
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 

  1 

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรบัผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 
2551 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกนัของป 2550 

1. ผลการดาํเนนิงานของ ปตท. และบรษิัทยอย 
ในไตรมาสที่ 1/2551 ภาวะเศรษฐกิจและยอดขายของภาคธุรกิจโดยรวมปรับตัวดีข้ึนเล็กนอยซึง่เปนผล

จากความเชื่อมั่นโดยรวมทีป่รับตัวดีข้ึนตามสถานการณทางการเมืองในประเทศทีม่ีความชัดเจนมากขึ้นภายหลัง

การเลือกตั้ง สวนการบริโภคในประเทศขยายตัวสงูขึ้นเพยีงเล็กนอยซึง่สวนหนึง่เปนผลจากกาํลังซื้อของผูบริโภคที่

ยังไมฟนตัวมากนกัจากคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้าํมนัและราคาสินคาอปุโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น 

สวนการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมฟนตัวไมมากนักเนื่องจากผูประกอบการรอความชดัเจนเกีย่วกบันโยบาย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม ในขณะที่ภาคสงออกโดยรวมยังขยายตัวอยูในเกณฑดีตามอุปสงคจาก

ตลาดตางประเทศทีย่ังขยายตัวอยางตอเนือ่ง 

สําหรับ ในไตรมาสที ่1/2551 (Q1/2551) ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและการใหบริการ

จํานวน 489,890 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที ่1/2550 (Q1/2550) จํานวน 192,176 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 

64.6% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษ ีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายรวมทัง้คาใชจายอืน่และรายไดอ่ืนที่ไม

เกี่ยวของกับการดําเนนิงาน (EBITDA) จํานวน 36,812 ลานบาท เพิม่ข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปกอน จํานวน 

3,937 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 12.0% มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 7,738 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจาก Q1/2550 จํานวน 561 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน  7.8% และมีกําไรสทุธจิํานวน 26,133 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอนจาํนวน 3,560 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 15.8% โดยใน Q1/2551 ปตท.และ

บริษัทยอยมีกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 4,188 ลานบาท ในขณะที่ในไตรมาส 1/2550 มกีําไรจากการ

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ จํานวน 1,653 ลานบาท 

ทั้งนี้ สําหรับผลประกอบการ Q1/2551 เทยีบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ไดมีการเปลี่ยนแปลง

สถานะของบรษิัทยอย/บริษทัรวม การลงทุนในบริษัทยอย/บริษัทรวม และการควบกิจการของบรษิัทในเครือ และ

การเปลี่ยนแปลงการบนัทกึบัญชีเกี่ยวกับบริษัทในเครือที่มีสาระสาํคญัสรุปไดดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) เปนบริษัทยอย โดย 

ปตท.ถือหุนในสัดสวน 100% เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของ ConocoPhillips Company (COP) และในวันที่ 28 

มิถุนายน 2550 PTTRB ไดรับโอนธุรกิจคาปลีกน้ํามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ 

COP ทั้งหมด  

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

โดยมีสัดสวนการถือหุน 100% 
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- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTT INTER) เปนบริษัทยอย โดย

มีสัดสวนการถือหุน 100%  

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

สัดสวนการถือหุน 100% 

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดลดสัดสวนการถือหุนใน PTTCH ลงเหลือรอยละ 49.80 สงผล

ให PTTCH เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. และสงผลให บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL), บจ. 

พีทีที ยูทิลิต้ี (PTTUT) และ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส (PTTICT) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ 

ปตท.นับต้ังแตวันดังกลาวเชนกัน  

- เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) (ATC)และ บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง 

(RRC) ไดจดทะเบียนการควบรวม ATC และ RRC เปน บมจ.ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR) โดย

การควบบริษัทดังกลาวสงผลให ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน PTTAR 48.66%  

- เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ปตท.ไดเขาซื้อหุนใน บจ.เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง 

เซอรวิสเซส (NPTC) จาก บจ.Toyo Thai Corporation สงผลให ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน NPTC 40% 

ทั้งนี้ ผลประกอบการของปตท.และบริษทัยอยตามงบการเงินรวมใน Q1/2551 เทียบกบั Q1/2550 จําแนกตาม

สวนงาน สรุปไดดังนี้   หนวย : ลานบาท 

 Q1/2551 Q1/2550 เพิ่ม (ลด) 
ยอดขาย 489,890 297,714 192,176 64.6% 
: น้ํามนั 1/ 417,133 231,116 186,018 80.5% 

: กาซ ฯ 2/ 69,733 62,177 7,557 12.2% 

: ปตท.สผ. 23,715 17,877 5,838 32.7% 

: ปโตรเคมี 3/ 8,846 14,945 (6,099) (40.8%) 

: อ่ืนๆ 4/ - - -  

: รายการระหวางกนั (29,538) (28,401) (1,138) (4.0%) 

EBITDA 36,812 32,876 3,937 12.0% 
: น้ํามนั 1/ 3,431 2,610 821 31.5% 

: กาซ ฯ 2/ 13,502 11,148 2,354 21.1% 

: ปตท.สผ. 19,884 15,285 4,599 30.1% 

: ปโตรเคมี 3/ 337 4,139 (3,803) (91.9%) 

