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ค าอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2553 

1. ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 1 ของปี 2554 (1Q/2554) เติบโตในอัตราที่ชะลอตัว ทั้งนี้ IMF ณ เดือน เมษายน 2554 คาด
ว่าเศรษฐกิจโลกใน 1Q/2554 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.2 ชะลอลงจาก 1Q/2553 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งราคาน้้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือ ส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมาก ท้าให้รัฐบาลประเทศต่างๆต้องใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินเพื่อลด
แรงกดดันจากเงินเฟ้อ ขณะที่สหรัฐอเมริกา และยุโรป ยังคงเผชิญกับปัญหาหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจาก
การขยายตัวของภาคการผลิตและอุปสงค์การบริโภคภาคเอกชน ส้าหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ก้าลังฟื้นตัวจากการขยายตัวของภาค
การส่งออก ต้องประสบกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อปลาย 1Q/2554 ซึ่งส่งผลให้ภาคการผลิตต่างๆ ต้องหยุดชะงัก 
และภาคการส่งออกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง   

ตามรายงานของส้านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency - IEA) ณ เดือนเมษายน 2554 ความ
ต้องการใช้น้้ามันของโลกใน 1Q/2554 อยู่ที่ระดับ 88.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 ถึง 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้
ราคาน้้ามันดิบดูไบใน 1Q/2554 เพิ่มสูงขึ้นมาเฉล่ียอยู่ที่ระดับ 100.5 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 ที่อยู่ที่ 
75.9 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน้้ามันบริเวณภูมิภาคตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือ และการเก็งก้าไรในตลาดซื้อขายน้้ามันล่วงหน้า 

เศรษฐกิจไทยใน 1Q/2554 มีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจาก 1Q/2553 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดย
ปัจจัยขับเคล่ือนหลักยังคงมาจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนสามารถขยายตัวได้ดี 
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกรตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ท้าให้ภาครัฐได้
มีมาตรการควบคุมราคาสินค้าและราคาพลังงาน และต่ออายุมาตรการค่าครองชีพ ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือน 
เมษายน 2554 คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.1 ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน 
มกราคม 2554 ที่ร้อยละ 3.0-5.0 
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 ปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการ 1Q/2554 เทียบกับ 1Q/2553 สรุปได้ดังนี้ 
                                 หน่วย : ล้านบาท  

 
1Q/2554 1Q/2553 %เพ่ิม(ลด) 

ยอดขาย 540,857 449,020 20.5% 
: ส ารวจและผลิตฯ 37,613 32,932 14.2% 
: ก๊าซ ฯ /1 93,246 82,626 12.9% 
: น้ ามัน /2 133,253 121,319 9.8% 
: การค้าระหว่างประเทศ /3 307,875 248,178 24.1% 
: ปิโตรเคมี /4 19,630 10,588 85.4% 
: ถ่านหิน /5 6,887 5,288 30.2% 
: อื่นๆ /6 691 359 92.5% 
: รายการระหว่างกัน (58,338) (52,270) (11.6%) 
EBITDA 51,853 42,825  21.1% 
: ส ารวจและผลติฯ 26,073 24,200 7.7% 
: ก๊าซ ฯ /1 16,640 12,780 30.2% 
: น้ ามัน /2 3,583 3,807 (5.9%) 
: การค้าระหว่างประเทศ /3 2,182 880 n.m. 
: ปิโตรเคมี /4 970 234 n.m. 
: ถ่านหิน /5 2,189 945 n.m. 
: อื่นๆ /6 83 (88) n.m. 
: รายการระหว่างกัน 133 67 98.5% 
EBIT 38,213 31,564 21.1% 
: ส้ารวจและผลติฯ 16,981 16,305 4.1% 
: ก๊าซ ฯ /1 13,743 10,751 27.8% 

: น้้ามัน /2 2,912 3,106 (6.2 %) 
: การค้าระหว่างประเทศ /3 2,179 878 n.m. 
: ปิโตรเคมี /4 807 175 n.m. 
: ถ่านหิน /5 1,652 608 n.m. 
: อื่นๆ /6 (195) (326) 40.2 % 
: รายการระหว่างกัน 134 67 n.m. 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธ ิ 34,524 22,775 51.6% 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) /7 

