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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสาํหรับผลการดําเนนิงานงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2551 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2550 

1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 
ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ป 2551 (Q2/2551) มีการขยายตัวไดดีตอเนื่องจากไตรมาสที่ 1 ป 2551 (Q1/2551) ดัชนี

อุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) ขยายตัว 6.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2550 (Q2/2550) ซึ่ง

เปนอัตราที่ใกลเคียงกับ Q1/2551 โดยเฉพาะดัชนีหมวดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามการใชพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

ภาวะการใชจายของภาคเอกชนยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากไตรมาสแรก แตอยูในระดับไมสูงนักเนื่องจากความเชื่อม่ันของ

ผูบริโภคต่ําลงจากตนทุนการผลิตและคาครองชีพที่สูงขึ้นตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งความไมแนนอนทางการเมืองที่มีอยู

อยางตอเนื่อง สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 4.2% ชะลอตัวลงจาก Q1/2551 ตามการชะลอตัวลงของทั้งการลงทุนใน

หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ และหมวดกอสราง โดยอัตราเงินเฟอใน Q2/2551 อยูที่ระดับ 7.5% สูงขึ้นจากไตรมาสกอนที่ระดับ 5% 

ตามราคาสินคาและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้น 

 จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นใน Q2/2551 ดังกลาวขางตน สงผลให ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 

584,666 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2550 (Q2/2550) จํานวน 218,457 ลานบาท หรือคิดเปน 59.7% มีกําไรกอนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมทั้งกอนคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) 

จํานวน 45,707 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2550 จํานวน 8,655 ลานบาท หรือคิดเปน 23.4% นอกจากนี้ ใน Q2/2551 ปตท.และ

บริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 13,355 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2550 จํานวน 4,102 ลานบาท 

หรือคิดเปน 44.3% ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีและการกลั่นที่ดีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยน

สถานะของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2550 (Q4/2550) 

สงผลใหใน Q2/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 29,885 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q2/2550 จํานวน 3,613 ลานบาท หรือ

คิดเปน 13.8% โดยใน Q2/2551 ปตท. และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2,962 ลานบาท ในขณะที่ใน 

Q2/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1,431 ลานบาท 

ทั้งนี้ ใน Q2/2551 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทยอย/บริษัทรวม การลงทุน

ในบริษัทยอย/บริษัทรวม และการควบกิจการของบริษัทในเครือ และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทในเครือที่มี

สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการถือ

หุน 100% 

- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTT INTER) เปนบริษทัยอย โดยมีสัดสวนการถือ

หุน 100%  

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ (PTTGE) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการถือหุน 

100% 

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดลดสัดสวนการถือหุนใน PTTCH ลงเหลือรอยละ 49.80 สงผลให PTTCH เปล่ียน

สถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. และสงผลให บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL), บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ (PTTUT) และ บจ. พีทีที 

ไอซีที โซลูชั่นส (PTTICT) เปล่ียนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท.นับตั้งแตวันดังกลาวเชนกัน  
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- เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) (ATC)และ บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) ไดจด

ทะเบียนการควบรวม ATC และ RRC เปน บมจ.ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR) โดยการควบบริษัทดังกลาวสงผลให 

ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน PTTAR 48.66%  

- เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ปตท.ไดเขาซื้อหุนใน บจ.อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส (APS) (เดิมชื่อ บจ.เอ็นพีทีซี เมน

เทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส (NPTC)) จาก บจ.Toyo Thai Corporation สงผลให ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน NPTC 

40% 

 สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2551 (1H/2551) ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,074,556 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 61.8% จากชวงเดียวกันของปกอน (1H/2550) มี EBITDA จํานวน 82,519 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.0% จากชวง

เดียวกันของปกอน มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 21,093 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.4% จากชวงเดียวกันของป

กอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีที่ดีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ 

PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2550 (Q4/2550)  และมีกําไรสุทธิ 56,017 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.7% จาก

ชวงเดียวกันของปกอน โดยใน 1H/2551 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1,226 ลานบาท ในขณะที่ใน 

1H/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 3,083 ลานบาท 

 ทั้งนี้ ผลประกอบการ Q2/2551 เทียบกับ Q2/2550 และ 1H/2551 เทียบกับ 1H/2550 สรุปได ดังนี ้
หนวย : ลานบาท 

 Q2/2551 Q2/2550 เพิ่ม(ลด) 1H/2551 1H/2550 เพิ่ม(ลด) 
ยอดขาย 584,666 366,209 218,457 59.7% 1,074,556 663,923 410,632 61.8% 
: น้ํามัน 1/ 504,362 295,956 208,406 70.4% 921,495 527,072 394,423 74.8% 

: กาซ ฯ 2/ 76,897 65,999 10,898 16.5% 146,630 128,175 18,455 14.4% 

: ปตท.สผ. 32,960 19,484 13,476 69.2% 56,675 37,361 19,314 51.7% 

: ปโตรเคมี 3/ 10,554 18,219 (7,665) (42.1%) 19,400 33,164 (13,764) (41.5%) 

: อื่นๆ  4/ - - - - - - - - 

: รายการระหวางกัน (40,107) (33,449) (6,658) (19.9%) (69,645) (61,849) (7,796) (12.6%) 

EBITDA 45,707 37,052 8,655 23.4% 82,519 69,927 12,592 18.0% 
: น้ํามัน 1/ 947 2,601 (1,654) (63.6%) 4,378 5,211 (833) (16.0%) 

: กาซ ฯ 2/ 16,063 13,910 2,153 15.5% 29,565 25,058 4,507 18.0% 

: ปตท.สผ. 28,915 16,385 12,530 76.5% 48,799 31,671 17,128 54.1% 

: ปโตรเคมี 3/ 246 4,807 (4,561) (94.9%) 582 8,946 (8,364) (93.5%) 

