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ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาสที ่1 ปี 2553   

1. ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 (1Q/2553) ตามการรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ณ 
เดือนเมษายน 2553 ขยายตัวร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (1Q/2552) ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 (4Q/2552) ที่ขยายตัวร้อยละ 1.6 โดยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่  เช่น ประเทศจีนมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจใน 1Q/2553 สูงถึงร้อยละ 11.9 ส าหรับเศรษฐกิจของประเทศที่ พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรปและ
ญี่ปุ่น ก็เร่ิมฟื้นตัวเช่นกัน เห็นได้จากตัวชี้วัดทางด้านการค้าโลก การผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้ง
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤต จึงถือได้ว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเร็วกว่าที่
เคยคาดการณ์ไว้  

จากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับประเทศจีนได้มีการน าเข้าน้ ามันดิบมากขึ้นจากการที่
รัฐบาลจีนมีนโยบายรับประกันค่าการกล่ันให้กับโรงกล่ันในประเทศและได้มีการปรับเพิ่มปริมาณการเก็บน้ ามันส ารองทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve) ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันของโลกเพิ่มขึ้น โดยส านักงานพลังงานสากล 
(International Energy Agency - IEA) ณ เดือนเมษายน 2553 รายงานความต้องการใช้น้ ามันของโลกใน 1Q/2553 อยู่ที่ระดับ 
86.27 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 0.36 และ 1.85 ล้านบาร์เรลต่อวันจาก 4Q/2552 และ 1Q/2552 ตามล าดับ และส่งผลให้ราคา
น้ ามันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยใน 1Q/2553 อยู่ที่ระดับ 75.9 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล สูง
กว่าราคาเฉลี่ยใน 4Q/2552 และ 1Q/2552 ที่อยู่ที่ระดับ 75.4 และ 44.1 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือสูงขึ้นร้อยละ 0.7 และร้อย
ละ 72 ตามล าดับ  

ส าหรับเศรษฐกิจไทยใน 1Q/2553 ตามการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 2553 คาดว่า
จะขยายตัวสูงถึงประมาณร้อยละ 8.0-9.0 หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 ใน 4Q/2552 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการฟื้น ตัวของ
เศรษฐกิจโลกท าให้ภาคการส่งออกของไทยขยายตัวดีขึ้นมาก การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับแรงส่งจากการใช้จ่าย
ภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ และส่งผลให้การใช้
พลังงานของประเทศไทยใน 1Q/2553 ปรับตัวสูงขึ้ นด้วยเมื่อเทียบกับ  1Q/2552 โดยมีแรงหนุนจากทั้งภาคการส่งออก การ
ท่องเที่ยว การที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้น รวมถึงภาคการผลิตที่ขยายตัวสอดคล้องกับอุปสงค์  

ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการ 1Q/2553 เทียบกับ 1Q/2552 และ 4Q/2552 ของ ปตท.สรุปได ้
ดังนี ้

               หน่วย : ล้านบาท  
 

1Q/2552 4Q/2552  1Q/2553 
% เพ่ิม(ลด) 

 YoY QoQ 
ยอดขาย 303,509 451,135 449,396 48.1%   (0.4%) 
: ส ารวจและผลิตฯ 26,018 34,178 33,308 28.0% (2.5%) 
: ก๊าซ ฯ 1/ 72,473 81,232 82,626 14.0% 1.7% 
: น้ ามัน 2/ 234,176 365,688 369,514 57.8% 1.0% 
: ปิโตรเคมี 3/ 6,783 8,832 10,588 56.1% 19.9% 
: ถ่านหิน 4/ - 8,186 5,288 n.m. (35.4%) 
: อื่นๆ 5/ 207 195 342 65.2% 75.4% 
: รายการระหว่างกัน (36,148) (47,176) (52,270) (44.6%) (10.8%) 
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1Q/2552 4Q/2552  1Q/2553 

% เพ่ิม(ลด) 
 YoY QoQ 

EBITDA 26,358 40,788 43,247  64.1%     6.0% 
: ส ารวจและผลิตฯ 18,069 21,247 24,580 36.0% 15.7% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 5,594 14,586 12,728 127.5% (12.7%) 
: น้ ามัน 2/ 2,754 1,858 4,621 67.8% 148.7% 
: ปิโตรเคมี 3/ 248 179 236 (4.8%) 31.8% 
: ถ่านหิน 4/ - 2,913 957 n.m. (67.1%) 
: อื่นๆ 5/ (306) (1,110) 58 119.0% 105.2% 
: รายการระหว่างกัน (1) 1,115 67 n.m. (94.0%) 
EBIT 17,241 28,511 31,243   81.2%      9.6% 
: ส ารวจและผลิตฯ 11,575 13,045 15,939 37.7% 22.2% 
: ก๊าซ ฯ 1/ 3,700 12,443 10,700 189.2% (14.0%) 
: น้ ามัน 2/ 2,146 1,172 3,911 82.2% 233.7% 
: ปิโตรเคมี 3/ 209 129 176 (15.8%) 36.4% 
: ถ่านหิน 4/ - 1,811 620 n.m. (65.8%) 
: อื่นๆ 5/ (388) (1,205) (171) 56.0% 85.8% 
: รายการระหว่างกัน - 1,116 67 n.m. (93.9%) 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธ ิ 7,449 15,217 23,021 209.0%    51.3% 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น) 6/ 