12.12 8.04 50.8% 

หมายเหตุ : /1 ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ้ากัด (PTTNGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ีจ้ากัด (PTTLNG) 
และบริษัท ผลติไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) และรวมบริษัท ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จ้ากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(มาเลเซีย) จ้ากัด (TTM (M)) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้้าเย็น จ้ากัด (DCAP) ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 /2 ประกอบด้วยธุรกิจน้้ามัน บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จ้ากัด (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ 
จ้ากัด (PTTGE) บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ้ากัด (PTTRB) และรวมบรษิทั ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ้ากัด (TLBC) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษทัย่อย
ของ ปตท.ตั้งแต่วนัที่ 31 สิงหาคม 2552 จากการที่ PTTRB ได้เข้าซื้อหุ้นของ TLBC ในสัดส่วนร้อยละ 51.05 ในขณะที่ ปตท.ถือหุน้ในสัดสว่นร้อยละ 
48.95  
 /3 ประกอบด้วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  และบริษัท ปตท.ค้าสากล จ้ากัด (PTTT)   
 /4 ประกอบด้วยบรษิัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ้ากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ้ากัด (PTTPL) และบริษัท พีทีท ี
แทงค์ เทอร์มินัล จ้ากัด (PTT TANK) และรวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ้ากัด (PTTAC) และบรษิัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ้ากัด (HMC) ตาม
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สัดส่วนการถือหุน้ รวมทั้งในวันที่  29 มีนาคม 2554 ปตท.ช้าระค่าหุ้นในบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ้ากัด (PMBC) ซึ่งได้รว่มทุนกับบริษทั 
Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ในสัดสว่นรอ้ยละ 50  
 /5 ประกอบด้วยบริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) บริษัทย่อยของ PTTI ได้ถอื
หุ้นในสัดสว่นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท International Coal Holdings Limited (ICH) ซึ่งถือหุ้นใน 
PTTAPM ด้วยสัดส่วนรอ้ยละ 40  
 /6 ประกอบด้วยบริษัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ์ จ้ากัด (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จ้ากัด (BSA) และบริษัท พีทีที 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ้ากัด (PTTI) 
 /7 ก้าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค้านวณโดยการหารก้าไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นสามัญด้วยจ้านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถว่งน้้าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด 
  
 
1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอ่ย 

ตั้งแต่วันที ่ 1 มกราคม 2554 บริษัทได้น้าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง/เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยท้าการปรับงบการเงินของ 
1Q/2553 เพื่อให้เปรียบเทียบกนัได้  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

ใน 1Q/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ้านวน 540,857 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 
91,837 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 เป็นผลมาจากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรบัตัวเพิม่ขึ้นตามราคาผลิตภัณฑใ์น
ตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น (ราคาเฉลี่ยของน้้ามันดิบดูไบเพิ่มจาก 75.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1Q/2553 เป็น 100.5 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1Q/2554) และความต้องการผลิตภัณท์ทีเ่พิ่มขึ้นตามเศรษฐกจิ  ก้าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงนิ
ได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย รวมทั้งค่าใชจ้่ายอื่นและรายได้อ่ืนที่ไม่เกีย่วข้องกับการด้าเนินงาน (EBITDA) จ้านวน 
51,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 9,028 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 21.1 จากปริมาณและราคาขายดงักล่าว
ข้างต้น  นอกจากนี้ ใน 1Q/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งก้าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ้านวน 11,242 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 6,189 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.5 จากผลการด้าเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่ม
ธุรกิจการกล่ันทีม่ีผลการด้าเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทยีบกับ 1Q/2553 จากค่าการกล่ัน (GRM) ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการใช้
น้้ามันที่เพิ่มขึ้น ประกอบกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้้ามันทีท่้าให้อปุทานน้้ามันตงึตัว รวมทั้งผลการ
ด้าเนินงานของกลุ่มธุรกจิปโิตรเคมีสายอะโรเมติกส์ดีขึ้น เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวตัถุดิบ (Spread Margin) เพิ่มขึน้
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่ีการขยายตวั โดยเฉพาะพาราไซลีนและเบนซีนที่มี Spread Margin สูงขึ้นจากความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและขั้นปลายของภมูิภาคเอเชีย  ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในขณะที่อุปทานตงึตัว โดยเฉพาะในภมูิภาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้เน่ืองจากโรงอะโรเมติกส์ในมาเลเซียและสิงคโปร์ประสบปัญหาไฟไหม้และปญัหาทางเทคนิค รวมทั้งผลกระทบ
ของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ท้าให้โรงอะโรเมติกส์ต้องหยุดการผลิตฉุกเฉิน ส่งผลให้อุปทานของ     
พาราไซลีนและเบนซีนตึงตวัยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจปโิตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด้าเนนิงานที่ดีขึ้น จากปริมาณการขาย
ที่เพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากโรง Cracker ขนาด 1 ล้านตัน ของ PTTPE เริ่มด้าเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553  
รวมทัง้ราคา MEG ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากความต้องการ MEG และ PTA ซึ่งเป็นวัตถุดิบทีใ่ชใ้นการผลิต Polyester ปรับตัวเพิม่
สูงขึ้นจากภาวะขาดแคลนเส้นใยฝ้ายเน่ืองจากภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ท้าใหต้ลาดต้องกลับมาใช้ Polyester เป็นการทดแทน 
ส่งผลให้ Spread Margin ระหว่างราคา MEG และ Ethylene ปรับตัวเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส้าคญัจาก 1Q/2553  อย่างไรก็ดใีน 
1Q/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,592 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 ที่มีก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน จ านวน 2,118 ล้านบาท โดยเป็นก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ ปตท.สผ. จ านวน 1,906 ล้าน
บาท ส่งผลใหใ้น 1Q/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11,749 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.6 จาก 22,775 
ล้านบาทใน 1Q/2553 (หรือคิดเป็น 8.04 บาทต่อหุ้น) เป็น 34,524 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 12.12 บาทต่อหุ้น) 
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1.2 ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