: อื่นๆ  4/ (450) (618) 169 27.3% (766) (916) 150 16.4% 

: รายการระหวางกัน (14) (34) 20 58.7% (38) (42) 4 9.5% 
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หนวย : ลานบาท 

 Q2/2551 Q2/2550 เพิ่ม(ลด) 1H/2551 1H/2550 เพิ่ม(ลด) 
EBIT 37,662  30,210 7,452 (24.7%) 67,892 56,716 11,175 19.7% 
: น้ํามัน 1/ 332 2,090 (1,758) (84.1%) 3,164 4,214 (1,049) (24.9%) 

: กาซ ฯ 2/ 14,708 12,779 1,928 15.1% 26,872 22,873 3,999 17.5% 

: ปตท.สผ. 22,955 12,442 10,513 84.5% 38,307 24,140 14,167 58.7% 

: ปโตรเคมี 3/ 209 3,984 (3,775) (94.8)% 510 7,327 (6,816) (93.0%) 

: อื่นๆ  4/ (528) (701) 173 24.6% (924) (1,093) 169 15.5% 

: รายการระหวางกัน (14) (385) 371 96.5% (38) (744) 706 94.9% 

กําไรสุทธ ิ 29,885 26,272 3,613 13.8% 56,017 48,845 7,172 14.7% 
กําไรสุทธติอหุน 
(บาท/หุน) 5/ 

10.60 9.37 1.23 13.1% 19.88 17.42 2.46 14.1% 

หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท 

ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  และ Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) และรวม

บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) และ บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) ต้ังแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และ 9 

พฤศจิกายน 2550 ตามลําดับ 

                 2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M) และบริษัทผลิตไฟฟา

และน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด (PTT LNG) ในขณะที่รวมบริษัทพีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 และรวมบริษัทผลิตไฟฟาและพลังงาน

รวม (CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) ต้ังแต 27 สิงหาคม 2550 และ 1 ตุลาคม 2550 ตามลําดับ  

                 3/ รวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลเิมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) และรวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

จํากัด (PTTAC) และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุน ในขณะที่รวมบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

(PTTCH) และบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

                 4/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ในขณะที่รวมบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2550 

 5/ เปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดย

บุคคลภายนอกในระหวางงวด 

 กลุมธุรกจิน้ํามัน (รวมธุรกจิจัดจําหนาย (Oil Marketing) และธุรกจิการคาระหวางประเทศ 
(International Trading))  

รายไดจากการขายใน Q2/2551 เพิ่มขึ้น 208,406 ลานบาท หรือคิดเปน 70.4% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน สวน

ใหญเปนผลมาจากราคาน้ํามันเฉลี่ยใน Q2/2551 ที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งในสวนธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing)  

และธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น (ราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบ

สูงขึ้น 80.14% จากประมาณ 64.90 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาเรลล ใน Q2/2550 เปนประมาณ 116.91 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาเรลล ใน 

Q2/2551) รวมทั้งเปนผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 2,016 ลานลิตร หรือคิดเปน 12.0% จาก 16,750 ลานลิตรหรือเทียบเทา 

1,157,752 บารเรลตอวันใน Q2/2550 เปน 18,766 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,297,129 บารเรลตอวันใน Q2/2551 โดยการเพิ่มขึ้น

ของธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) สวนใหญมาจากน้ํามันดีเซล และ  LPG และธุรกิจการคาระหวาง

ประเทศ (International Trading) สวนใหญมาจากน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 
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EBITDA ในไตรมาสนี้ลดลง 1,654 ลานบาท หรือลดลง 63.6% จาก 2,601 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน เปน 

947 ลานบาท สาเหตุมาจากการลดลงของกําไรขั้นตนตอหนวยของธุรกิจ Oil Marketing โดยมีกําไรขั้นตนเฉลี่ยตอหนวยของธุรกิจ 

Oil Marketing ที่ระดับ 0.25 บาทตอลิตรใน Q2/2551 เมื่อเทียบกับ 0.65 บาทตอลิตรใน Q2/2550 ในขณะที่กําไรขั้นตนเฉลี่ยตอ

หนวยของธุรกิจ International Trading เพิ่มขึ้นเปน 0.14 บาทตอลิตรใน Q2/2551 เมื่อเทียบกับ 0.06 บาทตอลิตรใน Q2/2550   

EBIT  ในไตรมาสนี้มีจํานวน 332 ลานบาท ลดลงจากปกอนซึ่งมี EBIT จํานวน 2,090 ลานบาทโดยเปนผลมาจากการ

ลดลงของ EBITDA อยางไรก็ตาม คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลงเล็กนอย 

รายได 1H/2551 เพิ่มขึ้น 394,423 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 74.8% เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 6,814 ลานลิตร หรือคิด

เปน 21.8% จาก 31,248 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,085,955 บารเรลตอวันใน 1H/2550 เปน 38,061 ลานลิตรหรือเทียบเทา 

1,315,407 บารเรลตอวันใน 1H/2551 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของของธุรกิจ Oil Marketing และ International Trading  

EBITDA 1H/2551 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 833 ลานบาท หรือลดลง 16.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

ลดลงของกําไรขั้นตนตอหนวยของการขายทั้งจากธุรกิจ Oil Marketing และธุรกิจ International Trading  

EBIT 1H/2551 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 1,049 ลานบาท หรือลดลง 24.9% สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ที่ลดลง

ดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลงเล็กนอย 

 กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาต ิ

•  กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

รายไดจากการขายใน Q2/2551 เพิ่มขึ้นจาก Q2/2550 จํานวน 10,898 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 16.5% เนื่องจาก 

- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เฉล่ีย

เพิ่มขึ้นจํานวน 235 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmscfd) จาก 3,319 mmscfd ใน Q2/2550 เปน 3,554 mmscfd ใน Q2/2551 (ที่คา

ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 7.1% อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นของลกูคากลุมผูผลิต

ไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer - IPP) โรงแยกกาซธรมชาติ และลูกคากลุมอุตสาหกรรม สําหรับปริมาณขายใหกับ

ลูกคา IPP เพิ่มขึ้นถึง 190 mmscfd หรือเพิ่มขึ้น 23.4% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ

ที่โรงไฟฟาราชบุรีเพาเวอรชุดที่ 1 ของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด กําลังการผลิต 700 เมกะวัตต สามารถเดินเครื่องขายไฟฟาเชิง

พาณิชยอยางเต็มที่ในเดือนมีนาคม 2551 โดยใชกาซฯ อยางไรก็ดี ในเดือนเมษายน 2551 แหลงเยตากุนได Shutdown เพื่อหยุด

ซอมรอยแตกบนระบบทอบนบกในฝงพมา รวมถึงติดตั้ง compressor ที่ Platform เพื่อเพิ่มความดันกาซฯ ทําใหมีกาซฯ เพื่อ

จําหนายลดลง โดยเฉพาะทางฝงตะวันตกของประเทศ สงผลใหลูกคาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซื้อกาซฯ ลดลง 

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึ่งประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพนและ

กาซโซลีนธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 911,594 ตันใน Q2/2550 เปน 1,100,668 ตัน ใน Q2/2551 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมา

จากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 57,693 ตัน ใน Q2/2550 และ 42,163 ตัน ใน Q2/2551 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 20.7% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ เปนผลมาจากกาซธรรมชาติที่ปอนเขาโรงแยกกาซฯ มีปริมาณมากขึ้น โดยเปนการเพิ่มขึ้นทุก

ผลิตภัณฑยกเวนกาซโพรเพน ซึ่งนําไปใชในการผลิต LPG เพิ่มขึ้นตามความตองการบริโภค LPG ในประเทศ ทั้งนี้ ความสามารถใน

การใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ีย เพิ่มขึ้นจากระดับ 97.1% ใน Q2/2550 มาที่ระดับ 103.0% ใน Q2/2551  
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รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : ตัน Q2/2551 Q2/2550 เปล่ียนแปลง  H1/2551 H1/2550 เปล่ียนแปลง 

กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 649,085 529,544 119,541     1,230,599    1,009,686        220,913  

กาซอีเทน 265,638 184,969 89,669        530,959       384,440        146,519  

กาซโพรเพน 38,583 66,090 (27,506)          87,686       136,918         (49,232) 

กาซโซลีนธรรมชาติ 147,362 130,991 16,371        279,615       248,472          31,143  

รวม 1,100,668 911,594 189,075  2,128,859    1,779,516        349,343  

ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉล่ียในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นถึง 288 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 569 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2550 เปน 857 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q2/2551 สวนราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene) โพรพิลีน (Propylene) 

High Density Polyethylene (HDPE)  และ Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South east Asia-Spot) 

และ แนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S)  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนเชนเดียวกัน เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและสถานการณดานอุปสงคและอุปทานของธุรกิจ สงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีน

ธรรมชาติของ ปตท. เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน Q2/2551 Q2/2550 เปล่ียนแปลง 

   (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) (รอยละ) 

LPG 1/  857 569             +288 +50.6 

Ethylene 2/ 1,385 1,140               +245  +21.5 

Propylene 2/ 1,523 1,142               +380  +33.3 

High Density Polyethylene 2/ 1,679 1299               +380  +29.3 

Polypropylene 2/ 1,738 1298               +440  +33.9 

Naphtha 3/ 948 619               +329  +53.2 
หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) ทั้งนี้ ต้ังแต Q4/2550 ภาครัฐไดประกาศนโยบายปรับราคา LPG เพื่อใหราคาในประเทศสะทอนถึง

ราคาในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดภาระการชดเชยราคา LPG ของกองทุนน้ํามัน จึงไดกําหนดหลักเกณฑราคา LPG ณ โรงกลั่นที่

กําหนดจากสัดสวนของตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ กับราคาสงออก โดยใน Q1/2551 ไดกําหนดสัดสวนตนทุนการผลิตจากโรง

แยกกาซฯ รอยละ 95 และราคาสงออกรอยละ 5 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,153 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 15.5% 

เนื่องจากปริมาณขายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ และราคาผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น ตามที่ไดกลาวแลวขางตน 

แมวาใน Q2/2550 ปตท.ไดรับคืนเงินชดเชยคา Ft จากลูกคากลุมผลิตไฟฟาสุทธิ จํานวน 1,791 ลานบาท 
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EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,928 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 15.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ 

EBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน  

สําหรับ 1H/2551 รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 18,455 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 

14.4% เนื่องมาจากปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นจํานวน 207 mmscfd จาก 3,243 mmscfd เปน 3,450 

mmscfd หรือเพิ่มขึ้น 6.3% อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกคา IPP โรงแยกกาซธรมชาติ และลูกคากลุม

อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม กฟผ. รับกาซฯ นอยลง  

สําหรับปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 1,779,516 ตันใน 1H/2550 เปน 2,128,589 ตัน ใน 

1H/2551 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 110,932 ตัน ใน 1H/2550 และ 97,765 ตัน ใน 

1H/2551 เพื่อนํามาขายตอ)หรือเพิ่มขึ้น 19.6% จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เปนผลมาจากกาซธรรมชาติที่ปอนเขาโรงแยกกาซฯ 

มีปริมาณมากขึ้น โดยเปนการเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑยกเวนกาซโพรเพน ซึ่งนําไปใชในการผลิต LPG ที่เพิ่มขึ้นตามความตองการ

บริโภค LPG ในประเทศ ทั้งนี้ ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ีย เพิ่มขึ้นจากระดับ 98.1% ใน 1H/2550 

มาที่ระดับ 102.3% ใน 1H/2551 แมวาจะมีการลด Feed Gas ในชวงที่แหลงเยตากุน Shutdown และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 Shut 

Down เปนเวลา 20 วันใน Q1/2551 

EBITDA ใน 1H/2551 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 4,507 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.0% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ

จําหนายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ และราคาผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ แมวา EBITDA ใน 1H/2550 ไดรวมการรับคืนเงิน

ชดเชยคา FT จากลูกคากลุมผลิตไฟฟาสุทธิ จํานวน 2,305 ลานบาท  

EBIT ใน 1H/2551 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3,999 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.5% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ 

EBITDA  ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย  

• กลุมธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ (ปตท.สผ.) 
ใน Q2/2551 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายสุทธิ 32,960 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13,476 ลานบาท

หรือคิดเปน 69.2% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 38.17 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน Q2/2550 เปน 54.23 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทา

น้ํามันดิบใน Q2/2551 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยลดลงจาก 

34.82 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน Q2/2550 เปน 32.17 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน Q2/2551 ตามคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น และ (2) 

ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจาก 179,180 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน Q2/2550 เปน 232,634 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอ

วันใน Q2/2551 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยและการขาย

น้ํามันดิบของโครงการจี G4/43 ในอาวไทยซึ่งเริ่มดําเนินการผลิตตลอดไตรมาสนี้ และปริมาณขายกาซฯ และคอนเดนเสทที่เพิ่มขึ้น

ของโครงการบงกชและไพลิน แมวาปริมาณขายกาซฯ ของโครงการเยตากุน ยาดานา และการขายน้ํามันดิบของโครงการบี 8/32 

และ 9เอ ลดลง   

EBITDA ในไตรมาสนี้คิดเปน 28,915 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 12,530 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 

76.5% อันเปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน  อยางไรก็ตาม คาใชจายก็เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน ซึ่ง

ประกอบดวย (1) คาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น สวนใหญมาจากคาใชจายสรางทอขนสงกาซโครงการอาทิตย คาใชจาย

ดําเนินงานของโครงการอาทิตยตามกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้น และคาซอมบํารุงของโครงการไพลินและบงกช (2) คาใชจายในการ

สํารวจแหลงน้ํามันเพิ่มขึ้นจากคาใชจายในการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกซของโครงการ แอล21, 28 และ 29/48 และ
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โครงการในประเทศนิวซีแลนด การตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการอัลจีเรีย 433เอ และ 416บี และการตัดจําหนายโครงการบี 

13/38 เนื่องจากขอจํากัดตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม (3) คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นสวนใหญจากการตั้งสํารองหนิ้

สินผลประโยชนพนักงานและคาใชจายบริหารตามกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของโครงการอาทิตย (4) คาภาคหลวงและคาตอบแทน

ปโตรเลียมเพิ่มขึ้นตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น และ (5) การรับรูผลขาดทุนจากการทําอนุพันธทางการเงินเพื่อประกันความเสี่ยง 

EBIT ในไตรมาสนี้คิดเปน 22,955 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 10,513 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 84.5%  

ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 2,016 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย และ G4/43 ที่เริ่มทํา

การผลิตตลอดไตรมาสนี้ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้นของโครงการบงกชและไพลิน 

คาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นของโครงการบี 8/32 และ 9เอ ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น  

ใน 1H/2551 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายสุทธิ 56,675 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,314 ลานบาท

หรือคิดเปน 51.7% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นจาก 36.84 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 1H/2550 เปน 51.60 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ

ใน 1H/2551 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยลดลงจาก 35.44 บาทตอ

เหรียญสหรัฐฯ ใน 1H/2550 เปน 32.44 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน 1H/2551 ตามคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น และ (2) ปริมาณการขายที่

เพิ่มขึ้นจาก 175,197 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1H/2550 เปน 207,533 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1H/2551 

โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยและการขายน้ํามันดิบของ

โครงการจี G4/43 ซึ่งเริ่มผลิตในปนี้ และปริมาณขายกาซฯ และคอนเดนเสทที่เพิ่มขึ้นของโครงการบงกชและโอมาน 44 แมวา

ปริมาณขายกาซฯ ของโครงการเยตากุน ยาดานา และการขายน้ํามันดิบของโครงการบี 8/32 และ 9เอ ลดลง   

EBITDA ใน 1H/2551 คิดเปน 48,799 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 17,128 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 54.1% 

อันเปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน  อยางไรก็ตาม คาใชจายก็เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน ซึ่งประกอบดวย 

(1) คาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น สวนใหญมาจากคาใชจายสรางทอขนสงกาซโครงการอาทิตย คาใชจายดําเนินงานของ

โครงการอาทิตยตามกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นตั้งแตปลาย Q1/2551 (2) คาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันเพิ่มขึ้นจากคาใชจาย

ในการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกซของโครงการในประเทศพมา นิวซีแลนด และออสเตรเลีย โครงการแอล21, 28 และ 

29/48 โครงการโอมาน 44 รวมทั้งการตัดหนายหลุมแหงของโครงการอัลจีเรีย 433เอ และ 416บี และการตัดจําหนายโครงการบี 

13/38 เนื่องจากขอจํากัดตามพระราชบัญญัติปโตรเลยีม (3) คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นสวนใหญจากการตั้งสํารองหนิ้

สินผลประโยชนพนักงานและคาใชจายบริหารตามกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของโครงการอาทิตย และ (4) คาภาคหลวงและคาตอบแทน

ปโตรเลียมเพิ่มขึ้นตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น 

EBIT ใน 1H/2551 คิดเปน 38,307 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 14,167 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 58.7%  

เนื่องจากคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 2,962 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย และ G4/43 ที่เริ่ม

ผลิตตลอดไตรมาสนี้ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้นของโครงการบงกช ไพลิน และ

โอมาน 44 คาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นของโครงการบี 8/32 และ 9เอ ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น  

ใน Q2/2551 ปตท.สผ. ไดดําเนินการแลกเปลี่ยนสิทธิในสัญญาแบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract) แปลง 

