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PTT : คาํอธิบายและการวิเคราะหงบการเงนิไตรมาส 1 ป 2548 
  
  
คาํอธิบายและการวิเคราะหงบการเงนิสาํหรบัผลการดาํเนนิงานไตรมาส 1 ป 2548 
เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2547 
 
1.  ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบรษัิทยอย 
 
        ถึงแมวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 1 ป 2548 (Q1/2548) จะขยายตัว 
ในอัตราท่ีลดลงจากชวงเดยีวกันของปกอน โดยไดรบัผลกระทบมาจากปจจยัลบตาง  ๆ
ท่ีเกิดขึ้น เชน ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ราคาน้ํามันท่ีปรับตัว 
สูงขึ้นมากเปนตน แตปริมาณการใชปโตรเลียมโดยรวมของประเทศยังคงสูงขึ้น 
และราคาผลิตภัณฑน้ํามันและราคาปโตรเคมียังอยูในวงจรขาขึ้น กอปรกับใน Q1/2548 
ปตท.ไดมีการรวมงบการเงินของบริษัทยอยเพิ่มอีก 1 แหง ไดแก 
บรษัิทโรงกลัน่น้าํมนัระยอง จาํกัด (RRC) ซ่ึง ปตท.ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนจาก 
36% เปน 100% ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 เปนตนมา มีผลใหใน Q1/2548 ปตท. 
และบรษัิทยอยมรีายไดจากการขายจาํนวน 191,161 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 
ป 2547 (Q1/2547) จาํนวน 54,015 ลานบาท หรอืคดิเปน 39.4% มีกําไร 
กอนหักดอกเบีย้ ภาษี คาเสือ่มราคาและคาตดัจาํหนาย รวมท้ังคาใชจายอ่ืน 
และรายไดอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จาํนวน 24,316 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จาํนวน 6,509 ลานบาท หรอืคดิเปน 36.6% มีกําไร 
จากกิจกรรมตามปกตจิาํนวน 18,258 ลานบาท และมกีาํไรท่ีเปนรายการพเิศษจากการ 
ปรับโครงสรางหนี้ของ RRCจาํนวน 7,738 ลานบาท สงผลใหมีกําไรสุทธิจํานวน 
25,996 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จาํนวน 13,722 ลานบาท หรอืคดิเปน 111.8% 
  
        ท้ังนี ้ผลประกอบการ Q1/2548 เทียบกับ Q1/2547 สรุปได ดังนี ้
                                                        หนวย : ลานบาท 
                Q1/2548       Q1/2547                 เพิ่ม/(ลด) 
ยอดขาย             191,161      137,146         54,015      39.4% 
- น้ํามัน 1/       164,150      102,333         61,817       60.4% 
- กาซ ฯ 2/       46,915       39,294          7,621       19.4% 
- ปตท. สผ.       11,572        9,241          2,331       25.2% 
- การกลัน่ 3/      32,066            0         32,066      100.0% 
- ปโตรเคมี 4/      1,711            0          1,711      100.0% 
- อ่ืนๆ 5/              0            0              0        0 
- รายการระหวางกัน(65,253)     (13,723)       (51,530) 
EBITDA              24,316      17,807          6,509       36.6% 
- น้ํามัน 1/        2,088         1,484            604       40.7% 
- กาซ ฯ 2/       9,879         8,532          1,347       15.8% 
- ปตท. สผ.       9,455         7,871          1,583       20.1% 
- การกลัน่ 3/      3,346             0          3,346      100.0% 
- ปโตรเคมี 4/        21             0             21      100.0% 
- อ่ืนๆ5/           (111)          (59)          (52)      (88.1%) 



- รายการระหวางกัน  (362)          (21)         (341) 
EBIT                20,641      14,218          6,423       45.2% 
- น้ํามัน 1/        1,581           952            629       66.1% 
- กาซ ฯ 2/       8,718         7,551          1,167       15.5% 
- ปตท. สผ.       7,426         5,827          1,599       27.4% 
- การกลัน่ 3/      3,338             0          3,338      100.0% 
- ปโตรเคมี 4/       (42)            0            (42)    (100.0%) 
- อ่ืนๆ 5/          (114)          (60)           (54)     (90.0%) 
- รายการระหวางกัน  (266)          (52)          (214) 
กําไรสุทธิ             25,996      12,274          13,722     111.8% 
 
