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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2551  

1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 (2Q/2552)  ตามการคาดการณของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
สามารถกลับมาขยายตัวที่ระดับ 2.0% โดยมีแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่มีสัญญาณการเติบโตที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ขยายตัว 7.9% ใน2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนซึ่งอยูที่ 6.1% ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เริ่มสงสัญญาณการฟนตัวเชนกัน ทั้งนี้ International Energy Agency (IEA) ไดปรับเพ่ิม
อุปสงคน้ํามันของโลกใน 2Q/2552 จากการคาดการณครั้งกอนที่ระดับ 82.58 ลานบารเรลตอวัน เปนระดับ 83.08 ลานบารเรล
ตอวัน  

สําหรับเศรษฐกิจไทยใน 2Q/2552 ธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณวาจะยังคงหดตัว 5.4% ตํ่ากวา 2Q/2551 ที่
ขยายตัวที่ระดับ 5.3% ตอป แตปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ของป 2552 (1Q/2552) ที่หดตัวที่ระดับ 7.1% เนื่องจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก สงผลใหเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากภาคการสงออกที่หดตัวนอยลง อีกทั้งการบริโภค
ภายในประเทศไดปรับสูงขึ้นจากมาตรการฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (แผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง) อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักของไทยที่ยังคงหดตัว การใชจาย
ภาคเอกชนที่ฟนตัวชา การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวมาก ทําใหการวางงานเพิ่มขึ้นซึ่งเปนสาเหตุใหรายไดของภาคครัวเรือนมี
แนวโนมลดลง นอกจากนี้สถานการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศและการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
2009 (A H1N1) ก็สงผลกระทบใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลงมาก  

ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน สงผลใหผลประกอบการ 2Q/2552 เทียบกับ 2Q/2551 และ 1Q/2552 และ 1H/2552 
เทียบกับ 1H/2551  สรุปได ดังนี้ 

                                              หนวย : ลานบาท  
 

2Q/2551 
1Q/2552 

(จัดประเภท
รายการใหม) 

2Q/2552 
 % เพ่ิม(ลด) 

1H/2551 1H/2552 
% 

เพ่ิม (ลด) 
 YoY QoQ 

ยอดขาย 589,451 303,509 387,056 (34.3%) 27.5% 1,082,559 690,565 (36.2%) 
: สํารวจและผลิตฯ 37,798 26,018 28,567 (24.4%) 9.8% 64,969 54,585 (16.0%) 
: กาซ ฯ 1/ 76,897 72,472 78,648 2.3% 8.5% 146,630 151,120 3.1% 
: นํ้ามัน 2/ 517,587 234,176 303,109 (41.4%) 29.4% 941,065 537,285 (42.9%) 
: ปโตรเคมี 3/ 10,554 6,783 7,952 (24.7%) 17.2% 19,400 14,735 (24.0%) 
: อื่นๆ 4/ - 208 190 n.m. (8.7%) - 398 n.m. 
: ถานหิน 5/ - - 4,823 n.m. n.m. - 4,823 n.m. 
: รายการระหวางกนั (53,385) (36,148) (36,233) 32.1% 0.2% (89,505) (72,381) 19.1% 
EBITDA 45,661 26,361 35,056 (23.2%) 33.0% 82,293 61,417 (25.4%) 
: สํารวจและผลิตฯ 28,915 18,069 20,375 (29.5%) 12.8% 48,799 38,444 (21.2%) 
: กาซ ฯ 1/ 16,070 5,594 9,215 (42.7%) 64.7% 29,572 14,809 (49.9%) 
: นํ้ามัน 2/ 972 2,753 4,121 324.0% 49.7% 4,450 6,874 54.5% 
: ปโตรเคมี 3/ 245 248 365 49.0% 47.2% 582 613 5.3% 
: อื่นๆ 4/ (523) (316) (567) (8.4%) (79.4%) (1,022) (883) 13.6% 
: ถานหิน 5/ - - 1,515 n.m. n.m. - 1,515 n.m. 
: รายการระหวางกนั (18) 13 32 277.8% 146.2% (88) 45 151.1% 
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2Q/2551 
1Q/2552 

(จัดประเภท
รายการใหม) 

2Q/2552 

%เพ่ิม (ลด) 

1H/2551 1H/2552 
% 

เพ่ิม (ลด) 
YoY 

 
QoQ 

1H/2551 

EBIT   37,617  17,244    24,578  (34.7%)   42.5%    67,666  41,822 (38.2%) 
: สํารวจและผลิตฯ 22,955  11,575 13,181  (42.6%) 13.9% 38,307 24,756 (35.4%) 
: กาซ ฯ 1/ 14,715  3,699 7,044  (52.1%) 90.4% 26,879  10,743 (60.0%) 
: นํ้ามัน 2/ 357  2,147 3,326  831.7% 54.9% 3,237 5,473 69.1% 
: ปโตรเคมี 3/ 209  209 325  55.5% 55.5% 510  534 4.7% 
: อื่นๆ 4/ (601) (398) (653) (8.7%) (64.1%) (1,179) (1,051) 10.9% 
: ถานหิน 5/ - - 1,320 n.m. n.m. - 1,320 n.m. 
: รายการระหวางกนั (18) 12 35  294.4% 191.7% (88)  47 153.4% 
กําไรสุทธิ   29,885  7,449 19,895  (33.4%) 167.1% 56,017  27,344 (51.2%) 

กําไรสุทธิตอหุน 
(บาท/หุน) 6/ 10.60 2.64 7.04 (33.6%) 

 
166.7% 19.88 

 
9.68 

 
(51.3%) 

หมายเหตุ : 1/ ประกอบดวยบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M)) และ
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) บริษัท พีทีที แอล
เอ็นจี จํากัด (PTT LNG) บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) จากการลงทนุใน 
East Mediterranean Gas (S.A.E) (EMG) ประเทศอียปิต ดวยสัดสวน 25% (EMG เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติ โดยเปนผูซ้ือกาซฯ 
จากประเทศอียิปต เพื่อขายใหแกโรงไฟฟาและอุตสาหกรรมในประเทศอิสราเอล) 
 2/ ประกอบดวยธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจการคาระหวางประเทศ  บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) 
บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) และบริษัท ปตท. 
กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE)  
 3/ ประกอบดวยบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) และรวมบริษัท 
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล 
จํากัด (PTT TANK) ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2552 
 4/ ประกอบดวยงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และรวมบริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) 
ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2551   
 5/ ประกอบดวยงบการเงินบริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) (เดิมชื่อ Straits Bulk and Industrial Pty Limited  
(SBI)) ซ่ึง Lints Limited, Hong Kong (Lints) บริษัทยอยของ PTT INTER ไดเขาซื้อในสัดสวน 60% โดยเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุน
ในบริษัทอื่นซ่ึงสวนใหญถือหุนในบริษัทที่ไดสิทธิและเปนผูผลิตถานหินในเหมืองถานหิน 
 6/ กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหวางงวด 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2551 

ใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 387,056 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 
202,394 ลานบาท หรือลดลง 34.3% มีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ัง
คาใชจายอื่นและรายไดอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 35,056 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 
10,605 ลานบาท หรือลดลง 23.2% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวลดลงตามราคาผลิตภัณฑในตลาดโลก
ที่ปรับลดลง นอกจากนี้ ใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 8,025 ลานบาท 
ลดลงจาก 2Q/2551 ที่มีสวนแบงกําไรฯ 13,355 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีคาการ
กล่ัน (GRM) ลดลง ทั้งในสวนของ Market GRM และ Stock Gain ประกอบกับบริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมี ที่มีสวนตาง
ราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product-to-feed margin) ลดลงมากเมื่อเทียบกับ 2Q/2551 โดยเฉพาะ MEG เนื่องจากมีกําลังการ
ผลิตใหมจากประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเริ่มเขามาตั้งแตกลางป 2551 แมวาใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจํานวน 2,840 ลานบาท ในขณะที่ 2Q/2551 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 2,962 ลานบาทก็ตาม สงผลให
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ใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 19,895 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 9,989 ลานบาท หรือลดลง 
33.4% 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2552 

ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายใน 2Q/2552 จํานวน 387,056 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 
83,548 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 27.5% มี EBITDA จํานวน 35,056 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 8,696 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้น 33.0% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาผลิตภัณฑในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และ
เปนผลมาจากปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นจากการที่เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการฟนตัวที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ใน 2Q/2552 ปตท.และ
บริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 8,025 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 ที่มีสวนแบงกําไรฯ จํานวน 
2,407 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากบริษัทในเครอืกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีคาการกลั่นที่เพ่ิมขึ้นจาก Stock Gain ใน 
2Q/2552 ในขณะที่มี Stock Loss ใน 1Q/2552 แมวา Market GRM ใน 2Q/2552 จะต่ํากวา 1Q/2552 ก็ตาม ประกอบกับบริษัท
ในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีทั้งสายโอเลฟนสและสายอะโรเมติกสมี Product-to-feed margin เพ่ิมขึ้น โดยสายโอเลฟนสมี HDPE 
ที่มีสวนตางราคาฯ เพ่ิมขึ้นมากตามความตองการที่เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่สายอะโรเมติกส ทั้งพาราไซลีนและเบนซีนมีสวนตาง
ราคาฯ ที่เพ่ิมขึ้น จากความตองการบริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้นของประเทศจีนซึ่งเปนตลาดสําคัญของสายอะโรเมติกสและจากอุปทานที่
ขาดแคลน นอกจากนี้ ใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2,840 ลานบาท ในขณะท่ี 
1Q/2552 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 615 ลานบาท สงผลใหใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 
19,895 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 12,446 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 167.1% 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2552  เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

ใน 1H/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 690,565 ลานบาท ลดลงจาก 1H/2551 จํานวน 
391,994 ลานบาท หรือลดลง 36.2% มี EBITDA จํานวน 61,417 ลานบาท ลดลงจาก 1H/2551 จํานวน 20,877 ลานบาท หรือ
ลดลง 25.4% สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวลดลงตามราคาในตลาดโลกที่ปรับลดลง นอกจากนี้ ใน 
1H/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 10,432 ลานบาท ลดลง 10,661 ลานบาท 
หรือลดลง 50.5% เมื่อเทียบกับ 1H/2551 ซึ่งมีสวนแบงกําไรฯ จาํนวน 21,093 ลานบาท ทั้งนี้ สวนใหญมาจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกลั่นที่ลดลง จากคาการกลั่นที่ปรับตัวลดลง ทั้งในสวนของ Market GRM และ 
Stock Gain ประกอบกับธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสมีผลประกอบการที่ลดลงจาก Product-to-feed margin ที่ลดลง 
โดยเฉพาะ MEG ที่มีสวนตางราคาฯ ที่ลดลงมาก เนื่องจากมีกําลังการผลิตใหมเขามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย แมวาใน 
1H/2552 จะมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น 998 ลานบาท สงผลใหปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ จํานวน 27,344 ลาน
บาท ลดลงจาก 1H/2551 จํานวน 28,673 ลานบาท หรือลดลง 51.2%  
 

� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

• ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2551 

ใน 2Q/2552 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขาย 28,567 ลานบาท ลดลง 9,231 ลานบาท
หรือลดลง 24.4% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง 31.4% จาก 54.23 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 2Q/2551 เปน 37.21 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบใน 2Q/2552 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจาก 232,634 
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 2Q/2551 เปน 232,957 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 2Q/2552 โดยปริมาณขายที่
เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย และการขายกาซฯ และน้ํามันดิบของโครงการ
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เวียดนาม 9-2 รวมถึงปริมาณขายจากโครงการที่เริ่มขายในไตรมาสนี้ ไดแก ปริมาณขายน้ํามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออส 
ตราเลเซีย  และปริมาณการขายกาซฯ ของโครงการอาทิตยเหนือ อยางไรก็ตาม ปริมาณการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของ
โครงการบงกชและไพลินในไตรมาสนี้ลดลง  

EBITDA ใน 2Q/2552 คิดเปน 20,375 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 8,540 ลานบาทหรือลดลง 29.5% อัน
เปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลงดังกลาวขางตน รวมทั้งในไตรมาสนี้มีคาใชจายในการ
สํารวจจํานวน 1,051 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 300 ลานบาทจากการตัดจําหนายหลุมแหงจากโครงการโอมาน 58 (Wassa-1) และ
โครงการซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร (SAER Offshore – 1X) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ในขณะที่ใน 2Q/2551 มีคาตัด
จําหนายหลุมแหงที่ตํ่ากวาไตรมาสนี้ จากโครงการอัลจีเรีย 433เอ และ 416บี และโครงการบี 13/38 แมวาคาภาคหลวงและ
คาตอบแทนปโตรเลียมจะลดลงตามรายไดจากการขายที่ลดลงของโครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการบี 8/32 และ 9เอ และ
โครงการไพลิน   

EBIT ใน 2Q/2552 คิดเปน 13,181 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 9,774 ลานบาท หรือลดลง 42.6% 
เนื่องจากมีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น สวนใหญจากโครงการอาทิตยตามสินทรัพยพรอมใชงานและปริมาณการผลิต
ที่เพ่ิมขึ้น  โครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ตามปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงโครงการอาทิตย
เหนือซึ่งเริ่มผลิตในไตรมาสนี้ อยางไรก็ตาม คาเส่ือมราคาของโครงการบงกชลดลงตามปริมาณการผลิตที่ลดลง 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2552 

ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 2,549 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 9.8% ซึ่ง
สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจาก 37.04 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบใน 1Q/2552 เปน 37.21 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 2Q/2552 หรือเพ่ิมขึ้น 0.5% ตามราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้นจาก 217,194 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1Q/2552 เปน 
232,957 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 2Q/2552 โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากโครงการที่เริ่มขายในไตรมาสนี้ 
ไดแก การขายน้ํามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย  และการขายกาซฯ ของโครงการอาทิตยเหนือ รวมท้ังปริมาณขาย
ที่เพ่ิมขึ้นจากการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการไพลิน การขายกาซฯ ของโครงการยาดานาและการขายกาซฯ และ
น้ํามันดิบของโครงการบี 8/32 และ 9เอ  

EBITDA ใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 2,306 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 12.8% อันเปนผลมาจากปริมาณ
ขายและราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน มีคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมลดลง 893 
ลานบาท เนื่องจากในไตรมาสกอนมีคาตัดจําหนายหลุมแหงสูงกวาในไตรมาสนี้ ในขณะท่ี คาภาคหลวงและคาตอบแทน
ปโตรเลียมเพ่ิมขึ้นตามรายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้น และมีคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญจากคาใชจายจากการ
ดําเนินงานและคาซอมแซมหลุมผลิตของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย คาซอมบํารุงของโครงการบงกช และคาใชจาย
ดําเนินงานและคาซอมบํารุงของโครงการอาทิตย   

