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PTT : คาํอธิบายและวิเคราะหผลดาํเนนิงาน ปตท. ป 2548 
  
  
คาํอธิบายและการวิเคราะหงบการเงนิสาํหรบัผลการดาํเนนิงานงวด 3 เดอืนและงวด 
12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ 
ป 2547 
 
1.      ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบรษัิทยอย 
        ในป 2548 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น แตเปน 
การขยายตวัในอัตราท่ีลดลงเมือ่เทียบกับปกอน โดยการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรฐัฯ 
และจีนเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญ รวมถึงเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุนท่ีเริ่มปรับ 
ตัวดีขึ้น สําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นแตในอัตราท่ี 
ลดลงเชนกัน การสงออกโดยรวมเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการนําเขาชะลอตัวลง สงผล 
ใหสถานการณการใชปโตรเลียมโดยรวมของประเทศในป 2548 สูงขึ้นเล็กนอย เมื่อ 
เทียบกับป 2547 โดยในไตรมาส 4 ป 2548 (Q4/2548) การใชปโตรเลียมยังคง 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน  แมวาจะไดรับผลกระทบจาก 
ราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้นมาก รวมท้ังราคาปโตรเคมีท่ียังคงอยูใน 
ระดับสูง สงผลใหใน Q4/2548 ปตท.และบรษัิทยอยมรีายไดจากการขายจาํนวน 
244,814 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ป 2547 (Q4/2547) จาํนวน 61,638 
ลานบาท หรอืคดิเปน 34% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัด 
จําหนาย รวมท้ังคาใชจายอ่ืนและรายไดอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
(EBITDA) จาํนวน 27,197 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q4/2547 จาํนวน 6,538 
ลานบาท หรอืคดิเปน 32% มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 
4,628 ลานบาท ลดลงจาก Q4/2547 จาํนวน 6,833 ลานบาท หรอืคดิเปน 60% 
และมกีาํไรสทุธิจาํนวน 17,149 ลานบาท ลดลงจาก Q4/2547 จาํนวน 3,351 
ลานบาท หรอืคดิเปน 16% 
        สําหรับผลการดําเนินงานของป 2548 ปตท.และบรษัิทยอยมรีายไดจากการ 
ขายจาํนวน 929,716 ลานบาท เพิ่มขึ้น 44% จากชวงเดียวกันของปกอน มี EBITDA 
จาํนวน 114,045 ลานบาท เพิ่มขึ้น 44%  มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวน 
ไดเสียจํานวน 21,651 ลานบาท ลดลง 19% และมีกําไรสุทธิ 85,521 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 36% สวนหนึ่งเนื่องมาจากมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท 
โรงกลัน่น้าํมนัระยอง จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 5,417 ลานบาท 
        ท้ังนี ้สาํหรับผลประกอบการ Q4/2548 และป 2548 (เทียบกับชวงเวลา 
เดียวกันของปกอน) ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทยอย สรุปได ดังนี ้
        : เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2548 ปตท.ไดปรับโครงสรางการถือหุนของ 
กลุมบริษัท Subic Bay  โดยไดจําหนายหุนสามัญท้ังหมดของ Subic Bay Fuels 
Co., Inc. (SBFCI) และ Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) ซ่ึง 
ปตท.ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100 ใหแก Subic Bay Energy Co., Ltd. 
(SBECL)  โดย ปตท.ยังคงสัดสวนในการถือหุนใน SBECL รอยละ 100 
        : เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2548 ปตท. รวมกับบริษัทปโตรเคมีแหงชาต ิ
จาํกัด (มหาชน) (NPC) และบริษัทบางกอกโพลเีอททีลนี จาํกัด (BPE) ไดรวมกัน 
จัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ในสัดสวนรอยละ 
50 : 25 : 25 สงผลให PTTPM มีสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท. ดังนั้น ปตท. 



จึงนําผลการดําเนินงานของ PTTPM มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันดังกลาว 
เปนตนไป 
        : เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2548 NPC และบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) (TOC) ไดยื่นขอจดทะเบียนการควบบริษัทเปนบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) (PTTCH) และนายทะเบียนหุนสวนบริษัทไดรับจดทะเบียนควบรวมบริษัท 
เรียบรอยแลว โดยสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ใน PTTCH คิดเปนรอยละ 50.03 
สงผลให PTTCH มีสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท. ดังนั้น ปตท. จงึนาํผลการ 
ดําเนินงานของ PTTCH มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป 
 
        : เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ซ่ึงถือหุนในบริษัทพีทีที 
ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) และบริษัท พทีีที ฟนอล จาํกัด (PPCL) ในสัดสวน 
บรษัิทละเทาๆ กันคอืรอยละ 20 ไดทําการควบรวมบรษัิทเปน PTTCH สงผลให 
PTTCH ถือหุนใน PTTUT และ PPCL ในสดัสวนบรษัิทละเทาๆ กันคอืรอยละ 40 
และโดยที่ ปตท.ถือหุนใน PTTUT และ PPCL ในสัดสวนรอยละ 40 สงผลให PTTUT 
และ PPCL มีสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท. ดังนั้น ปตท.จงึนาํผลการดาํเนนิงาน 
ของบริษัทท้ังสองมาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป 
        ท้ังนี ้ผลประกอบการ Q4/2548 เทียบกับ Q4/2547 และ ป2548 เทียบกับ 
ป2547 สรุปได ดังนี ้
 