หมายเหตุ :1/ รวมธุรกิจจดัจาํหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล 
            (Oil Trading) บริษัท ปตท.คาสากล จาํกัด (PTTT) บริษัท ปตท. 
            (กัมพูชา) จาํกัด (PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด 
            (RBA)  Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL)  Subic Bay Fuels Co., 
            Inc. (SBFCI) Subic Bay Distribution,Inc. (SBDI) และบรษัิท ปตท. 
            ฟลิปปนส อิงค จํากัด (PTTPI) อยางไรก็ตาม มิไดมีการรวมบริษัท 
            PTTPI ในงบการเงินรวมของ ปตท. ตั้งแต Q2/2547 และมิได 
            รวมบริษัท SBFCI และ SBDI ตั้งแต Q1/2548 
         2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จาํกัด และ บรษัิท 
            ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด ตามสัดสวนการถือหุน 
            และตั้งแต Q2/2547 ไดรวม บริษัท ปตท.จาํหนายกาซธรรมชาต ิจาํกัด 
            (PTT NGD)  และบริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) 
            ตามสัดสวนการถือหุน    นอกจากนั้นยังไดรวมบริษัท พีทีที 
            แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG)  ตั้งแต Q4/2547 
         3/ รวมงบการเงนิบริษัทโรงกลัน่น้าํมนัระยอง จาํกัด (RRC)  ตั้งแต 
            เดอืนธันวาคม  2547 
         4/ รวมงบการเงนิบริษัท บางกอกโพลเีอททีลนี จาํกัด (BPE) และ บริษัท 
            พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) ตั้งแต Q4/2547 
         5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) 
            ตั้งแต Q4/2547 
  
         กลุมธุรกิจน้ํามัน 
       รายไดจากการขายใน Q1/2548 เพิ่มขึ้น 61,817 ลานบาทหรอืคดิเปน 60.4% 
โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายท่ีสูงขึ้น 2,924 ลานลติรจาก 10,602 ลานลิตร 
หรอืเทียบเทา 732,813 บารเรลตอวันใน Q1/2547 เปน 13,526 ลานลิตร 
หรอืเทียบเทา 945,308 บารเรลตอวันใน Q1/2548 หรือเพิ่มขึ้น 27.6% 
โดยเปนการเพิ่มขึ้นท้ังในสวนของการขายน้ํามันในประเทศ และการคาสากล 
ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันท่ีเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อ ปตท.เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน RRC จาก 36% เปน 100% 
สงผลให ปตท.เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหกับ RRC และรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันจาก 
RRC แตเพียงรายเดียว รวมท้ังปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ีเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี ้ยงัเปนผลมาจากราคาขายใน Q1/2548 ท่ีเพิ่มสูงขึ้นกวาไตรมาส 
เดียวกันของปกอน 
 



         EBITDA เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 604 ลานบาทหรอื 
เพิ่มขึ้น 40.7% ท้ังนี้สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรขั้นตนท่ีเพิ่มขึ้นซ่ึงเปนผล 
มาจากปรมิาณขายและราคาขายท่ีสงูขึน้ ประกอบกับรายไดจากการดาํเนนิงาน 
ก็เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีคาใชจายขายและบริหารก็เพิ่มขึ้น 
  
         EBIT ใน Q1/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จาํนวน 629 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 66.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในสวนของ EBITDA   กอปรกับ 
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายท่ีลดลง 
 
        กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ
 
         รายไดจากการขายใน Q1/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จาํนวน 7,621 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 19.4% เนื่องจาก 
         - ปรมิาณการจาํหนายกาซธรรมชาต ิ(รวมกาซโซลนีธรรมชาตท่ีิไดจาก 
หนวยควบคมุจดุกลัน่ตวัของกาซธรรมชาต)ิ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 371 ลาน 
ลกูบาศกฟตุตอวัน (mmcfd) จาก 2,599 mmcfd ใน Q1/2547 เปน 2,970 mmcfd 
ใน Q1/2548 (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลกูบาศกฟตุ) หรือเพิ่มขึ้น 
14.3% อันเนือ่งมาจากความตองการใชกาซฯ ท่ีเพิ่มสูงขึ้นในลูกคาทุกกลุม 
โดยเฉพาะในสวนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ผูผลิตไฟฟาอิสระ 
และโรงแยกกาซฯ 
 
          - ปริมาณการขายผลติภณัฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซ่ึงประกอบดวย 
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพน และกาซโซลนีธรรมชาต 
 ิเพิ่มขึ้นจาก 679,982 ตันใน Q1/2547 เปน 803,251 ตัน ใน Q1/2548 
(ไมรวมการขาย LPG ท่ี ปตท.ซ้ือมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 39,666 ตัน ใน 
Q1/2547 และ 46,846 ตัน ใน Q1/2548 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 18.1% 
ท้ังนี้ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากความสามารถในการผลติ 
ท่ีเพิม่มากขึน้ จากการท่ีโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 ไดเริ่มทดลองเดินเครื่อง 
ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2547 และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือน 
กุมภาพันธ 2548 เปนตนมา โดยในไตรมาสนี้โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 มีอัตรา 
การใชกาํลงัการผลติ (Utilization Rate)  อยูท่ี  58% 
        รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปนดังนี ้
 
