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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินไตรมาส 1 ป 2548

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2548
เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2547
1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษท
ั ยอย
ถึงแมวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2548 (Q1/2548) จะขยายตัว
ในอัตราทีล
่ ดลงจากชวงเดียวกันของปกอ
 น โดยไดรบ
ั ผลกระทบมาจากปจจัยลบตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น เชน ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ราคาน้ํามันที่ปรับตัว
สูงขึ้นมากเปนตน แตปริมาณการใชปโตรเลียมโดยรวมของประเทศยังคงสูงขึ้น
และราคาผลิตภัณฑน้ํามันและราคาปโตรเคมียังอยูในวงจรขาขึ้น กอปรกับใน Q1/2548
ปตท.ไดมีการรวมงบการเงินของบริษัทยอยเพิ่มอีก 1 แหง ไดแก
บริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (RRC) ซึ่ง ปตท.ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนจาก
36% เปน 100% ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 เปนตนมา มีผลใหใน Q1/2548 ปตท.
และบริษท
ั ยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 191,161 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1
ป 2547 (Q1/2547) จํานวน 54,015 ลานบาท หรือคิดเปน 39.4% มีกําไร
กอนหักดอกเบีย
้ ภาษี คาเสือ
่ มราคาและคาตัดจําหนาย รวมทัง้ คาใชจายอื่น
และรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 24,316 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จํานวน 6,509 ลานบาท หรือคิดเปน 36.6% มีกําไร
จากกิจกรรมตามปกติจาํ นวน 18,258 ลานบาท และมีกาํ ไรทีเ่ ปนรายการพิเศษจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ของ RRCจํานวน 7,738 ลานบาท สงผลใหมีกําไรสุทธิจํานวน
25,996 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จํานวน 13,722 ลานบาท หรือคิดเปน 111.8%
ทัง้ นี้ ผลประกอบการ Q1/2548 เทียบกับ Q1/2547 สรุปได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
Q1/2548
Q1/2547
เพิ่ม/(ลด)
ยอดขาย
191,161
137,146
54,015
39.4%
- น้ํามัน 1/
164,150
102,333
61,817
60.4%
- กาซ ฯ 2/
46,915
39,294
7,621
19.4%
- ปตท. สผ.
11,572
9,241
2,331
25.2%
- การกลัน
่ 3/
32,066
0
32,066
100.0%
- ปโตรเคมี 4/
1,711
0
1,711
100.0%
- อืน
่ ๆ 5/
0
0
0
0
- รายการระหวางกัน(65,253)
(13,723)
(51,530)
EBITDA
24,316
17,807
6,509
36.6%
- น้ํามัน 1/
2,088
1,484
604
40.7%
- กาซ ฯ 2/
9,879
8,532
1,347
15.8%
- ปตท. สผ.
9,455
7,871
1,583
20.1%
- การกลัน
่ 3/
3,346
0
3,346
100.0%
- ปโตรเคมี 4/
21
0
21
100.0%
- อื่นๆ5/
(111)
(59)
(52)
(88.1%)

- รายการระหวางกัน (362)
(21)
(341)
EBIT
20,641
14,218
6,423
45.2%
- น้ํามัน 1/
1,581
952
629
66.1%
- กาซ ฯ 2/
8,718
7,551
1,167
15.5%
- ปตท. สผ.
7,426
5,827
1,599
27.4%
- การกลัน
่ 3/
3,338
0
3,338
100.0%
- ปโตรเคมี 4/
(42)
0
(42) (100.0%)
- อืน
่ ๆ 5/
(114)
(60)
(54)
(90.0%)
- รายการระหวางกัน (266)
(52)
(214)
กําไรสุทธิ
25,996
12,274
13,722
111.8%
หมายเหตุ :1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล
(Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.
(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด
(RBA) Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) Subic Bay Fuels Co.,
Inc. (SBFCI) Subic Bay Distribution,Inc. (SBDI) และบริษท
ั ปตท.
ฟลิปปนส อิงค จํากัด (PTTPI) อยางไรก็ตาม มิไดมีการรวมบริษัท
PTTPI ในงบการเงินรวมของ ปตท. ตั้งแต Q2/2547 และมิได
รวมบริษท
ั SBFCI และ SBDI ตั้งแต Q1/2548
2/ รวมบริษท
ั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด และ บริษท
ั
ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด ตามสัดสวนการถือหุน
และตั้งแต Q2/2547 ไดรวม บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด
(PTT NGD) และบริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)
ตามสัดสวนการถือหุน นอกจากนั้นยังไดรวมบริษัท พีทีที
แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) ตั้งแต Q4/2547
3/ รวมงบการเงินบริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (RRC) ตั้งแต
เดือนธันวาคม 2547
4/ รวมงบการเงินบริษท
ั บางกอกโพลีเอททีลน
ี จํากัด (BPE) และ บริษท
ั
พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) ตั้งแต Q4/2547
5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo)
ตั้งแต Q4/2547
กลุมธุรกิจน้ํามัน
รายไดจากการขายใน Q1/2548 เพิ่มขึ้น 61,817 ลานบาทหรือคิดเปน 60.4%
โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายที่สูงขึ้น 2,924 ลานลิตรจาก 10,602 ลานลิตร
หรือเทียบเทา 732,813 บารเรลตอวันใน Q1/2547 เปน 13,526 ลานลิตร
หรือเทียบเทา 945,308 บารเรลตอวันใน Q1/2548 หรือเพิ่มขึ้น 27.6%
โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการขายน้ํามันในประเทศ และการคาสากล
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อ ปตท.เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน RRC จาก 36% เปน 100%
สงผลให ปตท.เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหกับ RRC และรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันจาก
RRC แตเพียงรายเดียว รวมทั้งปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายใน Q1/2548 ที่เพิ่มสูงขึ้นกวาไตรมาส
เดียวกันของปกอน

