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คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ป 2552  

 
1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย 

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 1 ป 2552 (1Q/2552) โดยการคาดการณของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) ยังคงชะลอตัวในระดับใกลเคียงกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 (4Q/2551) โดยคาดวาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว
จะยังคงหดตัว เชน อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐอเมริกาคาดวาจะหดตัวที่ระดับ 
6.1% ตอปใน 1Q/2552  หลังจากที่ลดลง 6.3% ตอป ใน 4Q/2551 อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจของเอเชียยังคงเติบโต แตในอัตราที่
ชะลอตัวลง อันมีสาเหตุจากการสงออกที่ลดลงตามอุปสงคของตลาดโลก  

จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวสงผลใหความตองการใชน้ํามันของโลกลดลงอยางตอเนื่อง International Energy 
Agency (IEA) ไดรายงานความตองการใชน้ํามันของโลกใน 1Q/2552 อยูที่ระดับ 83.75 ลานบารเรลตอวัน ลดลง 3.22 ลาน
บารเรลตอวันจาก 1Q/2551 และ 1.29 ลานบารเรลตอวันจาก 4Q/2551 ในขณะที่ปริมาณการผลิตน้ํามันใน 1Q/2552 อยูที่ระดับ 
83.91 ลานบารเรลตอวัน ลดลง 3.13 ลานบารเรลตอวันเมื่อเทียบกับ 1Q/2551 และลดลง 2.06 ลานบารเรลตอวันเมื่อเทียบกับ 
4Q/2551 โดยการผลิตน้ํามันใน 1Q/2552 มาจากกลุม Non-OPEC จํานวน 50.90 ลานบารเรลตอวันและจากกลุม OPEC 
จํานวน 33.01 ลานบารเรลตอวัน ทั้งนี้ กลุม OPEC ไดประกาศลดปริมาณการผลิตลง 4.2 ลานบารเรลตอวันตั้งแตกันยายน 
2551 ซึ่ง ณ ส้ิน 1Q/2552 ไดมีการปรับลดการผลิตไปแลวประมาณ 3.5 ลานบารเรลตอวัน หรือคิดเปน 84% ของปริมาณ
เปาหมาย 

สําหรับราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบใน 1Q/2552 อยูที่ระดับ 44.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ราคา ณ ส้ินป 2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 36.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล แตลดลงเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยใน 1Q/2551 และ 4Q/2551 
ซึ่งอยูที่ระดับ 91.1 และ 52.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล หรือลดลง 51.6% และ 16.3% ตามลําดับ สําหรับราคาน้ํามันสําเร็จรูปมี
ทิศทางเชนเดียวกับราคาน้ํามันดิบ กลาวคือราคาเฉลี่ยเบนซิน 95 และดีเซลใน 1Q/2552 อยูที่ระดับ 54.7 และ 53.1 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรลตามลําดับ ตํ่ากวาใน 1Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 104.7 และ 113.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลําดับ และ
ใน 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 56.7 และ 70.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทั่ว
โลก สําหรับราคากาซหุงตม (LPG) เฉล่ียใน 1Q/2552 อยูที่ระดับ 448 เหรียญสหรัฐฯตอตัน  ตํ่ากวา 1Q/2551 และ 4Q/2551 
ซึ่งอยูที่ระดับ 833 และ 543 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน หรือลดลง 46.2% และ 17.5% ตามลําดับ โดยมีสาเหตุมาจากความตองการที่
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

ในสวนของเศรษฐกิจไทยโดยรวมใน 1Q/2552 ธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) จะหดตัวประมาณ 5.5% ตอปเมื่อเทียบกับ 4Q/2551 ที่หดตัวอยูที่ 4.3% ตอปและใน 1Q/2551 ที่มีอัตราการขยายตัวที่
ระดับ 6.0% ตอป ทั้งนี้ เปนผลมาจากการหดตัวของภาคการสงออก การลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการทองเที่ยวที่ชะลอตัวลง
อยางตอเนื่องอันเปนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงดังกลาว ยังสงผลใหปริมาณการใชพลังงาน
ในประเทศในภาคอุตสาหกรรมลดลง ขณะที่การใชในภาคขนสงมีการปรับตัวสูงขึ้นอันเปนผลจากระดับราคาน้ํามันที่ปรับตัว
ลดลง ทั้งนี้ ความตองการใชน้ํามัน (ไมรวม LPG) ใน 1Q/2552 อยูที่ระดับ 94.6 ลานลิตรตอวัน  ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ 
1Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 97.8 ลานลิตรตอวัน  แตปรับเพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 86.8 ลานลิตรตอวัน  สําหรับการใช 
LPG ใน 1Q/2552 มีปริมาณ 1,068 พันตัน สูงกวาการใช LPG ใน 1Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 1,040 พันตัน แตตํ่ากวาการใช LPG 
ใน 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 1,078 พันตัน เปนผลจากการใชที่ลดลงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง  ในสวนของ
ความตองการใชไฟฟาใน 1Q/2552 อยูที่ระดับ 30,630 ลานหนวย ลดลงจาก 1Q/2551 และ 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 33,193 
และ 31,478 ลานหนวยตามลําดับ โดยเปนการลดลงในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ซึ่งสงผลกระทบทําใหการใชกาซ
ธรรมชาติในภาคไฟฟาลดลง โดยใน 1Q/2552 ความตองการใชกาซธรรมชาติโดยรวมอยูที่ระดับ 3,280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
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ลดลงจาก 1Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 3,346 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน แตปรับเพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 3,216 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนขึ้น   

ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน สงผลใหผลประกอบการ 1Q/2552 เทียบกับ 1Q/2551 และ 4Q/2551 สรุปได ดังนี้ 
                                   หนวย : ลานบาท  