: อ่ืนๆ 4/ (317) (298) (19) (6.3%) 

: รายการระหวางกนั (24) (9) (16) (183.3%) 
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 Q1/2551 Q1/2550 เพิ่ม (ลด) 
EBIT 30,229 26,507 3,723 14.0% 
: น้ํามนั 1/ 2,832 2,124 708 33.4% 

: กาซ ฯ 2/ 12,164 10,094 2,070 20.5% 

: ปตท.สผ. 15,351 11,698 3,654 31.2% 

: ปโตรเคมี 3/ 301 3,342 (3,041) (91.0 %) 

: อ่ืนๆ 4/ (396) (392) (4) (1.0%) 

: รายการระหวางกนั (24) (359) 335 93.3% 

กําไรสุทธ ิ 26,133 22,573 3,560 15.8% 
กําไรสุทธิตอหุน5/ 
(บาท/หุน) 

9.27 8.05 1.22 15.2% 

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

จํากัด (PTTCL) และบริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) และรวมบริษัท ปตท. 

ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) ต้ังแต 25 พฤษภาคม 2550  

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

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

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

และพลังงานรวม (CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTT INTER) ต้ังแต 27 สิงหาคม 2550 และ 1 ตุลาคม 2550 

ตามลําดับ  

                  3/ รวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) และรวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิ

คอล จํากัด (PTTAC) และ บริษัท เอช็เอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุน ในขณะที่รวมบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 

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

                  4/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และรวมบริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) ต้ังแตวันที่ 9 

พฤศจกิายน 2550 ในขณะที่รวมบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTTICT) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

 5/ เปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดย

บุคคลภายนอกในระหวางงวด 

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

รายไดจากการขายใน Q1/2551 จํานวน 417,133 ลานบาท เพิม่ข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 

186,018 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 80.5% โดยปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มข้ึน 4,799 ลานลิตร หรือคิดเปน 33.1% 

จาก 14,496 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,013,100 บารเรลตอวันใน Q1/2550 เปน 19,295 ลานลิตร หรือเทียบเทา 

1,333,675 บารเรลตอวันใน Q1/2551 ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนในสวนปริมาณขายของการคาสากล

โดยเฉพาะน้ํามันดิบ และผลิตภัณฑปโตรเลยีมสําเร็จรูป นอกจากนี้ยงัเปนผลมาจากราคาขายน้ํามนัเฉลี่ยใน 
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Q1/2551 ที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนทั้งในสวนของการขายน้ํามันในประเทศและการคาสากลตามราคาน้ํามนัในตลาดโลก

ที่ปรับตัวสูงขึน้ 

 EBITDA ไตรมาสนีเ้พิ่มข้ึน 821 ลานบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปกอน หรือเพิม่ข้ึน 31.5% จาก 

2,610 ลานบาทใน Q1/2550 เปน 3,431 ลานบาทใน Q1/2551 เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มข้ึนและกําไรตอ

หนวยที่เพิม่ข้ึนในสวนของการคาสากล  

EBIT ในไตรมาสนี้จาํนวน 2,832 ลานบาท เพิ่มข้ึน 708 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึน 33.4% ตาม EBITDA ที่

เพิ่มข้ึน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายก็เพิม่ข้ึนเชนกัน 

 กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ 

• กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

รายไดจากการขายใน Q1/2551 เพิ่มข้ึนจาํนวน 7,557 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึน 12.2% เนื่องจาก 

- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลนีธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซ

ธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจํานวน 179 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,167 mmcfd ใน Q1/2550 เปน 

3,346 mmcfd ใน Q1/2551 (ที่คาความรอน 1,000 บีทยีูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มข้ึน 5.7% เนื่องมาจาก

ความตองการใชกาซฯ ที่เพิม่สูงขึ้นของลกูคาทกุกลุมยกเวนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สําหรบั

ปริมาณขายใหกับผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer) เพิ่มข้ึนถึง 162 mmcfd หรือเพิ่มข้ึน 

20% ทัง้นี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่โรงไฟฟาราชบรีุเพาเวอรชุดที ่1 ของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร จํากัด กําลงั

การผลิต 700 เมกะวัตต ไดทําการเดินเครือ่งขายไฟฟาเชิงพาณิชยต้ังแตวันที ่1 มนีาคม 2551   

 - ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มข้ึนจาก 867,917 ตันใน Q1/2550 เปน 

1,028,191 ตัน ใน Q1/2551 (ไมรวมการขาย LPG ที ่ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 53,239 ตัน ใน 

Q1/2550 และ 55,602 ตัน ใน Q1/2551 เพื่อนาํมาขายตอ) หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 18.5% โดยเปนการเพิม่ข้ึนทุก

ผลิตภัณฑยกเวนกาซโพรเพน ซึง่นาํไปใชในการผลิต LPG เพิ่มข้ึนตามความตองการบริโภค LPG ในประเทศที่

เพิ่มมากขึ้น ทัง้นี้ ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลี่ย เพิ่มข้ึนจากระดับ 99.2% ใน 

Q1/2550 มาที่ระดับ 101.5% 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี ้

หนวย : ตัน Q1/2551 Q1/2550 เปลี่ยนแปลง 

   (ตัน) (รอยละ) 

กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 581,514 480,140 +101,374 +21.1% 

กาซอีเทน  265,321 199,469 +65,852 +33.0% 
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หนวย : ตัน Q1/2551 Q1/2550 เปลี่ยนแปลง 

   หนวย : ตัน (ตัน) 

กาซโพรเพน  49,103 70,827 -21,724 -30.7% 

กาซโซลนีธรรมชาต ิ 132,253 117,481 +14,772 +12.6% 

รวม 1,028,191 867,917 +160,274 +18.5% 

ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้เพิม่ข้ึน 306 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน (US$/ton) จาก

ราคาเฉลี่ย 527 US$/ton ใน Q1/2550 เปน 833 US$/ton ใน Q1/2551 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของเอทธิลีน 

(Ethylene), โพรพิลีน (Propylene) , High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP) ในตลาดจร

ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต (South east Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร 

(MOP’S) ก็เพิม่ข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเพิม่ข้ึนของราคาน้ํามันและสถานการณดาน

อุปสงคและอปุทานของธุรกจิ ซึ่งสงผลใหราคาขายกาซอเีทน โพรเพน และกาซโซลนีธรรมชาติของ ปตท.เพิ่ม

สูงขึ้นเชนกนั 

  รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แต

ละชนิดเปน ดังนี ้

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

  Q1/2551 Q1/2550 เปลี่ยนแปลง 

   (เหรียญสหรัฐฯ) (รอยละ) 

LPG 1/  833 527 +306 +58.1% 

Ethylene 2/ 1,237 1,222 +15 +1.2% 

Propylene 2/ 1,293 1,181 +111 +9.4% 

High Density 

Polyethylene 2/ 1,607 1,266 +341 +26.9% 

Polypropylene 2/ 1,510 1,264 +246 +19.5% 

Naphtha 3/ 793 527 +266 +50.5% 
หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) ทั้งนี้ ต้ังแต Q4/2550 ภาครัฐไดประกาศนโยบายปรับราคา LPG เพื่อใหราคาในประเทศสะทอน

ถึงราคาในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดภาระการชดเชยราคา LPG ของกองทุนน้ํามัน จึงไดกําหนดหลักเกณฑราคา LPG ณ 

โรงกลั่นที่กําหนดจากสัดสวนของตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ กับราคาสงออก โดยใน Q1/2551 ไดกําหนดสัดสวนตนทุนการ

ผลิตจากโรงแยกกาซฯ รอยละ 95 และราคาสงออกรอยละ 5 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 
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EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ใน ไตรมาส 1/2551 เพิ่มข้ึนจาก ไตรมาส 1/2550 จํานวน 2,354 ลานบาทหรือ

เพิ่มข้ึน 21.1% อันเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณการขายกาซฯ และผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่ม

สูงขึ้น 

EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มข้ึนจํานวน 2,070 ลานบาทหรือเพิม่ข้ึน 20.5% เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของ 

EBITDA ดังกลาวขางตน ในขณะที่คาเสือ่มราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มข้ึนตามสินทรพัยพรอมใชงานที่

เพิ่มข้ึน โดยสวนใหญไดแก ทอสงกาซฯ เสนที ่3 ทั้งบนบกและในทะเล ทอสงกาซฯ ไทรนอย-พระนครใต ทอสง

กาซฯ ไปยัง อ.จะนะ จ.สงขลา เปนตน 

• ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท.สผ.) 

ใน Q1/2551 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขาย 23,715 ลานบาท เพิม่ข้ึน 

5,838 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 32.7% ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงนิเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจาก 35.43 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทยีบเทาน้าํมนัดิบใน Q1/2550 เปน 48.24 เหรียญสหรัฐ

ตอบารเรลเทยีบเทาน้าํมนัดิบใน Q1/2551 ตามราคาน้ํามนัในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม อัตรา

แลกเปลี่ยนในการขายเฉลีย่ลดลงจาก 36.15 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน Q1/2550 เปน 32.82 บาทตอเหรียญ

สหรัฐฯ ใน Q1/2551 ตามคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น และ (2) ปริมาณการขายที่เพิ่มข้ึนจาก 171,170 บารเรล

เทียบเทาน้าํมนัดิบตอวันใน Q1/2550 เปน 182,431 บารเรลเทียบเทาน้าํมันดิบตอวนัใน Q1/2551 โดยปริมาณ

ขายที่เพิ่มข้ึนสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการบงกชและโครงการโอมาน 44 

นอกจากนี ้ต้ังแตปลาย Q1/2551 โครงการอาทิตยไดเร่ิมสงกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ที่อัตรา 80 mmcfd 

EBITDA ใน Q1/2551 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปกอน 4,599 ลานบาท หรือคิดเปน 30.1% อัน

เปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายทีเ่พิ่มข้ึนดงักลาวขางตน  อยางไรก็ตาม คาใชจายกเ็พิ่มสูงขึ้นเชนกัน 

ซึ่งประกอบดวย (1) คาใชจายในการดําเนนิงานที่เพิ่มสูงขึ้น สวนใหญจากกิจกรรมของโครงการโอมาน 44 ที่เร่ิม