 2.64    5.37   8.12 207.6%    51.2% 

หมายเหตุ : 1/ ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ทรานส์ ไทย- มาเลเซีย (ไทย) จ ากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส์ ไทย- มาเลเซีย (มาเลเซีย) 
จ ากัด (TTM (M)) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (DCAP) ตามสัดส่วนการถือหุ้น และรวมบริษัท ปตท .จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 
(PTTNGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี  จ ากัด (PTT LNG) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) และบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(PTTI) จากการลงทุนใน East Mediterranean Gas (S.A.E) (EMG) ประเทศอียิปต์ ด้วยสัดส่วน 25%  
 2/ ประกอบด้วยธุรกิจน้ ามันและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จ ากัด (PTTCL) 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (PTTGE) และบริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRB) และรวมบริษัท 
ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด (TLBC) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552 จากการที่ PTTRB ได้เข้าซื้อหุ้น
ของ TLBC ในสัดส่วน 51.05% ในขณะที่ ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วน 48.95%  
 3/ ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) และรวมบริษัท 
พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  จ ากัด (PTTAC) และบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) ตามสัดส่วนการถือหุ้น และรวมบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ากัด (PTT TANK) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2552 
 4/ ประกอบด้วยบริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) บริษัทย่อยของ PTTI ได้เข้า
ซื้อในสัดส่วน 60% 
 5/ ประกอบด้วยบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์จ ากัด (BSA) และบริษัท พีทีที 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTTI) 
 6/ ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด 
 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2552 

ใน 1Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 449,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 
145,887 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 48.1% มี EBITDA จ านวน 43,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 16,889 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 64.1% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ทีป่รับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น 
และปริมาณขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ใน 1Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,752 ล้าน
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บาท ในขณะที่มขีาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 615 ล้านบาท ใน 1Q/2552 นอกจากนี้ ใน 1Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมี
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 5,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 2,680 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
111.3% เป็นผลมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Product-to-feed (P2F) Margin) ของบริษัทในกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมี
สายโอเลฟินส์ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 1Q/2552 โดยราคาปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีการฟื้นตัวตามราคาน้ ามันดิบที่สูงขึ้นและ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีน รวมทั้งมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนโดยรวมเพิ่มขึ้นจากหน่วยผลิต 
LLDPE ของ PTTPE บริษัทย่อยของ PTTCH ที่ได้เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ส่วนผลิตภัณฑ ์
ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ โดยเฉพาะเบนซีน มี P2F Margin สูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑข์ั้นปลายของผลิตภัณฑ์
เบนซีนและพาราไซลีน เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ปรับตัวดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะทีอุ่ปทานส าหรับเบนซีนและพาราไซลีนตึงตัว จากปัญหาวัตถุดิบที่หา
ยาก เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงโรงงานตามแผนและกะทันหัน (planned and unplanned shutdown) ในขณะทีธุ่รกิจการกล่ัน
มีผลด าเนินงานดีขึ้น แม้ว่าค่าการกล่ันพื้นฐาน (Market GRM) จะลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากใน 1Q/2553 มีก าไรจากสต๊อกน้ ามัน 
ในขณะที่มีขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันใน 1Q/2552 ส่งผลให้ใน 1Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 23,021 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 15,572 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 209.0% 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2552 

 ปตท.และบรษิัทย่อยมีรายได้จากการขายใน 1Q/2553 จ านวน 449,396 ล้านบาท ลดลงจาก 4Q/2552 จ านวน 
1,739 ล้านบาท หรือลดลง 0.4% ในขณะที่มี EBITDA จ านวน 43,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 จ านวน 2,459 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 6.0% มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 จ านวน 2,216 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 144.3% และมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 5,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 จ านวน 2,049 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 67.4% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจการกล่ันทีม่ีค่าการกล่ันที่สูงขึ้น เนือ่งจากความ
ต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการที่ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าการ
ปรับตัวของราคาน้ ามันดิบ ซึ่งเป็นผลจากภาวะอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับการหยุดซ่อมบ ารุงอย่าง
กะทันหันของโรงกล่ันในเอเชียรวมถึงการลดก าลังการกล่ันและการปิดตัวอย่างถาวรของโรงกล่ันในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์มี P2F Margin เพิ่มสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ในสายโอเลฟินส์มี P2F 
Margin ที่สูงขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ จากการฟื้นตัวของความต้องการโดยเฉพาะความต้องการจากประเทศจีนซ่ึงมีการจัดงาน World 
Expo และ Asian Game แม้ว่าจะมีการทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงงานใหม่ในภูมิภาค  ในขณะที่สายอะโรเมติกส์ มี
ส่วนต่างราคาของเบนซีน และพาราไซลีนเพิ่มขึ้น จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของผลิตภัณฑ์เบนซีนและพาราไซลีน
ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2552 อีกทั้งโรงงานอะโรเมติกส์ใหม่ในตะวันออกกลางยังไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่าง
เต็มที่ในไตรมาสนี้ ส่งผลให้ใน 1Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 23,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 
จ านวน 7,804 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 51.3% 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

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

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2552 

ใน 1Q/2553 ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มีรายได้จากการขาย 33,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,290 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 28.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจาก  217,194 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน 1Q/2552 เป็น 257,276 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน 1Q/2553 โดยปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาต ิ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์เหนือและโครงการบงกช การขายก๊าซ
ธรรมชาติ ของโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ที่เริ่มผลิตในไตรมาสนี้ นอกจากนั้น ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็น
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เงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14.2% จาก 37.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน 1Q/2552 เป็น 42.29 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน 1Q/2553 ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น   

EBITDA ใน 1Q/2553 คิดเป็น 24,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 6,511 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 36.0% 
อันเป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี ้ใน 1Q/2553 มีค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียม
ลดลง 1,449 ล้านบาท เน่ืองจากในไตรมาส 1Q/2553 ไม่มีการตัดจ าหนา่ยหลุมแห้ง ในขณะที ่1Q/2552 มีการตัดจ าหน่ายหลุม
แห้งจากโครงการออสเตรเลีย เอซ/ีพี 36 รวมทั้งการตัดจ าหน่ายโครงการบังกลาเทศ 17 และ 18 เน่ืองจากการยุติการร่วมทุน  
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสน้ีมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากโครงการอาทิตย์เหนือ โครงการพื้นที่พฒันาร่วมไทย- 
มาเลเซีย-บี 17 และโครงการบงกชตามกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนปิโตรเลียมจ านวน 
4,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,380 ล้านบาทตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นของโครงการอาทิตย์เหนือและโครงการเอส 1 