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 604 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้น 40.7% ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นซึง่ เปนผล
มาจากปริมาณขายและราคาขายทีส
่ งู ขึน
้ ประกอบกับรายไดจากการดําเนินงาน
ก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจายขายและบริหารก็เพิ่มขึ้น
EBITDA

ใน Q1/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จํานวน 629 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 66.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในสวนของ EBITDA กอปรกับ
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง
EBIT

กลุม
 ธุรกิจกาซธรรมชาติ
รายไดจากการขายใน Q1/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จํานวน 7,621 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 19.4% เนื่องจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ดจาก
หนวยควบคุมจุดกลัน
่ ตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 371 ลาน
ลูกบาศกฟต
ุ ตอวัน (mmcfd) จาก 2,599 mmcfd ใน Q1/2547 เปน 2,970 mmcfd
ใน Q1/2548 (ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟต
ุ ) หรือเพิ่มขึ้น
14.3% อันเนือ
่ งมาจากความตองการใชกา ซฯ ทีเ่ พิ่มสูงขึ้นในลูกคาทุกกลุม
โดยเฉพาะในสวนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูผลิตไฟฟาอิสระ
และโรงแยกกาซฯ
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึง่ ประกอบดวย
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพน และกาซโซลีนธรรมชาต
ิเพิ่มขึ้นจาก 679,982 ตันใน Q1/2547 เปน 803,251 ตัน ใน Q1/2548
(ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 39,666 ตัน ใน
Q1/2547 และ 46,846 ตัน ใน Q1/2548 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 18.1%
ทั้งนี้ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากความสามารถในการผลิต
ทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ จากการทีโ่ รงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ไดเริ่มทดลองเดินเครื่อง
ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2547 และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2548 เปนตนมา โดยในไตรมาสนี้โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 มีอัตรา
การใชกาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) อยูที่ 58%
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปนดังนี้
หนวย : ตัน

Q1/2548

Q1/2547

450,701
386,709
กาซอีเทน
190,470
137,708
กาซโพรเพน
59,014
52,476
กาซโซลีนธรรมชาติ
103,066
103,089
รวม
803,251
679,982
LPG

- ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยใน Q1/2548 เพิ่มขึ้น
68 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 305 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q1/2547
เปน 373 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในQ1/48 (รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา
LPG ณ โรงกลัน
่ ในสวนของการขายในประเทศทีร่ ะดับ 315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน
ซึ่งคิดเปนราคา CP ทีร่ ะดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546) ในขณะที่ ราคา Ethylene ในตลาดจรของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเพิ่มขึ้นจาก 769 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันเปน 1078 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน และราคา Propylene เพิ่มขึ้นจาก 711 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันเปน 1063
เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ราคา HDPE และ PP เพิ่มจาก 865 และ 836 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน เปน 1,050 และ 1,050 เหรียญสหรัฐฯตอตันตามลําดับ
EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอ
 น 1,347 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 15.8% เนือ
่ งมาจากปริมาณการจําหนาย
กาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาผลิตภัณฑกา ซฯ
ที่มีราคาสูงขึ้นตามที่ไดกลาวแลวขางตน

ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,167 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 15.5% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของEBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน
โดยคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย
EBIT