                                                หนวย : ลานบาท 
             Q4/48  Q4/47  เพิ่ม/(ลด)  2548   2547   เพิ่ม/(ลด) 
ยอดขาย       244814  183176 61638  34%   929716  644694  285023  44% 
: น้ํามัน 1/  210,160 123,147 87,014 71%  811,928 469,134 342,795  73% 
: กาซ ฯ 2/  54,013  46,336  7,677 17%  208,930 174,981  33,949  19% 
: ปตท.สผ.   17,592  11,736  5,856 50%   59,373  42,127  17,246  41% 
: การกลัน่ 3/ 35,766  23,662 12,103 51%  144,494  25,800 118,694 460% 
: ปโตรเคมี 4/ 8,859   1,597  7,262 455%  15,523   1,597  13,926 872% 
: อ่ืนๆ 5/         0       0      0   0        0       0       0   0 
รายการ     (81,576)(23,302)(58,274)   (310,532)(68,945)(241,587) 
ระหวางกัน 
EBITDA      27,197   20,659  6,538  32% 114,045  79,296  34,748  44% 
: น้ํามัน 1/   1,783   923      860   93%  7,253   5,641   1,612     29% 
: กาซ ฯ 2/  8,721 9,188     (467)  (5%) 42,110 36,857   5,252     14% 
: ปตท.สผ.  14,413 9,997    4,416   44% 50,051  36,102  13,949     39% 
: การกลัน่ 3/   372   345       27    8% 13,205     636  12,569   1975% 
: ปโตรเคมี 4/ 1,420  100    1,320 1323%   1,740    100   1,640   1644% 
: อ่ืนๆ 5/       (63)(120)      57  (48%)   (375)  (275)   (100)  (36%) 
รายการ         551  226      325            61    235    (174) 
ระหวางกัน 
EBIT        22,233  16,798  5,435  32%  96,566  65,025   31,541   49% 
: น้ํามัน 1/   1,245     414    831 201%   5,164   3,628   1,536    42% 
: กาซ ฯ 2/  7,576   8,178   (602) (7%) 37,296  32,876   4,420    13% 
: ปตท. สผ. 11,455   7,919  3,536  45%  40,622  28,007  12,615    45% 
: การกลัน่ 3/   (68)    199   (267)(134%)11,868     441  11,427  2589% 



: ปโตรเคมี 4/1,196      13  1,183 9173%  1,313      13   1,300 10080% 
: อ่ืนๆ 5/      (67)   (121)    54  (45%)  (392)   (279)   (113)  (41%) 
รายการ        896     196    700          695     339     356 
ระหวางกัน 
กําไรสุทธิ     17,149   20,499   (3,351) (16%) 85,521  62,666   22,855   36% 
หมายเหตุ : 1/    รวมธุรกิจจดัจาํหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล 
(Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จาํกัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จาํกัด 
(PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy 
Co., Ltd. (SBECL)  Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI)  Subic Bay 
Distribution, Inc. (SBDI)  และบริษัท ปตท.ฟลิปปนส อิงค จํากัด (PTTPI) 
อยางไรก็ตาม มิไดรวมบริษัท PTTPI ในงบการเงินรวมของ ปตท.ตั้งแต Q2/2547 
และมิไดรวมบริษัท SBFCI และ SBDI ตั้งแต Q1/2548 เนือ่งจาก ปตท.ไดจําหนาย 
หุนท้ังหมดของ SBFCI และ SBDI ซ่ึง ปตท.ถือหุน 100% ใหแก SBECL 
          2/  รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จาํกัด และ บริษัท 
ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด ตามสัดสวนการถือหุน และตั้งแต 
Q2/2547 ไดรวมบริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน 
และรวมบรษัิท ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาต ิจาํกัด (PTT NGD)  และรวมบรษัิท พทีีท 
แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) ตั้งแต Q4/2547  นอกจากนัน้ยงัไดรวม PTTUT 
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 
         3/  รวมงบการเงินบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 
         4/  รวมงบการเงนิ BPE และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) 
ตั้งแต Q4/2547 และ PTTPM ตั้งแต Q3/2548  นอกจากนัน้ยงัไดรวม PTTCH และ 
PPCL ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 
         5/  รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) ตั้งแต 
Q4/2547 
 
กลุมธุรกิจน้ํามัน (รวมธุรกิจจดัจาํหนาย (Oil Marketing) และธุรกิจคาสากล 
(Oil Trading)) 
      รายไดจากการขายใน Q4/2548 เพิ่มขึ้น 87,014 ลานบาทหรอืคดิเปน 71% 
โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายท่ีสูงขึ้น 2,281 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 23% จาก 
10,120ลานลติร หรือเทียบเทา 691,894 บารเรลตอวันใน Q4/2547 เปน 12,401 
ลานลติร หรือเทียบเทา 847,843 บารเรลตอวันใน Q4/2548 โดยเปนการเพิ่มขึ้น 
ท้ังในสวนของการขายน้าํมนัในประเทศ และการคาสากล โดยการเพิ่มสวนใหญมาจาก 
ปริมาณขายน้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันอากาศยาน น้ํามัน 
เตาขน โดยเฉพาะเมื่อ ปตท.เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน RRC จาก 36% เปน 100% 
สงผลให ปตท.เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหกับ RRC และรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันจาก 
RRC แตเพียงรายเดียว นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยใน 
ไตรมาสนี้ ท่ีสูงขึ้นกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน อันเนื่องมาจากราคาน้ํามัน 
ในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
      EBITDA ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 860 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 93% เนือ่งจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นดังท่ีไดกลาวมาแลว ประ 
กอบกับกําไรตอหนวยของบางผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม คาการตลาดของการ 
ขายน้าํมนัในประเทศลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปกอนโดยมสีาเหตเุนือ่งจากภาวะการ 



แขงขันท่ีสูง และราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สวนคาใชจายจากการ 
ขายและบริหารในไตรมาสนี้เพิ่มสูงขึ้น 228 ลานบาท หรอืคดิเปน 6% 
      EBITในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเปน 1,245 ลานบาท จาก 414 ลานบาทจากไตรมาส 
เดียวกันของปกอนเปนจํานวน 831 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 201%  สวนใหญเนื่อง 
จากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดงักลาวขางตน 
      สาํหรบัผลประกอบการป 2548 นั้น รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันเพิ่ม 
ขึ้น 342,795 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 73% เนื่องจากปริมาณขายท่ีสูงขึ้น 11,667 
ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้น 28% จาก 42,226 ลานลติรหรอืเทียบเทา 727,669 
บารเรลตอวัน ในป2547 เปน 53,892 ลานลติร หรอืเทียบเทา 928,705 บารเรล 
ตอวันในป 2548 โดยเปนการเพิ่มขึ้นท้ังในสวนของการขายน้ํามันในประเทศและการ 
คาสากล ท้ังนี้ การเพิ่มสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันอากาศยาน น้ํามันเตาขน และผลิตภัณฑปโตรเคม ี
รวมถงึการท่ี ปตท.เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน RRC จาก 36% เปน 100% นอกจากนี ้
ยังเปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในงวดนี้สูงกวางวดเดียวกันของปกอน อัน 
เนื่องมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
      EBITDA ป 2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,612 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 29% ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น แมวาคาการ 
ตลาดและกําไรขัน้ตนตอหนวยของการขายน้าํมนัในประเทศและการคาสากลจะลดลง 
ก็ตาม สวนคาใชจายจากการขายและบรหิารในป 2548 เพิ่มสูงขึ้น 1,641 ลาน 
บาท หรอืคดิเปน 17% 
      EBIT ป 2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1,536 ลานบาท หรอื 
เพิ่มขึ้น 42% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะท่ี 
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
 