 1.2.1 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

ใน 1Q/2554 ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มีรายไดจ้ากการขายจ้านวน 37,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,681 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 จาก 1Q/2553 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภณัฑ์เฉล่ียที่เป็นเงินเหรยีญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จาก 42.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบใน 1Q/2553 เป็น 49.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบใน 1Q/2554 ตามราคาน้้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิม่ขึ้นจาก 
257,276 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามนัดิบต่อวันใน 1Q/2553 เป็น 271,292 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวันใน 1Q/2554 โดยปรมิาณ
ขายที่เพิม่ขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการพื้นที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 โครงการ
บงกชและโครงการคอนแทร็ค 4  ในขณะที่ปริมาณการขายน้้ามันดิบของโครงการบ ี 8/32 และ 9 เอ และปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์เหนือลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q/2553 

EBITDA ใน 1Q/2554 จ้านวน 26,073 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 1,873 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.7 อันเป็นผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิม่ขึ้นดังกล่าวข้างต้น  แมว้่าใน 1Q/2554 ค่าใชจ้่ายในการส้ารวจเพิม่ขึ้น
จ้านวน 1,404 ล้านบาทเมื่อเทยีบกับ 1Q/2553 เน่ืองจากใน 1Q/2554 มีค่าตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจส่วนใหญจ่ากโครงการพมา่ 
เอ็ม 3 เอ็ม 4 เอ็ม 7 และเอ็ม 11 และโครงการบงกช  รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เพิ่มขึ้นจาก
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดีจากการเข้าซื้อหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ Statoil Canada Partnership (SCP)   

   EBIT ใน 1Q/2554 จ้านวน 16,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 676 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  4.1 
เน่ืองจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ้าหน่ายเพิ่มขึ้น 1,197 ล้านบาท ส่วนใหญจ่ากโครงการพีททีี
อีพี ออสตราเลเซีย ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis รวมทั้งจาก
โครงการอาทติย์ตามสินทรัพยพ์ร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น และจากโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้น    

 

 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

   ใน 1Q/2554  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ มีรายไดจ้ากการขายจ้านวน  93,246  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,620 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  12.9  จาก 1Q/2553  เน่ืองจาก 

- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิฉล่ีย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาตทิี่ได้จากหน่วยควบคมุจุดกล่ันตวัของก๊าซธรรมชาติ 
เพิ่มขึ้นจ านวน 343 ล้านลูกบากศ์ฟุตต่อวัน (mmscfd)  จาก 3,802 mmcfd ใน 1Q/2553 เป็น 4,145  mmcfd ใน 1Q/2554 (ที่
ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต)  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 โดยเป็นการเพิม่ขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ จากการที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติหนว่ยที่ 6  เริม่ด าเนินการผลิต ยกเว้นลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปรมิาณความ
ต้องการก๊าซโดยรวมลดลงจากสภาพอากาศที่เย็นกว่าปกติ   ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยใน 1Q/2554 เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 
ในเกือบทุกกลุ่มลูกค้า  
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                     รายละเอียดปรมิาณการขายผลติภัณฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้
หน่วย  : ตัน 1Q/2554 1Q/2553 % เพ่ิม(ลด) 

LPG /1       712,307 562,034 26.7% 
ก๊าซอีเทน 456,869 242,372 88.5% 
ก๊าซโพรเพน 144,025 31,253 n.m. 
ก๊าซโซลีนธรรมชาต ิ 153,319 124,855 22.8% 
รวม 1,466,520 960,514 52.7% 

                         หมายเหตุ  /1 ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมี 
 

 รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้
 

หน่วย : 
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

1Q/2554 1Q/2553 % เพ่ิม(ลด) 

LPG /1, /4 861 732 17.5% 
Ethylene /2 1,235 1,256 (1.7%) 

Propylene /2 1,378 1,168 18.0% 
High Density Polyethylene /2 1,372 1,313 4.5% 
Polypropylene /2 1,630 1,340 21.6% 
Naphtha /3   916   659 39.0% 

                      หมายเหตุ  /1 เป็นราคา Contract Price (CP) 
                    /2 ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
                    /3 ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
                    /4 ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้ 
                                 คงราคา LPG ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ้าหน่าย) ไว้ที่ 10.6101 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็  
                                 ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การก้าหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
                                 เป็นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ โรงกลั่นฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และให้เปลี่ยนแปลง 
                                 ขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า   

 
- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจาก 960,514 ตัน ใน 1Q/2553 เป็น 1,466,520 ตัน ใน 

1Q/2554 (ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผู้ผลิตปโิตรเคมีประมาณ 6,907 ตัน ใน 1Q/2554 และ 48,096 ตัน ใน 
1Q/2553 เพื่อน ามาขายต่อ) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.7  เน่ืองจากโรงแยกก๊าซอีเทน และโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 เริ่มด าเนินการ
ผลิต ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2553 และ 1 มกราคม  2554  ตามล าดับ   

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกซึ่งใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้้ามันดิบและแนฟทา จากผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิที่ญี่ปุ่นและ
เป็นผลมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขยายตัวอย่างมาก  

