางจายและคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 77,338 ลานบาท สวนใหญ
เนือ
่ งมาจากเงินจายลงทุนในทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณจาํ นวน 88,134 ลานบาท
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา 6,186 ลานบาทไดแกเงินลงทุนใน
PTTAC และ HMC เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,982 ลานบาทจาก
การลงทุนใน BCP เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน 1,056 ลานบาท ในขณะ
ทีม
่ เี งินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 13,756 ลานบาทอันเนื่อง
มาจากการขายหุน
 RRC รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
จํานวน 3,487 ลานบาท และเงินปนผลรับ 7,168 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 13,186 ลานบาท สวนใหญ
ประกอบดวย เงินสดรับจากการออกหุน
 สามัญและสวนเกินมูลคาหุน
 ของ
ปตท.และ PTTCH รวมจํานวน 11,317 ลานบาท เงินสดจากการกูยืมเงิน
ระยะยาว 36,749 ลานบาท เงินสดรับจากการออกหุน
 กู 16,000 ลานบาท

ในขณะที่มีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว ตั๋วเงินจาย หุนกูและพันธบัตรรวม
จํานวนทั้งสิ้น 28,451 ลานบาท และจายเงินปนผล 48,684 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
 ของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับป
2549 และป 2548 ซึง่ คํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํา
กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนดังนี้
การเงินรวม
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
1.50
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
29.63
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
7.69
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
15.52
ระยะเวลาชําระหนี้
23.19
Cash Cycle

อัตราสวนแสดงความสามารถ
ในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
12.43
อัตราสวนกําไรสุทธิ
8.93
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
36.91
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานอัตราสวนผล
ตอบแทนจากสินทรัพย
15.04
อัตราสวนผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถาวร
41.57
อัตราการหมุนของสินทรัพย
1.65
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

งบ
หนวย

2549
เทา

2548
1.51

เทา
เทา
วัน

1.22
11.53
31.22

1.10
12.15

เทา
วัน

55.53
6.48

46.82

เทา

14.02

วัน

25.67

วัน

12.03
%

14.12
11.68

%

7.57

%

30.11

%

13.60

%
เทา

37.98
1.77

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
เทา
1.12
1.33
อัตราสวนความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ย
เทา
13.75
14.10
อัตราสวนการจายเงินปนผล
%
30.92
30.26
กําไรตอหุนกําไรตอหุน
บาท/หุน
34.02
30.57
การเปลีย
่ นวิธก
ี ารบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ตามที่สภานักบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินและการบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ในบริษท
ั ยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ในบริษท
ั ยอย กิจการทีค
่ วบคุมรวมกัน และบริษท
ั รวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากวิธีสวนไดเสีย เปนวิธีราคาทุน ซึ่ง ปตท. เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีตั้งแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป อยางไรก็ตาม หาก ปตท.เปลี่ยนแปลง
วิธีการบันทึกบัญชีในป 2549 ในงบการเงินเฉพาะบริษัท บัญชีเงินลงทุนซึ่งบันทึก
โดยวิธรี าคาทุนจะลดลงจากวิธส
ี ว นไดเสีย 95,769 ลานบาท บัญชีสํารองผลขาด
ทุนเกินกวาเงินลงทุนจะลดลง 23 ลานบาท กําไรสุทธิสําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2549 จะลดลง 30,707 ลานบาท คงเหลือ 65,554 ลานบาท และสวนของผูถือหุน
ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะลดลง 95,746 ลานบาทคงเหลือ 192,086
ลานบาท
ความคืบหนาการฟองรองเกีย
่ วกระบวนการแปลงสภาพ ปตท.
ตอศาลปกครองสูงสุด
ตามที่เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกรวม 5 คน (ผูฟองคดี)
ไดยื่นฟองคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน
(ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษท
ั ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544
และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงือ
่ นเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2544 ซึ่งไดตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542 ในกระบวนการแปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนบริษท
ั
ปตท. จํากัด (มหาชน) และตอมาศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งลงวันที่ 4 กันยายน 2549
ใหรับคําฟองดังกลาว ซึ่งผูถูกฟองคดีไดทําคําใหการยื่นตอศาลแลว ภายหลังผูฟอง
คดีไดทาํ คําคัดคานคําใหการของผูถ
 ก
ู ฟองคดียน
่ื ตอศาลตามกระบวนการทางศาล
ปกครองและผูถูกฟองคดีไดทําคําใหการเพิ่มเติมยื่นตอศาลแลวเมื่อวันที่ 22 มกราคม
2550 ที่ผานมา
อนึ่ง ปตท.ไดยื่นคํารองสอดขอเขาไปเปนคูความในคดีนี้ดวย และศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําสั่งอนุญาตให ปตท. เขาเปนคูความไดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
ปจจุบน
ั คดีอยูร ะหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
3.

แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในป 2550
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกมีแนวโนมชะลอตัวตามประมาณการอุปสงค

ที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา
เนือ
่ งจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพยทเ่ี ปนผลจากการดําเนินนโยบาย
ทางการเงินที่เขมงวดในชวงที่ผานมา สงผลใหธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาและ
หลายประเทศออกมาตรการเพือ
่ รักษาสมดุลระหวางการควบคุมเงินเฟอและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะหหลายรายคาดวาอัตราดอกเบีย
้ ตามนโยบายทาง
การเงินของสหรัฐฯ จะคงอยูในระดับสูงสุด และจะปรับลดลงภายในป 2550 เพื่อรักษา
ระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะทีอ
่ ต
ั ราดอกเบีย
้ ตามนโยบายทางการเงินของ
ยุโรปและญี่ปุน จะปรับเพิ่มขึ้นอีกในระดับรอยละ 0.25-0.50 เพื่อสกัดกั้นภาวะเงินเฟอ
สวนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังคงขยายตัวในเกณฑดีอยางตอเนื่อง แตอาจจะไดรับผล
กระทบดานการสงออก เนือ
่ งจากแนวโนมการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูค
 า
ทั้งนี้ IMF คาดวาในป 2550 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตรารอยละ 4.9
แนวโนมราคาน้ํามันดิบดูไบ ในป 2550 จะทรงตัวในระดับสูง แตจะออนตัวลงเล็ก
นอยในระดับรอยละ 5 ? 10 โดยคาดวาราคาน้ํามันจะยังคงมีความผันผวนเชนเดียว
กับชวง 3 ปที่ผานมา ทั้งนี้คาดวาราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปจะอยูที่ระดับ 50 - 55
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยกําลังการผลิตน้ํามันดิบของกลุมนอกโอเปก
จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0 ? 1.8 ลานบารเรลตอวัน ซึง่ เพียงพอตอความตองการใช
น้าํ มันของโลกทีค
่ าดวาจะขยายตัวในระดับ 1.2 ? 1.5 ลานบารเรลตอวัน โดยรอยละ
50 ? 60 เปนการขยายตัวที่เกิดขึ้นในเอเชีย อยางไรก็ตามปญหาทางการเมืองใน
ประเทศผูส
 ง ออกน้าํ มันและตะวันออกกลางยังไมมท
ี า ทีจะคลีค
่ ลายลงในระยะเวลา
ใกลนี้ ทําใหตลาดน้ํามันมีความกังวล และสงผลตอเนื่องทําใหราคาน้ํามันสําเร็จรูป
และคาการกลัน
่ มีความผันผวน โดยคาดวาจะมีแนวโนมปรับลดลงเล็กนอยตามระดับ
ราคาน้าํ มันดิบ สวนแนวโนมของราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้นคาดวาจะยังทรงตัวใน
ระดับสูงเนื่องจากความตองการสวนเพิ่มมีมากกวากําลังการผลิตสวนเพิ่ม เนื่องจาก
การเลือ
่ นระยะเวลาการกอสรางแลวเสร็จของโครงการใหม โดยเฉพาะจากกลุม

ประเทศในตะวันออกกลางจากป 2550 เปนชวงป 2551-2553 และทําใหวฏ
ั จักรราคา
เริ่มเขาสูชวงขาลงอยางแทจริงในชวงปดังกลาว
สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2550 การเรงเบิกจายงบประมาณของภาครัฐ และการ
สานตอโครงการ Mega Project จะชวยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน กอปรกับแนว
โนมอัตราดอกเบี้ยขาลง สงผลใหการลงทุนภายในประเทศเปนปจจัยหลักในการขับ
เคลือ
่ นเศรษฐกิจควบคูก
 บ
ั การสงออกซึง่ มีแนวโนมชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
และการแข็งคาของเงินบาท ทัง้ นี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ คาดวาป 2550 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 4.5 อัตราเงินเฟอ
ลดลงอยูที่รอยละ 3.0-3.5 การใชนาํ้ มันสําเร็จรูปของประเทศคาดวาจะขยายตัว
ลดลงรอยละ 1 - 2 การใชกาซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟามากขึ้น ภายหลัง
จากทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 แลวเสร็จ สามารถทดแทนน้ํามันเตาในระดับ
14,000 บารเรลตอวัน สงผลใหการใชกา ซธรรมชาติขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0
สําหรับความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้น คาดวาจะขยายตัวในระดับ
1.2-1.5 เทาของการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