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ
       รายไดจากการขายใน Q4/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q4/2547 จาํนวน 7,677 ลาน 
บาทหรือเพิ่มขึ้น 17% เนื่องจาก 
       - ปรมิาณการจาํหนายกาซธรรมชาต ิ(รวมกาซโซลนีธรรมชาตท่ีิไดจากหนวย 
ควบคมุจดุกลัน่ตวัของกาซธรรมชาต)ิ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 82 ลานลกูบาศกฟตุ 
ตอวัน (mmcfd) จาก 2,858 mmcfd ใน Q4/2547 เปน 2,940 mmcfd ใน Q4/2548 
(ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลกูบาศกฟตุ) หรือเพิ่มขึ้น 3% จากความ 
ตองการใชกาซฯ ท่ีเพิ่มสูงขึ้นในสวนของลูกคาทุกกลุม โดยเฉพาะบริษัท กฟผ. 
จาํกัด (มหาชน) (กฟผ.) และโรงแยกกาซฯ อันเนือ่งมาจากการเร่ิมดาํเนนิการ 
เชิงพาณิชยของโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 เปนตนมา 
ในขณะท่ีราคาจําหนายกาซฯ ก็สูงขึ้นตามตนทุนการซ้ือกาซฯ ท่ีสูงขึ้น 
        - ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 722,945 
ตันใน Q4/2547 เปน 919,319 ตัน ใน Q4/2548 (ไมรวมการขาย LPG ท่ี ปตท. 
ซ้ือมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 54,350 ตัน ใน Q4/2547 และ 53,134 ตัน ใน 
Q4/2548 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 27% ท้ังนี้ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 
มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากความสามารถในการผลิตท่ีเพิ่มมากขึ้น จากการท่ี 
โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 ไดเร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตามกลาวขางตน 
โดยในไตรมาสนีโ้รงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 มอีตัราการใชกาํลงัการผลติ 
(Utilization Rate) อยูท่ี 65%  ท้ังนี้ รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของ 
โรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี ้



 
หนวย : ตัน 
                    Q4/48   Q4/47 เปลี่ยนแปลง 2548  2547  เปลี่ยนแปลง 
กาซปโตรเลียมเหลว(LPG)490639 426038  +64601 1933624 1576598 +357026 
กาซอีเทน             240389  139229 +101160 831893  546762 +285131 
กาซโพรเพน            59930   50094 +9836   221062  206802  +14261 
กาซโซลนีธรรมชาต ิ     128361  107584 +20777 475848  418477   +57371 
รวม                 919319  722945 +196374 3462427 2748638 +713,789 
 
รายละเอียดราคาผลติภณัฑอางอิงท่ีใชประกอบการคาํนวณราคาขายผลติภณัฑของโรง 
แยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี ้
 
                                         หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
             Q4/48    Q4/47   เปลี่ยนแปลง 2548  2547  เปลี่ยนแปลง 
LPG 1/         531     430     +101    432     351     +81 
Ethylene 2/    886     1062    -176    911     932     -21 
Propylene 2/   980     998     -18     956     850     +106 
High Density 
Polyethylene  1087    1098     -11     1035    964     +71 
Polypropylene 1097    1106      -9     1061    959     +102 
Naphtha 3/     457     386     +71     424     339     +85 
หมายเหตุ 1/ราคา Contract Price (CP) ท้ังนี้ ในสวนของการขายในประเทศ 
รฐับาลกําหนดราคาเพดานสงูสดุของราคา LPG ณ โรงกลั่น ท่ีระดับ 315 
เหรียญสหรัฐฯตอตัน ซ่ึงคิดเปนราคา CP ท่ีระดบั 331 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2546 เปนตนมา 
        2/ราคาตลาดจรของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต (South East Asia 
 ? Spot) 
        3/ราคาตลาดจรของประเทศสงิคโปร (MOP'S) 
 
       EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนีล้ดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปกอน 467 
ลานบาทหรอืลดลง 5% แมวาปริมาณการจาํหนายกาซฯ และผลติภณัฑโรงแยกกาซฯ จะ 
เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากในไตรมาสนี้ ปตท.ใหสวนลดคาขายแก กฟผ.เพื่อนําไปบรร 
เทาผลกระทบจากคาไฟฟาผันแปรอัตโนมตั ิ(Ft) จาํนวน 3,968 ลานบาท  ในขณะ 
ท่ีผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ บางผลิตภัณฑมีราคาลดลง 
       EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 602 ลานบาทหรอืลดลง 
7% เนือ่งจากการลดลงของ EBITDA ดงักลาวมาแลวขางตน ในขณะท่ีคาเสื่อมราคา 
และคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในเดือนมกราคม 2548 มกีารบนัทึกโรง 
แยกกาซฯ หนวยท่ี 5 เปนทรัพยสิน และเริ่มตัดคาเสื่อมราคาของโรงแยกกาซฯ 
ดงักลาว 
      รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สาํหรบัป 2548 เพิ่มขึ้น 33,949 ลานบาท 
จากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 19% เนื่องมาจาก 
      - ปรมิาณการจาํหนายกาซธรรมชาต ิ(รวมกาซโซลนีธรรมชาตท่ีิไดจากหนวย 
ควบคมุจดุกลัน่ตวัของกาซธรรมชาต)ิ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 223 mmcfd จาก 2,773 
mmcfd เปน 2,996 mmcfd (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลกูบาศกฟตุ) หรอื 
เพิ่มขึ้น 8%  โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนการขายใหกับกลุมผูผลิต 



ไฟฟาอิสระ (IPP) และโรงแยกกาซฯ อันเนื่องมาจากเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 
ของโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 เปนตนมา ในขณะท่ีราคา 
จาํหนายกาซฯ ก็สูงขึ้นตามตนทุนการซ้ือกาซฯ ท่ีสูงขึ้น 
      - ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,748,638 
ตันในป 2547 เปน 3,462,427 ตันในป 2548 (รายละเอียดตามตารางขางตน) 
รวมถึงราคาผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ท่ีมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดยีวกัน 
ของปกอน 
      EBITDA ป 2548 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 5,252 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
14% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณและราคาดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 
      EBIT ป 2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 4,420 ลานบาท หรอื 
เพิ่มขึ้น 13% เนือ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะท่ีคาเสื่อมราคาและ 
คาใชจายตัดจายก็เพิ่มขึ้น ซ่ึงมาจากคาเสื่อมราคาของโรงแยกกาซฯ 
หนวยท่ี 5 
 
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 
      ใน Q4/2548 ปตท.สผ. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ปตท. มรีายไดจากการขาย 
เพิ่มขึ้น 5,856 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 50% เนือ่งจากปรมิาณการขายใน Q4/2548 
เพิ่มขึ้นเปน 171,333 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน (boe/d) เมื่อเทียบ 
กับปริมาณการขายไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ี 138,472 boe/d ประกอบกับ 
ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน Q4/2548 เพิ่มขึ้นเปน 31.59 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (US$/boe) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ 
เฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ี 24.93 US$/boe โดยปริมาณขายท่ีเพิ่ม 
ขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบของโครงการ S1 โครงการ B8/32 
& 9A และโครงการนางนวล รวมท้ังการขายกาซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครง 
การเยตากุนและโครงการไพลินท่ีเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในไตรมาสนี้ ปตท.สผ. 
ใหสวนลดคากาซธรรมชาตแิก ปตท. เพื่อสงตอให บมจ.กฟผ. นาํไปลดบรรเทาผล 
กระทบจากคาไฟฟาผันแปรอัตโนมตั ิ(Ft) จาํนวน 1,169 ลานบาท 
      EBITDA ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,416 ลานบาท 
หรอื 44% เนื่องมาจากราคาขายของผลิตภัณฑ และปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาว 
ขางตน 
     EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,536 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 45% ในขณะท่ีคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายมีจํานวนเพิ่ม 
ขึ้น 879 ลานบาท เนือ่งจากมกีารตดัจาํหนายสวนเกินเงนิลงทุนจากการเขาซ้ือ 
หุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บ8ี/32 พารเนอร จาํกัด 
รวมท้ังคาเสื่อมราคาท่ีเพิ่มขึ้นของโครงการ B8/32 & 9A ตามปรมิาณการผลติ 
และทรพัยสินพรอมใชงานท่ีเพิ่มขึ้น 
      รายไดจากการขายสาํหรับป 2548 เพิ่มขึ้น 17,246 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
41% เนื่องจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นเปน 153,531 boe/d เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปรมิาณการขายในป 2547 ท่ี 134,070 boe/d ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ย 
ในปนี้เพิม่ขึ้นเปน 29.37 US$/boe เมื่อเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในป 
 ีกอนท่ี 23.38 US$/boe โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณ 
ขายกาซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการเยตากุน โครงการไพลนิ และโครงการ 
บงกช ท่ีเพิ่มขึ้น  รวมท้ังการขายน้ํามันดิบของโครงการ S1  โครงการ B8/32 & 9A 
และโครงการนางนวลท่ีเพิ่มขึ้น 



      EBITDA ป 2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 13,949 ลานบาท หรอื 
เพิ่มขึ้น 39% เนื่องมาจากปริมาณขายและราคาขายท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาว 
      EBIT ป 2548 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 12,615 ลานบาท หรอื 
เพิ่มขึ้น 45% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะท่ี 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 1,334 ลานบาท เนือ่งจากมกีารตดั 
จําหนายสวนเกินเงินลงทุนจากการเขาซ้ือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี ่
จาํกัด และ บริษัท บ8ี/32 พารเนอร จาํกัด และคาเสือ่มราคาของโครงการ 
นางนวล โครงการเยตากุน และโครงการไพลนิท่ีเพิม่ขึน้ตามปรมิาณการผลติและ 
ทรัพยสินพรอมใชงานท่ีเพิ่มขึ้น 
 
บรษัิท โรงกลัน่น้าํมนัระยอง จาํกัด (มหาชน) (RRC) 
      ใน Q4/2548 RRC ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ปตท. มรีายไดจากการขาย 35,766 
ลานบาท ม ีEBITDA 372 ลานบาท  และ EBIT -68 ลานบาท ลดลงเนื่องจากในไตรมาส 
นี้มีการ Shut down 30 วัน (20 ต.ค. ? 20 พ.ย.) โดยมอีตัราการใชกาํลงัการผลติ 
(Utilization Rate) ประมาณ 80% ประกอบกับคาการกลัน่เฉลีย่ใน Q4/2548 ลดลง 
โดยคาการกลัน่เฉลีย่ของโรงกลัน่แบบ Complex ในเครือของ ปตท.จะอยูทีร่ะดบั 
ประมาณ 3.3 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 
      สาํหรบัผลประกอบการป 2548 นั้น RRC มรีายไดจากการขาย 144,494 ลานบาท 
มี EBITDA 13,205 ลานบาท  และ EBIT 11,868 ลานบาท โดยมอีตัราการใชกาํลงั 
การผลติ (Utilization Rate) ประมาณ 96% ในขณะท่ีคาการกลั่นเฉลี่ยของโรงกลั่น 
แบบ Complex ในเครือของ ปตท.จะอยูทีร่ะดบัประมาณ 7.8 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 
 