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนี้มีจ้านวน 16,640  ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 3,860 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  30.2 สาเหตุหลักเน่ืองจากในไตรมาสน้ีมีก้าไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯเพิ่มขึ้น ทั้งจากราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ตามราคาตลาดของปิโตรเคมีอ้างอิง และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากที่โรงแยกก๊าซอีเทน และโรงแยกก๊าซ
หน่วยที่ 6 ผลขาดทุนจากการขาย NGV ลดลง แม้ว่าปริมาณขาย NGV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปล่ียนโครงสร้าง
การด้าเนินงานท้าให้ค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการด้าเนินงานลดลง ซึ่งตั้งแต่ 6 มี.ค. 53 – 30 ก.ย. 54  รัฐบาลมีนโยบายให้เงิน
ชดเชยการขาย NGV ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม ในงวดไตรมาสน้ี  รัฐบาลมีภาระเงินชดเชยดังกล่าวเป็นจ้านวน  1,110  ล้านบาท   
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EBIT  ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 13,743 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ านวน 2,992 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 ตาม 
EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าเส่ือมราคาเพิ่มสูงขึ้นจากสินทรัพย์ของโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 

   1.2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย 

 หน่วยธุรกิจน้้ามัน 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 
  ใน 1Q/2554  หน่วยธุรกิจน้ ามัน  มีรายได้จากการขายจ้านวน  133,253  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,934 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ  9.8  จาก 1Q/2553  เป็นผลมาจากราคาขายน้้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้้ามันในตลาดโลก (ราคาเฉล่ียของ
น้้ามันดิบดูไบเพิ่มจาก 75.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1Q/2553 เป็น 100.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 1Q/2554) รวมทั้ง
ปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 179 ล้านลิตรหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จาก 5,217 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 364,579 บาร์เรลต่อวัน
ใน 1Q/2553 เป็น 5,396 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 377,114 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
การขายกลุ่มดีเซล   

EBITDA ใน 1Q/2554 จ้านวน  3,583 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2553 จ้านวน  224  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ  5.9  
โดยลดลงจากก้าไรจากการขายกลุ่มดีเซลและน้้ามันอากาศยาน  ขณะที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มน้้ามันเตา เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาส
นี้อยู่ที่  2,912 ล้านบาท ลดลงจา้นวน 194 ล้านบาทหรือลดลงรอ้ยละ 6.2 จาก EBITDA  ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น 

 

   หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

             ใน 1Q/2554  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  มรีายได้จากการขายจา้นวน  307,875  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59,697  
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  24.1  จาก 1Q/2553   เน่ืองจากราคาขายน้้ามันปรับตวัสูงขึ้นตามราคาน้้ามันในตลาดโลก  ขณะที่
ปริมาณขายในไตรมาสนี้ลดลง  1,018 ล้านลิตรหรือลดลงร้อยละ 7.2 จาก 14,081 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 984,066 บาร์เรลต่อ
วันใน 1Q/2553 เป็น 13,063 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 912,937 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณการน้าเขา้
น้้ามันดิบเพื่อขายต่อให้โรงกลั่น  เนื่องจากโรงกลั่นของ PTTAR ม ีPlanned Shutdown เป็นเวลา 47 วัน 

    EBITDA ใน 1Q/2554 มจี้านวน 2,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553  จ้านวน 1,302  ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้น
จากก้าไรจากการขายคอนเดนเสท ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้้ามันดิบ  เช่นเดียวกับ EBIT   ในไตรมาสนี้ อยู่ที ่  2,179  ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจ้านวน  1,301  ล้านบาท 

 

 ธุรกิจปิโตรเคมี 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

ใน 1Q/2554 บริษัทย่อยของ ปตท. ที่ด้าเนินธุรกิจปโิตรเคมีมีรายได้จากการขายจ้านวน 19,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 1Q/2553 จ้านวน 9,042 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.4 สาเหตุหลักเน่ืองจากปริมาณขายผลติภัณฑข์อง PTTPM 
(บริษัทย่อยซึ่งด้าเนินธุรกิจการตลาดของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.4 ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลง
เพียงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ 1Q/2553 

ใน 1Q/2554 EBITDA มีจ้านวน 970 ล้านบาท และ EBIT มีจ้านวน 807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 
736 และ 632 ล้านบาท ตามล้าดับ จากก้าไรขั้นต้นของ HMC (กิจการที่ควบคุมรว่มกันซ่ึงด้าเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ปโิตรเคม)ี
และ PTTPM เพิ่มขึ้น  
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 ธุรกิจถ่านหิน 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

ใน 1Q/2554 มีรายไดจ้ากการขายจา้นวน 6,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 1,599 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 โดยเป็นผลมาจากทั้งปรมิาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียเพิม่ขึ้น โดยปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 
จาก 2.2 ล้านตัน ใน 1Q/2553 เป็น 2.7 ล้านตัน ใน 1Q/2554 ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จาก 71.6 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ใน 1Q/2553 เป็น  82.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตันใน 1Q/2554   