M3 และ M4 ในสัดสวน 20% กับแปลง A4 และ C1 ของ CNOOC Myanmar Limited (CNOOC) ในสัดสวนเดียวกัน เพื่อเปนการ

บริหารความเสี่ยงและสรางโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย โดยหลังการแลกเปลี่ยนสิทธิ มีผลใหสัดสวนการรวมทุนในแปลง M3 และ 

M4 เปน 80% ถือโดยปตท.สผ.ในฐานะผูดําเนินการ (Operator) และ 20% ถือโดย CNOOC สําหรับสัดสวนการรวมทุนในแปลง A4 

และ C1 เปน 61.25% ถือโดย CNOOC ในฐานะผูดําเนินการ (Operator), 20% ถือโดย ปตท.สผ. และ 18.75% ถือโดย China 
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Focus Development Limited (CFDL) และ ChinaHuanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQCEC) ทั้งนี้ การ

แลกเปลี่ยนในสิทธิในสัญญาแบงปนผลผลิตดังกลาวจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลพมา 

 กลุมธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย PTTPM, PTTAC, HMC และ PTTPL 
ใน Q2/2551 รายไดจากบริษัทยอยกลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก Q2/2550 จํานวน 7,665 ลานบาทหรือลดลง 42.1% 

สําหรับรายไดจากบริษัทยอยกลุมธุรกิจปโตรเคมีใน 1H/2551 ลดลงจาก 1H/2550 จํานวน 13,764 ลานบาทหรือลดลง 41.5%  

สาเหตุหลักเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 

2550  

EBITDA ของธุรกิจปโตรเคมีลดลง 4,561 ลานบาทจาก 4,807 ลานบาทใน Q2/2550 เปน 246 ลานบาทใน Q2/2551 หรือ

ลดลง 94.9% และ EBIT ลดลง 3,775 ลานบาทจาก 3,984 ลานบาทใน Q2/2550 เปน 209 ลานบาทใน Q2/2551 หรือลดลง 

94.8% สําหรับ EBITDA ของธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก 8,946 ลานบาทใน 1H/2550 เปน 582 ลานบาทใน 1H/2551 หรือลดลง 

93.5% และ EBIT ลดลงจาก 7,327 ลานบาทใน 1H/2550 เปน 510 ลานบาทใน 1H/2551 หรือลดลง 93.0% โดยมีเหตุผลหลัก

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2550  

 

 กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q2/2551 เพิ่มขึ้นจาก Q2/2550 จํานวน 3,613 ลานบาทหรือเพิ่มขึน้ 13.8% และกําไรสุทธิ 
1H/2551 เพิ่มขึ้นจาก 1H/2550 จํานวน 7,172 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 14.7% 

ใน Q2/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 29,885 ลานบาท หรือคิดเปน 10.60 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก Q2/2550 

จํานวน 3,613 ลานบาท หรือคิดเปน 13.8% ทั้งนี้ เปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตน รวมถึง 

: มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 4,102 ลานบาทหรือคิดเปน 44.3% จาก 9,253 ลานบาทใน 

Q2/2550 เปน 13,355 ลานบาทใน Q2/2551 โดยมีสาเหตหุลักมาจาก 

    - ผลประกอบการของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกลั่นที่ดีขึ้นมากจากคาการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยคาการกลั่นของโรง

กล่ันแบบ Complex (ไมรวม Inventory gain/loss, ผลกระทบจากการทําอนุพันธเพื่อประกันความเสี่ยง) ของกลุม ปตท. เพิ่มขึ้นจาก 

7.61 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q2/2550 เปน 9.27 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน Q2/2551 รวมทั้งการขยายกําลังการกลั่นของ 

TOP จาก 225,000 บารเรลตอวัน เปน 275,000 บารเรลตอวันเมื่อเดือนธันวาคม 2550 และความสามารถในการผลิต เพิ่มขึ้น

ภายหลังจากการขยายกําลังการผลิตของโรงงานผลิตสารพาราไซลีน  (TPX) ซึ่งสามารถเดินเครื่องเต็มกําลังการผลิตทุกหนวยใน 

Q2/2551 

  - ผลประกอบการของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมที่ดีขึ้น สวนใหญเนื่องมาจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ 

PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมตั้งแต Q4/2550 รวมทั้งธุรกิจปโตรเคมีมีผลประกอบการดีขึ้นจากสวนตางราคาผลิตภัณฑและ

วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการปดโรงโอเลฟนส I1 เพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรเปนเวลา 46 วันใน 

Q2/2550 และการหยุดโรงโอเลฟนส I4-1 (นอกแผนงาน) เปนเวลา 12 วันใน Q1/2551 และการเริ่มผลิตเชิงพาณิชยของหนวยผลิต 

Methyl Ester ของบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด (TOL) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ  PTTCH ใน Q1/2551  

: อยางไรก็ตาม ใน Q2/2551 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2,962 ลานบาท ในขณะที่ใน Q2/2550 มีกําไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,431 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลมาจากการออนคาของเงินบาท 

: ภาระภาษีเงินไดใน Q2/2551 เพิ่มขึ้น 2,842 ลานบาท หรือคิดเปน 32.0% จากไตรมาสเดียวกันของปกอนตามผลกําไร

ที่เพิ่มขึ้น   



PTT Public Co., Ltd.  