 EBIT ใน 1Q/2553 คิดเป็น 15,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 4,364 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 37.7%
ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้น 2,147 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการ
อาทิตย์เหนือและโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามปริมาณการผลิตทีเ่พิ่มขึ้น รวมทั้งจากโครงการอาทิตย์ตาม
สินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น  

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2552 

ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายใน 1Q/2553 ลดลงจาก 4Q/2552 จ านวน 870 ล้านบาท หรือลดลง 2.5% ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก 43.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบใน 4Q/2552 เป็น 42.29 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบใน 1Q/2553 หรือลดลง 2.6% ในขณะที่ปริมาณ
การขายเพิ่มขึ้นจาก 249,903 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน 4Q/2552 เป็น 257,276 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันใน 
1Q/2553 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายก๊าซธรรมชาต ิ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์เหนือและ
โครงการบงกช และการขายก๊าซธรรมชาติของโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ที่เริ่มผลิตในไตรมาสนี ้ ในขณะที่ 
ปริมาณการขายน้ ามันดิบของโครงการพีทีทีอีพีออสตราเลเซียลดลง เนื่องจากไม่มีการขายในไตรมาสนี ้ 

EBITDA ใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 จ านวน 3,333 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 15.7% อันเป็นผลจากค่าใช้จ่ายใน
การส ารวจที่ลดลง 2,270 ล้านบาท เน่ืองจากในไตรมาส 1Q/2553 ไม่มีการตัดจ าหน่ายหลุมแห้ง ในขณะที่  4Q/2552 มีการตัด
จ าหน่ายหลุมแห้งจากโครงการอิหร่าน ซาเวห์ โครงการโอมาน 44 และโครงการเอส 1 รวมทั้งค่าใช้จ่ายด าเนินงานลดลง ส่วน
ใหญ่จากโครงการพีทีที ออสตราเลเซีย 

EBIT ใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 จ านวน 2,894 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.2% จากค่าใช้จ่ายในการส ารวจที่
ลดลงดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่ค่ าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 439 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการอาทิตย์เหนือ และ
โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น  

 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2552 

รายได้จากการขายใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้น 10,153 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 14% จาก 72,473 ล้านบาทใน 1Q/2552 
เป็น 82,626 ล้านบาทใน 1Q/2553 เน่ืองจาก 

- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาต)ิ 
เพิ่มขึ้นจ านวน 521 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 3,280 mmcfd ใน 1Q/2552 เป็น 3,801 mmcfd ใน 1Q/2553 (ที่ค่า
ความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 15.9% เน่ืองจากความต้องการใช้ก๊าซของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโต
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ของเศรษฐกิจ แม้ว่าราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยใน 1Q/2553 ลดลงในทุกกลุ่มลูกค้าเมื่อเทียบกับ 1Q/2552 ยกเว้นลูกค้า
อุตสาหกรรม  

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจาก 1,029,677 ตัน ใน 1Q/2552 เป็น 960,514 ตัน ใน 
1Q/2553 (ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท .ซื้อมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีประมาณ 45,792 ตัน ใน 1Q/2552 และ 48,096 ตัน ใน 
1Q/2553 เพื่อน ามาขายต่อ) หรือลดลง 6.7% ซึ่งลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้น NGL ทั้งนี้ ความสามารถในการใช้ก าลังการผลิต 
(Utilization Rate) เฉล่ียลดลงจากระดับ 97% ใน 1Q/2552 มาที่ระดับ 90% ใน 1Q/2553 เน่ืองจากม ี Minor Planned 
Shutdown ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 2 เพื่อเชื่อมต่อกับโรงแยกก๊าซอีเทนและ Planned Shutdown ของโรงแยกก๊าซฯ 5 เพื่อ
ท าการเปล่ียน Gas turbine เป็นเวลา 23 วัน  

 - ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ้างอิงที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามราคาน้ ามันที่สูงขึ้นและสถานการณ์ด้านอุปสงค์และอุปทานของธุรกิจ (รายละเอียดตามตารางข้างล่าง) ซึ่งส่งผลให้ราคาขาย
ก๊าซอีเทน โพรเพน และก๊าซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

หน่วย : ตัน 1Q/2552 4Q/2552 1Q/2553 
เพ่ิม(ลด) 

YoY QoQ 
LPG 590,928 565,852 562,034 (4.9%) (0.7%) 
ก๊าซอีเทน 245,222 271,130 242,372 (1.2%) (10.6%) 
ก๊าซโพรเพน 69,446 67,490 31,253 (55.0%) (53.7%) 
ก๊าซโซลีนธรรมชาต ิ 124,081 130,362 124,855 0.6% (4.2%) 
รวม 1,029,677 1,034,834 960,514 (6.7%) (7.2%) 

 

 

  รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้ 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 1Q/2552 4Q/2552 1Q/2553 
เพ่ิม(ลด) 

YoY QoQ 
LPG 1/, 4/ 448 657 732 63.4% 11.4% 
Ethylene 2/ 627 1,056 1,256 100.3% 18.9% 
Propylene 2/ 672 1,018 1,168 73.9% 14.7% 
High Density Polyethylene 2/ 934 1,209 1,313 40.6% 8.6% 
Polypropylene 2/ 887 1,159 1,340 51.1% 15.6% 
Naphtha 3/ 375 621 659 75.7% 6.1% 

หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศญี่ปุ่น (MOP’J) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  (กบง.) ให้คงราคา  LPG 

ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ าหน่าย ) ไว้ที่ 10.996 บาทต่อกิโลกรัม  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2552 กบง.ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ 
โรงกลั่นฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และให้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า  
แต่ยังคงราคาขายปลีกไว้ที่ 18.13 บาท/กิโลกรัม เช่นเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 จนถึงสิงหาคม 2553 

 
EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 7,134 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

เพิ่มขึ้นของก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯ และการขายก๊าซธรรมชาตใิหลู้กค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเน่ืองจากการปรับ
เพิ่มขึ้นของราคาขายผลิตภัณฑ์ ตามราคาตลาดของปิโตรเคมีและน้ ามันเตาอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น ผลขาดทุนจากการขาย NGV ลดลง 
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จากการที่รัฐอนุมัตินโยบายให้เงินชดเชยในอัตรา 2 บาท/กิโลกรัม โดยมีผลตั้งแต่ 6 มีนาคม 2553 – 31 สิงหาคม 2553 ขณะที่
รัฐยังคงควบคุมราคาขายปลีก NGV ไว้ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ ากว่าราคาต้นทนุ เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้ทีเ่พิ่มขึ้น
จาก 1Q/2552 จ านวน 7,000 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2552 

รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจ านวน 1,394 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้น 1.7% จาก 81,232 ล้านบาทใน 4Q/2552 เป็น 
82,626 ล้านบาทใน 1Q/2553  เน่ืองจาก 

-  ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ) 
เพิ่มขึ้นจ านวน 115 mmcfd จาก 3,686 mmcfd ใน 4Q/2552 เป็น 3,801 mmcfd ใน 1Q/2553 หรือเพิ่มขึ้น 3.1% โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้ายกเว้นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP : Independent power producer)  รวมทั้งราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย
ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ ลดลง 74,219 ตัน จาก 1,034,834 ตัน ใน 4Q/2552 เหลือ 960,514 
ตัน ใน 1Q/2553 (ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีประมาณ 68,109 ตัน ใน 4Q/2552 และ 48,096 ตัน 
ใน 1Q/2553 เพื่อน ามาขายต่อ) หรือลดลง 7.2% ซึ่งลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้น LPG  ทั้งนี้ ความสามารถในการใช้ก าลังการ
ผลิต (Utilization Rate) เฉล่ียลดลงจากระดับ 96% ใน 4Q/2552 มาที่ระดับ 90% ใน 1Q/2553 เน่ืองจาก Minor Planned 
Shutdown ของโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 2 และโรงแยกก๊าซฯ 5 ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เฉล่ียเพิ่มขึ้นตามราคา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมทีี่ใช้อ้างอิงในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้น ตามรายละเอียดในตารางข้างต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาขายก๊าซอีเทน โพรเพน และก๊าซโซลีนธรรมชาติของ ปตท .เพิ่มสูงขึ้น
เช่นกัน 

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนี้ลดลง จ านวน 1,858 ล้านบาท หรือลดลง 12.7% แม้ว่าราคาขายผลิตภัณฑ์
ของโรงแยกก๊าซฯ จะปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากเมื่อ 4Q/2552 ได้รบัคืนส่วนลดจากผู้ผลิตก๊าซฯ จ านวน 1,123 ล้านบาท จากการที่
โครงการแหล่งอาทิตย์ด าเนินการเชิงพาณิชย์ล่าช้า ส่งผลให้ผู้ผลิตก๊าซฯไม่สามารถส่งก๊าซฯได้ตามปริมาณที่ก าหนด (Shortfall) 
ซึ่งส่วนลดดังกล่าวได้น าไปให้ส่วนลดขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้วในปี 2551  

EBIT ในงวด 1Q/2553 ลดลงจ านวน 1,743 ล้านบาทหรือลดลง 14.0% ตาม EBITDA ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น  

 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 หน่วยธุรกิจน้้ามันและหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2552 

รายได้การขายใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 135,338 ล้านบาทหรือคิดเป็น 57.8% เป็นผลมาจาก
ราคาขายน้ ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบดูไบเพิ่มขึ้น 72.1% จาก 44.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน  
1Q/2552 เป็น 75.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน  1Q/2553 ส าหรับปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 865 ล้านลิตรหรือเพิ่มขึ้น 
4.7% จาก 18,433 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,288,238 บาร์เรลต่อวันใน 1Q/2552 เป็น 19,298 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 
1,348,645 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสน้ี ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายน้ ามนัดิบ คอนเดนเสท  ในหน่วยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ และ LPG ในหน่วยธุรกิจน้ ามัน 

EBITDA ใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 1,867 ล้านบาทหรือคิดเป็น 67.8% โดยสาเหตุหลักมาจากมี
ก าไรขั้นต้นต่อหน่วยจากการขายน้ ามันส าเร็จรูปเพิ่มขึ้น รวมถึง ใน 1Q/2553 มีก าไรจากสต๊อกน้ ามัน ในขณะที่ใน 1Q/2552 มี



7 

ขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้ที่เพิ่มขึ้นจ านวน 1,765 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่า
เส่ือมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2552 

รายได้การขายใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจ านวน 3,826 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.0% เป็นผลมาจากราคา
ขายน้ ามันที่เพิ่มขึ้น โดยราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดู ไบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.7% จาก 75.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน  4Q/2552 
เป็น 75.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน  1Q/2553  ส่วนปริมาณขายในไตรมาสนีเ้พิ่มขึ้น 7 ล้านลิตรหรือร้อยละ 0.03% จาก 
19,291 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,318,928 บาร์เรลต่อวันใน 4Q/2552 เป็น 19,298 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,348,645 บาร์เรล
ต่อวันในไตรมาสน้ี ทั้งนี้ส่วน ใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายกลุ่มน้ ามันเตาและดีเซลในหน่วยธุรกิจน้ ามัน ขณะที่
ปริมาณการขายน้ ามันดิบและคอนเดนเสทในหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศลดลง  