EBITDA เพิ่มขึ้น 1,244 ล้านบาท จากจ้านวน 945 ล้านบาทใน 1Q/2553 เป็นจ้านวน 2,189 ล้านบาทใน 1Q/2554 
จากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียเพิม่ขึ้นดังกล่าวขา้งต้น แม้ว่าจะมคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร รวมทั้ง
ค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นจ้านวน 236 และ 114 ล้านบาทตามล้าดับ 

EBIT ใน 1Q/2554 มีจ้านวน 1,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 1,044 ล้านบาท จาก EBITDA ที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น  

 

1.3 สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและก าไรสุทธิ  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2553 

 ใน 1Q/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก้าไรสุทธิ 34,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 จ้านวน 11,749 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.6 ทั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. และบริษัทย่อยดังกล่าว
ข้างต้น ยังเป็นผลมาจาก 

 : ใน 1Q/2554 มีส่วนแบ่งก้าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 6,189 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 122.5 จาก 
5,053 ล้านบาทใน 1Q/2553 เป็น 11,242 ล้านบาทใน 1Q/2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการด้าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันดีขึ้น จากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ปรับตัว
ขึ้นมากกว่าราคาน้้ามันดิบที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ส่วนต่างราคา 
(Crack Spread) ของน้้ามันส้าเร็จรูปปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 1Q/2553 โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ันแบบ Complex (รวมผล
จากสต๊อกน้้ามันและการท้า Hedging) ของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นจาก 4.11 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1Q/2553 เป็น 12.59 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 1Q/2554 ทั้งนี้ ใน 1Q/2554 โรงกล่ันของ TOP มีการใช้ก้าลังการกล่ันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94 เป็น
ร้อยละ 106  เน่ืองจาก 1Q/2553 TOP มีการหยุดซ่อมอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) ของหน่วยเพิ่มออกเทน 
ด้วยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยที่ 2 (CCR-2) เป็นเวลา 15 วัน ท้าให้ปริมาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 259 
KBD มาอยู่ที่ 292 KBD ในขณะที่ โรงกล่ันน้้ามันของ PTTAR  มีปริมาณวัตถุดิบน้าเข้ากล่ันรวม 108 KBD ลดลงจาก 1Q/2553 
ซึ่งมีปริมาณวัตถุดิบน้าเข้ากล่ันรวม 160 KBD ด้วย CDU Utlization Rate ที่ลดลงจากร้อยละ 97 เหลือร้อยละ 59 เนื่องจากใน
งวด 1Q/2554 โรงกล่ันน้้ามัน (AR1) หยุดผลิตเพื่อซ่อมบ้ารุงเป็นเวลาทั้งส้ิน 47 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 
2554    

- กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการด้าเนินงานที่ดีขึ้นจาก Spread Margin ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากความต้องการผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและขั้นปลายของพาราไซลีนและเบนซีนของภูมิภาคเอเซีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น และจากผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามีที่ญี่ปุ่นท้าให้ก้าลังการผลิตของโรงอะโรเมติกส์ใน
ญี่ปุ่นรวม 1 ล้านตันต้องหยุดชะงักไป โดย PTTAR มีวัตถุดิบน้าเข้าผลิตใน 1Q/2554 จ้านวน 132 KBD เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2553 
ที่มีวัตถุดิบน้าเข้าผลิตจ้านวน 122 KBD ด้วย BTX Utilization Rate ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88 เป็น 94  
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 -   ผลการด้าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิต
เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ HDPE จากการเริ่มด้าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของส่วนขยายโรง HDPE ของ I1 และโรง 
HDPE ของ BPE (บริษัทย่อยของ PTTCH) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ตลอดจนปริมาณผลิต LDPE เพิ่มขึ้นจากหน่วยผลิต 
LDPE ของ PTTPE (บริษัทย่อยของ PTTCH) เริ่มด้าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ในขณะที่ใน 
1Q/2553 โรงโอเลฟินส์ I1 และหน่วยผลิต Oleflex ของโรงโอเลฟินส์ I1 ได้หยุดด้าเนินการผลิตเพื่อซ่อมบ้ารุงตามแผนงาน และ
โรงโอเลฟินส์ I4-1 และ I4-2 ได้หยุดด้าเนินการผลิต (นอกแผนงาน) เน่ืองจากการขัดข้องทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าและไอน้้าของ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ้ากัด (มหาชน)  นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มี Spread Margin สูงขึ้น โดยเฉพาะ 
MEG ที่มี Spread Margin เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 1Q/2553 จากปริมาณความต้องการ MEG และ PTA ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต Polyester ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากภาวะขาดแคลนเส้นใยฝ้าย เน่ืองจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ   

  

 : ใน 1Q/2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีก้าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ้านวน 2,592 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1Q/2553 ที่มี
ก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ้านวน 2,118 ล้านบาทโดยเป็นก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของบริษทั ปตท.สผ. 
จ านวน 1,906 ล้านบาท 

: ใน 1Q/2554 ปตท. และบริษัทย่อยมตี้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 415 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 จาก 3,981 
ล้านบาทใน 1Q/2553 เป็น 4,396 ล้านบาทใน 1Q/2554  