 

9 

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท Q2/2551 Q2/2550 1H/2551 1H/2550 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น 10,404 9,216 15,094 16,196 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคม ี* 2,794 -* 5,606 -* 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน 100 8 212 32 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ (6) (22) 60 58 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น 63 51 122 143 

รวม 13,355 9,253 21,093 16,429 

* ปรับปรุงโดยนําสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนของ บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ใน Q2/2550 และ 1H/2550 ไปรวมในกลุมธุรกิจการกลั่น 

สําหรับใน 1H/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 56,017 ลานบาท หรือคิดเปน 19.88 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 

1H/2550 จํานวน 7,172 ลานบาท หรือคิดเปน 14.7% อันเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตน 

รวมถึง 

: มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 4,664 ลานบาทหรือคิดเปน 28.4% จาก 16,429 ลานบาทใน 

1H/2550 เปน 21,093 ลานบาทใน 1H/2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

    - ผลประกอบการของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่ดีขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ PPCL จาก

บริษัทยอยเปนบริษัทรวมตั้งแต Q4/2550 รวมทั้งปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการปดโรงโอเลฟนส I1 เพื่อซอมบํารุง

เครื่องจักรเปนเวลา 46 วันใน Q2/2550 และการหยุดโรงโอเลฟนส I4-1 (นอกแผนงาน) เปนเวลา 12 วันใน Q1/2551 และการเริ่ม

ผลิตเชิงพาณิชยของหนวยผลิต Methyl Ester ของบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด (TOL) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ  PTTCH ใน Q1/2551 

  - อยางไรก็ตามใน 1H/2551 บริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกล่ันมีผลประกอบการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน ทั้งนี้เนื่องมาจากคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (ไมรวม Inventory gain/loss, ผลกระทบจากการทําอนุพันธเพื่อ

ประกันความเสี่ยง) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 7.20 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 1H/2550 เปน 6.82 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 

1H/2551 รวมถึงธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสที่มี Product to Feed margin ที่ต่ํามาก โดย Product to Feed margin ของ PTTAR 

ลดต่ําลงจาก 132.28 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 1H/2550 มาอยูที่ 7.59 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 1H/2551 และ Product to Feed 

margin ของธุรกิจพาราไซลีนของ TOP ที่ลดลงจาก 128 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 1H/2550 เปน 71 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 

1H/2551 รวมถึงการที่โรงงานผลิตสารพาราไซลีน (TPX) ของ TOP หยุดเดินเครื่องหนวยผลิตสารพาราไซลีนเพื่อดําเนินงานขยาย

กําลังการผลิตและตรวจซอมบํารุงครั้งใหญตามวาระใน 1H/2551 

: มีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น 678 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากรายไดคาขนสงซึ่งสวนใหญเปนรายไดคาขนสงน้ํามัน

ทางเรือที่เพิ่มขึ้น 1,919 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 283% เนื่องจากจํานวนลูกคาและจํานวนเที่ยวการขนสงเพิ่มขึ้น และมีรายไดอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น 884 ลานบาทจาก 1H/2550หรือเพิ่มขึ้น 130% อยางไรก็ดีใน 1H/2551 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน 1,857 ลาน

บาทเนื่องจากการออนคาของเงินบาท  

  : อยางไรก็ตาม ภาระภาษีเงินไดใน 1H/2551 เพิ่มขึ้น 5,549 ลานบาท หรือคิดเปน 32.2% จากไตรมาสเดียวกันของป

กอนตามผลกําไรที่เพิ่มขึ้น 
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2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q2/2551 เปรียบเทียบส้ินป 2550 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q2/2551 เปรียบเทียบกับส้ินป 2550  

สินทรัพย  

ณ ส้ิน Q2/2551 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 940,505 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน 47,868 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 5.4% โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 4,180 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.3% ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคา

คงเหลือ 13,370 ลานบาท เนื่องจากราคาน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้น และ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของสุทธิ 

12,547 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้การคาบริษัทรวมไดแก  PTTAR, TOP, BCP และ SPRC ในขณะที่ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-

กิจการอื่นสุทธิ ลดลง 16,548 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจายชําระของ กฟผ. และกลุมผลิตไฟฟาใน 1H/2551 จํานวน 

14,079 ลานบาท นอกจากนี้เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 3,954 ลานบาทจากการจายเงินปนผลสําหรับผล

ประกอบการครึ่งหลังของป 2550 จํานวน 20,584 ลานบาท 

สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 43,668 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.6% ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของ 

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 17,240 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 5.5% สวนใหญเปนผลมาจากโครงการกอสรางโรงแยก

กาซฯหนวยที่ 6, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ อี

เทน  รวมถึงมีสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพิ่มขึ้น 8,331 ลานบาทซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยเพื่อการ

ผลิตของโครงการอาทิตย พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย โครงการเอ็ม 9 และเอ็ม 11 ในประเทศพมา โครงการเวียดนาม 9-2 และ

โครงการเวียดนาม 16-1  

: การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมจํานวน 18,064 ลานบาท อันเนื่องมาจาก

การรับรูผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นจํานวน 21,093 ลานบาท ปรับลดดวยเงินปนผลของบริษัทยอย กิจการที่

ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมจํานวน 12,572 ลานบาท, การรับรูยอดคงเหลือของคาความนิยมติดลบที่คงเหลืออยู ณ 31 ธันวาคม 

2550 จํานวน 5,345 ลานบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ  รวมถึงใน 1H/2551 ปตท. 

ไดเขาซื้อหุนของ IRPC จากบุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นเปนเงินจํานวน 3,908 ลานบาท สงผลใหสัดสวนการถือหุน

ใน IRPC เพิ่มขึ้นจาก 31.50% เปน 34.99% และเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 594 ลานบาท, การเพิ่มสัดสวนใน 

PTTAC จาก 47.5% เปน 48.5%และไดชําระคาหุนจํานวน 1,480 ลานบาทใน Q2/2551 รวมทั้งการชําระคาหุนเพิ่มทุนของ PTTRB, 

PTTGE, PPCL, PTTAC, PTTPL และ PTTLNG 

: การเพิ่มขึ้นของเงินจายลวงหนาคากาซฯ โดยใน Q2/2551 ไดจายเงินคาซื้อกาซฯ ลวงหนาจากแหลง Malaysia-Thailand 

Joint Development Area (JDA) Block A-18 ในประเทศมาเลเซียจํานวน 4,545 ลานบาท สําหรับกาซฯ ที่ยังไมสามารถรับมอบได