EBITDA ใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 จ านวน 2,763 ล้านบาทหรือคิดเป็น 148.7% ส่วนใหญเ่ป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของก าไรจากการขายคอนเดนเสท น้ ามันส าเร็จรูปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและก าไรจากการขายกลุ่มน้ ามัน
อากาศยาน กลุ่มเบนซินและดีเซลของธุรกิจน้ ามัน ส่งผลให ้EBIT ในไตรมาสน้ีเพิ่มขึ้นจ านวน 2,739 ล้านบาทตาม EBITDA ที่
เพิ่มขึ้น 

 ธุรกิจปิโตรเคมี 

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2552 

ใน 1Q/2553 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันในหน่วยธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายจ านวน 10,588 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 3,805 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 56.1% สาเหตุหลักเน่ืองจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียและ
ปริมาณขายของ PTTPM (บริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจการตลาดของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์) ที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
42.4% ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบกับ 1Q/2552  

ใน 1Q/2553 EBITDA มีจ านวน 236 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2552 จ านวน 12 ล้านบาท และ EBIT ใน 1Q/2553 มี
จ านวน 176 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q/2552 จ านวน 33 ล้านบาท เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2552 

รายได้จากการขายใน 1Q/2553 มีจ านวน 10,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 จ านวน 1,756 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 19.9% สาเหตุหลักเน่ืองจากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ PTTPM เพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายเพิ่มขึ้น 
14.3% ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับ 4Q/2552  

EBITDA เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 31.8% จาก 179 ล้านบาทใน 4Q/2552 เป็น 236 ล้านบาทใน 1Q/2553 
นอกจากน้ี EBIT เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 36.4% จาก 129 ล้านบาทใน 4Q/2552 เป็น 176 ล้านบาทใน 1Q/2553  

 ธุรกิจถ่านหิน 

ในวันที่ 22 มีนาคม 2552 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ( ปตท.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท.ได้ลง
นามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share sale agreement) กับบริษัท Straits Resources Limited (SRL) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยให้บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) (เดิมชื่อ Lints Limited, Hong Kong 
(Lints)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีทีท ีอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTTI) (บริษัทย่อยที ่ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) 
ซื้อหุ้นบริษัท PTT Asia Pacific Mining(PTTAPM) (เดิมชื่อ Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI)) (บริษัทย่อยที่ SRL 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 335 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
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เทียบเท่าประมาณ 11,838.9 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปล่ียนที่ 35.34 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อมีสิทธิในกิจการของบริษัท 
PTTAPM ดังต่อไปนี ้

(ก) ถือหุ้นร้อยละ 47.1 ในบริษัท Straits Asia Resources (SAR) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์
ประเทศสิงคโปร์ (SGX) และ SAR ถือหุ้นในสินทรัพย์ที่ส าคัญดังต่อไปนี ้

  1. ถือหุ้นร้อยละ 100 ในเหมืองถ่านหิน Sebuku ในประเทศอินโดนีเซีย 
  2. ถือหุ้นร้อยละ 100 ในเหมืองถ่านหิน Jembayan ในประเทศอินโดนีเซีย  
  3. ถือหุ้นร้อยละ 80 ในโครงการการส ารวจถ่านหิน Laung ในประเทศอินโดนีเซีย 
 (ข)  ถือหุ้นประมาณร้อยละ 35 ในกิจการร่วมค้าที่มิได้จดทะเบียน (Unincorporated joint venture) กับ Far 
East Energy Corporation Pty Ltd ซึ่งได้รับสิทธิในการส ารวจถ่านหินในประเทศบรูไน  
 (ค)  ถือหุ้นประมาณร้อยละ 33.5 ในบริษัทร่วมทุนเพื่อท าเหมืองถ่านหินที่ Sakoa Coal Basin ในหมู่เกาะ
มาดากัสกา ทั้งนี้เหมืองดังกล่าวอยู่ในช่วงของการท าการส ารวจ (Exploration Phase) 

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2552 

ใน 1Q/2553 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจ านวน 5,288 ล้านบาท ลดลงจาก 4Q/2552 จ านวน 2,898 ล้าน
บาท หรือ ลดลง 35.4% สาเหตุหลักเน่ืองจากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ลดลง โดยราคาเฉลี่ยของถ่านหินลดลง 
13.3% จาก 83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 4Q/2552 เป็น 72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันใน 1Q/2553 ส าหรับปริมาณขายในไตรมาสนี้
ลดลง 0.7 ล้านตันหรือ 24.1% จาก 2.9 ล้านตันใน 4Q/2552 เป็น 2.2 ล้านตันในไตรมาสนี ้ซึ่งเป็นไปตามแผนการผลิตจากการ
ก าหนดพื้นที่ในการท าเหมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่ในการผลิตไปยังพื้นที่ได้รับอนุญาตใหม ่

EBITDA ลดลง 1,956 ล้านบาท จาก 2,913 ล้านบาทใน 4Q/2552 เป็น 957 ล้านบาทใน 1Q/2553 หรือลดลง 
67.1% เน่ืองจากมีต้นทุนขายจากค่าเชื้อเพลิงและ Stripping ratio ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี ้ EBIT ใน 1Q/2553 มีจ านวน 620 
ล้านบาท ลดลงจาก 4Q/2552 จ านวน 1,190 ล้านบาท ตาม EBITDA ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น 

ก าไรสุทธิ  

ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2552 

ใน 1Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 23,021 ล้านบาทหรือคิดเป็น 8.12 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 
จ านวน 15,572 ล้านบาท ทั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. บริษัทย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่วมกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็นผลมาจาก 