: ภาษีเงินได้ใน 1Q/2554 จ้านวน 10,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,602 ล้านบาทจาก 1Q/2553 จ้านวน 9,126 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นอัตราภาษีสุทธ ิ(effective rate) ใน 1Q/2554 ร้อยละ 21.4 ลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q/2553 ที่อัตราภาษีสุทธิร้อยละ 25.1  

ส้าหรับรายละเอียดส่วนแบง่ก้าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มเป็นดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 1Q/2554 1Q/2553 % เพิ่ม(ลด) 

บริษัทร่วมธุรกิจการกลัน่ 7,932 3,257 143.5% 
บริษัทร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 3,251 1,722 88.8% 
บริษัทร่วมธุรกิจน้้ามัน 138 127 8.7% 
บริษัทร่วมธุรกิจก๊าซ (48) (54) (11.1%) 
บริษัทร่วมธุรกิจอื่น (31) 1 n.m. 
รวม 11,242 5,053 122.5% 
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2. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เปรียบเทียบกบั ณ วันที่  
    31 ธันวาคม 2553 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบรษิัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เปรียบเทียบกับ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2553  
แสดงได้ดังนี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย์ 31 มี.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 เพ่ิม / (ลด) % 
สินทรัพย์หมุนเวียน 352,502 363,933 (11,431) (3.1) 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 232,831 220,833 11,998 5.4 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 547,260 496,661 50,599 10.2 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 189,096 147,682 41,414 28.0 
รวมสินทรัพย์ 1,321,689 1,229,109 92,580 7.5 
หนี้สิน        
หนี้สินหมุนเวียน 275,542 241,102 34,440 14.3 
เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก้าหนด
ช้าระภายใน 1 ปี) 382,912 371,029 11,883 3.2 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 82,422 59,564 22,858 38.4 
รวมหนี้สิน 740,876 671,695 69,181 10.3 
ส่วนของเจ้าของ        
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 506,118 480,704 25,414 5.3 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านวจควบคุม 74,695 76,710 (2,015) (2.6) 
รวมส่วนของเจ้าของ 580,813 557,414 23,399  4.2 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,321,689 1,229,109 92,580 7.5 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 สินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,321,689 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 จ้านวน 92,580 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 11,431 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.1 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือลดลงจ้านวน 30,806 และ 6,887 ล้านบาท ตามล้าดับ ในขณะที่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 24,905 
ล้านบาท  

: เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 11,998 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 สาเหตุหลักจาก
การรับรู้ส่วนแบ่งก้าไรจากบริษัทร่วมส้าหรับผลประกอบการใน 1Q/2554 จ้านวน 11,242 ล้านบาท รวมทั้งจากค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าเงินลงทุนระยะยาวจ้านวน 470 ล้านบาท  

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 50,599 ล้านบาทหรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 10.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 46,245 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในโครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด ์เคเคดีของ PTTEP (2) โครงการของ ปตท. ที่เพิม่ขึ้นจากงานก่อสร้างสถานีเพิ่มความดันในทะเลและงาน
สร้างท่อส่งก๊าซเส้นที่ 4  จ้านวน 1,274 และ 572 ล้านบาท ตามล้าดับ (3) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายกา๊ซ
ธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จ้านวน 1,269 ล้านบาท  (4) โครงการก่อสร้าง PDH/PP3 – Silo Farm Project ของ HMC 
จ้านวน 750 ล้านบาท   
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: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 41,414 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 37,249 และ 10,310 ล้านบาทตามล้าดับ ส่วนใหญ่จากการซื้อหุ้นส่วนในโครงการแคนาดา ออยล์ 
แซนด์ เคเคดีของ PTTEP ท้าให้ได้สินทรัพย์ในการส้ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร จ้านวน 34,390 ล้านบาท และเกิดค่า
ความนิยมจ้านวน 10,227 ล้านบาท  

หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 หนี้สินรวมมีจ้านวน 740,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 จ้านวน 69,181 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 34,440 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 สาเหตุหลักจาก  
เจ้าหนี้การค้าจ้านวน 16,381  ล้านบาท  ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ้านวน 8,577 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน
จ้านวน 7,759 ล้านบาท 

เงนิกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายใน 1 ปี) มีจ้านวน 382,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,883 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวของ ปตท.สผ. จ้านวน 625 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือ
เทียบเท่า 18,685 ล้านบาท ในขณะที่มีการช้าระคืนพันธบัตรของ ปตท. จา้นวน 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวจ้าแนก
รายการหลักๆ ตามก้าหนดระยะเวลาช้าระคืนได้ดังนี้     

  หน่วย : ล้านบาท 

ก้าหนดช้าระคืน (นับจาก
วันที่ 31 มี.ค.2554) 

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

ภายใน 1 ปี (31 ม.ีค. 
2555) 

20,535.70 -- 100.80 230.00 -- 684.78 50.00 -- -- 274.45 21,875.73 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 31,189.54 21,790.20 100.80 252.50 1,211.87 684.78 50.00 37.41 593.45 535.86 56,446.40 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 87,208.18 58,451.81 252.00 992.50 6,312.19 1,988.28 134.86 224.44 1,806.08 1,664.91 157,035.25 