ในป 2550 ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2551 ปตท. ยังไมไดนํากาซฯ ดังกลาวมาใช 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมทั้งส้ิน 493,297 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 เปนจํานวน 688 ลานบาท หรือลดลง 0.1% เนื่องจาก 

- การลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 4,783 ลานบาทโดยเปนการลดลงของเจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 

5,433 ลานบาทจากเจาหนี้การคา-บริษัทอื่นคือ RPCL และจากเจาหนี้การคาบริษัทรวมไดแก TOP และ PTTICT,  

ภาษีเงินไดคางจายลดลง 7,603 ลานบาทเนื่องจากการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในเดือนพฤษภาคม 2551สําหรับ

ภาษีงวดครึ่งปหลังของป 2550,  คาใชจายคางจายลดลง 6,504 ลานบาทเนื่องจากการจายคางานระหวางกอสราง

โครงการโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6, โครงการกอสรางโรงแยกกาซฯอีเทน และโครงการทอสงกาซฯไทรนอย-โรงไฟฟาพระ
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นครเหนือและพระนครใตเปนหลัก  อยางไรก็ดี เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

1,877 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก PTTT เจาหนี้การคา-กิจการอื่นเพิ่มขึ้น 15,102 ลานบาทซึ่งสวนใหญเปน

เจาหนี้การคาของธุรกิจคาสากล, เงินกูยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น 4,973 ลานบาทจากการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bills 

of Exchange – B/E) ของ PTTEPใน Q2/2551 จํานวน 5,000 ลานบาท  

-  หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 5,471 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 6,818 ลานบาท 

ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปเพิ่มขึ้น 3,437 ลานบาทและมีการจายคืนตั๋วเงินจายและ

พันธบัตรจํานวน 5,500 ลานบาทใน 1H/2551 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,935 ลานบาท   

กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน 

(นับจากวันที่ 30 มิ.ย.51) 

ปตท. ปตท. สผ. DCAP TTM(T) TTM(M) HMC รวม 

ภายใน 1 ป (30 มิ.ย. 52) 11,800.96 - 66.50 - - - 11,867.46 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 9,677.62 - 75.25 589.03 28.53 - 10,370.43 

เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 58,767.09 13,000.00 231.00 2,103.68 139.30 719.53 74,960.60 

เกิน 5 ป 108,029.50 5,500.00 367.50 5,553.70 379.31 - 119,830.01 

รวม 188,275.17 18,500.00 740.25 8,246.41 547.14 719.53 217,028.50 

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2551 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

เงินกูยืมระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP TTM(T) TTM(M) HMC รวม 

สกุลเงินบาท 136,338.55  18,500.00  740.25  -  580.20  156,159.00  

สกุลเงินตางประเทศ 51,936.62  - - 8,246.41 547.14  139.33 60,869.50  

รวม 188,275.17  18,500.00 740.25  8,246.41  547.14  719.53  217,028.50  

สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล

ตางประเทศตอยอดเงินกู 

ระยะยาวทั้งหมด (%) 

27.59% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 19.36% 28.05% 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 30 มิถุนายน 2550 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 41,025 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 

สวนของผูถือหุน 

ณ ส้ิน Q2/2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 447,208 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 48,557 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 12.2% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 43,044 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ 

ปตท.และบริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 56,017 ลานบาท และเปนผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ จํานวน 5,345 ลานบาท  ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2551 เปนตนไป โดยในสวนของคาความนิยมติดลบ ซึ่งขอกําหนดตามมาตรฐานบัญชีฉบับดังกลาว กําหนดให ปตท. ซึ่ง

เปนผูซื้อธุรกิจตองประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมทั้งประเมิน
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ตนทุนการรวมธุรกิจใหม หากสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และใหรับรู

สวนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหมดังกลาวเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ ปตท. ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมติด

ลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนานี้ ปตท. ใช

วิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด (1 มกราคม 2551)  

ในชวง 1H/2551 ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน 

ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม  (ESOP 

Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 16.647 

ลานบาท (1,664,700 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 311.61 ลานบาท ทําให ณ 30 มิถุนายน 2551 มีใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 38.19 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2548 จํานวน 21.53 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออกและเสนอ

ขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 16.66 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก 28 กันยายน 2550 และครั้งสุดทาย 28 

กันยายน 2554) 

สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น รวมสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 5,581 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น

เนื่องจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน และการเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือ

หุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 32 ลานบาท ในขณะที่มีผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลงจํานวน 348 ลานบาท และ

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขายเพิ่มขึ้นจํานวน 79 ลานบาท 

สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจํานวน 

3,955 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 74,959 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวด

เทากับ 71,004 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี้ 

 จํานวน (ลานบาท) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 45,652 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (25,673) 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (23,737) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 56 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน     (252) 

เงินสดใน 1H/2551 ลดลงสุทธิ (3,955) 

เงินสดตนงวด 74,959 

เงินสดสุทธิปลายงวด 71,004 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 45,652 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนจํานวน 

56,017 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการหลักที่ปรับเพิ่มขึ้นประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญส้ิน และ

คาตัดจําหนาย 14,628 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 7,847 ลานบาท ภาษีเงินได 22,806 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 

5,899 ลานบาท และรายการหลักที่ปรับลดลงประกอบดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 21,093 ลานบาท และ
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ดอกเบี้ยรับ 1,860 ลานบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนลดลงจํานวน 11,364 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการลดลงของลูกหนี้

การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นสุทธิและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน สินคา

คงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอื่นและหนี้สิน

หมุนเวียนอื่น ในขณะที่มีการลดลงของเจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน และคาใชจายคางจาย 

และมีรายการปรับลดจากเงินสดจายภาษีเงินไดจํานวน 28,463 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 25,673 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 

: เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 34,729 ลานบาทอันเนื่องมาจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯหนวย

ที่ 6, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ อี

เทนจํานวนประมาณ 7,592 ลานบาท และการซื้อสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ PTTEP จํานวน