EBIT ใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 1,606 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 13.9% ตาม EBITDA ที่เพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่มีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 700 ลานบาท สวนใหญจากโครงการอาทิตยตามสินทรัพยพรอมใชงานที่
เพ่ิมขึ้น  และโครงการอาทิตยเหนือซึ่งเริ่มผลิตในไตรมาสนี้ 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2552  เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายใน 1H/2552 จํานวน 54,585 ลานบาท ลดลงจาก 1H/2551 จาํนวน 10,384 ลานบาท
หรือลดลง 16.0% ซึ่งเปนผลจากราคาผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ลดลงจาก 51.60 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบใน 1H/2551 เปน 37.13 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 1H/2552 หรอืลดลง 28.0% ตาม
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ในขณะท่ีปริมาณการขายผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นจาก 207,533 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 



5 

1H/2551 เปน 225,119 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 1H/2552  โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และ
คอนเดนเสทของโครงการอาทิตย รวมถึงการขายกาซฯ และนํ้ามันดิบของโครงการเวียดนาม 9-2 ซึ่งเริ่มผลิตระหวางปที่แลว 
การขายน้ํามันดิบของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และการขายกาซฯ ของโครงการอาทิตยเหนือซึ่งเริ่มผลิตในปนี้ อยางไรก็
ตาม ปริมาณการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการบงกชและโครงการไพลิน รวมท้ังปริมาณการขายกาซฯ ของโครงการ
ยาดานาลดลง 

EBITDA และ EBIT ใน 1H/2552 ลดลงจาก 1H/2551 จํานวน 10,355 ลานบาทและ 13,551 ลานบาทตามลําดับ อัน
เปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ลดลงดังกลาวขางตน นอกจากนี้ ในงวดน้ีมีคาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 3,195 ลานบาท จากโครงการอาทิตยตามสินทรัพยพรอมใชงานและปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น และ
โครงการเวียดนาม 9-2 ตามปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามคาเสื่อมราคาของโครงการบงกชลดลงตามปริมาณการผลิต
ที่ลดลง มีคาใชจายในการสํารวจจํานวน 2,995 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,285 ลานบาทจากการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการ
ออสเตรเลีย เอซี/พี 36 โครงการโอมาน 58 และโครงการซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร สาธารณรัฐอียิปต ในขณะที่คาใชจายใน
การศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสลดลงจากโครงการแอล 21, 28 และ 29/48 โครงการโอมาน 44 รวมถึงโครงการใน
ประเทศพมาและนิวซีแลนด รวมทั้งคาใชจายดําเนินการเพิ่มสูงขึ้นจากคาใชจายดําเนินงานและคาซอมแซมหลุมผลิตของ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย คาใชจายในการดําเนินงานของโครงการอาทิตยที่เพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมการผลิตที่เพ่ิมขึ้น  

• หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2551 

รายไดจากการขายใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้น 1,751 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 2.3% จาก 76,897 ลานบาทใน 2Q/2551 เปน 
78,648 ลานบาทใน 2Q/2552 เนื่องจาก 

- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q/2551 รวมทั้งปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติ
เฉล่ีย (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เพ่ิมขึ้นจํานวน 52 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
(mmcfd) จาก 3,554 mmcfd ใน 2Q/2551 เปน 3,606 mmcfd ใน 2Q/2552 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) 
หรือเพ่ิมขึ้น 1.5 % โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากลูกคาทุกกลุมยกเวนกลุมผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer :IPP) 
และผูผลิตไฟฟารายยอย (Small Power Producer: SPP)  เนื่องจากการหยุดซอมบํารุงตามแผน  

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลงจาก 1,100,668 ตัน ใน 2Q/2551 เปน 1,080,152 ตัน ใน 
2Q/2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 42,163 ตัน ใน 2Q/2551 และ 19,917 ตัน ใน 
2Q/2552 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือลดลง 1.9% โดยเปนการลดลงของปริมาณผลิตภัณฑ NGL และ LPG ทั้งนี้ความสามารถใน
การใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยกกาซฯ ลดลงจากระดับ 96.93% ใน 2Q/2551 มาที่ระดับ 93.4% ใน 
2Q/2552   

- ราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ลดลงตามราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกซึ่งใชประกอบการคํานวณ 
ราคาขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันและตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดราคา
ผลิตภัณฑปโตรเคมีอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิด เปนไปตามตารางขางลาง 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 6,855 ลานบาทหรือลดลง 42.7% โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากราคาขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่ปรับตัวลดลงดังกลาวขางตน รวมถึงราคาขายกาซธรรมชาติใหลูกคา
อุตสาหกรรมก็ปรับตัวลดลงตามการลดลงของราคาน้ํามันเตาในตลาดโลกที่ใชอางอิง ในขณะท่ีตนทุนคากาซธรรมชาติปรับตัว
สูงขึ้น ประกอบกับ ปตท.มีภาระขาดทุนเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการขายกาซฯ ภาคขนสง (NGV) ที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก โดย ปตท.
รับภาระขาดทุนประมาณ 5 - 6 บาทตอกิโลกรัม จากการตรึงราคาขายปลีกที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม  
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EBIT ในไตรมาสนี้ มีจํานวน 7,044 ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 7,671 ลานบาท หรือลดลง 52.1% ตาม 
EBITDA ที่ลดลง ในขณะที่มีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาของสถานีบริการ NGV และทอสง
กาซฯ เสนที่ 3 ในสวนของทอ JDA – อาทิตย 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2552 

รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 6,176 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 8.5% จาก 72,472 ลานบาทใน 1Q/2552 เปน 78,648 ลาน
บาทใน 2Q/2552 เนื่องจาก 

- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ีย (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซ
ธรรมชาติ) ใน 2Q/2552 ที่เพ่ิมขึ้นถึง 326 mmcfd จาก 3,280 mmcfd ใน 1Q/2552 เปน 3,606 mmcfd ใน 2Q/2552 หรือ
เพ่ิมขึ้น 9.9 % โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากลูกคาทุกกลุม ในขณะที่ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียใหกับลูกคาทุกกลุมปรับตัวลดลง 

-ราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ เฉล่ียเพ่ิมขึ้นตามราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ใชอางอิงซึ่งปรับตัว
สูงขึ้น รวมถึงปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 1,029,677 ตัน ใน 1Q/2552 เปน 1,080,152 ตัน ใน 
2Q/2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 45,792 ตัน ใน 1Q/2552 และ 19,917 ตัน ใน 
2Q/2552 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือเพ่ิมขึ้น 4.9% เนื่องจากความตองการใชผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้น 
จากปริมาณกาซโซลีนธรรมชาติและกาซอีเทนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ีย
ของโรงแยกกาซฯ ลดลงเล็กนอยจากระดับ 94.7% ใน 1Q/2552 มาที่ระดับ 93.4% ใน 2Q/2552  