ผลิตตั้งแตปลายไตรมาสที ่1 ป 2550 และคาใชจายสรางทอขนสงกาซฯ โครงการอาทิตย (2) คาใชจายในการ

สํารวจแหลงน้าํมันเพิ่มข้ึนจากการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการอลัจีเรีย 433เอ และ 413บี และโครงการ

เวียดนามบ ีและ48/95 รวมทั้งคาใชจายทางธรณีวทิยาและธรณีฟสิกสของโครงการในประเทศพมา นวิซีแลนด

และออสเตรเลีย  (3) คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนสวนใหญตามกิจกรรมที่เพิ่มข้ึนของโครงการ

อาทิตย, พื้นทีพ่ัฒนารวมไทย-มาเลเซยี และโครงการในประเทศพมา (4) คาภาคหลวงและคาตอบแทน

ปโตรเลียมเพิม่ข้ึนตามรายไดจากการขายที่เพิม่ข้ึน และ (5) ผลขาดทุนจากการทาํอนพุันธทางการเงินเพื่อ

ประกันความเสี่ยงราคาน้าํมนั 
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EBIT ในไตรมาสนี ้15,351 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปกอน 3,654 ลานบาท หรือ

เพิ่มข้ึน 31.2% ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มข้ึน 946 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากคา

เสื่อมราคาของโครงการ บี8/32 และ 9เอ และโครงการไพลินตามสนิทรพัยพรอมใชงานที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งคาเสื่อม

ราคาของโครงการโอมาน 44 ซึ่งเริ่มการผลติตั้งแตปลายไตรมาสที่ 1 ของป 2550   

 กลุมธุรกจิปโตรเคมี ประกอบดวย PTTPM, PTTAC, HMC และ PTTPL 

ใน Q1/2551 รายไดจากบรษิัทยอยกลุมธรุกิจปโตรเคมีลดลงจาก Q1/2550 จํานวน 6,099 ลานบาท

หรือลดลง 40.8% สาเหตหุลกัเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH  และ PPCL จากบริษทัยอยเปนบริษทั

รวมของ ปตท. ต้ังแตไตรมาสที่ 4 ป 2550  

EBITDA ของธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก 4,139 ลานบาทใน Q1/2550 เปน 337 ลานบาทใน Q1/2551 

หรือลดลง 91.9%และ EBIT ลดลงจาก 3,342 ลานบาทใน Q1/2550 เปน 301 ลานบาทใน Q1/2551 หรือลดลง 

91.0% โดยมีเหตุผลหลักเนือ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH ดังกลาวขางตน 

 กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q1/2551 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2550 จํานวน  3,560 ลานบาทหรือเพิม่ขึ้น 
15.8% 

ใน Q1/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสทุธ ิ26,133 ลานบาท หรือคิดเปน 9.27 บาทตอหุน เพิ่มข้ึน

จาก Q1/2550 จํานวน 3,560 ลานบาท หรือคิดเปน 15.8% อันเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวย

ธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตน รวมถึง 

 : รายไดอ่ืนที่เพิ่มข้ึนจาํนวน 3,342 ลานบาท สวนใหญเนือ่งจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิม่ข้ึนคิด

เปนจํานวน 2,535 บาท หรือเพิ่มข้ึน 153.4% จาก 1,653 ลานบาทใน Q1/2550 เปน 4,188 ลานบาทใน 

Q1/2551 เนื่องจากการแข็งคาของเงนิบาท นอกจากนี้ รายไดคาขนสงซึ่งสวนใหญเปนรายไดคาขนสงน้ํามันทาง

เรือก็เพิ่มข้ึนจาก 798 ลานบาทใน Q1/2550 เปน 2,258 ลานบาทใน Q1/2551 หรือเพิ่มข้ึน 183% เนื่องจาก

จํานวนลกูคาและจํานวนเทีย่วการขนสงเพิ่มข้ึน  

: ใน Q1/2551 มีสวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มข้ึน 561 ลานบาทหรือคิดเปน 7.8% 

จาก 7,177 ลานบาทใน Q1/2550 เปน 7,738 ลานบาทใน Q1/2551 ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนสถานะของ 

PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมใน Q4/2550  รวมถึงเปนผลมาจาก 

    บริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมี มีผลประกอบการดีข้ึน สวนใหญเนือ่งมาจากผลประกอบการของ 

PTTCH ใน Q1/2551 ที่ดีข้ึนอันเนื่องมาจากปริมาณขายและสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 

(Product to Feed margin) ที่สูงขึน้ โดยปริมาณขายที่เพิ่มข้ึนเปนผลมาจากอัตรากาํลังการผลิตทีเ่พิ่มข้ึนจาก 

61% ใน Q1/2550 เปน 91% ใน Q1/2551 ภายหลงัจากการปดโรงโอเลฟนส I4-1 เพื่อเชื่อมตอสวนขยายกําลงั
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การผลิตและการบํารุงรักษาประจําปและปดโรงโอเลฟนส I4-2 เพื่อตรวจสอบอุปกรณและบํารุงรักษาใน 

Q1/2550 ประกอบกับบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด ซึง่เปนบริษัทยอยของ PTTCH ไดเร่ิมทําการผลติเชิงพาณิชย