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ใน Q1/2548 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการ
ขายเพิ่มขึ้น 2,331 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 25.2% เนือ
่ งจากปริมาณการขายใน
Q1/2548 เพิ่มขึ้นเปน 142,685 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 129,187 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน Q1/2548
เพิ่มขึ้นเปน 25.42 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสเดียวกันของปกอ
 นที่
21.76 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
สวนใหญเปนผลจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการบงกช
โครงการไพลิน และโครงการเยตากุน
ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,583 ลานบาท
หรือ 20.1% เนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน
อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. และบริษท
ั ยอยไดรบ
ั รูผ
 ลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทMedco Energi ผานบริษัท New Links Energy Resources
EBITDA

ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอ
 น 1,599 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 27.4% ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลงเล็กนอย
EBIT

บริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (RRC)
ใน Q1/2548 RRC ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ ปตท.
ดังนั้น ปตท.จึงนําผลการดําเนินงานของ RRC มาจัดทํางบการเงินรวม ทัง้ นี้ ใน
Q1/2548 RRC มีรายไดจากการขาย 32,066 ลานบาท มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต
(Utilization Rate) ประมาณ 102% โดยมีปริมาณการผลิตที่ระดับ 143,000 บารเรล
ตอวัน มี EBITDA 3,346 ลานบาท และ EBIT 3,338 ลานบาท
กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q1/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จํานวน 13,722 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 111.8%

ใน Q1/2548 ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 349 ลานบาท
เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกัน
ไมดอยสิทธิมูลคา 19,000 ลานบาท และเดือนกรกฎาคม 2547 ไดออกและเสนอขาย
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลคา 400
ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีภาระภาษีเงินไดที่สูงขึ้นมาก
ถึง 2,272 ลานบาท หรือ56.5% มีกาํ ไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติจาํ นวน 18,258 ลาน
บาท
และมีกาํ ไรจากรายการพิเศษ ซึง่ เปน
กําไรจากการปรับโครงสรางหนีข
้ อง RRC จํานวน 7,738 ลานบาท มีผลใหมีกําไรสุทธิ
25,996 ลานบาท หรือคิดเปน
9.29 บาทตอ
หุน เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จํานวน 13,722 ลานบาท หรือคิดเปน 111.8%
ซึ่งมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิต
ภัณฑกาซฯ และน้ํามันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีกําไรจากรายการพิเศษตามที่ไดกลาวแลวขางตน
กอปรกับมีสว นแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 5,766 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,014 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 53.7%
ซึง่ สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของ
บริษท
ั ในเครือกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่ และปโตรเคมีทด
่ี ข
ี น
้ึ มาก จากคาการกลัน
่ และราคา
ผลิตภัณฑปโตรเคมีที่สูงขึ้นมาก
รวมทัง้ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจและการขยายกําลังการผลิต
สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสียเปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
Q1/2548
Q1/2547
บริษท
ั รวมกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่
2,834(ไมรวม RRC) 3,272(รวม RRC)
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี
2,899
1,008
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน
9
(468)
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ
(17)
50
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น
41
(110)
รวม
5,766
3,752
2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด
Q1/2548 เปรียบเทียบสิ้นป 2547
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q1/2548 เปรียบ
เทียบกับสิ้นป 2547
สินทรัพย
ใน Q1/2548 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 480,137 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป
2547 จํานวน 7,089 ลานบาท หรือลดลง 1.5% โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน
15,952 ลานบาท ซึง่ สวนใหญมาจากการลดลงของเงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 47,229
ลานบาท ในขณะที่ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 14,532 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา-กิจการทีเ่ กีย
่ วของกัน เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน
้ จํานวน 15,299 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 2,605
ลานบาท สําหรับสินทรัพย ไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 8,863 ลานบาท ซึง่ สวน

ใหญมาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ จํานวน 9,717 ลานบาท
หนี้สิน
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 268,172 ลานบาท ลดลงจากป 2547 เปนจํานวน 34,140
ลานบาท หรือลดลง 11.3% โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลงจํานวน 35,693 ลานบาท
หรือคิดเปน 25.7% สวนใหญมาจากการลดลงของเงินกูย
 ม
ื ระยะยาวทีถ
่ งึ กําหนด
ชําระภายใน 1 ป ลดลงจํานวน 53,135 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการคืนหนี้ของ
RRC จากการปรับโครงสรางหนี้ ในขณะที่เจาหนี้การคาและภาษีเงินไดคางจาย
เพิ่มขึ้น สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,554 ลานบาท เนือ
่ งจากมี
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นกําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะ
ยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