กําไรสทุธิ : กําไรสทุธิ Q4/2548 ลดลงจาก Q4/2547 จํานวน  3,351 ลานบาท 
          หรือลดลง  16% และ กําไรสทุธิ ป 2548 เพิ่มขึ้นจากป 2547 จาํนวน 
          22,855 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น  36% 
    ใน Q4/2548 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 17,149 ลานบาท หรอืคดิเปน 
6.13 บาทตอหุน ลดลงจาก Q4/2547 จาํนวน 3,351 ลานบาท หรอืคดิเปน 16% 
แมวาราคาและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ และปโตรเลียมจะเพิ่มขึ้น ท้ังนี ้
เนื่องจากการใหสวนลดคาขายแก กฟผ.เพือ่นาํไปบรรเทาผลกระทบจากคา 
ไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ดังกลาวขางตน รวมถึง 
   : ภาระภาษีเงินไดใน Q4/2548 เพิ่มขึ้น 2,209 ลานบาท หรอื 47% โดยมา 
จากกําไรท่ีเพิ่มขึ้นบริษัท ปตท.สผ. จาํนวน 1,726 ลานบาท และจากการเปลีย่นแปลง 
การบันทึกบัญชีของ RRC ไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท.ตั้งแตเดือน 
ธันวาคม 2547  ซ่ึง RRC เริ่มเสียภาษีเงินไดตั้งแตไตรมาส 1 ป 2548 
    : สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 6,833 ลานบาท ใน 
Q4/2548 เนื่องจาก 
        - ผลประกอบการของบริษัทในเครอืกลุมธุรกิจการกลัน่โดยรวมใน Q4/2548 
ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงเปนผลมาจากคาการกลั่นในไตรมาส 
นี้ท่ีลดลงมาก 
        - ผลประกอบการของบริษัทในเครอืกลุมธุรกิจปโตรเคมโีดยรวมใน 
Q4/2548 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงเปนผลมาจากสวนตาง 
ระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ท่ีลดลงมาก 
แมปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังการผลิต 
        ในป 2548 มีกําไรสุทธิ 85,521 ลานบาท หรอืคดิเปน 30.57 บาทตอหุน 



เพิ่มขึ้นจาก ป 2547 จาํนวน 22,855  ลานบาท หรอืคดิเปน 36% ท้ังนี้มีสาเหต ุ
หลักเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ น้ํามัน ท่ีเพิ่มขึ้น 
ดังกลาวขางตน รวมถึง ใน Q1/2548 มกีาํไรจากรายการพเิศษ ซ่ึงเปนกําไร 
จากการปรบัโครงสรางหนีข้อง RRC จาํนวน 5,417 ลานบาท ซ่ึงสงผลใหกําไร 
สุทธิในป 2548 สูงขึ้น อยางไรก็ตาม 
        : ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 347 ลานบาทในป 
2548 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจาก ปตท.ไดออกและเสนอขาย 
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ ดังนี ้
        - เดือนพฤษภาคม 2547 มูลคา 19,000 ลานบาท 
        - เดือนกรกฎาคม 2547 มูลคา 400 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
        - เดือนมิถุนายน 2548 มูลคา 4,040 ลานบาท (ปตท.ไดทําสัญญา 
          แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (cross currency swap) เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ 
          มูลคา 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
        - เดือนสิงหาคม 2548 มูลคา 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 4,118 ลานบาท 
          (ปตท.ไดทํา cross currency swap เปน เงินเหรียญสหรัฐฯ มูลคา 
          100 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
        - เดือนพฤศจิกายน 2548 มูลคา 5,000 ลานบาท 
        - เดอืนธันวาคม 2548 มูลคา 11,000 ลานบาท 
        : ภาระภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 6,889 ลานบาท หรอื 37% ในป 
          2548 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน อันเนื่องมาจาก 
          ผลกําไรท่ีเพิ่มขึ้น 
        : สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 5,091 ลานบาท 
ในป 2548 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก 
 
        - ผลประกอบการของกลุมธุรกิจการกลัน่ในป 2548 ลดลงเมื่อเทียบกับชวง 
เดยีวกันของปกอน อันเนือ่งมาจากการหยดุซอมบาํรงุตามแผน (Scheduled Plant 
Shut down) ของบริษัทไทยออยล จาํกัด (มหาชน) และบริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟน 
นิ่ง จํากัด ในชวงไตรมาส 1 ประกอบกับคาการกลัน่เฉลีย่ท้ังปลดลงเลก็นอย 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน รวมท้ังจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญช ี
จากการท่ี RRC ไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท.ตั้งแตเดือนธันวาคม 
2547  ในขณะท่ีชวง 11 เดือนของป 2547 ปตท.รบัรูผลประกอบการของ RRC 
ดวยการบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
        - สาํหรับผลประกอบการกลุมธุรกิจปโตรเคมใีนป 2548 ลดลงเมื่อเทียบ 
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยในสวนของสายโอเลฟนสมีผลการดําเนินงานท่ีด 
 ีขึ้นอันเนื่องมาจากท้ังปริมาณขายและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมท่ีีเพิ่มขึ้น 
แมวาในไตรมาสท่ี 2 ป 2548 NPC มีการหยุดซอมบํารุงโรงโอเลฟนสและหนวย 
ผลิตโพรพิลีนเปนเวลา 36 วันและ 42 วัน และโรง HDPE เปนเวลา 33 วัน 
เพือ่ทําความสะอาดบาํรุงรักษา ปรับแตงและเปลีย่นวัสดอุปุกรณในกระบวนการผลติ 
ในสวนของบริษัทในเครือสายอะโรเมตกิสมผีลประกอบการสาํหรบัป 2548 ลดลง อัน 
เนือ่งมาจาก Product to Feed Margin ท่ีลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ราคาวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นมากตามราคาน้ํามันท่ีเพิ่มขึ้น แมวาปริมาณขาย 
จะเพิ่มขึ้นก็ตาม 
        - ใน Q2/2547 ปตท.ไดบนัทึกกลบัรายการสาํรองผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงนิ 
ลงทุนในบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (ATC) ท่ีคงเหลือจํานวน 