 1Q/2552 1Q/2551 เพ่ิม(ลด) % 4Q/2551 เพ่ิม(ลด) % 

ยอดขาย 303,509 493,109 (189,600) (38.4%) 337,086 (33,577) (10.0%) 
: สํารวจและผลิตฯ 26,018 27,170 (1,152) (4.2%) 43,854 (17,835) (40.7%) 
: กาซ ฯ 1/ 72,473 69,733 2,740 3.9% 77,899 (5,426) (7.0%) 
: นํ้ามัน 2/ 234,176 423,479 (189,303) (44.7%) 283,106 (48,930) (17.3%) 
: ปโตรเคมี 3/ 6,783 8,847 (2,064) (23.3%) 6,907 (125) (1.8%) 
: อื่นๆ 4/ 207 - 207 n.m. - 207 n.m. 
: รายการระหวางกนั (36,148) (36,120) (28) (0.1%) (74,680) 38,532 51.6% 
EBITDA 26,360 36,814 (10,454) (28.4%) 22,083 4,278 19.4% 
: สํารวจและผลิตฯ 18,069 19,884 (1,815) (9.1%) 19,189 (1,120) (5.8%) 
: กาซ ฯ 1/ 5,572 13,502 (7,930) (58.7%) 5,608 (36) (0.6%) 
: นํ้ามัน 2/ 2,753 3,478 (725) (20.8%) (1,929) 4,683 242.7% 
: ปโตรเคมี 3/ 248 336 (88) (26.2%) (148) 396 268.1% 
: อื่นๆ 4/ (281) (316) 35 11.1% (843) 562 66.7% 
: รายการระหวางกนั (1) (70) 69 98.6% 206 (206) (100.3%) 

EBIT    17,244    30,231       (12,987)  (43.0%)      13,355  3,889 29.1% 
: สํารวจและผลิตฯ 11,575  15,351  (3,776)  (24.6%) 12,946 (1,371) (10.6%) 
: กาซ ฯ 1/ 3,676  12,164  (8,488)  (69.8%) 3,881  (205) (5.3%) 
: นํ้ามัน 2/ 2,146  2,881  (735)  (25.7%) (2,561) 4,708 183.8% 
: ปโตรเคมี 3/ 209  301  (92) (30.6%) (186)  395 212.8% 
: อื่นๆ 4/ (362) (396) 34 8.6% (931) 568 61.1% 
: รายการระหวางกนั -  (70) 70  100% 206  (206) (100.1%) 
กําไรสุทธิ 7,449    26,133  (18,684) (71.5%) (22,189)  29,638 133.6% 

กําไรสุทธิตอหุน 
(บาท/หุน) 5/ 2.64 9.27 (6.63) (71.5%) (7.86) 

 
10.52 

 
133.5% 

หมายเหตุ : 1/ ประกอบดวยบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M)) และ
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) บริษัท พีทีที แอล
เอ็นจี จํากัด (PTT LNG) บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) 
 2/ ประกอบดวยธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจการคาระหวางประเทศ  บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) 
บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด (RBA)  Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) และบริษัท ปตท. 
กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE)  
 3/ ประกอบดวยบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) และรวมบริษัท 
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล 
จํากัด (PTT TANK) ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2552 
 4/ ประกอบดวยงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และรวมบริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) 
ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2551   
 5/ กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหวางงวด 
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ผลดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2551 
ใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 303,509 ลานบาท ลดลงจาก 1Q/2551 จํานวน 

189,600 ลานบาท หรือลดลง 38.4% มีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ัง
คาใชจายอื่นและรายไดอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 26,360 ลานบาท ลดลงจาก 1Q/2551 จํานวน 
10,454 ลานบาท หรือลดลง 28.4% นอกจากนี้ 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 
2,407 ลานบาท ลดลงจาก 1Q/2551 ที่มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7,738 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก
บริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีคาการกลั่นลดลง อันเนื่องมาจากมี stock loss ใน 1Q/2552 ในขณะท่ีมี stock gain ใน 
1Q/2551  ประกอบกับบริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่มีสวนตางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดบิ (Product-to-feed margin) 
ของปโตรเคมีสายผลิตภัณฑโอเลฟนสลดลง นอกจากนี้ ใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 
615 ลานบาท ในขณะที่มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน 1Q/2551 จํานวน 4,188 ลานบาท สงผลใหใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัท
ยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 7,449 ลานบาท ลดลงจาก 1Q/2551 จํานวน 18,684 ลานบาท หรือลดลง 71.5% 

ผลดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 
ใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายลดลงจากไตรมาสที่ 4 ป 2551 (4Q/2551) จํานวน 33,577 

ลานบาท หรือลดลง 10.0% อยางไรก็ดี EBITDA ใน 1Q/2552 เพ่ิมขึ้นจํานวน 4,278 ลานบาทเมื่อเทียบกับ 4Q/2551 หรือ
เพ่ิมขึ้น 19.4% นอกจากนี้ ใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 2,407 ลานบาท 
ในขณะที่ใน 4Q/2551 มีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 23,889 ลานบาท ทั้งนี้ สวนใหญมาจากผลการ
ดําเนนิงานของบริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่นที่ดีขึ้นจากคาการกลั่นที่ปรับเพ่ิมขึ้น อันเนื่องมาจากใน 1Q/2552 มี Hedging gain 
มากขึ้น ในขณะที่ stock loss ลดลงมาก รวมถึงผลการดําเนินงานธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสมีผลขาดทุนลดลง เนื่องจากมี 
Inventory loss ลดลง นอกจากนี้ ใน 1Q/2552 ปตท. และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 2,619 ลานบาท สงผล
ใหปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากขาดทุนสุทธิจํานวน 22,189 ลานบาทใน 4Q/2551 เปนกาํไรสุทธิจํานวน 7,449 
ลานบาทใน 1Q/2552  
 

� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและและกาซธรรมชาติ 
 

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

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2551 
ใน 1Q/2552 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขาย 26,018 ลานบาท ลดลง 1,152 ลานบาท

หรือลดลง 4.2% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง 23.2% จาก 48.24 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 1Q/2551 เปน 37.04 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดบิใน 1Q/2552 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายใน 1Q/2552 เพ่ิมขึ้น 
19.1% จาก 182,431 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1Q/2551 เปน 217,194 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 1Q/2552 
โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย รวมท้ังการขายกาซฯ และ
น้ํามันดิบของโครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการจี 4/43 ซึ่งเริ่มผลิตระหวางปที่แลว ในขณะที่ปริมาณการขายกาซฯ และคอน
เดนเสทของโครงการบงกชและไพลินลดลง รวมทั้งปริมาณการขายกาซธรรมชาติของโครงการยาดานาและโครงการบี 8/32 และ 
9เอ ลดลงในไตรมาสนี้ 

            EBITDA ในไตรมาสนี้คิดเปน 18,069 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,815 ลานบาทหรือลดลง 
9.1% อันเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลงดังกลาวขางตน รวมท้ังในงวดนี้มีคาใชจายใน
การสํารวจจํานวน 1,944 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 985 ลานบาทจากการตัดจําหนายหลุมแหงจากโครงการออสเตรเลียเอซี/พี 36 และ
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การตัดจําหนายโครงการบังกลาเทศ 17 และ 18 เนื่องจากการยุติการรวมทุน แมวาคาใชจายในการศึกษาทางธรณีวิทยาและ
ธรณีฟสิกสจะลดลงตามกิจกรรม   

            EBIT ในไตรมาสนี้คิดเปน 11,575 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,776 ลานบาท หรือลดลง 
24.6% โดยคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 1,890 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตยซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต
ปลาย 1Q/2551 และจากโครงการเวียดนาม 9-2 ซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต 4Q/2551 อยางไรก็ตาม คาเส่ือมราคาของโครงการไพลินและ
โครงการบี 8/32 และ 9เอ ลดลงตามปริมาณการผลิตที่ลดลง 

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 
ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายใน 1Q/2552 จํานวน 26,018 ลานบาท ลดลง 17,835 ลานบาทหรือลดลง 40.7% 

จาก 4Q/2551 ซึ่งเปนผลจากราคาผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ลดลงจาก 40.89 เหรยีญสหรัฐฯตอบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบใน 4Q/2551 เปน 37.04 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 1Q/2552 หรือลดลง 9% ตามราคา
น้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมถึงปริมาณการขายผลิตภัณฑ ลดลงจาก 221,095 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 4Q/2551 
เปน 217,194 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 1Q/2552  โดยเปนปริมาณขายน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติที่ลดลงของโครงการ
เวียดนาม 9-2 ปริมาณขายกาซธรรมชาติที่ลดลงของโครงการยาดานา และปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการโอมาน 44 ที่ลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยเพ่ิมขึ้น 

EBITDA และ EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจํานวน 1,120 ลานบาทและ 1,371 ลานบาทตามลําดับ จาก 4Q/2551 อัน
เปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ และปริมาณการขายผลิตภัณฑที่ลดลงดังกลาวขางตน แมวา
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมจะลดลง เนื่องจากใน 4Q/2551 มีคาตัดจําหนายหลุมแหงที่สูงกวาใน 1Q/2552 รวมถึง
คาใชจายในการศึกษาทางธรณวิีทยาและธรณีฟสิกสของโครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ลดลง 

• หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2551 
รายไดจากการขายใน 1Q/2552 เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,740 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 3.9% จาก 69,733 ลานบาทใน 

1Q/2551 เปน 72,473 ลานบาท ใน 1Q/2552 สาเหตุหลักจาก 
- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายกาซธรรมชาติใหแกกลุมลูกคา

ผูผลิตไฟฟาและโรงแยกกาซฯ แมวาปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัว
ของกาซธรรมชาติ) เฉล่ียจะลดลงจํานวน 66 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 3,346 mmcfd ใน 1Q/2551 เหลือ 3,280 
mmcfd ใน 1Q/2552 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือลดลง 2.0 % โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
ปริมาณขายใหแกผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) จากการหยุดซอมบํารุงตามแผน และเปนผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 1,028,191 ตัน ใน 1Q/2551 เปน 1,029,677 ตัน ใน 
1Q/2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 55,602 ตัน ใน 1Q/2551 และ 45,792 ตัน ใน 
1Q/2552 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือเพ่ิมขึ้น 0.1% ทั้งนี้ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียของโรงแยก
กาซฯ ลดลงจากระดับ 101.54% ใน 1Q/2551 มาที่ระดับ 95.23% ใน 1Q/2552   
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รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : ตัน 1Q/2552 1Q/2551 
เปลี่ยนแปลง 

4Q/2551 
เปลี่ยนแปลง 

(ตัน) % (ตัน) % 

LPG 590,928 581,514 9,414 1.6% 526,874 65,054 12.2% 

กาซอีเทน 245,222 265,321 (20,099) (7.6%) 180,906 64,316 35.6% 

กาซโพรเพน 69,446 49,103 20,343 41.4% 40,246 29,200 72.6% 

กาซโซลีนธรรมชาติ 124,081 132,253 (8,172) (6.2%) 117,094 6,987 6.0% 

รวม 1,029,677 1,028,191 1,486 0.1% 865,120 164,557 19.0% 

 
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

1Q/2552 1Q/2551 
เปลี่ยนแปลง 

4Q/2551 
เปลี่ยนแปลง 

เหรียญสหรัฐฯ % เหรียญสหรัฐฯ % 

LPG 1/, 4/  448 833 (385) (46.2%) 543 (95) (17.5%) 

Ethylene 2/ 627 1,237 (610) (49.3%) 770 (143) (18.6%) 