: ใน 1Q/2553 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 5,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 จ านวน 
2,680 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 -  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ดีขึ้น เน่ื องจาก P2F margin ที่ปรับตัว
สูงขึ้น โดยเฉพาะ Ethylene และ Propylene แม้ว่าปริมาณการผลิตจะลดลง เนื่องจากใน 1Q/2553 PTTCH หยุดด าเนินการผลิต
โรงโอเลฟินส์ I-1 และหน่วยผลิต Oleflex ของโรงโอเลฟินส์ I-1 เพื่อท าการซ่อมบ ารุงตามแผนงาน เป็นเวลา 39 วันและ 59 วัน 
ตามล าดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการหยุดด าเนินการผลิตนอกแผนงานของโรงโอเลฟินส์ I4-1 และ I4-2 เป็นเวลา 10 วันและ 
12 วัน ตามล าดับ จากการขัดข้องทางเทคนิคของโรงงานผลิตไฟฟ้าและไอน้ าของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้จ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ าให้แก่บริษัทฯ รวมทั้ งมีการปิดหน่วยผลิต HDPE ของโรงโอเลฟินส์ I1 และหน่วยผลิต HDPE ของ 
BPE เป็นเวลา 12 วัน และ 21 วัน ตามล าดับ   

 - ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม ในกลุ่มธุรกิจการกล่ันดีขึ้นจากค่าการกล่ัน (GRM) ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจาก 
สต๊อกน้ ามัน (Stock Gain/Loss) เน่ืองจากงวด 1Q/2553 ระดับราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้นจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางดีขึ้น 
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ประกอบกับโรงกล่ันหลายแห่งมีการหยุดซ่อมบ ารุง ในขณะที่  1Q/2552 มีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน จากการที่ราคาน้ ามันดิบ
และน้ ามันส าเร็จรูปปรับตัวลดลง  โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ันแบบ Complex (รวมผลจากส ต็อกน้ ามันและผลของการท า  
hedging) ของกลุ่ม ปตท . เพิ่มขึ้นจาก 2.24 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรลใน  1Q/2552 เป็น 4.09 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล ใน  
1Q/2553 โดยใน 1Q/2553 TOP มีอัตราการกล่ันที่ลดลงจากการหยุดซ่อมอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) 
ของหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยที่ 2 (CCR-2) เป็นเวลา 15 วัน รวมทั้ง โรงกล่ันน้ ามันของ PTTAR  มีการ
หยุดผลิตบางส่วนเพื่อท าความสะอาดเตาเผา (Decoking) ของหน่วยแตกตัวน้ ามันหนักด้วยความร้อน (VBU) และหยุดผลิต
ทั้งหมดเพื่อท าความสะอาดคอลัมน์ที่อุดตันของหน่วยสร้างเสถี ยรภาพของแนฟทาเป็นเวลา 2 วัน นอกจากน้ีธุรกิจปิโตรเคมี
สายอะโรเมติกส์มีผลการด าเนินงานดีขึ้นเน่ืองจาก  P2F Margin ของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเฉพาะเบนซีน โดยใน 1Q/2553 โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 หรือ AR2 ของ PTTAR มีการหยุดผลิตเป็นเวลา 
6 วัน จากระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัท โกลว์ พลังงานฯ ขัดข้อง    

: ใน 1Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q/2552 ที่มี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 615 ล้านบาท 

: ภาษีเงินได้ใน 1Q/2553 เพิ่มขึน้ 3,536 ล้านบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

   ผลการด้าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2552 

 ก าไรสุทธิของ ปตท.และบริษัทย่อยใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 จ านวน 7,804 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 51.3% 
ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง
เป็นผลมาจาก 

: ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 2,049 ล้านบาทหรือคิดเป็น 67.4% จาก 3,038 ล้านบาทใน 
4Q/2552 เป็น 5,087 ล้านบาทใน 1Q/2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 -  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ดีขึ้น เน่ืองจาก P2F Margin ที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์จากการฟื้นตัวของความต้องการโดยเฉพาะจากประเทศจีน แม้ว่าปริมาณการผลิตจะลดลงเนื่องจากใน 
1Q/2553 PTTCH หยุดด าเนินการผลิตโรงโอเลฟินส์ I-1 และหน่วยผลิต Oleflex ของโรงโอเลฟินส์ I-1 เพื่อท าการซ่อมบ ารุงตาม
แผนงาน เป็นเวลา  39 วัน  และ 59 วัน ตามล าดับ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการหยุดด าเนินการผลิตนอกแผนงานของโรง  
โอเลฟินส์ I4-1 และ I4-2 เป็นเวลา 10 วัน และ 12 วัน ตามล าดับ ในขณะที่ไตรมาส  4 ปี 2552 มีการปิดโรงงาน HDPE เป็น
เวลา 46 วัน 

 - ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม ในกลุ่มธุรกิจการกล่ันดีขึ้น  อันเน่ืองมาจากค่าการกล่ันที่ปรับตัวสูงขึ้นโดย
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นจากปลายปี 2552 เน่ืองจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการหยุดซ่อม
บ ารุงของโรงกล่ันในเอเชีย การลดก าลังการกล่ันและการปิดตัวอย่างถาวรของโรงกล่ันในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ปริมาณ
ส ารองน้ ามันในแต่ละภูมิภาคปรับตัวลดลง  โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ันแบบ Complex (รวมผลจากสต็อกน้ ามันและผลของการ
ท า hedging) ของกลุ่ม ปตท.เพิ่มขึ้นจาก 2.63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 4Q/2552 เป็น 4.09 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล ใน  
1Q/2553 ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีส่วนต่างราคาฯ ทั้งของเบนซีนและพาราไซลีนเพิ่มขึ้น จากอุปทานที่ยังคงตึง
ตัวตั้งแต่ปลายปี 2552 จากการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงโอเลฟินส์ในยุโรป ท าให้ปริมาณ  Pygas ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบน
ซีนลดลง นอกจากนี้ โรงงานปิโตรเคมีทั้งในยุโรปและเอเซียมีการหยุดซ่อมบ ารุงตามวาระ ท าให้ราคาพาราไซลีนและเบนซีนปรับ
ตัวสูงขึ้น  