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 3,621 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 64.7% สาเหตุ
หลักจากธุรกิจโรงแยกกาซฯ ที่มีผลดําเนินงานดีขึ้น จากราคาขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ตนทุนคา
กาซธรรมชาติที่ใชเปนวัตถุดิบโรงแยกกาซฯ ปรับตัวลดลง รวมถึงปริมาณขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ นอกจากนั้น EBITDA ที่
เพ่ิมขึ้นยังเนื่องมาจากกําไรจากกิจการทอสงกาซฯ ที่เพ่ิมขึ้น จากปริมาณขายกาซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นถึง 9.9% และเปนผลมา
จากการปรับอัตราคาบริการผานทอฯ เพ่ิมขึ้น 2.0218 บาท/MMBTU มีผลตั้งแต 1 เมษายน. 2552 ตามมติคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน สําหรับ EBIT ในงวด 2Q/2552 ก็เพ่ิมขึ้นจํานวน 3,345 ลานบาทเนื่องจาก EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน 
อยางไรก็ดีในงวด 2Q/2552 มีคาเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้น 1,290 ลานบาท หรือ 57% จากการเพิ่มขึ้นของคาเส่ือมราคาของสถานี
บริการ NGV และทอเสนที่ 3 ในสวนของทอ JDA – อาทิตย 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2552 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

รายไดจากการขายใน 1H/2552 เพ่ิมขึ้นจํานวน 4,490 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 3.1% จาก 146,630 ลานบาทใน 
1H/2551 เปน 151,120 ลานบาท ใน 1H/2552 สาเหตุหลักจาก 

- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียที่ปรับตัวสูงขึ้น (โดยสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายกาซธรรมชาติใหแกกลุมลูกคา
ผูผลิตไฟฟาและโรงแยกกาซฯ) แมวาปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัว
ของกาซธรรมชาติ) เฉล่ียจะลดลงเล็กนอยเปนจํานวน 7 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,450 mmcfd ใน 1H/2551 เหลือ 
3,443 mmcfd ใน 1H/2552 หรือลดลง 0.2 % โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของปริมาณขายใหแกผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) เนื่องจากการ Shut Down แหลงยาดานาเพื่อติดตั้งอุปกรณ Compressor ในชวงตนป 
2552 ทําใหสงกาซฯ ไดนอยลง และจากปริมาณขายที่ลดลงของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer – SPP) 

- ราคาขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ เฉล่ียลดลงมาก ตามราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอยาง
มากในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันดิบและเปนผลมาจากความตองการใชที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ 
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดแสดงในตาราง
ขางลาง นอกจากนี้ปริมาณขายผลติภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลงจาก 2,128,859 ตัน ใน 1H/2551 เปน 2,109,829 ตัน ใน 
1H/2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 97,765 ตัน ใน 1H/2551 และ 65,708 ตัน ใน 



7 

1H/2552 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือลดลง 0.9% โดยลดลงในทุกผลิตภัณฑ ยกเวน Propane ที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท 
ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ซื้อผลิตภัณฑมีความตองการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ความสามารถในการใช
กําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยกกาซฯ ลดลงจากระดับ 95.9 % ใน 1H/2551 มาที่ระดับ 94.0% ใน 1H/2552 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 
หนวย  : ตัน 

2Q/2551 1Q/2552 2Q/2552 
 % เพ่ิม(ลด) 

1H/2551 1H/2552 
% 

เพ่ิม (ลด)  YoY QoQ 

LPG 649,085   590,928 605,277  (6.7%) 2.4% 1,230,599 1,196,205 (2.8%) 
กาซอีเทน 265,638 245,222 274,931 3.5% 12.1%  530,959 520,153 (2.0%) 
กาซโพรเพน 38,583 69,446 64,955 68.4% (6.5%) 87,686  134,401 53.3% 
กาซโซลีนธรรมชาติ 147,362 124,081 134,989 (8.4%) 8.8% 279,615 259,070 (7.4%) 
รวม 1,100,668 1,029,677 1,080,153 (1.9%) 4.9% 2,128,859 2,109,829   (0.9%) 

 
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
2Q/2551 1Q/2552 2Q/2552 

% เพ่ิม(ลด) 
1H/2551 1H/2552 

% 
เพ่ิม (ลด)  YoY QoQ 

LPG 1/ 857 448 405  (52.7%) (9.6%) 845 426 (49.5%) 
Ethylene 2/ 1,385 627 743 (46.3%)   18.5%  1,311 685 (47.7%) 
Propylene 2/ 1,522 672 797  (47.6%) 18.6%  1,408 734  (47.9%) 
High Density Polyethylene 2/ 1,679 934 1,144 (31.9%) 22.5%  1,643 1,039 (36.8%) 
Polypropylene 2/ 1,738 887 1,116 (35.8%) 25.8%  1,624 1,001 (38.4%) 
Naphtha 3/ 948 375 470 (50.4%) 25.3% 871 423 (51.5%) 

หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) อยางไรก็ตาม ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใหคงราคา LPG ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ 10.996 บาทตอ
กิโลกรัม 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในงวด 1H/2552 ลดลงจากงวด 1H/2551 จํานวน 14,763 ลานบาทหรือลดลง 49.9% สวน
ใหญเปนผลมาจากการลดลงของกําไรจากการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ เนื่องจากการปรับลดลงของราคาขายผลิตภัณฑ ตาม
ราคาตลาดของปโตรเคมีอางอิงที่ลดลง ในขณะที่ตนทุนคากาซธรรมชาติสูงขึ้น นอกจากนี้กําไรจากการขายกาซธรรมชาติก็ลดลง 
โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายกาซธรรมชาติใหลูกคาอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันเตาที่ใชอางอิง รวมถึงมีผล
ขาดทุนจากการขาย NGV เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณขาย NGV ที่เพ่ิมขึ้น แตราคาขายต่ํากวาราคาตนทุน สงผลใหเกิดผล
ขาดทุนเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม กําไรจากกิจการทอสงกาซฯ เพ่ิมขึ้นเล็กนอย จากมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานอนุมัติ
ปรับอัตราคาบริการผานทอเพ่ิมขึ้น 2.0218 บาท/MMBTU มีผลตั้งแต 1 เมษายน. 2552   สําหรับ  EBIT ในงวด 1H/2552 ก็
ลดลงจาก เนื่องจาก EBITDA ที่ลดลงดังกลาวขางตน ประกอบกับในงวด 1H/2552  มีคาเส่ือมราคาที่เพ่ิมขึ้นของสถานีบริการ 
NGV และทอเสนที่ 3 ในสวนของทอ JDA - อาทิตย 

� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

• หนวยธุรกิจนํ้ามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2551 

รายไดจากการขายใน 2Q/2552 ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 214,478  ลานบาทหรือคิดเปน 41.4% เปนผลมาจาก
ราคาขายน้ํามันที่ลดลง โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบลดลงจาก 116.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 2Q/2551 เปน 59.3 



8 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 2Q/2552 หรือลดลง 49.1% แมวาปริมาณขายในไตรมาสนี้จะเพ่ิมขึ้น 1,108 ลานลิตรหรือ 6.0% 
จาก 18,490 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,278,051 บารเรลตอวันใน 2Q/2551 เปน 19,598 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,354,651 
บารเรลตอวันใน 2Q/2552 ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทในหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ ขณะที่หนวยธุรกิจน้ํามันมีปริมาณการขายลดลงในกลุมน้ํามันดีเซล  น้ํามันอากาศยาน และนํ้ามันเตา  

EBITDA ใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 2Q/2551 จํานวน 3,149 ลานบาทหรือคิดเปน 324 % โดยเพิ่มขึ้นจากกําไร
ขั้นตนตอหนวยเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่กําไรจากการขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของธุรกิจการคาระหวางประเทศลดลงตาม
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง เชนเดียวกับ EBIT ใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,969 ลานบาท เนื่องจาก EBITDA ที่
เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเส่ือมราคาก็เพ่ิมขึ้นจากการโอนงานระหวางกอสรางสถานีบริการและงานระหวางกอสรางคลังที่
ดําเนินการแลวเสร็จเปนสินทรัพย 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2552 

รายไดจากการขายใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 68,927 ลานบาทหรือคิดเปน 29.4% เปนผลมาจาก
ทั้งปริมาณขายและราคาขายน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น โดยราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบเพ่ิมขึ้นจาก 44.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 
1Q/2552 เปน 59.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 2Q/2552 หรือเพ่ิมขึ้น 34.3% สวนปริมาณขายใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้น 1,165 
ลานลิตรหรือ 6.3% จาก 18,433 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,288,238 บารเรลตอวันใน 1Q/2552 เปน 19,598 ลานลิตรหรือ
เทียบเทา 1,354,651 บารเรลตอวันใน 2Q/2552 ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทใน
หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ ขณะที่หนวยธุรกิจน้ํามันมีปริมาณการขายลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑยกเวน LPG  

EBITDA ใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 1,368 ลานบาทหรือคิดเปน 49.7 % โดยเพิ่มขึ้นจากกาํไร
ขั้นตนตอหนวยเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจาก Stock Gain  อยางไรก็ตาม กําไรจากการขายน้ํามันดิบ และคอนเดน
เสท ของธุรกิจการคาระหวางประเทศลดลง เนื่องจากมีการปรับโครงสรางราคาซื้อขายที่อางอิงราคาน้ํามันดิบ  เชนเดียวกับ EBIT 
ในไตรมาสนี้ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,179  ลานบาทตาม EBITDA ที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่คาเสื่อมราคาก็เพ่ิมขึน้จากการโอนงานระหวาง
กอสรางสถานีบริการและงานระหวางกอสรางคลังที่ดําเนินการแลวเสร็จเปนสินทรัพย 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2552 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

รายไดจากการขายใน 1H/2552 ลดลง 403,780 ลานบาทหรือลดลง 42.9% เปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉล่ียใน 
1H/2552 ที่ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาก โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียใน 1H/2552 อยูที่ระดับ 51.1 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ลดลง 50.8% เมื่อเทียบกับราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียใน 1H/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 103.8 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอบารเรล สําหรับปริมาณขายในงวดนี้เพ่ิมขึ้น 343 ลานลิตร หรือคิดเปน 0.9% จาก 37,688 ลานลิตร หรือเทียบเทา 
1,302,485 บารเรลตอวันใน 1H/2551 เปน 38,031 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,321,612 บารเรลตอวันใน 1H/2552  ทั้งนี้เปนการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณขายน้ํามันดิบ  คอนเดนเสท  และสินคาสําเร็จรูปในหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ ขณะที่ปริมาณขายใน
หนวยธุรกิจน้ํามันลดลง 

EBITDA ใน 1H/2552 เพ่ิมขึ้นจากงวด 1H/2551 จํานวน 2,424 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตน
ตอหนวยเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้น ขณะท่ีในหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศกําไรลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากกําไรจากการขายน้ํามันดิบ
และคอนเดนเสทลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง เนื่องจากโครงสรางราคาซื้อขายที่อางอิงราคาน้ํามันดิบ สําหรับ 
EBIT ใน 1H/2552 เพ่ิมขึ้น 2,236 ลานบาทเนื่องจาก EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน ในขณะที่ คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
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หนวยธุรกิจปโตรเคมี  

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2551 

ใน 2Q/2552 มีรายไดจากการขายจากบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในหนวยธุรกิจปโตรเคมีจํานวน 7,952 
ลานบาท ลดลงจาก 2Q/2551 จํานวน 2,602 ลานบาทหรือลดลง 24.7% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียของ 
PTTPM (บริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจการตลาดของผลิตภัณฑโพลิเมอร) ลดลง 27.6% เมื่อเทียบกับ 2Q/2551 แมวาปริมาณขาย
จะเพิ่มขึ้น 2.2%  

EBITDA ใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้น 120 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 49.0% จาก 245 ลานบาทใน 2Q/2551 เปน 365 ลาน
บาทใน 2Q/2552 และ EBIT เพ่ิมขึ้น 116 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 55.5% จาก 209 ลานบาทใน 2Q/2551 เปน 325 ลานบาทใน 
2Q/2552   

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2552 

รายไดจากการขายใน 2Q/2552 มีจํานวน 7,952 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 1,169 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้น 17.2% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียของ PTTPM เพ่ิมขึ้น 20.7% เมื่อเทียบกับ 1Q/2552 แมวา
ปริมาณขายจะลดลง 4.8%  

EBITDA เพ่ิมขึ้น 117 ลานบาท จาก 248 ลานบาทใน 1Q/2552 เปน 365 ลานบาทใน 2Q/2552 หรือเพ่ิมขึ้น 
47.2% นอกจากนี้ EBIT เพ่ิมขึ้น 116 ลานบาท จาก 209 ลานบาทใน 1Q/2552 เปน 325 ลานบาทใน 2Q/2552 หรือเพ่ิมขึ้น 
55.5%  

ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2552 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

รายไดจากการขายใน 1H/2552 จํานวน 14,735 ลานบาท ลดลงจาก 1H/2551 จํานวน 4,665 ลานบาทหรือลดลง 
24.0% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียของ PTTPM ลดลง 33.3% เมื่อเทียบกับ 1H/2551 แมวาปริมาณขายจะ
เพ่ิมขึ้น 15.5%  

EBITDA เพ่ิมขึ้นจาก 1H/2551 จํานวน 31 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 5.3% ในขณะที่ EBIT เพ่ิมขึ้นจํานวน 24 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้น 4.7%   

กําไรสุทธิ  

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2551 

ใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 19,895 ลานบาท หรือคิดเปน 7.04 บาทตอหุน ลดลงจาก 2Q/2551 
จํานวน 9,989 ลานบาท หรือลดลง 33.4% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท.และบริษัทยอย
ดังกลาวขางตนแลว และยังเปนผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ลดลง 5,330 ลานบาทหรือคิดเปน 39.9% จากสวนแบงกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 13,355 ลานบาท ใน 2Q/2551 เปน 8,025 ลานบาท ใน 2Q/2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกล่ันลดลง อันเนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัวลดลง จากปญหา
เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกสงผลใหความตองการใชน้ํามันลดลง รวมท้ังภาคการทองเที่ยวที่ซบเซา สวนหนึ่งจากการระบาดของ
ไขหวัด 2009 (A H1N1) กอปรกับมีกําลังการกลั่นใหมเขามา โดยเฉพาะจากประเทศจีนและอินเดีย โดยคาการกลั่นของโรงกลั่น
แบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 21.43 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรลใน 2Q/2551 เหลือ 8.81 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 2Q/2552 แมวา PTTAR จะมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นภายหลัง
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จากโครงการกอสราง Upgrading Complex ระยะที่ 1 (Condensate Residue Splitter และหนวย Kerosene Merox) ไดเริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนมีนาคม 2552 ทั้งนี้ PTTAR มีปริมาณน้ํามันดิบและวัตถุดิบนําเขากลั่น (Total Intake) เฉล่ีย
เพ่ิมขึ้นจาก 131 KBD ใน 2Q/2551 เปน 159 KBD ใน 2Q/2552 เนื่องจากใน 2Q/2551 มีหยุดซอมบํารุงประจําปเปนเวลา 32 
วัน ในขณะที่ใน 2Q/2552 หยุดเดินเครื่อง Hydrocracking Unit เปนเวลา 7 วัน อยางไรก็ดี TOP มีการใชกําลังการผลิต 98% ใน 
2Q/2552 ลดลง 7% เมื่อเทียบกับ 2Q/2551 ซึ่งมีการใชกําลังการผลิต 105% เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องหนวยกําจัดสาร
ปนเปอนในน้ํามันดีเซลหนวยที่ 3 (HDS-3) เพ่ือเปล่ียนสารเรงปฏิกิริยาระหวาง 16 - 30 พฤษภาคม 2552 