Propylene 2/ 672 1,293 (621) (48.0%) 893 (221) (24.8%) 

High Density Polyethylene 2/ 934 1,607 (673) (41.9%) 925 9 1.0% 

Polypropylene 2/ 887 1,510 (623) (41.3%) 824 63 7.6% 

Naphtha 3/ 375 793 (418) (52.7%) 312 63 20.2% 
หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใหคงราคา LPG 

ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ 10.996 บาทตอกิโลกรัม 

 
- ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ซึ่งใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ มีการปรับ

ลดลงอยางมากในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันดิบและเปนผลมาจากความตองการใชที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง 
สงผลใหราคาแนฟทาในตลาดเอเชีย 1Q/2552 เฉล่ียอยูที่ 375 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ลดลงจากราคา 1Q/2551 เฉล่ียที่ 793 
เหรียญสหรฐัฯ ตอตัน หรือลดลง 52.7% สําหรับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในสายโอเลฟนส ราคาเอทิลีนในตลาดเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (SEA Ethylene) เฉล่ีย 1Q/2552 อยูที่  627  เหรียญสหรัฐฯตอตัน ตํ่ากวา 1Q/2551 ซึ่งอยูที่ 1,237 เหรียญสหรัฐฯตอ
ตันหรือลดลง 49.3% เนื่องจากความตองการใชที่ลดลงประกอบกับมีกําลังการผลิตใหม Petro Rabigh จากบริษัท Saudi 
Aramco และ Sumitomo Chemical Company ปริมาณ 1.25 ลานตันตอป สวนราคาโพรพิลีน (Propylene) และ โพลีเอทิลีน
ชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene หรือ HDPE) เฉล่ีย 1Q/2552 อยูที่ 672 และ 934 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ตํ่า
กวา 1Q/2551 ซึ่งอยูที่ 1,293 และ 1,607 เหรียญสหรัฐฯตอตัน หรือลดลง 48.0% และ 41.9% ตามลําดับ   
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EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 7,930 ลานบาทหรือลดลง 58.7% สวน
ใหญเปนผลมาจากใน 1Q/2552 มีผลขาดทุนจากการขายกาซธรรมชาติ (supply and marketing) โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจาก
ปริมาณขายกาซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง ราคาขายกาซธรรมชาติใหลูกคาอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันเตาที่ใช
อางอิง การขายกาซธรรมชาติในรูปแบบ NGV ตํ่ากวาราคาทุน เนื่องจากรัฐยังคงควบคุมราคาขายปลีก NGV ไวที่ 8.50 บาทตอ
กิโลกรัม และการลดลงของกําไรจากการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ เนื่องจากการปรับลดลงของราคาขายผลิตภัณฑ ตามราคา
ตลาดของปโตรเคมีอางอิงที่ลดลง ในขณะที่ตนทุนคากาซธรรมชาติสูงขึ้น   EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
กอน 8,488 ลานบาทหรือลดลง 69.8 % เนื่องจาก EBITDA ที่ลดลงดังกลาวขางตน และคาเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนการ
เพ่ิมขึ้นของคาเสื่อมราคาของสถานีบริการ NGV และทอยอยที่แลวเสร็จในป 2551  

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 
รายไดจากการขายลดลงจาก 77,899 ลานบาทใน 4Q/2551 เปน 72,473 ลานบาทใน 1Q/2552 ลดลงจํานวน 5,426 

ลานบาทหรือลดลง 7.0% เนื่องจาก 
- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียใหกับลูกคาทุกกลุมที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ีย 

(รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เพ่ิมขึ้นจํานวน 64 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
(mmcfd) จาก 3,216 mmcfd ใน 4Q/2551 เปน 3,280 mmcfd ใน 1Q/2552 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) 
หรือเพ่ิมขึ้น 2.0 % โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากลูกคาทุกกลุมยกเวนกลุม IPP  

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 865,120 ตัน ใน 4Q/2551 เปน 1,029,677 ตัน ใน 
1Q/2552 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 38,895 ตัน ใน 4Q/2551 และ 45,792 ตัน ใน 
1Q/2552 เพ่ือนํามาขายตอ) หรือเพ่ิมขึ้น 19.0% เนื่องจากความตองการใชผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ใน 1Q/2552 เพ่ิมขึ้น
ภายหลังจากการหยุดโรงงานในเชิงพาณิชย (Commercial Shutdown) เพ่ือระบายสินคาคงเหลือและหยุดโรงงานเพื่อขยายกําลัง
การผลิต (De-bottleneck) ใน 4Q/2551 ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ซื้อผลิตภัณฑ 
ทั้งนี้ความสามารถในการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เฉล่ีย ของโรงแยกกาซฯ ลดลงจากระดับ 101.03% ใน 4Q/2551 
มาที่ระดับ 95.23% ใน 1Q/2552  

- ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกมีการปรับลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาเอทิลีนในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEA Ethylene) เฉล่ีย 1Q/2552 อยูที่ 627 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตํ่ากวา 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ 770 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอตันหรือลดลง 18.6% เนื่องจากความตองการใชที่ลดลงในขณะที่มีกําลังการผลิตใหมเขามาในตลาด  สวนราคาโพรพิ
ลีน (Propylene) เฉล่ีย 1Q/2552 อยูที่ 672 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตํ่ากวา 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ 893 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันหรือ
ลดลง 24.8% ในขณะที่ราคาโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene หรือ HDPE) และโพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene) เฉล่ีย 1Q/2552 อยูที่ 934 และ 887 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ตามลําดับ สูงกวา 4Q/2551 ซึ่งอยูที่ 925 และ 824 
เหรียญสหรัฐฯตอตันตามลําดับเล็กนอย 