: ใน 1Q/2553 ปตท.และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 3,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4Q/2552 
จ านวน 2,216  ล้านบาท 
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: ภาษีเงินได้ใน 1Q/2553 เพิ่มขึ้น 1,751 ล้านบาท ตามผลก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น  

ส าหรับรายละเอียดส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 1Q/2552 4Q/2552 1Q/2553 
% เพิ่ม(ลด) 

YoY QoQ 
บริษัทร่วมธุรกิจการกลัน่ 2,649 1,906 3,286 24.0% 72.4% 
บริษัทร่วมธุรกิจปิโตรเคม ี (177) 1,110 1,726 n.m. 55.5% 
บริษัทร่วมธุรกิจน้ ามัน 126 111 126 n.m. 13.5% 
บริษัทร่วมธุรกิจก๊าซ (297) (171) (54) (81.8%) (68.4%) 
บริษัทร่วมธุรกิจอื่น 106 82 3 (97.2%) (96.3%) 
รวม 2,407 3,038 5,087 111.3% 67.4% 

 
2. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท .และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2552 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แสดง
ได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย์ 31 มี.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 เพ่ิม / (ลด) % 
สินทรัพย์หมุนเวียน 330,981 294,151 36,830 12.5 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น  211,586 204,577 7,009 3.4 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 486,603 474,587 12,016 2.5 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 131,300 129,229 2,071 1.6 
รวมสินทรัพย์ 1,160,470 1,102,544 57,926 5.3 
หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน 219,968 188,284 31,684 16.8 
เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี) 354,383 354,888 (505) (0.1) 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 62,255 61,281 974 1.6 
รวมหนี้สิน 636,606 604,453 32,153 5.3 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 452,529 429,180 23,349 5.4 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 71,335 68,911 2,424 3.5 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 523,864 498,091 25,773 5.2 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,160,470 1,102,544 57,926 5.3 

 
สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 สินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,160,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2552 จ านวน 57,926 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 36,830 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.5% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นรวม 17,608 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับเพิ่มขึ้น 16,972 ล้านบาท  

: เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 7,009 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.4% สาเหตุหลักจากการ
รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมส าหรับผลประกอบการ 1Q/2553 จ านวน 5,087 ล้านบาท รวมทั้งจากการลงทุนเพิ่มเติมใน
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กองทุนรวมดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (FAM EPIF) ของ ปตท. จ านวน 1,250 ล้านบาท และค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 671 ล้านบาท  

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 12,016 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สินทรัพย์สุทธิเพื่อ
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 6,624 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างของแหล่งมอนทาราใน
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และโครงการบงกช (2) การก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate 
(MMA) ของ PTTAC จ านวนประมาณ 2,013 ล้านบาท (3) จากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 ของ ปตท .จ านวน 
427 ล้านบาท   

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 2,071 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.6% สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัท PTTEP Australasia Pty Limited เพิ่มขึ้น 2,706 ล้านบาท  

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมมีจ านวน 636,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2552 จ านวน 32,153 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% โดยเป็น
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 31,684 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.8% สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 22,977 ล้านบาท 
และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 10,697 ล้านบาท  

เงนิกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มีจ านวน 354,383 ล้านบาท ลดลง 505 ล้าน
บาท หรือลดลง 0.1% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการช าระคืนพันธบัตรของ ปตท. จ านวน 4,000 ล้านบาท รวมทั้งช าระคืนหุ้นกู้ของ 
ปตท.สผ. จ านวน 3,500 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทของ ปตท. จ านวน 6,636 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ระยะยาว
จ าแนกรายการหลักๆ ตามก าหนดระยะเวลาช าระคืนได้ดังนี้     

      หน่วย : ล้านบาท 
ก าหนดช าระคืน (นับจาก
วันที่ 31 ม.ีค.2553) 

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

ภายใน 1 ปี (31 ม.ีค. 2554) 18,828.06 5,999.50 77.00 569.22 27.51 100.97 -- 1.24 57.50 25,660.99 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 20,826.36 -- 77.00 731.85 53.41 201.93 -- -- 230.00 22,120.56 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 86,867.42 38,464.11 231.00 2,195.56 169.94 1,211.60 1,236.74 8,039.77 892.50 139,308.64 

เกิน 5 ปี 137,375.84 10,490.61 215.25 3,903.22 249.25 2,524.16 2,376.24 -- 3,820.00 154,954.54 
รวม 257,897.68 54,954.22 600.25 7,399.85 500.11 4,038.65 3,612.97 8,041.01 5,000.00 342,044.73 

หมายเหตุ : ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

เงินกูย้ืม (รวมเงินกู้ หุ้นกู้และพันธบัตรทั้งที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วันที ่31 มีนาคม 
2553 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี ้

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

สกุลเงินบาท 189,404.97 54,954.22 600.25 -- -- 1,450.50 -- -- 5,000.00 251,409.94 
สกุลเงินต่างประเทศ 68,492.71 -- -- 7,399.85 500.11 2,588.14 3,612.97 8,041.01 -- 90,634.79 

รวม 257,897.68 54,954.22 600.25 7,399.85 500.11 4,038.64 3,612.97 8,041.01 5,000.00 342,044.73 
สัดส่วนเงินกู้ระยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงินกู้ 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

26.56% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 64.08% 100.00% 100.00% 0.00% 26.50% 