2,160.44 ลานบาทเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน อันเนือ่งมาจากการท่ี ปตท. และ 
ATC ไดรวมลงนามในสัญญา Shareholder Loan Agreement เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 
2547 เพื่อทดแทนสัญญาใหการสนับสนุนของผูถือหุนท่ี ปตท.มีกับกลุมเจาหนี ้
เดิม ซ่ึงสิ้นสุดลง 
      สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี ้
หนวย : ลานบาท 
               Q4/48  Q4/47  เปลี่ยนแปลง   2548   2547    เปลี่ยนแปลง 
บรษัิทรวม 
-กลุมธุรกิจการกลั่น 2893  8139 -5246 -64%  13376  17401   -4025 -23% 
-กลุมธุรกิจปโตรเคม1ี555  3212 -1657 -52%  7794   9508    -1714 -18% 
-กลุมธุรกิจน้ํามัน    -13     2   -15 -750%   16   -453    +469 +104% 
-กลุมธุรกิจกาซ     63      0   +63 +100%   150    50    +100 +200% 
-กลุมธุรกิจอ่ืน      130   108   +22  +20%   315   236     +79  +33% 
รวม           4628   11461 -6833 -60%  21651 26742  -5091  -19% 
 
2.      การวิเคราะหฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับสิ้นป 2548 
เปรียบเทียบสิ้นป 2547 
       ในระหวางป 2548 ปตท.มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเก่ียวกับบริษัทยอย 
ดังนั้น ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 ไดนํางบดุลของ PTTEP, RRC, PTTT, PTTCL, RBA, PTT NGD, 
SBECL, BPE, PTTPE, PTT LNG, EnCo, PTTPM, PPCL, PTTUT, PTTCH, 
TTM(T), TTM(M) และ DCAP มาจดัทํางบดลุรวมของ ปตท.และบรษัิทยอย 
ฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับสิ้นป 2548 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2547 
สินทรัพย 
        ป 2548 สินทรัพยมีมูลคารวมท้ังสิ้น 649,807 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
จากสิ้นป 2547 จาํนวน 162,580 ลานบาท หรอืเพิม่ขึ้น 33% โดยสินทรัพย 
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 26,390 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดจาํนวน 22,204 ลานบาท ลกูหนีก้ารคา 
31,903 ลานบาท และสินคาคงเหลือ 12,357 ลานบาท อยางไรก็ตาม เงนิลงทุน 
ชัว่คราวลดลง 51,199 ลานบาท สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 
136,191 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิม่ขึน้ของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ 
จาํนวน 115,400 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของ ปตท. (งบเฉพาะ) 
จาํนวน 34,670 ลานบาท ซ่ึงมกีารโอนโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 เปนทรัพยสิน 
นอกจากนั้นเปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทยอยจํานวน 80,730 ลานบาท ซ่ึงมาจาก 
การลงทุนเพิ่มในสวนของบริษัท ปตท.สผ. และจากการรวมงบการเงนิของ 
PTTCH  และเงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 11,667 ลานบาท 
 
หนี้สิน 
       หนี้สินรวมท้ังสิ้น 371,374 ลานบาท เพิ่มขึน้จากป 2547 เปนจํานวน 
69,062 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 23% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 9,099 
ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจํานวน 31,723 ลานบาท 
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 11,120 ลานบาท  ภาษีเงินไดคางจาย 
เพิ่มขึ้นจํานวน 8,617 ลานบาท  ในขณะท่ีเงนิกูยมืระยะยาวท่ีถงึกําหนดชาํระภาย 
ใน 1 ป ลดลงจํานวน 36,862 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนการคืนหนี้ของ RRC 
จากการปรับโครงสรางหนี้ ในขณะท่ี หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 59,963 



ลานบาท  เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจํานวน 57,079 ลานบาท  โดย 
เปนเงินกูระยะยาวท่ีเพิ่มขึ้นของ ปตท. (เฉพาะบรษัิท) จาํนวน 31,277 ลานบาท 
และเงินกูของบริษัท PTTCH จาํนวน 21,085 ลานบาท อันเนือ่งมาจากการรวม 
งบการเงนิของ PTTCH  ปลายป 2548  นอกจากนั้นมีภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
เพิ่มขึ้นจํานวน 2,428 ลานบาท 
 
        กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 เปนดังนี ้
                                                       หนวย : ลานบาท 
กําหนดชําระคืน       ปตท.   ปตท. สผ.  PTTNGD    TTM(T)   TTM(M)   PTTUT 
(นบัจากวันท่ี 31 ธ.ค.48) 
ภายใน 1 ป 
(31 ธ.ค.49)    8,431.56   8,234.09   41.07     -       -        - 
เกิน 1 ป 
แตไมเกิน 2 ป   11,445.32   7,958.11   32.00     -       -        - 
เกิน 2 ป 
แตไมเกิน 5 ป   27,833.41     -       -    1440.95    205.20  854.55 
เกิน 5 ป      107,384.20   2,504.54  -    8152.73    463.74      - 
 
กําหนดชําระคืน       DCAP       PTTCH      BPE     RRC      รวม 
(นบัจากวันท่ี 31 ธ.ค. 48) 
ภายใน 1 ป 
(31 ธ.ค. 49)        -       4,476.43   335.56  2200.00  23718.71 
เกิน 1 ป 
แตไมเกิน 2 ป         -       2,021.27   728.87   520.00  22705.57 
เกิน 2 ป 
แตไมเกิน 5 ป     178.50      2,297.15   645.30  1560.00  35015.06 
เกิน 5 ป         327.25     12,290.16      -    8920.00  140042.62 
รวม             505.75     21,085.01  1709.73 13200.00  221481.96 
 
       เงินกูยมืระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรท้ังท่ีครบกําหนดชําระ 
ภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ประกอบดวยเงนิ 
กูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี ้
 
หนวย : ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว      ปตท.   ปตท.สผ.  PTTNGD  TTM(T)  TTM(M)  PTTUT 
สกุลเงินบาท         113400            73.07     -       -   854.55 
สกุลเงินตางประเทศ41694.49 18696.74      -   9593.68  668.94    - 
รวม           155094.49 18696.74    73.07 9593.68  668.94 854.55 
สัดสวนเงินกูระยะยาว 
สกุลตางประเทศตอยอด 
เงินกูระยะยาวท้ังหมด 
(%)               26.88  100.00        -   100.00   100.00    - 
                   DCAP    PTTCH      BPE     RRC       รวม 
สกุลเงินบาท        505.75  8,794.85  369.18  13,200.00  137,197.40 