ของหนวยผลติ Methyl Ester ในเดือนกมุภาพันธ 2551 

   ใน Q1/2551 บริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นมีผลประกอบการลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับชวง

เดียวกนัของปกอน แมวาคาการกลัน่ของโรงกลั่นแบบ Complex (รวม Inventory gain) ของกลุม ปตท. ใน 

Q1/2551 จะเพิ่มข้ึนจาก 7.71 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q1/2550 เปน 8.29 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 

Q1/2551 ทั้งนี้เปนผลมาจากธุรกิจอะโรเมติกสที่มี Product to Feed margin ที่ตํ่ามาก โดย Product to Feed 

margin ของ PTTAR ลดต่ําลงจาก 128.89 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q1/2550 มาอยูที ่0.49 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ

ตันใน Q1/2551 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากราคาวัตถุดิบในการผลิตปรับสูงขึ้นมากกวา 60% ในขณะที่ราคา

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 6% และ Product to Feed margin ของธุรกิจพาราไซลีนของ 

TOP ที่ลดลงจาก 542 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q1/2550 เปน 257 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q1/2551 รวมถึง

การที่โรงงานผลิตสารพาราไซลีน (TPX) ของ TOP หยุดเดินเครื่องหนวยผลิตสารพาราไซลีนเพื่อดําเนินงานขยาย

กําลังการผลิตและตรวจซอมบํารุงครั้งใหญตามวาระใน Q1/2551  

สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงนิลงทนุตามวิธีสวนไดเสียเปนดงันี ้

หนวย : ลานบาท Q1/2551 Q1/2550 เปลี่ยนแปลง % 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 2,812 1,227 1,585 129% 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลัน่  4,690 5,753 (1,063) (18%) 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้าํมนั 112 24 88 367% 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ 66 80 (14) (18%) 

บริษัทรวมกลุมธุรกิจอ่ืน 58 93 (35) (38%) 

รวม 7,738 7,177 561 8% 

: ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มข้ึน 132 ลานบาทใน Q1/2551 เมื่อเทยีบกับ Q1/2550 

หรือคิดเปน 5.6%  

: ภาระภาษีเงินไดใน Q1/2551 เพิ่มข้ึน 2,707 ลานบาท หรือคิดเปน 32.3% จากไตรมาสเดียวกันของป

กอน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากผลกําไรที่เพิ่มข้ึน 

2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q1/2551 
เปรียบเทยีบกับสิ้นป 2550 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสาํหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q1/2551 เปรียบเทียบกับส้ินป 2550 
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สินทรพัย  

ณ ส้ิน Q1/2551 สินทรัพยมมีูลคารวมทั้งสิน้ 901,143 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 8,792 

ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 1.0% ซึ่งเปนผลมาจากสินทรพัยไมหมุนเวียนที่เพิ่มข้ึนจํานวน 21,712 ลานบาทหรอืคิด

เปน 3.8% ซึ่งสวนใหญเนื่องมาจาก 

: การเพิ่มข้ึนของเงนิลงทนุในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาจํานวน 13,790 ลานบาท อัน

เนื่องมาจากการรับรูผลกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มข้ึนจํานวน 7,738 ลานบาท, การรับรูยอด

คงเหลือของคาความนยิมตดิลบที่คงเหลอือยู ณ 31 ธนัวาคม 2550 จํานวน 5,345 ลานบาท ตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ  รวมถึงใน Q1/2551 ปตท. ไดเขาซื้อหุนของ IRPC จาก

บุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยเพิม่ข้ึนเปนเงนิจํานวน 2,440 ลานบาท สงผลใหสัดสวนการถือหุนใน IRPC 

เพิ่มข้ึนจาก 31.50% เปน 33.69% และเกดิคาความนิยมจากการซื้อธรุกิจจํานวน 364 ลานบาท 

: การเพิ่มข้ึนของที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มข้ึน 8,917 ลานบาทซึง่สวนใหญเปนผลมาจาก

โครงการกอสรางโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยาน

ยนต และโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ อีเทน  รวมถงึมีสินทรพัยเพือ่การสํารวจและผลิตปโตรเลยีมเพิม่ข้ึน 

4,726 ลานบาท  

อยางไรก็ดี สินทรพัยหมุนเวียนลดลงจํานวน 12,920 ลานบาท หรือคิดเปน 4.1%  ซึง่สวนใหญเปนผล

มาจาก 

: การลดลงของลูกหนี้การคาและตั๋วเงนิรับ-กิจการอืน่สุทธิจํานวน 32,119 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลัก

จากการจายชาํระของลูกหนีส้วนราชการและรัฐวิสาหกิจใน Q1/2551 จํานวน 11,556 ลานบาท  

: การลดลงของสินทรัพยหมนุเวยีนอืน่จํานวน 4,212 ลานบาทจากเงนิชดเชยตั้งรับกองทนุน้าํมนั

เชื้อเพลิงและลูกหนี้สรรพสามิตลดลง  

 : แมวาเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิ่มข้ึนจาํนวน 18,476 ลานบาทโดยเงินสดที่เพิ่มข้ึนสวน

ใหญเนื่องมาจากเงินสดสทุธจิากกิจกรรมดําเนนิงานจํานวน 43,837 ลานบาท ในขณะที่เงินสดสทุธิใชไปจาก