ทั้งนี้ เงินกู้ยืม ณ 31 มีนาคม 2553 จ านวน 24,010 ล้านบาท ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 974 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.6% สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 952 ล้านบาท  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ านวนรวม 523,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2552 จ านวน 25,773 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.2% เน่ืองจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 23,021 ล้านบาท จากผลประกอบการ 1Q/2553 ของ 
ปตท.และบริษัทย่อยจ านวน 23,021  นอกจากนี้มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 469 ล้านบาทและผลขาดทุน
จากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 472 ล้านบาท   

ในช่วง 1Q/2553 ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท . เพื่อซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
(ESOP Scheme) ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ซึ่งส่งผลให้ทุนที่ออกและช าระแล้วเพิ่มขึ้น 16.31 ล้านบาท (1,630,900 
หุ้น) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 299.72 ล้านบาท ท าให้ ณ 31 มีนาคม 2553 มีใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
จ านวน 21.83 ล้านหน่วย ประกอบด้วยใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จ านวน 6.85 
ล้านหน่วย (ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 31 สิงหาคม 2553) และใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2549 จ านวน 14.98 ล้านหน่วย (ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 28 กันยายน 2554) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น 2,358 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.4% ส่วนใหญ่จากก าไรสุทธิจากผลประกอบการ 
1Q/2553 ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ านวน 4,015 ล้านบาท แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลของ ปตท .สผ.จ านวน 1,375 ล้าน
บาท 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท .และบริษัทย่อยส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ านวน 
10,416 ล้านบาท โดย ปตท .และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิต้นงวดที่ยกมาจากปีที่แล้วจ านวน 104,056 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสด
สุทธิปลายงวดเท่ากับ 114,472 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี ้

จ านวน (ล้านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 40,221             
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (30,644)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,395
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (363)
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน (193)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้นระหว่างงวด -สุทธิ 10,416
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้งวด 104,056
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวด 114,472

 
  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 40,221 ล้านบาท มาจากก าไรสุทธิตามงบก าไรขาดทุน

จ านวน 23,021 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน โดยรายการ
หลักที่มีผลให้ก าไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจ าหน่ายรวมจ านวน 12,004 ล้าน
บาท ภาษีเงินได้ 10,492 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในก าไรสุทธ ิ4,015 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 3,510 ล้านบาท ส าหรับ
รายการหลักที่มีผลให้ก าไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5,087 ล้านบาท ก าไร
จากอัตราแลกเปล่ียน 3,507 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 552 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธทิี่มีผลให้
กระแสเงินสดลดลง 2,671 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษเีงินได้ จ านวน 1,315 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 30,644 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 

: เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 22,339 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ านวน 13,834 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และโครงการ
บงกช นอกจากนี้มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ของ PTTAC จ านวน
ประมาณ 1,471 ล้านบาท รวมทั้งการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 6 ของ ปตทจ านวน 1,355 ล้านบาท.  

: เงินจ่ายเพื่อลงทุนชั่วคราว 7,460 ล้านบาท 

: เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในกองทุนรวมดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (FAM EPIF) ของ 
ปตท. จ านวน 1,250 ล้านบาท 

: แต่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 811 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยรับจากการให้กูย้ืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 1,395 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะ
ยาวและการออกหุ้นกู้ จ านวนรวม 15,962 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวของ PTTI และ PTTAC จ านวน 8,224 และ 1,102 
ล้านบาทตามล าดับ และการออกหุ้นกู้ของ ปตท. 6,636 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 6,943 ล้าน
บาท ส่วนใหญจ่ากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยาวของ PTTI จ านวน 6,857 ล้านบาท การจ่ายคืนหุ้นกูข้อง ปตท.สผ.จ านวน 3,500 
ล้านบาทและจ่ายคืนพันธบัตร ปตท. จ านวน 4,000 ล้านบาท และจ่ายช าระดอกเบี้ยจ านวน 3,355 ล้านบาท  

อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท.และบริษัทย่อยส าหรับ 1Q/2553 ซึ่งค านวณตามสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นดังนี ้

อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น หน่วย 1Q/2552 4Q/2552 1Q/2553 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.22 1.32 1.34 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.94 1.09 1.12 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น % 9.19 9.67 9.41 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ % 2.41 3.33 5.03 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.16 1.21 1.22 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย  เท่า 6.03 13.95 14.41 
ก าไรต่อหุ้น     
ก าไรต่อหุ้น  บาท/หุ้น 2.64 5.37 8.12 

 

3. แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องโดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 4.4 
อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ที่ต้องจับตามอง เช่น ปัญหาการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูง ปัญหาหนี้สาธารณะและ
การขาดดุลงบประมาณ การถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศต่างๆ  การปรับมาตรการทางการเงินของรัฐบาลจีนใน
การชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ส าหรับแนวโน้มราคาน้ ามันดิบในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 80-85 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล โดยมีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยส าคัญ ประกอบกับโรงกล่ันส่วนใหญ่ในยุโรปและเอเชียเข้าสู่ช่วงปิดซ่อมบ ารุง
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ประจ าปี อย่างไรก็ตาม  IEA ได้คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ ามันของโลกในไตรมาสที่ 2 จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 86.0 ล้าน
บาร์เรลต่อวันเนื่องจากได้ผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวไปแล้ว 

ส าหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะขยายตัว ในอัตราชะลอลงจากไตรมาสแรกเนื่องจากปัญหาความไม่
สงบภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อการท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนในประเทศ ประกอบกับปัญหามาบตา
พุดที่อาจยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะกดดันภาคการส่งออกของไทยและความเส่ี ยง
จากอัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับสูงขึ้นตามราคาน้ ามัน แนวโน้มการใช้พลังงานของไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 คาดว่าจะปรับตัว
ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่ต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค การลงทุนและ
การท่องเที่ยว ท าให้การใช้พลังงานในการผลิต การขนส่ง และการบริการลดลง  

 