เกิน 5 ปี 120,372.25 10,491.59 -- 3,467.50 -- 6,075.38 207.60 336.66 3,005.83 2,913.60 146,870.41 

รวม 259,305.67 88,733.60 453.60 4,942.50 7,524.06 9,433.22 442.46 598.51 5,405.36 5,388.82 382,227.80 

หมายเหตุ : ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

เงินกู้ยืม (รวมเงินกู้ หุ้นกูแ้ละพนัธบัตรทัง้ที่ครบก้าหนดช้าระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วันที ่31 มีนาคม 
2554 ประกอบด้วยเงินกู้ยมืสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้ 

       หน่วย : ล้านบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาว ปตท. PTTEP PTTNGD ENCO PTTI TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC รวม 

สกุลเงินบาท 190,828.00 49,014.44 453.60 4,942.50 -- -- -- 598.51 -- 2,828.46 248,665.52 

สกุลเงินต่างประเทศ 68,477.67 39,719.16 -- -- 7,524.06 9,433.22 442.46 -- 5,405.36 2,560.36 133,562.28 

รวม 259,305.67 88,733.60 453.60 4,942.50 7,524.06 9,433.22 442.46 598.51 5,405.36 5,388.82 382,227.80 

สัดส่วนเงินกู้ระยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงินกู้ 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

26.41% 44.76% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 47.51% 34.94% 

ทั้งนี้ เงินกู้ยมื ณ 31 มีนาคม 2554 จ้านวน 11,578 ล้านบาท ค้้าประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่นๆ เพิ่มขึน้ 22,858 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีเพิม่ขึน้ 20,619 ล้านบาท จากโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดขีอง PTTEP 
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ส่วนของเจา้ของ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ส่วนของเจ้าของมีจ้านวนรวม 580,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 จ้านวน 23,399 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เนื่องจากก้าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 34,524 ล้านบาท จากผลประกอบการใน 
1Q/2554 ของ ปตท. และบริษัทย่อย ในขณะที่มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นฯในบริษัทย่อยลดลงจ้านวน 
10,535 ล้านบาท 

ในช่วง 1Q/2554 ปตท. มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส้าคัญแสดงสิทธิของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจ้าในต้าแหน่งงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
(ESOP Scheme) ในเดือนมีนาคม ซึ่งส่งผลให้ทุนที่ออกและช้าระแล้วเพิ่มขึ้น 30.71 ล้านบาท (3,071,000 หุ้น) และมีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 687.90 ล้านบาท ท้าให้ ณ 31 มีนาคม 2554 มีใบส้าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ้านวน 4.54 ล้าน
หน่วย จากใบส้าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 (ก้าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 28 
กันยายน 2554) 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส้าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ
จ้านวน 30,806 ล้านบาท โดย ปตท. และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิต้นงวดที่ยกมาจากปี 2553 จา้นวน 135,801 ล้านบาท เป็นผล
ให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 104,995 ล้านบาท ทั้งนี ้รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี ้

จ านวน (ล้านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 47,767             
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (96,153)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 17,126
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 517
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน (63)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้นระหว่างงวด -สุทธิ (30,806)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้งวด 135,801
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวด 104,995

 
  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด้าเนินงานมจี้านวน 47,767 ล้านบาท มาจากก้าไรสุทธติามงบก้าไรขาดทุน

จ้านวน 34,524 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก้าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด้าเนินงาน โดยรายการ
หลักที่มีผลให้ก้าไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจา้หน่ายรวมจ้านวน 13,640 ล้าน
บาท ภาษีเงินไดจ้้านวน 10,728 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุมในก้าไรส้าหรับงวดจ้านวน 4,801 ล้าน
บาท ดอกเบี้ยจ่ายจ้านวน 4,022 ล้านบาท ส้าหรับรายการหลักที่มีผลให้ก้าไรสุทธใินรูปกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบ่งก้าไร
จากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ้านวน 11,242 ล้านบาท ก้าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ้านวน 1,828 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจ้านวน 881 
ล้านบาท รวมทัง้มีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด้าเนินงานสุทธทิี่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจ้านวน  5,430 ล้านบาท และมีเงนิ
สดจ่ายภาษีเงินได้ จ้านวน 2,027 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนมจี้านวน 96,153 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 

: เงินจ่ายส้าหรบัเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุมรว่มกัน จ้านวน 57,754 ล้านบาท เป็นการช้าระเงินงวดสุดท้ายของ 
PTTEP ตามสัญญา Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada Holding Corp. 
เพื่อซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี  

: เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ้านวน 21,209 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากการลงทนุเพิ่มขึ้นของ PTTEP 
ในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และ
โครงการบงกชจ้านวน 10,910 ล้านบาท นอกจากนีม้ีการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ ปตท. เช่น โครงการก่อสร้างสถานีเคร่ือง
เพิ่มความดันก๊าซในทะเล โครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่ 4 และโครงการท่อส่งก๊าซเชื่อมในทะเล จ้านวนรวม 6,270 ล้านบาท 
โครงการก่อสร้างท่าเทยีบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG จ้านวน 998 ล้านบาท และโครงการก่อสร้าง 
ของ HMC จ้านวน 908 ล้านบาท   