กิจกรรมการลงทนุจํานวน 19,039 ลานบาท และเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงนิจํานวน 6,059 ลานบาท และ 

: การเพิ่มข้ึนของลูกหนี้การคา-กิจการที่เกีย่วของกนัสุทธิจาํนวน 4,709 ลานบาท สวนใหญมาจากการ

เพิ่มข้ึนของลูกหนีก้ารคาบริษัทรวม ไดแก PTTAR 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 470,041 ลานบาท ลดลงจากสิน้ป 2550 เปนจาํนวน 23,659 ลานบาท หรือลดลง 

4.8% เนื่องจาก 

- การลดลงของหนี้สินหมนุเวียนจํานวน 13,095 ลานบาท สวนใหญมาจากการลดลงของเจาหนี้การคา-

กิจการอืน่จํานวน 10,661 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเจาหนี้การคาคาซื้อกาซฯ และเจาหนีก้ารคาของธุรกิจคา
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สากล, เจาหนี้การคา-กิจการที่เกีย่วของกันลดลงจาํนวน 5,507 ลานบาทจากเจาหนีก้ารคาของบริษัทรวมไดแก 

TOP, SPRC, คาใชจายคางจายลดลงจาํนวน 4,739 ลานบาท, , หนี้สินหมนุเวียนอืน่ลดลง 3,126 ลานบาท และ

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 1,276 ลานบาท  ในขณะที่ภาษีเงนิไดคางจาย

เพิ่มข้ึน 9,097 ลานบาทเนือ่งจากผลกําไรที่เพิ่มข้ึน และเงนิกูยมืระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปเพิ่มข้ึน 

4,393 ลานบาท  

- หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 10,564 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลดลงของเงนิกูยมืระยะยาวจํานวน 

9,835 ลานบาท เนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของเงนิกูยมืระยะยาวที่ถงึกาํหนดชําระภายใน 1 ปจาํนวน 4,393 ลาน

บาท และการจายคืนตัว๋เงนิจายและพันธบัตรจํานวน 4,500 ลานบาทใน Q1/2551   

กําหนดชาํระคืนเงนิกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วนัที ่31 มีนาคม 2551 เปนดงันี ้
หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน  
(นับจากวันที ่31 มี.ค. 51) 

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

ภายใน 1 ป (31 มี.ค.52) 12,772  - 66  - - - 12,838  

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 6,384  -   75  553  27  - 7,040  

เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 60,451  13,000  231  1,977  131  711  76,501  

เกิน 5 ป 107,117  5,500  368  5,218  357  - 118,559  

รวม 186,724  18,500  740  7,748  515  711  214,938 

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงนิกู หุนกูและพนัธบัตรทัง้ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปข้ึนไป) ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2551 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี ้
หนวย : ลานบาท 

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

สกุลเงินบาท 137,343  18,500  740  - - 580  157,163  

สกุลเงินตางประเทศ 49,381  - - 7,748  515  131  57,775  

รวม 186,724  18,500  740  7,748  515  711  214,938  

สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล

ตางประเทศตอยอดเงินกูระยะ

ยาวทั้งหมด (%) 

26.45% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 18.40% 26.88% 

ทั้งนี้ เงนิกูยืม ณ 31 มีนาคม 2551 ในงบการเงนิเฉพาะบริษัทจํานวน 42,102 ลานบาท คํ้าประกนัโดย

กระทรวงการคลัง 
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สวนของผูถือหุน 

ณ ส้ิน Q1/2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวมทั้งสิน้ 431,102 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2550 จํานวน 

32,451 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 8.1% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยงัไมจัดสรรเพิ่มข้ึน 31,477 ลานบาทซึ่ง

เปนผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และบริษัทยอย Q1/2551 ที่มีกาํไรสุทธิจาํนวน 26,133 ลานบาท และ

เปนผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การ

รวมธุรกิจ จํานวน 5,345 ลานบาท  ซึง่เกิดจากการปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 43 

(ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ ซึง่มีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2551 เปนตนไป โดยในสวนของคาความนิยมติดลบ ซึง่ขอกําหนดตามมาตรฐานบัญชีฉบับดังกลาว กาํหนดให 

ปตท. ซึง่เปนผูซื้อธุรกิจตองประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได

ของผูถูกซื้อ รวมทัง้ประเมนิตนทนุการรวมธุรกิจใหม หากสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการ

ดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และใหรับรูสวนเกนิที่คงเหลือหลังการประเมนิใหมดังกลาวเปนรายไดในงบ

กําไรขาดทนุทนัท ีทัง้นี ้ปตท. ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมตดิลบทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมขีอตกลงตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนานี้ ปตท. ใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตน

งวด (1 มกราคม 2551)  

ใน Q1/2551 ปตท.มีการเพิ่มทนุจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนกังานบริษัทในเครือ ปตท.ทีม่าปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพือ่

ซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  (ESOP Scheme) ในเดือนกมุภาพันธ และเดือนมีนาคม ซึ่งสงผลใหทนุที่ออกและเรียก