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้ลดลงจาก 4Q/2551 จํานวน 36 ลานบาทหรือลดลง 0.6% สวนใหญเปนผลมา
จากใน 1Q/2552 มีผลขาดทุนจากการขายกาซธรรมชาติ (supply and marketing) ดังที่ไดกลาวแลวขางตน แมวาธุรกิจโรงแยก
กาซฯ จะมีผลดําเนินงานดีขึ้นเล็กนอย จากปริมาณขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่สูงขึ้น 19% ในขณะท่ีราคาขายผลิตภัณฑ
ลดลง สําหรับ EBIT ในไตรมาสนี้ลดลงจาก 4Q/2551 จํานวน 205 ลานบาทหรือลดลง 5.3 % เนื่องจาก EBITDA ที่ลดลง
ดังกลาวขางตน และคาเล่ือมราคาที่เพ่ิมขึ้นของทอสงกาซธรรมชาติจากโครงการ JDA - Arthit ที่แลวเสร็จปลายป 2551 จํานวน 
86 ลานบาท 
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� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

• หนวยธุรกิจนํ้ามันและหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2551 
รายไดจากการขายใน 1Q/2552 ลดลง 189,303 ลานบาทหรือลดลง 44.7% เปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉล่ียใน 

1Q/2552 ที่ลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาก  โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียใน 1Q/2552 อยูที่ระดับ  44.1 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในขณะที่ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียใน 1Q/2551 อยูที่ระดับ 91.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล สําหรับ
ปริมาณขายในไตรมาสนี้ลดลง  764  ลานลิตร หรือคิดเปน 4.0% จาก 19,197 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,326,901 บารเรลตอวัน
ใน 1Q/2551 เปน 18,433 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,288,238 บารเรลตอวันใน 1Q/2552  ทั้งนี้สวนใหญเปนการลดลงของ
ปริมาณขายน้ํามันดิบ และสินคาสําเร็จรูป ในหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ และผลิตภัณฑน้ํามันเตาในหนวยธุรกิจน้ํามัน 

EBITDA ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  725 ลานบาท สวนใหญเปนการลดลงของกําไรจากการ
ขายคอนเดนเสท  ซึ่งลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง  EBIT ในไตรมาสนี้ลดลง 735  ลานบาทเนื่องจาก EBITDA 
ที่ลดลงดังกลาวขางตน  

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 
รายไดการขายใน 1Q/2552 ลดลงจาก 4Q/2551 จํานวน 48,930 ลานบาทหรือคิดเปน 17.3% เปนผลมาจากราคา

ขายน้ํามันที่ลดลง โดยราคาเฉล่ียของน้ํามันดิบดูไบลดลงจาก 52.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 4Q/2551 เปน 44.1 เหรยีญ
สหรัฐฯ ตอบารเรลใน 1Q/2552 แมวาปริมาณขายในไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้น 1,119 ลานลิตรหรือรอยละ 6.5% จาก 17,314 ลาน
ลิตรหรือเทียบเทา 1,183,679 บารเรลตอวันใน 4Q/2551 เปน 18,433 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,288,238 บารเรลตอวันในไตร
มาสนี้ ทั้งนี้สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทในหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ และ
ผลิตภัณฑดีเซล น้ํามันอากาศยาน gasoline ยกเวนผลิตภัณฑ LPG ในหนวยธุรกิจน้ํามัน  

EBITDA ใน 1Q/2552 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แลว 4,683 ลานบาทหรือคิดเปน 242.7% โดยเพิ่มขึ้นจาก negative 
EBITDA 1,929 ลานบาทใน 4Q/2551 เปน EBITDA จํานวน 2,753 ลานบาทใน 1Q/2552 เปนผลมาจาก ใน 4Q/2551 ไดรับ
ผลกระทบจากขาดทุนจากสตอกน้ํามัน (Stock Loss) เปนจํานวนเงินสูง เชนเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นจํานวน 4,708 
ลานบาทโดยเพิ่มขึ้นจาก negative EBIT จํานวน 2,561 ลานบาท ใน 4Q/2551 เปน EBIT จํานวน 2,146 ลานบาท ใน 1Q/2552   

• หนวยธุรกิจปโตรเคมี  

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2551 
ใน 1Q/2552 มีรายไดขายจากบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในหนวยธุรกิจปโตรเคมีจํานวน 6,783 ลาน

บาท ลดลงจาก 1Q/2551 จํานวน 2,064 ลานบาทหรือลดลง 23.3% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียของ PTTPM 
ลดลง 38.6% เมื่อเทียบกับ 1Q/2551 แมวาปริมาณขายจะเพิ่มขึ้น 31.9%  

EBITDA ของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในหนวยธุรกิจปโตรเคมีลดลง 88 ลานบาทจาก 336 ลานบาท
ใน 1Q/2551 เหลือ 248 ลานบาทใน 1Q/2552 หรือลดลง 26.2% และ EBIT ลดลง 92 ลานบาทจาก 301 ลานบาทใน 1Q/2551 
เหลือ 209 ลานบาทใน 1Q/2552 หรือลดลง 30.6%  โดยมีเหตุผลหลักจากสวนตางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product-to-
feed margin) ของผลิตภัณฑ Polypropylene (PP) ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของ HMC ที่ลดลงตามราคาปโตรเลียมขั้นปลายใน
ตลาดโลก 
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ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 
รายไดจากการขายใน 1Q/2552 ลดลงจาก 4Q/2551 จํานวน 125 ลานบาทหรือลดลง 1.8% เปนผลมาจากราคาขาย 

HDPE ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ PTTPM ลดลง  

EBITDA และ EBIT ใน 1Q/2552 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แลว 396 ลานบาท และ 395 ลานบาทตามลําดับ หรือ
เพ่ิมขึ้น 268.1% และ 212.8% ตามลําดับโดยมีสาเหตุหลักจากสวนตางของราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product-to-Feed 
margin) ที่เพ่ิมขึ้นจาก 4Q/2551 ของ HMC  