 -  ผลการดําเนินงานที่ลดลงของบริษัทรวมในธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส เนื่องจากสวนตางราคาผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบ (Product-to-Feed) ที่ปรับตัวลดลงมาก โดยเฉพาะ MEG และผลิตภัณฑโอเลฟนส เแมวาใน 2Q/2551 จะมีการ
หยุดหนวยผลิต Oleflex เพ่ือซอมบํารุงเคร่ืองจักร เปนเวลา 42 วัน 

: ใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2,840 ลานบาท ในขณะที่ใน 2Q/2551 มี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2,962 ลานบาท 

: ภาษีเงินไดใน 2Q/2552 ลดลง 1,563 ลานบาท หรือคิดเปน 13.3% ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง 

ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2552 

จากกําไรสุทธิของ ปตท.และบริษัทยอยใน 2Q/2552 มีจํานวน 19,895 ลานบาท หรือคิดเปน 7.04 บาทตอหุน 
เพ่ิมขึ้นจาก 1Q/2552 จํานวน 12,446 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 167.1% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ 
ปตท.และบริษัทยอยดังกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เพ่ิมขึ้นถึง 5,617 ลานบาทหรือคิดเปน 233.4% จากสวนแบงกําไรฯ 
จํานวน 2,407 ลานบาท ใน 1Q/2552 เปน 8,025 ลานบาท ใน 2Q/2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกลั่นดีขึ้น อันเนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยคาการ
กล่ันของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท. เพ่ิมขึ้นจาก 2.24 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรลใน 1Q/2552 เปน 8.81 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 2Q/2552 เนื่องจากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปที่
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องใน 2Q/2552 แมวาโรงกลั่นของ TOP จะใชกําลังการผลิตลดลงจาก 103% ใน 1Q/2552 เหลือ 98% 
ใน 2Q/2552 จากการหยุดเดินเครื่อง HDS-3 เปนเวลา 15 วันดังกลาวขางตน นอกจากนี้ ผลประกอบการผลิตภัณฑสายอะโรเม
ติกสก็ดีขึ้น จากราคาผลิตภัณฑหลักที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเบนซีนที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากถึง 70% โดยสาเหตุหลัก
จากภาวะอุปทานขาดแคลน เนื่องจากมีการสงสินคาจากทวีปเอเชียไปทวีปอเมริกาและยุโรปซึ่งมีราคาสูงกวา เนื่องจากผูผลิต
เบนซีนในยุโรปประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ในขณะที่อุปสงคเพ่ิมขึ้นจากความตองการใชเบนซินเพ่ือเปนวัตถุดิบที่มากขึ้น
ของโรงงานสไตรีนโมโนเมอรที่ขึ้นใหมจากประเทศจีน และการเพ่ิมกําลังการผลิตของโรงงานสไตรีนโมโนเมอรหลายแหง  
นอกจากนี้ราคาพาราไซลีนก็ปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 25% ตามราคาวัตถุดิบและ Purified Terepthalic Acid (PTA) เปนหลัก 
ทั้งนี้ ตลาดโดยรวมยังอยูในภาวะอุปทานขาดแคลนเนื่องจากผูผลิตพาราไซลีนไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดเต็มที่จากปญหา
ไมสามารถจัดหาวัตถุดิบไดเพียงพอ ประกอบเปนชวงหยุดซอมบํารงุประจําปของโรงงานอะโรเมติกสหลายแหง  

 -  ผลการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นของบริษัทรวมในธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส เนื่องจาก Product-to-Feed ที่
ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ HDPE ที่มีสวนตางราคาฯ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 

: ใน 2Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2,840 ลานบาท ในขณะที่ใน 1Q/2552 มี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 615 ลานบาท 

: ภาษีเงินไดใน 2Q/2552 เพ่ิมขึ้น 3,198 ลานบาท หรือคิดเปน 46.0% ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น  
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ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2552 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 

ใน 1H/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 27,344 ลานบาท หรือคิดเปน 9.68 บาทตอหุน ลดลงจาก
1H/2551 จํานวน 28,673 ลานบาท หรือลดลง 51.2% ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท.และบริษัท
ยอยดังกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง จํานวน 10,661 ลานบาทหรือคิดเปน 50.5% จาก 1H/2551 ที่มี
สวนแบงกําไรฯ จํานวน 21,093 ลานบาท ในขณะที่ 1H/2552 มีจํานวน 10,432 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกลั่นลดลง  เนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัวลง จากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท.  
ลดลงจาก 14.10 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 1H/2551 เหลือ 5.51 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1H/2552 แมวาใน 1H/2551 
PTTAR จะปดซอมบํารุงโรงกล่ันเปนเวลา 32 วัน ในขณะที่ 1H/2552 หยุดเดินเครื่อง Hydrocracking Unit เปนเวลา 7 วัน 
ดังกลาวขางตนแลว อยางไรก็ตาม Product-to-Feed สําหรับผลิตภัณฑสายอะโรเมติกสปรับตัวดีขึ้นมาก แมวาราคาผลิตภัณฑ
หลักเฉล่ียใน 1H/2552 จะต่ํากวา 1H/2551 ทั้งนี้เปนผลมาจากตนทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลง  

-  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ลดลง เนื่องจาก Product-to-Feed ที่ปรับตัว
ลดลง โดยเฉพาะ MEG เนื่องจากมีกําลังการผลิตใหมเขามาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย แมวาใน 1H/2551 จะมีการปดโรงโอ
เลฟนส I4-1 เพ่ือเชื่อมตอสวนขยายกําลังการผลิตและการบํารุงรักษาประจําปเปนเวลา 12 วัน รวมท้ังหยุดหนวยผลิต Oleflex 
เพ่ือซอมบํารุงเครื่องจักร เปนเวลา 42 วัน 

: ใน 1H/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2,225 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1H/2551 
จํานวน 998 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 81.5% 

: ภาษีเงินไดใน 1H/2552 มีจํานวน 17,110 ลานบาท ลดลงจาก 1H/2551 จํานวน 5,696 ลานบาท หรือคิดเปน 
25.0% ตามผลกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง  

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 2Q/2551 1Q/2552 2Q/2552 
% เพิ่ม(ลด) 

1H/2551 1H/2552 
% 

เพิ่ม (ลด) YoY QoQ 
บริษัทรวมธุรกิจการกลั่น 10,404 2,649 7,348 (29.4%) 177.4% 15,094 9,997 (33.8%) 
บริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมี 2,860 (177) 1,019 (64.4%) 675.7% 5,673 842 (85.2%) 
บริษัทรวมธุรกิจนํ้ามัน 99 126 115 16.2% (8.7%) 210 241 14.8% 
บริษัทรวมธุรกิจกาซ 11 (297) (576) (5,336.4%) (93.9%) 11 (873) (8,036.4%) 
บริษัทรวมธุรกิจอื่น (19) 106 119 726.3% 12.3% 105 225 114.3% 
รวม 13,355 2,407 8,025 (39.9%) 233% 21,093 10,432 (50.5%) 

 