สกุลเงินตางประเทศ     -   12,290.16 1,340.55     -       84,284.56 
รวม              505.75 21,085.01 1,709.73 13,200.00  221,481.96 
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล 
ตางประเทศตอยอดเงนิกูระยะ 
ยาวท้ังหมด (%)      -       58.29     78.41      -        38.05 
 
      ท้ังนี้ เงินกู  หุนกู และพันธบัตรของ ปตท.จาํนวน 55,493 ลานบาท 
ค้าํประกันโดยกระทรวงการคลงั 
 
สวนของผูถือหุน 
      สวนของผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 278,433 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 
จาํนวน 93,518 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 51% ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นของสวนของผู 
ถือหุนของ ปตท. (เฉพาะบริษัท) จาํนวน 66,443 ลานบาท โดยสาเหตุหลัก 
เนือ่งมาจากผลประกอบการท่ีมกีาํไรสทุธิจาํนวน 85,521 ลานบาท นอกจากนัน้ 
ปตท.และบริษัทยอยไดมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน 
22,304 ลานบาท และเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 27,075 
ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทยอยมีผลประกอบการท่ี 
เพิ่มขึ้นและมีการรวมงบการเงินของ PTTCH ดังท่ีไดกลาวมาขางตน 
 
 
สภาพคลอง 
      สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2548 มีกระแสเงินสดสุทธิ 
เพิ่มขึ้นจํานวน 8,494 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดท่ียกมา 
จากปท่ีแลวจาํนวน 51,237 ลานบาท และมีเงินสดตนงวดของบริษัทยอยท่ีเปลี่ยน 
สถานะจากบริษัทรวมและจากการซ้ือธุรกิจจาํนวน 13,709 ลานบาท ทําใหเงินสด 
สทุธิปลายงวดเทากับ 73,441 ลานบาท ท้ังนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละ 
กิจกรรม  มีดังนี ้
 
                                                   จาํนวน (ลานบาท) 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ                     89,851 
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน                         (52,736) 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                       (28,400) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด     (16) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                              (206) 
กระแสเงินสดสุทธิในป 2548                                  8,494 
เงินสดตนงวด                                            51,237 
เงินสดตนงวดของบริษัทยอยท่ีเปลีย่นสถานะจากบรษัิทรวมและจากซ้ือธุรกิจ13,709 
เงินสดสุทธิปลายงวด                                       73,441 
 
       กระแสเงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนนิงานสทุธิ 89,851 ลานบาท เปนเงินสด 
ท่ีไดจากกําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 85,521 ลานบาท ปรับปรุงดวยคาใชจาย 
ท่ีไมเปนเงินสดท้ังสิ้น 22,860 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา 
คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ ขาดทุนจาก 
อัตราแลกเปลีย่น และรายการพเิศษ และปรบัลดดวยสวนแบงกําไรจากเงนิลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 21,651 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 3,121 



ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา  ภาษีเงินไดคางจาย 
คาใชจายคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ในขณะท่ีลูกหนี้การคา สินคาคง 
เหลือและสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
 
         กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 52,736 ลานบาท สวนใหญเปน 
ผลมาจากการลงทุนในท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ จาํนวน 85,801 ลานบาท และการจาย 
เงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 23,982 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลงทุนในบริษัท 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลปไทย จํากัด (มหาชน) และบรษัิท ไทยออยลเพาเวอร จาํกัด 
เปนตน ในขณะท่ีเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจํานวน 51,492 ลานบาท มเีงนิสดรบัจากการ 
ขายเงนิลงทุนระยะยาวจาํนวน 8,910 ลานบาท  และเงินปนผลรับจํานวน 5,531 
ลานบาท 
 
         กระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 28,400 ลานบาท เปนการ 
คนืเงนิกูระยะยาวจาํนวน 45,405 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการคืนเงินกูของ RRC 
จายคืนตั๋วเงินจาย 11,900 ลานบาท   พันธบัตร 7,530 ลานบาท  เงินกูยืม 
ระยะสัน้ 12,471 ลานบาท   และ จายเงินปนผล 22,304 ลานบาท ในขณะ 
ท่ีมเีงนิสดรบัจากการกูยมืระยะยาว จาํนวน 27,017 ลานบาท เปนการกูยืมเงิน 
ระยะยาวของบริษัทยอยจาํนวน 18,859 ลานบาท โดยมาจากการกูเวินของ 
บรษัิท RRC จาํนวน13,200 ลานบาท และบรษัิท TTM จาํนวน 5,026 ลานบาท 
เงนิสดรบัจากการออกหุนกู 30,184 ลานบาท โดยเปนการออกและเสนอขาย 
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสทิธิของ ปตท. ดงัรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตน 
และเงนิสดรับจากการออกตัว๋เงนิจาย 12,746 ลานบาท 
 
          อัตราสวนทางการเงนิและกําไรตอหุนของ ปตท.และบรษัิทยอยสาํหรบัป 
2548 และป 2547 ซ่ึงคาํนวณตามสตูรของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย 
และตลาดหลกัทรัพย เปนดังนี ้
 
                                               งบการเงนิรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน       หนวย      2548        2547 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง                    เทา      1.50        1.41 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว              เทา      1.10        1.16 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา            เทา     12.20       12.08 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                   วัน     29.52        29.81 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ           เทา     46.98        75.89 
ระยะเวลาขายสนิคาเฉลี่ย                 วัน      7.66         4.74 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้                เทา     15.58        16.84 
ระยะเวลาชําระหนี้                      วัน     23.11        21.38 
Cash Cycle                          วัน     14.06        13.18 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
อัตราสวนกําไรขั้นตน                     %     12.46         12.23 
อัตราสวนกําไรสุทธิ                      %      8.90          9.21 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน                   %     36.91         39.93 
อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนนิงาน 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย            %     15.04         15.44 