หนวย : ตัน          Q1/2548          Q1/2547 
LPG                450,701          386,709 
กาซอีเทน            190,470          137,708 
กาซโพรเพน           59,014           52,476 
กาซโซลนีธรรมชาต ิ    103,066          103,089 
รวม                803,251          679,982 
  
        - ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยใน Q1/2548 เพิ่มขึ้น 
68 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 305 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q1/2547 
เปน 373 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ในQ1/48 (รฐับาลกําหนดราคาเพดานสงูสดุของราคา 
LPG ณ โรงกลัน่ ในสวนของการขายในประเทศท่ีระดบั 315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน 
ซ่ึงคิดเปนราคา CP ท่ีระดบั 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใช 



ตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2546) ในขณะท่ี ราคา Ethylene ในตลาดจรของเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตเพิ่มขึ้นจาก 769 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันเปน 1078 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตนั และราคา Propylene เพิ่มขึ้นจาก 711 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันเปน 1063 
เหรยีญสหรฐัฯ ตอตนั  ราคา HDPE และ PP เพิ่มจาก 865  และ 836 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอตนั เปน 1,050  และ 1,050 เหรียญสหรัฐฯตอตันตามลําดับ 
 
        EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน 
ของปกอน 1,347 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 15.8% เนือ่งมาจากปรมิาณการจาํหนาย 
กาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาผลิตภัณฑกาซฯ 
ท่ีมีราคาสูงขึ้นตามท่ีไดกลาวแลวขางตน 
 
        EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,167 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 15.5% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของEBITDA ดังกลาวมาแลวขางตน 
โดยคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
 
       บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 
        ใน Q1/2548 ปตท.สผ. ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ ปตท. มรีายไดจากการ 
ขายเพิ่มขึ้น 2,331 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 25.2% เนือ่งจากปรมิาณการขายใน 
Q1/2548 เพิ่มขึ้นเปน 142,685 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ี 129,187 บารเรล 
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน Q1/2548 
เพิ่มขึ้นเปน 25.42 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยในไตรมาสเดยีวกันของปกอนท่ี 
21.76 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น 
สวนใหญเปนผลจากการขายกาซธรรมชาตแิละคอนเดนเสทของโครงการบงกช 
โครงการไพลนิ  และโครงการเยตากุน 
 
      EBITDA ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,583 ลานบาท 
หรอื 20.1% เนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน 
อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. และบริษัทยอยไดรบัรูผลขาดทุนจากการขายเงนิลงทุน 
ในบริษัทMedco Energi ผานบริษัท New Links Energy Resources 
 
      EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,599 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 27.4% ในขณะท่ีคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลงเล็กนอย 
  
      บรษัิท โรงกลัน่น้าํมนัระยอง จาํกัด  (RRC) 
 
      ใน Q1/2548 RRC ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ ปตท. 
ดังนั้น ปตท.จึงนําผลการดําเนินงานของ RRC มาจดัทํางบการเงนิรวม ท้ังนี ้ใน 
Q1/2548 RRC มรีายไดจากการขาย 32,066 ลานบาท มอีตัราการใชกาํลงัการผลติ 
(Utilization Rate) ประมาณ 102% โดยมีปริมาณการผลิตท่ีระดับ 143,000 บารเรล 
ตอวัน มี EBITDA  3,346 ลานบาท และ EBIT 3,338 ลานบาท 
 
  กําไรสทุธิ : กําไรสทุธิ Q1/2548 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จาํนวน 13,722 ลานบาท 
            หรือเพิ่มขึ้น  111.8% 
 