2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2551 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
แสดงไดดังนี้ 
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                              หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรพัย 30 มิ.ย. 2552 31 ธ.ค. 2551 เพ่ิม / (ลด) % 
สินทรัพยหมนุเวียน 294,983 243,414 51,569 21.2 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 197,368 187,072 10,296 5.5 
ที่ดินอาคารและอปุกรณ-สุทธิ 453,962 374,614 79,348 21.2 
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่นๆ 96,167 80,093 16,074 20.1 
รวมสินทรัพย 1,042,480 885,193 157,287 17.8 
หน้ีสิน     
หนี้สินหมุนเวียน 203,888 169,271 34,617 20.5 
เงินกูยมืระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป) 323,765 239,125 84,640 35.4 
หนี้สินไมหมนุเวียนอืน่ๆ 54,592 46,261 8,331 18.0 
รวมหนี้สิน 582,245 454,657 127,588 28.1 
สวนของผูถอืหุน     
สวนของผูถอืหุนบริษัทฯ 406,117 383,579 22,538 5.9 
สวนของผูถอืหุนสวนนอย 54,118 46,957 7,161 15.3 
รวมสวนของผูถือหุน 460,235 430,536 29,699 6.9 
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 1,042,480 885,193 157,287 17.8 
 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 1,042,480 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 
157,287 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 17.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 51,569 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 21.2% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงิน
รับที่เพ่ิมขึ้น 38,759 ลานบาทจากลูกหนี้คาน้ํามันดิบ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นรวม 
7,693 ลานบาท รวมท้ังสินคาคงเหลือและพัสดุคงเหลือเพ่ิมขึ้น 3,691 ลานบาท  

: เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น 10,296 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 5.5% สาเหตุหลักจากการ
รับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมสําหรับผลประกอบการครึ่งแรกของป 2552 จํานวน 10,432 ลานบาท  

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 79,348 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 21.2% สวนใหญเปนผลมาจากสินทรัพยเพ่ือการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 30,087 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักจากสินทรัพยระหวางกอสรางของ Montara ในโครงการพีทีที
อีพี ออสตราเลเซีย ซึ่งเปนโครงการที่ไดจากการเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท Coogee Resources Limited (CRL) (ภายหลัง
เปล่ียนชื่อเปน PTTEP Australasia Limited (PTTEP AA)) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 ของ PTTEP นอกจากนี้ ยังเปนผลมา
จากสินทรัพยที่ไดจากการที่ Lints ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PTT INTER ไดเขาซื้อหุนสามัญ 60% ใน บริษัท Straits Bulk and 
Industrial Pty Limited (SBI) ซึ่งภายหลังเปล่ียนชื่อเปน บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty. Ltd. (PTTAPM) โดยดําเนิน
ธุรกิจหลักในการเขาถือหุนในบริษัทอื่น ทั้งนี้ สวนใหญถือหุนในบริษัทที่ไดสิทธิและเปนผูผลิตถานหินในเหมืองถานหิน โดยมี
สินทรัพยสวนใหญ ไดแก สินทรัพยเหมือง ซึ่งมีมูลคารวมทั้งส้ิน 21,100 ลานบาท รวมท้ังจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ 
หนวยที่ 6, โครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทน, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, และโครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 
(Natural Gas for Vehicle – NGV) เชน การกอสรางสถานี NGV, รถขนกาซฯ, ถังและอุปกรณ NGV สําหรับติดตั้งรถขนสงกาซ
ฯ เปนตน  

: สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 16,074 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 20.1% สาเหตุหลักจากสินคาคงเหลือสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มขึ้น 4,762 ลานบาท จากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมท้ังคาความนิยมเพ่ิมขึ้น 4,697 ลานบาท สวน
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ใหญจากการเขาซื้อ PTTAPM ดังกลาวขางตน นอกจากนี้ ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves) ในสินทรัพยไมมี
ตัวตนและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของ PTTEP เพ่ิมขึ้น 3,383 และ 2,670 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนผลจากการที่ 
PTTEP เขาซื้อหุนทั้งหมดของ PTTEP AA ดังกลาวแลว    

หนี้สิน 

หนี้สินรวมมีจํานวน 582,245 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 เปนจํานวน 127,588 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 28.1% 
โดยเปนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 34,617 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 20.5% สาเหตุหลักจากเจาหนี้การคาเพ่ิมขึ้น 30,529 
ลานบาท จากการซื้อผลิตภัณฑจากโรงกลั่นฯ นอกจากนี้ เงินกูยืมระยะส้ันอื่นเพ่ิมขึ้น 11,878 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก 
PTTEP จัดทํา “โครงการกูเงินระยะส้ัน ของ ปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะส้ันแบบหมุนเวียนเปนประจําทุก
เดือนใหกับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน แมวาภาษีเงินไดคางจายจะลดลง 12,790 ลานบาท จากการจายชําระ
ภาษีเงินไดประจําป 2551  

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) เพ่ิมขึ้น 84,640 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 35.4% 
สวนใหญเปนผลมาจากการออกหุนกูของ ปตท. 15,000 ลานบาท PTTEP 40,000 ลานบาท และจากเงินกูยืมระยะยาวของ 
ปตท., PTTAC, EnCo, HMC และ PTTAPM รวมจํานวน 22,227 ลานบาท โดยจําแนกรายการหลักๆ ตามกําหนดระยะเวลา
ชําระคืนไดดังนี้     

      หนวย : ลานบาท 
กําหนดชําระคืน (นับจาก
วันที่ 30 มิ.ย.2552) 

ปตท. PTTEP DCAP TTM(T) TTM(M) HMC PTTAC PTTI ENCO รวม 

ภายใน 1 ป (30 มิ.ย. 2553) 10,321.84 9,497.23 75.25 597.87 29.00 -- -- 9,177.33 -- 29,698.52 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 17,919.95 -- 77.00 597.97 29.00 208.46 -- -- -- 18,832.38 

เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 71,361.33 38,454.70 231.00 2,306.46 174.02 1,146.57 432.71 -- -- 114,106.79 

เกิน 5 ป 126,203.38 10,489.97 290.50 4,869.18 324.15 2,814.30 1,123.79 -- 5,000.00 151,115.27 
รวม 225,806.50 58,441.90 673.75 8,371.48 556.17 4,169.33 1,556.50 9,177.33 5,000.00 313,752.96 

หมายเหตุ : ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

เงินกูยืม (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2552 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้ 

   หนวย : ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว ปตท. PTTEP DCAP TTM(T) TTM(M) HMC PTTAC PTTI ENCO รวม 

สกุลเงินบาท 160,722.46 58,441.90 673.75 -- -- 1,450.49 -- -- 5,000.00 226,288.60 

สกุลเงินตางประเทศ 65,084.04 -- -- 8,371.48 556.17 2,718.84 1,556.50 9,177.33 -- 87,464.36 

รวม 225,806.50 58,441.90 673.75 8,371.48 556.17 4,169.33 1,556.50 9,177.33 5,000.00 313,752.96 
 

สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงนิกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

28.82% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 65.21% 100.00% 100.00% 0.00% 27.88% 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 30,260 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 8,331 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 18.0% สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประมาณ
การหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต จํานวน 3,694 ลานบาท รวมท้ังหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 3,032 ลานบาท 
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สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 460,235 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 
29,699 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 6.9% เนื่องจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 21,696 ลานบาท จากผลประกอบการใน 
1H/2552 ของ ปตท.และบริษัทยอย จํานวน 27,344 ลานบาท ในขณะท่ีงวดนี้มีการจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการครึ่ง
หลังของป 2551 จํานวน 5,648 ลานบาท นอกจากนี้มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขายเพ่ิมขึ้น 1,009 ลานบาทและ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น 290 ลานบาท   