อัตราสวนผลตอบแทนจากสนิทรัพยถาวร        %     41.55         49.08 
อัตราการหมุนของสินทรัพย                เทา     1.69          1.68 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน        เทา     1.33          1.63 
อัตราสวนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้   เทา    14.10         10.09 
อัตราสวนการจายเงินปนผล                %     30.26         30.13 
กําไรตอหุน 
กําไรตอหุน                          บาท/หุน  30.57          22.40 
 
3.      แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในป 2549 
       ราคาน้ํามันท่ียังทรงตัวในระดับสูง ความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลก การปรับ 
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางตางๆ ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบ 
ตอการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม การฟนตวัทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรฐัฯ และเอเชยี 
โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ลวนเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
ในป 2549  IMF และธนาคารโลกคาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตวัรอยละ 
4.3 และ 3.2 (เทียบเทารอยละ 4.3 ในการคาํนวณแบบ PPP ? Purchasing 
Power Parity) ตามลําดับ ซ่ึงเปนอัตราท่ีใกลเคียงกับป 2548 สงผลใหการ 
ใชน้ํามันของโลกในป 2549 คาดวาจะขยายตวัในระดบั 1.7 ลานบารเรลตอวัน 
มาอยูท่ีระดับ 85.0 ลานบารเรลตอวัน และคาดวาการผลิตน้ํามันจะเพิ่มขึ้น 
ในระดับเดียวกับความตองการใชน้ํามันท่ี 1.7 ลานบารเรลตอวันมาอยูทีร่ะดบั 
86.1 ลานบารเรลตอวัน (หากไมมกีารลดการผลติจากกลุมโอเปกและมปีริมาณ 
การผลิตเพิ่ม 1.3 ลานบารเรลตอวันจากกลุมนอกโอเปก) ทําใหราคาน้ํามันดิบ 
จะปรับลดลงเล็กนอยโดยคาดวาราคาน้ํามันดิบดูไบจะอยูท่ีระดับประมาณ 48 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เนื่องจากกําลังการผลิตท่ีจะเพิ่มมากขึ้นจาก 
กลุมนอกโอเปก และการผลิตน้ํามันดิบของสหรัฐฯ บริเวณอาวเม็กซิโกท่ีตอง 
หยุดผลิตจากพายุ Hurricanes สามารถกลับมาผลิตไดตามปกติในชวงตนป 2549 
อยางไรก็ตามราคาน้ํามันยังคงมีความผันผวนจากปญหากอการราย ความวุนวาย 
ทางการเมืองในกลุมประเทศผูผลิตน้ํามันและภัยธรรมชาติรวมท้ังการเก็งกําไรของ 
Speculators และ Hedge Funds ในตลาดลวงหนา สงผลตอเนื่องไปยังระดับ 
ราคาน้ํามันสําเร็จรูปใหมีแนวโนมปรับลดลงเล็กนอย ขณะท่ีคาการกลั่นคาดวายัง 
ทรงตวัในระดบัสงูใกลเคียงกับปกอน สวนแนวโนมของราคาผลิตภัณฑปโตรเคม ี
นั้นคาดวาจะเร่ิมออนตัวลงในชวงครึ่งหลังของปเนื่องจากกําลังผลิตของตลาด 
โลกเพิม่ขึน้โดยเฉพาะจากกลุมประเทศในตะวันออกกลางซ่ึงเลือ่นการผลติจาก 
ปกอนมาเปนปนี้ นอกจากนี้ประเทศจีนซ่ึงเปนผูบริโภคหลักก็สามารถผลิตเม็ด 
พลาสติกชนิดตางๆ ไดมากขึ้น หลายฝายคาดวาวัฏจักรราคาจะเริ่มเขาสู 
ชวงขาลงนับจากป 2549 จนถึงป 2552 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับ 
ผูผลิตในการลงทุนขยาย/พฒันาโครงการใหมๆ  เพือ่รองรบัวัฏจกัรราคาขา 
ขึ้นในรอบถัดไป 
 
       สาํหรบัสถานการณในประเทศป 2549 การบรโิภคมแีนวโนมชะลอตวั 
ลงจากราคาสนิคาท่ีปรับสงูขึน้ การลงทุนรวมมแีนวโนมขยายตวัโดยเฉพาะการ 
ลงทุนของภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญซ่ึงจะเปนปจจัยขับเคลื่อนหลักของ 
เศรษฐกิจไทยในระยะตอไปและชวยเหนีย่วนาํการลงทุนของภาคเอกชนภาย 



ใตแนวโนมภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น การสงออกยังคงมีแนวโนมขยายตัวไดในระดับ 
ท่ีนาพอใจภายใตเงื่อนไขการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในอัตราท่ีใกลเคียงกับ 
ป 2548 โดยการมุงเจาะตลาดเปนรายภูมิภาค ขณะท่ีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 
มีแนวโนมขยายตัวตามการนําเขาสินคาท่ีจําเปนในโครงการลงทุนขนาดใหญ 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ(สศช.) คาดวา 
เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัรอยละ 4.7 ? 5.7 อัตราเงนิเฟอเทากับรอยละ 
3.5 ? 4.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ 2.2 ? 2.7 ของจีดีพ ี
ในขณะท่ี คาดวาการใชน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศจะขยายตัวเพยีงรอยละ 
 0 - 1 เนือ่งจากราคาน้าํมนัท่ีคาดวาจะทรงตวัอยูในระดบัสงูและจาก 
มาตรการประหยดัพลงังานของภาครัฐ การใชกาซธรรมชาตคิาดวาจะเพิม่ขึน้ 
รอยละ 7.6 โดยเฉพาะจากการใช NGV ในภาคขนสงจากมาตรการสนบัสนนุ 
เพื่อทดแทนการใชน้ํามันอยางตอเนื่อง สวนการใชกาซฯ เพื่อการผลิตไฟฟา 
จะขยายตวัรอยละ 4.0 เนื่องจากทอสงกาซฯ เสนท่ี 3 จะแลวเสร็จในชวง 
ครึ่งปหลังของป 2549 สําหรับความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีก็คาดวาจะ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนเนื่องจากมีการขยายกําลังการผลิตในสวนของ 
อุตสาหกรรมปลายน้าํมากขึน้สอดคลองกับการขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ 
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