กําไรสุทธิ  

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2551 
ใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 7,449 ลานบาท หรือคิดเปน 2.64 บาทตอหุน ลดลงจาก 1Q/2551 

จํานวน 18,684 ลานบาท หรือลดลง 71.5% ทั้งนี้ นอกจากเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละกลุมธุรกิจที่ลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอยางมากดังกลาวขางตน และยังเปนผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 5,331 ลานบาทหรือคิดเปน 
68.9% จากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 7,738 ลานบาท ใน 1Q/2551 เปน 2,407 ลานบาท ใน 1Q/2552 
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกลั่นลดลง อันเนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัวลดลง จาก
สถานการณความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วโลกที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง กอปรกับมีกําลังการกลั่นใหมเขา
มาในตลาด ไดแก โรงกล่ัน Dong Quat Refinery ขนาดกําลังการผลิต 140,000 บารเรลตอวัน ของบริษัท Petrovietnam ใน
ประเทศเวียดนาม ซึ่งเริ่มการผลิตในชวงเดือนกุมภาพันธ 2552 นอกจากนั้นคาการกลั่นของโรงกลั่นภายในประเทศยังไดรับ
ผลกระทบจากการควบคุมราคา LPG ณ โรงกล่ันของภาครัฐอีกดวย โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (รวมผลจาก
สต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท.ลดลงจาก 7.36 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 1Q/2551 เปน 2.40 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q/2552 แมวาบริษัท PTTAR จะมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นภายหลังจากโครงการกอสราง 
Upgrading Complex ระยะที่ 1 ไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนมีนาคม 2552 และโรงกล่ันน้ํามันของ TOP ใชกําลังการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 100% ใน 1Q/2551 เปน 103% ใน 1Q/2552  นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากผลประกอบการผลิตภัณฑสายอะโร
เมติกสที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาเบนซีนที่ปรับตัวลดลงตามราคาวัตถุดิบและตามความตองการใชผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปในสายเบนซีนลดลง จนทําใหราคาเบนซีนปรับตัวจนต่ํากวาราคาวัตถุดิบ แมวาโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 หรือ AR3 
ของ PTTAR เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนมกราคม 2552 และใน 1Q/2551 โรงงานผลิตสารพาราไซลีนของ TPX 
(บริษัทยอยของ TOP) หยุดซอมบํารุงเพ่ือขยายกําลังการผลิตเปนเวลารวม 77 วัน  

 -  ผลการดําเนินงานที่ลดลงของบริษัทรวมในธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส เนื่องจากสวนตางราคาผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบ (Product-to-Feed) ที่ปรับตัวลดลงมาก แมวาใน 1Q/2551 จะมีการปดโรงโอเลฟนส I4-1 เพ่ือเชื่อมตอสวนขยาย
กําลังการผลิตและการบาํรุงรักษาประจําปเปนเวลา 12 วัน 

: ใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 615 ลานบาท ในขณะที่ใน 1Q/2551 มี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,188 ลานบาท 

: ภาษีเงินไดใน 1Q/2552 ลดลง 4,133 ลานบาท หรือคิดเปน 37.3% จากกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลง  
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สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 1Q/2552 1Q/2551 เปลี่ยนแปลง % 4Q/2551 เปลี่ยนแปลง % 
บริษัทรวมธุรกิจการกลั่น 2,649 4,690 (2,041) (43.5%) (21,178) 23,824 112.5% 
บริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมี (177) 2,813 (2,989) (106.3%) (2,144) 1,967 91.7% 
บริษัทรวมธุรกิจนํ้ามัน 126 111 15 13.5% 77 47 60.3% 
บริษัทรวมธุรกิจกาซ (297) 0 (297) n.m. 113 (410) (362.5%) 
บริษัทรวมธุรกิจอื่น 106 124 (18) (14.5%) (757) 864 114.0% 
รวม 2,407 7,738 (5,331) (68.9%) (23,889) 26,292 110.1% 
 

ไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2551 
ใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 7,449 ลานบาท หรือคิดเปน 2.64 บาทตอหุน เพ่ิมขึ้นจาก

ขาดทุนสุทธิ 22,189 ลานบาทใน 4Q/2551 จํานวน 29,638 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 133.6% ทั้งนี้ นอกจากเปนผลมาจากผล
ประกอบการของแตละกลุมธุรกิจตามกลาวขางตนแลว ยังเปนผลมาจาก 

: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 26,296 ลานบาทหรือคิดเปน 110.1% จาก 4Q/2551 ที่มี
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 23,889 ลานบาท ในขณะท่ี 1Q/2552 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมจํานวน 2,407 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจการกลั่นเพ่ิมขึ้น  เนื่องมาจากคาการกลั่นที่ปรับตัวดีขึ้น โดยคาการกลั่น
ของโรงกล่ันแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ํามันและผลของการทํา hedging) ของกลุม ปตท. เพ่ิมขึ้นจาก -24.44 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรลใน 4Q/2551 เปน 2.40 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน 1Q/2552 นอกจากนี้ใน 1Q/2552 โรงกล่ันของ PTTAR 
สามารถกลับมาเดินเครื่องไดตามปกติ ภายหลังจากการหยุดซอมเตาและอุปกรณถายเทความรอนของหนวยเพ่ิมมูลคาน้ํามันเตา
ใหเปนน้ํามันดีเซลโดยใชไฮโดรเจน (Hydrocracking Unit) และเปล่ียนสารเรงปฏิกิริยา (Catalyst) ของหนวย Hydro-
desulfurizer  สําหรับผลิตภัณฑสายอะโรเมติกสปรับตัวดีขึ้นมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑพาราไซลีน เนื่องจากการฟนตัวของความ
ตองการ (Demand) ในขณะที่อุปทาน (Supply) มีจํากัดจากการลดกําลังการผลิต ทําใหราคาผลิตภัณฑปรับตัวสูงขึ้น ประกอบ
กับราคาวัตถุดิบซึ่งอางองิราคาน้ํามันเบนซินปรับตัวลดลง  