ในชวง 1H/2552 ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 
(ESOP Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลว
เพ่ิมขึ้น 6.571 ลานบาท (657,100 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึ้น 115.97 ลานบาท ทําให ณ 30 มิถุนายน 2552 มี
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 32.54 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 15.93 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุน
ที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 16.61 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 28 กันยายน 
2554) 

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพ่ิมขึ้น 7,161 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 15.3% สวนใหญจากผูถือหุนสวนนอยใน PTTAPM 
ดวยสัดสวน 40% (จากการเขาซื้อของ Lints ดวยสัดสวน 60% ดังกลาวแลวขางตน) จํานวน 5,848 ลานบาท รวมท้ังจากกําไร
สุทธิจากผลประกอบการใน 1H/2552 ซึ่งเปนสวนของผูถือหุนสวนนอย จํานวน 4,618 ลานบาท แมวาจะมีการจายเงินปนผลของ 
PTTEP จํานวน 2,918 ลานบาท 

สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น
จํานวน 5,615 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 90,819 ลานบาท ทําใหเงินสด
สุทธิปลายงวดเทากับ 96,434 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 

 
จํานวน (ลานบาท)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 14,497             
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (71,296)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 62,969
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (200)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (355)
เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนระหวางงวด 5,615
เงินสดสุทธิตนงวด 90,819
เงินสดสุทธิปลายงวด 96,434

 
  
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 14,497 ลานบาท มาจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน

จํานวน 27,344 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน โดยรายการ
หลักที่มีผลใหกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนายรวมจํานวน 19,595 ลาน
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บาท ภาษีเงินได 17,110 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 6,976 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 4,105 ลานบาท และ
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 2,361 ลานบาท สําหรับรายการหลักที่มีผลใหกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง ไดแก สวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10,432 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,810 ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 1,704 ลานบาท 
และโอนกลับสํารองปรบัมูลคาสินคาคงเหลือ 806 ลานบาท รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานสุทธิเพ่ิมขึ้น 18,389 
ลานบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 71,296 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 
: เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 64,669 ลานบาทอันเนื่องมาจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ

หนวยที่ 6, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรงแยกกาซอี
เทนรวมจํานวนประมาณ 22,084 ลานบาท สินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจากการซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท 
PTTEP AA จํานวนประมาณ  32,903 ลานบาท โครงการกอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวของ 
PTTLNG จํานวนประมาณ 1,759 ลานบาท การกอสรางโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ 
PTTAC จํานวนประมาณ 1,695 ลานบาท  

: เงินจายสําหรับปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves) ในสินทรัพยไมมีตัวตน 4,406 ลานบาท จาก
การเขาซื้อ PTTEP AA ของ PTTEP  

:  เงินจายเพ่ือลงทุนชั่วคราว 1,108 ลานบาท  
:  เงินปนผลรับจากบริษัทรวมจํานวน 3,350 ลานบาท สวนใหญเปนเงินปนผลรับจาก TOP, PTTCH, PTTAR และ 

IRPC  
: เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,343 ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 62,969 ลานบาท สวนใหญเปนเงินสดรับจากการออกหุนกูของ 
ปตท. 15,000 ลานบาท และ PTTEP 40,000 ลานบาท รวม 55,000 ลานบาท จากเงินกูยืมระยะยาวของ ปตท., PTTAC, 
EnCo, HMC และ PTTAPM รวมจํานวน 22,227 ลานบาท และการออกตั๋วแลกเงินระยะส้ันของ PTTEP รวมทั้งเงินกูระยะส้ัน
อ่ืนๆ ของ ปตท.รวม 12,296 ลานบาท ในขณะท่ีมีการจายเงินปนผล จํานวน 9,385 ลานบาท จายชําระดอกเบี้ยจํานวน 7,896 
ลานบาท ชําระคืนพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 7,400 ลานบาท  รวมท้ังชําระเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวของ ปตท.และบริษัท
ยอยรวม 1,721 ลานบาท  

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ 2Q/2552 และ 1H/2552 ซึ่งคาํนวณตามสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนดังนี้ 

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย 2Q/2551 1Q/2552 2Q/2552 1H/2551 1H/2552 

อัตราสวนสภาพคลอง       
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.35 1.22 1.26 1.35 1.26 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.06 0.94 1.01 1.06 1.01 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร       
อัตราสวนกําไรข้ันตน % 8.25 9.19 9.18 8.10 9.18 
อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ % 4.92 2.40 5.00 5.04 3.87 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน       
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.06 1.16 1.27 1.06 1.27 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา 5.64 6.20 5.83 13.60 6.01 
กําไรตอหุน       
กําไร (ขาดทุน)ตอหุน  บาท/หุน 10.60 2.64 7.04 19.88 9.68 
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3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ป 2552 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 ของป 2552 ตามการคาดการณของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2552 คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น และเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ประมาณ 2.5% หลังจากที่หดตัวตอเนื่องในไตรมาสที่ 4 
ของป 2551 และไตรมาสที่ 1 ของป 2552 สําหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ตามการคาดการณของธนาคารแหงประเทศไทย 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 คาดวาจะยังคงหดตัวแตในอัตราที่ชะลอลง หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจต้ังแต
ไตรมาสที่ 2 ป 2552 และคาดวาจะกลับมาขยายตัวเปนบวกไดในไตรมาสที่ 4  โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักคือการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกและมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจที่เนนการใชจายภาครัฐเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2552 จะหดตัว 1.4% 
ตอป ในขณะที่เศรษฐกิจไทยในป 2552 จะหดตัวประมาณ 4.5% ถึง 3.0% ตอป  สําหรับการใชพลังงานของไทยคาดวาจะ
ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัวตามแผนการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล อยางไรก็ตามหากสภาพเศรษฐกิจโลกยังไม
ฟนตัวและสถานการเมืองยังไมเรียบรอย อาจสงผลใหความตองการใชพลังงานลดลงในชวงครึ่งปหลังได  

แนวโนมราคาน้ํามันดิบในชวงครึ่งหลังของป 2552 คาดวาจะเฉลี่ยอยูที่ระดับประมาณ 60-70 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล (ราคาเฉลี่ยทั้งปคาดวาจะอยูที่ระดับประมาณ 55-60 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล) โดยสภาวะเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญ
ในการขับเคล่ือนความตองการใชน้ํามันของโลก โดยเฉพาะความตองการของประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเปนสองประเทศหลักใน
เอเชียที่คาดวาเศรษฐกิจจะฟนตัวไดเร็วกวาประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ การปรับเปล่ียนปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของกลุมประเทศ 
OPEC  ความตองการใชน้ํามันตามฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ การเพิ่ม/ลดอัตราการเดินเครื่องของโรงกล่ันทั่วโลก รวมถึงการเก็ง
กําไรของนักลงทุนลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาน้ํามันทั้งส้ิน ทั้งนี้ IEA ไดคาดการณความตองการใชน้ํามันของโลกจะ
เพ่ิมสูงขึ้นจาก 83.08 ลานบารเรลตอวันในไตรมาสที่ 2 เปน 83.6 และ 83.9 ลานบารเรลตอวัน ในไตรมาส 3 และ 4 ป 2552 
ตามลําดับ และคาดวาในป 2553 ความตองการใชน้ํามันจะเพ่ิมสูงขึ้นเปน 85.2 ลานบารเรล 

 
 
 