กําหนดชําระคืน ปตท. ปตท. สผ. PTTNGD TTM(T) TTM(M) BPE DCAP รวม
(นับจากวันที่
31 มี.ค.48)
ภายใน 1 ป 7,129.53 68.28
- 325.81 - 7,523.62
(31 มี.ค.49
เกิน 1 ป 17,411.43 7,849.20 24.00
- 723.97 8.00 25,608.71
แตไมเกิน 2 ป
เกิน 2 ป 23,718.56 7,586.97 32.00 685.27 33.26 923.24 135.50 33,114.80
แตไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ป 73,786.30 2,500.00 - 6,576.78 469.53 - 83,332.61
รวม 122,045.82 17,936.17 124.28 7,262.05 502.79 1,973.02 143.50 149,987.63
เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ประกอบดวย
เงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้
หนวย : ลานบาท

เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว ปตท. ปตท. สผ. PTTNGD TTM(T) TTM(M) BPE DCAP รวม
สกุลเงินบาท 103,130.00 2,500.00 124.28 - - 369.18 143.50 106,266.96
สกุลเงิน
ตางประเทศ 18,915.82 15,436.17 - 7,262.05 502.79 1,603.84 - 43,720.67
รวม 122,045.82 17,936.17 124.28 7,262.05 502.79 1,973.02 143.50 149,987.63
สัดสวนเงินกูระยะ 15.50 86.06
- 100.00 100.00 81.29 - 29.15
ยาวสกุลตางประเทศ
ตอยอดเงินกู
ระยะยาวทัง้ หมด (%)

ทั้งนี้ เงินกูและพันธบัตรสวนใหญของ ปตท.จะค้าํ ประกันโดยกระทรวงการคลัง
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 211,965 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 จํานวน

27,050 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.6% สาเหตุหลักเนือ
่ งมาจากผลประกอบการ
ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 25,996 ลานบาท
สภาพคลอง
สภาพคลองของ ปตท.และบริษท
ั ยอยใน Q1/2548 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
จํานวน 15,300 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่
แลวจํานวน 51,237 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 66,537 ลานบาท
ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
จํานวน (ลานบาท)
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
28,470
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน
42,655
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(55,892)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
(37)
กระแสเงินสดสุทธิใน Q1/2548
15,300
เงินสดตนงวด
51,237
เงินสดสุทธิปลายงวด
66,537
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กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 28,470 ลานบาท เปนเงินสดที่
ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 25,996 ลานบาท ปรับปรุงดวยคาใชจา ย
ที่ไมเปนเงินสดทั้งสิ้น 3,590 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา
คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ และปรับ
ลดดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 5,766 ลานบาท และเงิน
ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 11,830 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการลดลงของ
ลูกหนี้อื่น ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอืน
่ เจาหนี้
การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน ภาษีเงินไดคางจาย ลูกหนี้การคา-กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน และลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น เปนตน
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 42,655 ลานบาท ซึ่งเปนผลมา
จากการลงทุนในทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ จํานวน 13,206 ลานบาท และเงิน
จายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่น 1,448 ลานบาท
อยางไรก็ตามมีกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลงจํานวน 47,249
ลานบาท การรับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจํานวน 1,222 ลานบาท และเงินสดรับ
จากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 8,910 ลานบาท
กระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 55,892 ลานบาท
สวนใหญเปนการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 44,272 ลานบาท และจายคืน
เงินกูยืมระยะสั้น 12,471 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
 ของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับ
Q1/2548 และ Q1/2547 ซึง
่ คํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปนดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินรวม
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
หนวย
Q1/2548
อัตราสวนสภาพคลอง

Q1/2547

อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
1.74
1.58
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
1.39
1.36
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
%
13.34
12.75
อัตราสวนกําไรสุทธิ
%
13.01
8.59
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
เทา
1.27
1.51
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย
้ เทา
16.44
14.15
กําไรตอหุน
กําไรตอหุน
บาท/หุน
9.29
4.39
3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจใน Q2/2548
คาดวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขน
้ึ จากการกระตุน
 เศรษฐกิจ
ผานงบประมาณกลางปของรัฐบาล 5 หมืน
่ ลานบาท การฟน
 ตัวของรายไดจากการ
ทองเทีย
่ วและการขยายตัวของการสงออกทีร่ ฐ
ั บาลกําหนดเปาหมายการขยายตัว
ทั้งปที่ระดับ 20% สงผลใหความตองการใชพลังงานยังคงขยายตัวตอเนื่องแต
จะชะลอลงบางในสวนของผลิตภัณฑน้ํามันเนื่องจากแนวโนมราคาน้ํามันที่ยังคง
อยูในระดับสูง