ชําระแลวเพิ่มข้ึน 10.889 ลานบาท (1,089,900 หุน) และมีสวนเกนิมูลคาหุนสามญัเพิ่มข้ึน 203.1 ลานบาท ทาํ

ให ณ 31 มนีาคม 2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 38.77 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญ

แสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมือ่วันที่ 1 กนัยายน 2548 จาํนวน 21.94 ลานหนวย (กาํหนดการใชสิทธิ

คร้ังสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธรุินที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กนัยายน 2549 

จํานวน 16.83 ลานหนวย (กาํหนดการใชสิทธิคร้ังแรก 28 กันยายน 2550 และครั้งสุดทาย 28 กนัยายน 2554) 

สวนของผูถือหุนที่เพิ่มข้ึน รวมสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพิ่มข้ึนจาํนวน 1,273 ลานบาท ซึง่สวนใหญ

เปนการเพิ่มข้ึนเนื่องจากผลประกอบการทีเ่พิ่มข้ึนดงัที่ไดกลาวมาแลวขางตน และการเพิม่ข้ึนของสวนเกนิทนุ

จากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 24 ลานบาท ในขณะที่มีผลตางจาก

การแปลงคางบการเงนิลดลงจํานวน 514 ลานบาท และขาดทนุทีย่ังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มข้ึน

จํานวน 23 ลานบาท 
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สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสาํหรับ Q1/2551 มีกระแสเงินสดสทุธิเพิม่ข้ึนจํานวน 18,476 

ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงนิสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 74,958 ลานบาท ทําใหเงนิสด

สุทธิปลายงวดเทากับ 93,434 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอยีดกระแสเงนิสดแตละกิจกรรม  มีดังนี ้

 จํานวน (ลานบาท) 

เงินสดสทุธิไดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 43,837 

เงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมลงทนุ (19,039) 

เงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (6,059) 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด (126) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิ     (137) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดใน Q1/2551 เพิ่มข้ึนสุทธ ิ 18,476 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดตนงวด 74,958 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดปลายงวด 93,434 

เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมดําเนินงาน 43,837 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไร

ขาดทุนจํานวน 26,133 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการหลักที่ปรับเพิ่มข้ึน

ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย 6,655 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไร

สุทธิ 3,229 ลานบาท ภาษีเงินได 11,089 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 2,996 ลานบาท และรายการหลักที่ปรับลดลง

ประกอบดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 7,738 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,045 

ลานบาท ดอกเบี้ยรับ 1,231 ลานบาท เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจํานวน 7,440 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจาก

การลดลงของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นสุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ 

ในขณะที่มีการเพิ่มข้ึนของลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน และการลดลงของเจาหนี้การคา เจาหนี้อ่ืน และ

คาใชจายคางจาย และมีรายการปรับลดจากเงินสดจายภาษีเงินไดจํานวน 1,159 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 19,039 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากเงินจายลงทุนใน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 19,269 ลานบาทอนัเนื่องมาจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6, 

โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ 

อีเทนจาํนวนประมาณ 7,702 ลานบาท และการซื้อสินทรพัยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ PTTEP 

จํานวนประมาณ 10,157 ลานบาทสําหรับโครงการอาทิตย, พืน้ทีพ่ัฒนารวมไทย-มาเลเซีย, โครงการเอ็ม 9 และ 

เอ็ม 11 ประเทศพมาและโครงการเวยีดนาม 9-2   เงนิจายสําหรับเงินลงทนุในบรษิัทรวมจํานวน 2,440 ลานบาท

จากการเขาซือ้หุนสามัญของ IRPC จากบุคคลภายนอก ในขณะทีม่เีงินปนผลรับจาํนวน 1,625 ลานบาทโดย

เปนเงินปนผลรับจาก PTTEP และ SPRC เปนหลกั  
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กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจาํนวน 6,059 ลานบาท สวนใหญเปนการจายคนืตั๋วเงินจาย

และพันธบัตรรวมจํานวน 4,500 ลานบาท และจายดอกเบี้ยจํานวน 2,778 ลานบาท  

อัตราสวนทางการเงนิและกาํไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ Q1/2551 และ Q1/2550 ซึ่ง

คํานวณตามสตูรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนดังนี ้

  งบการเงินรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย Q1/2551 Q1/2550 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.31 1.50 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.15 1.26 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อัตราสวนกําไรขั้นตน % 7.28 10.55 

อัตราสวนกําไรสุทธิ % 5.17 7.29 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.09 1.12 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 22.97 20.80 
กําไรตอหุน    

กําไรตอหุน  บาท/หุน 9.27 8.05 

 

3. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชีตองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปตท. ไดนํามาตรฐานการบญัชีฉบับที ่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ ซึง่มีผลบังคับใชต้ังแต

รอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป มาใชปฏิบัติ  

คาความนิยม 

  ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กําหนดใหบริษัทฯ ไมตองตัดจําหนายคาความ

นิยมที่เกิดขึน้จากการรวมธรุกิจ แตจะตองพิจารณาการดอยคาแทน ซึ่ง ปตท. ไดถอืปฏิบัติสําหรับคาความนิยม

ที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนานี้ 

ปตท.ใชวธิีเปลี่ยนทนัทีเปนตนไป โดย ปตท. ไดหยดุตัดจําหนายคาความนิยมและทดสอบการดอยคาของคา