-  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ดีขึ้น เนื่องจากสวนตางราคาผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ (Product-to-Feed) ปรับเพ่ิมขึ้น  

: ใน 1Q/2552 ปตท.และบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 615 ลานบาท โดยมีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนลดลง 2,619 ลานบาทเมื่อเทียบกับ 4Q/2551 

: ภาษีเงินไดใน 1Q/2552 เพ่ิมขึ้น 2,478 ลานบาท หรือคิดเปน 55.3% จากกาํไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้น  
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2. การวิเคราะหฐานะการเงินของปตท.และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี  
      31 ธันวาคม 2551 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดง
ไดดังนี้ 
                         หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย 31 มี.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 เพ่ิม / (ลด) % 
สินทรัพยหมุนเวียน 257,864 243,405 14,459 5.9% 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 189,453 187,072 2,381 1.3% 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธิ 408,209 374,614 33,595 9.0% 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ 89,778 80,102 9,676 12.1% 
รวมสินทรัพย 945,304 885,193 60,111 6.8% 
หน้ีสิน     
หนี้สินหมุนเวียน 191,261 169,271 21,990 13.0% 
เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป) 266,481 239,125 27,356 11.4% 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ 50,691 46,261 4,430 9.6% 
รวมหนี้สิน 508,433 454,657 53,776 11.8% 
สวนของผูถือหุน     
สวนของผูถือหุนบริษัทฯ 390,819 383,579 7,240 1.9% 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 46,052 46,957 (905) (1.9%) 
รวมสวนของผูถือหุน 436,871 430,536 6,335 1.5% 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 945,304 885,193 60,111 6.8% 
 

          สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552  สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 945,304 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 60,111 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้น 6.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 14,459 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 5.9% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่
เพ่ิมขึ้น 6,230 ลานบาทจากลูกหนี้คาน้ํามันดิบ  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 3,135 ลาน
บาท ลูกหนี้อ่ืน เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะส้ัน – กิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น 1,487 ลานบาท สินคาคงเหลือและพัสดุ
คงเหลือเพ่ิมขึ้น 2,360 ลานบาท  

: เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น 2,381 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 1.3% เนื่องมาจากการรับรูสวน
แบงกําไรจากบริษัทรวมจํานวน 2,407 ลานบาท  

 : ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 33,595 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 9.0% สวนใหญเปนผลมาจากสินทรัพยเพ่ือการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมเพ่ิมขึ้น 23,290 ลานบาท จากการที่ PTTEP เขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท Coogee Resources Limited 
(CRL) (ภายหลังเปล่ียนชื่อเปน PTTEP Australasia Limited (PTTEP AA)) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 รวมท้ังจากโครงการ
กอสรางโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6, โครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทน, โครงการทอสงกาซฯอาทิตยเหนือ, และโครงการกาซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle – NGV) เชน การกอสรางสถานี NGV, รถขนกาซฯ, ติดตั้งถังและอุปกรณ  
NGV สําหรับรถขนสงกาซ เปนตน  



11 

 : สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 9,676 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 12.1% สาเหตุหลักจากปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ 
(Probable Reserves) ในสินทรัพยไมมีตัวตนของ PTTEP เพ่ิมขึ้น 3,383 ลานบาท และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ของ PTTEP ที่เพ่ิมขึ้น 3,436 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการที่ PTTEP เขาซื้อหุนทั้งหมดของ PTTEP AA ดังกลาวแลวขางตน    

          หนี้สิน 
หนี้สินรวมมีจํานวน 508,433 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 เปนจํานวน 53,776 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 11.8% โดย

เปนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 21,990 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 13.0% เนื่องจากเงินกูยืมระยะส้ันอื่นเพ่ิมขึ้น 16,196 ลาน
บาท สาเหตุหลักเกิดจาก PTTEP จัดทํา “โครงการกูเงินระยะส้ัน ของ ปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะส้ันแบบ
หมุนเวียนเปนประจําทุกเดือนใหกับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาเพ่ิมขึ้น 3,546 ลานบาทจากการ
ซื้อผลิตภัณฑจากโรงกลั่น ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 5,247 ลานบาท และคาใชจายคางจายที่เพ่ิมขึ้น 1,780 ลานบาท 

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) เพ่ิมขึ้น 27,356 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 11.4% 
โดยจําแนกรายการหลักๆ ตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนไดดังนี้     

  หนวย : ลานบาท 
กําหนดชําระคืน 

(นับจากวันที่ 31 มี.ค.2552) 
ปตท. PTTEP DCAP TTM(T) TTM(M) HMC PTTAC รวม 

ภายใน 1 ป (31 มี.ค. 2553) 6,550.17 11,713.98 75.25 624.10 30.30 -- -- 18,993.80 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 18,541.54 5,994.79 77.00 624.10 30.30 107.20 -- 25,374.94 

เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 72,064.89 3,496.96 231.00 2,407.25 181.78 1,072.05 -- 79,453.93 

เกิน 5 ป 117,554.21 5,497.40 290.50 5,081.96 338.62 3,108.94 1,628.35 133,499.98 
รวม 214,710.81 26,703.13 673.75 8,737.41 581.00 4,288.19 1,628.35 257,332.64 

หมายเหตุ : ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

เงินกูยืม (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 
ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี ้

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

สกุลเงินบาท 146,756.61 18,489.14 673.75 - - 1,450.50 -- 167,370.00 

สกุลเงินตางประเทศ 67,954.20 8,213.99 - 8,737.41 581.00 2,837.69 1,628.35 89,952.64 