ประมาณ 19,750 ลานบาทรวมถึงมีสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมสําหรับโครงการอาทิตย พื้นที่พัฒนา

รวมไทย-มาเลเซีย โครงการเอ็ม 9 และเอ็ม 11 ในประเทศพมา โครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1   

:  เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 4,587 ลานบาทจากการเขาซื้อหุนสามัญของ IRPC จากบุคคลภายนอก

ผานตลาดหลักทรัพย, การชําระคาหุนเพิ่มทุนใน PTTAC, PTTRB, PTTGE, PPCL, PTTAC, PTTPL และ PTTLNG  

:  ในขณะที่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,185 ลานบาท และเงินปนผลรับจํานวน 12,614 ลานบาทโดยเปนเงินปนผลรับจาก 

PTTEP, PTTCH, TOP, PTTAR, IRPC และ SPRC เปนหลัก  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 23,737 ลานบาท สวนใหญเปนการเงินปนผลจาย 20,584 ลานบาทการ

จายคืนตั๋วเงินจายและพันธบัตรรวมจํานวน 5,500 ลานบาท และจายดอกเบี้ยจํานวน 6,886 ลานบาท  

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ Q2/2551 และ 1H/2551 ซึ่งคํานวณตามสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย Q2/2551 Q2/2550 1H/2551 1H/2550 

อัตราสวนสภาพคลอง      

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.28 1.47 1.28 1.47 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.08 1.24 1.08 1.24 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหา
กําไร 

     

อัตราสวนกําไรขั้นตน % 7.49 9.88 7.39 10.18 

อัตราสวนกําไรสุทธิ % 4.96 6.92 5.07 7.09 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.10 1.17 1.10 1.17 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 6.33 9.60 14.58 15.06 
กําไรตอหุน      

กําไรตอหุน  บาท/หุน 10.60 9.37 19.88 17.42 
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3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปตท. ไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี

เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป มาใชปฏิบัติ  

คาความนิยม 

  ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กําหนดใหบริษัทฯ ไมตองตัดจําหนายคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการ

รวมธุรกิจ แตจะตองพิจารณาการดอยคาแทน ซึ่ง ปตท. ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนานี้ ปตท.ใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดย ปตท. ไดหยุดตัด

จําหนายคาความนิยมและทดสอบการดอยคาของคาความนิยมแทน ดังนั้นมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม ณ 1 มกราคม 2551 

แสดงดวยยอดคงเหลือที่ยกมาจาก 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 12,432 ลานบาท และไมไดถูกตัดจําหนายในระหวางงวดปจจุบัน 

ในขณะที่ใน  2Q/2550 และ 1H/2550 มีการตัดจําหนายคาความนิยมดังกลาวจํานวน 419 ลานบาท และ 838 ลานบาท ตามลําดับ 

รับรูในงบการเงินรวม ทั้งนี้ ณ 30 มีนาคม 2551 ฝายบริหารไดพิจารณาแลววาไมมีการดอยคาในคาความนิยมดังกลาว 

คาความนิยมติดลบ 

ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กําหนดใหบริษัทฯ ซึ่งเปนผูซื้อตองประเมินการระบุและการวัดมูลคา

สินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมทั้งประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหม หากสวนไดเสียของผูซื้อใน

มูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และใหรับรูสวนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหมดังกลาวเปน

รายไดในงบกําไรขาดทุนทันที  ซึ่ง ปตท.ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนานี้ ปตท. ใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด วันที่ 1 มกราคม 2551 

จํานวน 5,345 ลานบาท  

อยางไรก็ตามจากการปรับปรุงรายการคาความนิยมและคาความนิยมติดลบดังกลาวขางตน ไมมีผลกระทบตองบการเงิน

เฉพาะกิจการของ ปตท.  

4. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3/2551 

ตนทุนการผลิตและอัตราเงินเฟอที่ปรับสูงขึ้น สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของผูบริโภคและนักธุรกิจ กอปรกับปจจัย

การเมืองในประเทศที่มีอยูอยางตอเนื่องทําใหการบริโภค การลงทุนรวมถึงการทองเที่ยวขยายตัวชะลอลง อยางไรก็ตาม การเรงใช

จายของรัฐบาล มาตรการบรรเทาผลกระทบจากคาครองชีพ ราคาสินคาเกษตรที่ยังอยูในระดับสูงและการสงออกที่ยังขยายตัวใน

เกณฑดี จะเปนปจจัยที่ผลักดันใหเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2551 ขยายตัวในระดับใกลเคียงกับไตรมาสกอนหนา และเฉล่ียทั้ง

ปคาดวาจะขยายตัวในระดับรอยละ 5 หรือสูงกวา 

ความตองการใชน้ํามันในประเทศคาดวาจะปรับลดลงจากการใชพลังงานทดแทนในภาคขนสงที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่องโดยเฉพาะการใช Gasohol อันเนื่องจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตชั่วคราว 6 เดือน และการเรงขยายกําลังผลิตและ

สถานีบริการ NGV อยางไรก็ตาม ความตองการใชน้ํามันในประเทศอาจจะไมลดลงมากเทาที่ควรเนื่องจากราคาน้ํามันดิบโลกที่มี

แนวโนมออนตัวลง ทั้งนี้ ราคาน้ํามันดิบโลกอาจปรับสูงขึ้นไดอีกจากความกังวลดานอุปทาน อาทิ ปญหานิวเคลียรในอิหราน พายุเฮ

อริเคนในสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปยังราคาน้ํามันสําเร็จรูปและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีใหกลับมีราคาปรับสูงขึ้นและผันผวน 

สําหรับความตองการใชกาซธรรมชาติและผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้น คาดวายงัคงขยายตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะกาซ

ธรรมชาติในภาคขนสงภายหลังจากที่ผูบริโภคไดรับความสะดวกมากขึ้นจากการขยายกําลังการผลิตและสถานีบริการ 
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