ความนิยมแทน ดังนั้นมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม ณ 1 มกราคม 2551 แสดงดวยยอดคงเหลอืที่ยกมาจาก 

31 ธันวาคม 2550 จาํนวน 12,432 ลานบาท และไมไดถูกตัดจําหนายในระหวางงวดปจจุบัน ในขณะที่ใน 

Q1/2550 มีการตัดจําหนายคาความนิยมดังกลาวจํานวน 419 ลานบาท รับรูในงบการเงนิรวม ทัง้นี้ ณ 31 

มีนาคม 2551 ฝายบรหิารไดพิจารณาแลววาไมมกีารดอยคาในคาความนิยมดงักลาว 
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คาความนิยมติดลบ 

ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว กาํหนดใหบริษัทฯ ซึ่งเปนผูซื้อตองประเมินการระบุ

และการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมทั้งประเมนิตนทนุการรวม

ธุรกิจใหม หากสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และให

รับรูสวนเกนิทีค่งเหลือหลังการประเมินใหมดังกลาวเปนรายไดในงบกาํไรขาดทุนทันที  ซึ่ง ปตท.ไดถือปฏิบัติ

สําหรับคาความนิยมติดลบทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมขีอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคา

ความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนานี ้ปตท. ใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด วันที่ 1 มกราคม 2551 จํานวน 5,345 

ลานบาท  

อยางไรก็ตามจากการปรับปรุงรายการคาความนิยมและคาความนยิมติดลบดังกลาวขางตน ไมมี

ผลกระทบตองบการเงนิเฉพาะกิจการของ ปตท.  

 
4. แนวโนมเศรษฐกิจไตรมาส 2/2551 

ราคาน้าํมันดบิโลกปรับตัวสูงขึ้นทําสถิติใหมหลายครั้งตอเนื่องกนันบัจากตนป เนือ่งจากความตองการที่

ไมไดปรับลดลงมากตามที่คาดการณไว โดยเฉพาะประเทศกําลงัพัฒนา อาทิ จนี อินเดีย โดยสวนหนึ่งเนื่องจาก

มีการชดเชยราคาน้าํมนัในประเทศเพื่อสนับสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ขณะที่การผลิตน้ํามันดิบอยูในภาวะ

ตึงตัวจากตนทุนการผลิตทีสู่งขึ้น ปญหาทางการเมืองในประเทศผูผลิต ปญหาดานเทคนิคในการกลั่นน้ํามนั 

รวมถึงการตรึงกําลงัการผลติของกลุม OPEC โดยระบุวามีน้าํมนัดิบในตลาดมากเพียงพอแลว กอปรกับคาเงนิ

เหรียญสหรัฐฯ ออนคาลง สงผลใหมีการเกง็กําไรในตลาด Commodity ทั้งน้ํามันและสินคาเกษตร โดย

ความเห็นลาสดุของนักวเิคราะหหลายรายคาดการณวา ราคาน้าํมันดบิดูไบจะทรงตวัอยูในระดับสูงโดยเฉลี่ยทัง้

ปที่ประมาณ 100-110 เหรยีญสหรัฐฯ ตอบารเรล สงผลใหราคาน้ํามนัสําเร็จรูปและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมี

ทรงตัวในระดับสูงและผันผวน 

สําหรับประเทศไทย อัตราเงนิเฟอในประเทศที่เพิ่มข้ึนมากเนื่องจากการปรับตัวสูงขึน้ของราคาน้ํามัน 

ราคาสินคาเกษตรและราคาสินคาอุปโภคบริโภค ความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศและการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลก จะเปนปจจัยกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป อยางไรก็ตาม มาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อผลักดันการบริโภคและการลงทนุที่มีสัญญาณฟนตัวตอเนือ่งนับแตไตรมาสที ่4 ของป 

2550 กอปรกับการสงออกทีย่ังอยูในเกณฑดีจากที่คาดการณวา จะชะลอลง เนื่องจากสามารถสงออกไปยังกลุม

ตลาดใหมทดแทนตลาดหลกั โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาสินเชื่ออสังหาริมทรัพยดอย

คุณภาพ (Sub-prime) และการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย จะเปนปจจัยสาํคญัในการสนับสนุนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการคาดการณวา เศรษฐกิจไทยในปนี้จะขยายตัวในระดับรอยละ 5 หรือสูงกวา และจะ

มีความสมดุลมากขึ้นระหวางอุปสงคภายใน (การบริโภค/การลงทนุ) และภายนอกประเทศ (การสงออก) 
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ความตองการใชน้ํามนัในประเทศปรับลดลงจากการที่ผูบริโภคหันมาใชพลังงานทดแทนที่มีราคาถกูกวา

ซึ่งเปนการชวยประหยัดเงนิตราของประเทศในการนาํเขาน้ํามัน สวนแนวโนมความตองการใชกาซธรรมชาติจะ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนทัง้ในภาคการผลิตไฟฟา ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง เชนเดียวกบัแนวโนมความตองการใช

ผลิตภัณฑปโตรเคมีซึ่งคาดวาจะขยายตวัตอเนื่องสอดคลองกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

 

 

         