รวม 214,710.81 26,703.13 673.75 8,737.41 581.00 4,288.19 1,628.35 257,322.64 
 

สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

31.65% 30.76% 0.00% 100.00% 100.00% 66.17% 100.00% 34.96% 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 31 มีนาคม 2552 จํานวน 30,520 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 4,430 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 9.6% สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการ
หนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต 

สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 436,871 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 6,335 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 1.5% เนื่องจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพ่ิมขึ้น 7,449 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการใน 
1Q/2552 ของ ปตท.และบริษัทยอย ในขณะที่มีขาดทุนที่ยังไมเกดิขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น 214 ลานบาท และสวนของผู
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ถือหุนสวนนอย ลดลง 905 ลานบาท หรือลดลง 1.9% จากการจายเงินปนผลของ PTTEP จํานวน 2,918 ลานบาท ในขณะที่มี
กําไรสุทธิจากผลประกอบการใน 1Q/2552 ซึ่งเปนสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 2,000 ลานบาท  

สภาพคลอง 
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น

จํานวน 3,011 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอยมีเงินสดตนงวดท่ียกมาจากปที่แลวจํานวน 90,819 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิ
ปลายงวดเทากับ 93,830 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 

จํานวน (ลานบาท)
เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,611               
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (36,730)
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 31,016
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 147
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (33)
เงินสดสทุธิเพิ่มขึ้นระหวางงวด 3,011
เงินสดตนงวด 90,819
เงินสดสทุธิปลายงวด 93,830

 
  
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 8,611 ลานบาท มาจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนจํานวน 

7,449 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน โดยรายการหลักที่มีผล
ใหกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ไดแก คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และคาตัดจําหนายรวมจํานวน 9,117 ลานบาท สวนของผู
ถือหุนสวนนอยในกาํไรสุทธิ 2,000 ลานบาท ภาษีเงินได 6,956 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 3,347 ลานบาท และคาใชจายในการ
สํารวจตัดจําหนาย 1,572 ลานบาท สําหรับรายการหลักที่มีผลใหกําไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง ไดแก สวนแบงกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม 2,407 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 434 ลานบาท โอนกลับสํารองปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 624 ลาน
บาท ดอกเบี้ยรับ 919 ลานบาท รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานสุทธิเพ่ิมขึ้น 16,396 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 36,730 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 
: เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 32,551 ลานบาทอันเนื่องมาจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ
หนวยที่ 6, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรง
แยกกาซอีเทนรวมจํานวนประมาณ 8,408 ลานบาท การซื้อสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจากการซื้อ
หุนทั้งหมดของบริษัท PTTEP AA จํานวนประมาณ  20,120 ลานบาท รวมท้ังการกอสรางโรงผลิตสาร PDH/PP 
ของ HMC จํานวนประมาณ 356 ลานบาท และโครงการกอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลว
ของ PTTLNG จํานวนประมาณ 1,438 ลานบาท  

: เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตัน 3,800 ลานบาท เนื่องจากการเขาซื้อบริษัท Coogee Resources Limited ของ 
PTTEP  

: เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 321 ลานบาท จากการจายชําระคาหุนเพ่ิมทุนใน PPCL 268 ลานบาท 
และ PTTEP เขาซื้อบริษัท ShoreAir ผานทางบริษัท PTTEP AA จํานวน 52 ลานบาท 

:  เงินจายเพ่ือลงทุนชั่วคราว 627 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 680 ลานบาท  
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 กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 31,016 ลานบาท สวนใหญเปนเงินสดรับจากการออกหุนกูของ
ปตท. 15,000 ลานบาท การออกตั๋วแลกเงินระยะส้ันของ PTTEP และเงินกูระยะส้ันอื่นๆ ของ ปตท.รวม 19,167 ลานบาท และ
จากเงินกูยืมระยะยาวของ PTTEP, บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC))) และ บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลีเมอรส จํากัด 
(HMC) 10,998 ลานบาท ขณะเดียวกันมีการชําระคนืพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 7,400 ลานบาท จายดอกเบี้ยจํานวน 2,583 
ลานบาท และการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จํานวน 3,915 ลานบาทสวนใหญเปนการ
ชําระคืนของบริษัท ปตท. คาสากล จํากัด 

 อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ 1Q/2552 ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนดังนี้ 

อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน หนวย 1Q/2552 1Q/2551 4Q/2551 

อัตราสวนสภาพคลอง     
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.22 1.31 1.35 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.94 1.15 1.06 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     
อัตราสวนกําไรข้ันตน % 9.19 7.28 11.75 
อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ % 2.40 5.17 (6.97) 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 1.16 1.09 1.06 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา 6.20 22.97 46.48 
กําไรตอหุน     
กําไร (ขาดทุน)ตอหุน  บาท/หุน 2.64 9.27 (7.86) 
 
3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ป 2552 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 2 ป 2552 ตามการรายงานการคาดการณของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ใน
เดือนเมษายน 2552 คาดวาจะยังคงหดตัวแตนอยกวาใน 1Q/2552 โดยเปนผลมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆ ทั้งนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในป 2552 คาดวาจะหดตัวรอยละ 1.3 ในขณะที่เศรษฐกิจไทยในป 2552 ตามการ
คาดการณของธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาจะหดตัวประมาณรอยละ 2.5 

จากสภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีมีทิศทางวาจะดีขึ้นดังกลาว คาดวาจะสงผลใหปริมาณการใชน้ํามันของโลกและราคา
น้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหราคาน้ํามันขายปลีกภายในประเทศปรับสูงขึ้นตามไปดวย ดังนั้นจึงคาดการณวา
ในไตรมาสที่ 2 ของปนี้ ความตองการใชน้ํามันภายในประเทศจะปรับตัวลดลงจากปจจัยดังกลาว  

 