: เงินจ่ายส้าหรับเงินลงทุนในบรษิัทย่อย จ้านวน 15,568 ล้านบาท จาก PTTML บริษัทย่อยของ PTTI ได้เข้าซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท International Coal Holdings Limited (ICH) ซึ่งประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิัทอื่นในสัดส่วนร้อยละ 100  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมจี้านวน 17,126 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการกู้ยมืระยะ
ยาวของ PTTEP จ้านวน 18,833 ล้านบาท รวมทัง้เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ้านวนรวม 1,942 
ล้านบาท ในขณะทีม่ีเงินสดจ่ายคืนพันธบัตร ปตท.จ้านวน 7,000 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ย จ้านวน 3,936 ล้านบาท  

อัตราส่วนทางการเงินและก้าไรต่อหุ้นของ ปตท.และบริษัทย่อยส้าหรับ 1Q/2554 ซึ่งค้านวณตามสูตรของส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นดังนี ้

 

อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น หน่วย 1Q/2554 1Q/2553 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 

เท่า 
เท่า 

1.18 
0.98 

1.35 
1.10 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อัตราส่วนก้าไรขั้นต้น 
อัตราก้าไรสุทธิ 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

9.79 
6.21 

9.49 
4.98 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนความสามารถช้าระดอกเบี้ย 

เท่า 
เท่า 

1.28 
14.31 

1.21 
13.34 

ก าไรต่อหุ้น    
ก้าไรต่อหุ้น  บาท/หุ้น 12.12 8.04 
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3. แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ของปี 2554 (2Q/2554) คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจาก 1Q/2554 เนื่องจาก
เศรษฐกิจประเทศก้าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจจะขยายตัวชะลอลง เนื่องจาก
จ้าเป็นต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดทางการเงินเพื่อลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้น ประกอบกับประเทศพัฒนาแล้วยังคงมี
ความไม่แน่นอนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากปัญหาการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูง และปัญหาวิกฤติการคลัง ของสหรัฐ 
รวมถึงปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ส้าหรับญี่ปุ่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง เนื่องจากภาคการผลิต และการ
ส่งออกได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อีกทั้งญี่ปุ่นต้องเร่งฟื้นฟูประเทศจะส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ IMF ณ เดือน 
เมษายน 2554 คาดว่าเศรษฐกิจโลกใน 2Q/2554 จะขยายตัวร้อยละ 4.0  

ส้าหรับแนวโน้มราคาน้้ามันดิบดูไบใน 2Q/2554 คาดว่าจะเฉล่ียเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 105-115 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล เน่ืองจากตลาดยังมีความกังวลว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออาจยืดเยื้อรุนแรง 
อย่างไรก็ตาม ราคาอาจไม่เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากโรงกล่ันเข้าสู่ช่วงปิดซ่อมบ้ารุงประจ้าปี (Refinery Maintenance) ประกอบ
กับหลายประเทศมีนโยบายที่จะชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้ความต้องการลดลง 

ส้าหรับค่าการกล่ันของโรงกล่ันประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์คาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 7.5 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 
เน่ืองจากความต้องการใช้น้้ามันส้าเร็จรูปยังอยู่ในระดับสูง 

ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ใน 2Q/2554 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก Cracker ในญี่ปุ่นยังคงหยุดด้าเนินการ
ผลิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิในเดือนมีนาคม  ประกอบกับเป็นฤดูกาลปิดซ่อมบ้ารุงของ Cracker ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงคาดว่าจะอยู่ที่ 1,414 เหรียญสหรัฐฯต่อตันและราคาโพลีโพรพิลีน
คาดว่าจะปรับขึ้นไปอยู่ที่ 1,725 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เช่นเดียวกับราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ถึงแม้จะมีก้าลัง
การผลิตใหม่ในประเทศจีนและเกาหลีใต้ แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
ภูมิภาคเอเชีย โดยราคาเบนซีนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,167 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาพาราไซลีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,647 
เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยใน 2Q/2554 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในระดับที่ดีต่อเนื่องจาก 1Q/2554 โดยได้รับแรง
หนุนจากการบริโภค ส้าหรับการลงทุนคาดว่าจะยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ขณะที่ภาคการส่งออกที่เป็นแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวชะลอลง เนื่องจากปัญหาภัยพิบัติในญี่ปุ่นที่ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากขาดแคลนชิ้น ส่วนการผลิตที่ต้องน้าเข้า 
ปัจจัยเส่ียงที่ต้องจับตามอง คือ แนวโน้มของเงินทุนไหลเข้าที่อาจกดดันให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง แรงกดดันเงิน
เฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งท้าให้ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และประเด็นเรื่องความเส่ียงของการเมือง
ภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างชาติ 

 