     ใน Q1/2548 ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 349 ลานบาท 
เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกัน 
ไมดอยสิทธิมูลคา 19,000 ลานบาท และเดอืนกรกฎาคม 2547 ไดออกและเสนอขาย 
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลคา 400 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีภาระภาษีเงินไดท่ีสูงขึ้นมาก 
ถึง 2,272 ลานบาท หรือ56.5% มกีาํไรสทุธิจากกิจกรรมตามปกตจิาํนวน 18,258 ลาน
บาท 
และมกีาํไรจากรายการพเิศษ ซ่ึงเปน 
กําไรจากการปรับโครงสรางหนีข้อง RRC จาํนวน 7,738 ลานบาท มีผลใหมีกําไรสุทธิ 
25,996 ลานบาท หรือคดิเปน 
9.29 บาทตอ 
หุน เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จาํนวน 13,722 ลานบาท หรอืคดิเปน 111.8% 
ซ่ึงมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิต 
ภัณฑกาซฯ และน้ํามันท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงมีกําไรจากรายการพิเศษตามท่ีไดกลาวแลวขางตน 
กอปรกับมสีวนแบงกําไรจากเงนิลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 5,766 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,014 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น 53.7% 
ซ่ึงสาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการของ 
บรษัิทในเครือกลุมธุรกิจการกลัน่และปโตรเคมท่ีีดขีึน้มาก จากคาการกลัน่และราคา
ผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ีสูงขึ้นมาก 
รวมท้ังการ 
ปรบัปรงุประสทิธิภาพการดาํเนนิธุรกิจและการขยายกําลงัการผลติ 
สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนได 
เสียเปนดังนี ้
 
หนวย : ลานบาท                 Q1/2548              Q1/2547 
บรษัิทรวมกลุมธุรกิจการกลัน่          2,834(ไมรวม RRC)    3,272(รวม RRC) 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี         2,899                 1,008 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน               9                  (468) 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ              (17)                   50 
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอ่ืน                41                  (110) 
รวม                           5,766                 3,752 
 
2. การวิเคราะหฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุด 
   Q1/2548 เปรียบเทียบสิ้นป 2547 
   ฐานะการเงนิของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด Q1/2548 เปรียบ 
   เทียบกับสิ้นป 2547 
   สินทรัพย 
   ใน Q1/2548 สินทรัพยมีมูลคารวมท้ังสิ้น 480,137 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 
2547 จาํนวน 7,089 ลานบาท หรือลดลง 1.5% โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน 
15,952 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 47,229 
ลานบาท  ในขณะท่ีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 14,532 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ 
เปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน เงนิสดและรายการ 
เทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้จํานวน 15,299 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 2,605 
ลานบาท สําหรับสินทรัพย ไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 8,863 ลานบาท ซ่ึงสวน 



ใหญมาจากการเพิม่ขึน้ของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ จาํนวน 9,717 ลานบาท 
 
    หนี้สิน 
    หนี้สินรวมท้ังสิ้น 268,172 ลานบาท ลดลงจากป 2547 เปนจํานวน 34,140 
ลานบาท หรือลดลง 11.3% โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลงจํานวน 35,693 ลานบาท 
หรือคิดเปน 25.7% สวนใหญมาจากการลดลงของเงนิกูยมืระยะยาวท่ีถงึกําหนด 
ชาํระภายใน 1 ป ลดลงจํานวน 53,135 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนการคืนหนี้ของ 
RRC จากการปรับโครงสรางหนี ้ในขณะท่ีเจาหนี้การคาและภาษีเงินไดคางจาย 
เพิ่มขึ้น  สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,554 ลานบาท  เนือ่งจากม ี
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นกําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะ 
ยาว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 เปนดังนี ้
 
                                                   หนวย : ลานบาท 
กําหนดชาํระคนื  ปตท.   ปตท. สผ. PTTNGD  TTM(T) TTM(M) BPE  DCAP  รวม 
(นบัจากวันท่ี 
31 มี.ค.48) 
ภายใน 1 ป 7,129.53    -      68.28     -      -   325.81   -   7,523.62 
(31 มี.ค.49 
เกิน 1 ป  17,411.43 7,849.20  24.00     -      -   723.97  8.00 25,608.71 
แตไมเกิน 2 ป 
เกิน 2 ป  23,718.56 7,586.97  32.00   685.27 33.26 923.24 135.50 33,114.80 
แตไมเกิน 5 ป 
เกิน 5 ป  73,786.30 2,500.00    -   6,576.78  469.53    -     - 83,332.61 
รวม  122,045.82 17,936.17 124.28 7,262.05 502.79 1,973.02 143.50 149,987.63 
 
      เงนิกูยมืระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรท้ังท่ีครบกําหนดชําระ 
ภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 ประกอบดวย 
เงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี ้
 
                                                  หนวย : ลานบาท 
เงนิกูยมืระยะยาว   ปตท.  ปตท. สผ. PTTNGD TTM(T) TTM(M) BPE  DCAP   รวม 
สกุลเงินบาท   103,130.00 2,500.00 124.28  -   -   369.18  143.50 106,266.96 
สกุลเงิน 
ตางประเทศ 18,915.82 15,436.17 - 7,262.05 502.79 1,603.84 - 43,720.67 
รวม 122,045.82 17,936.17  124.28 7,262.05 502.79 1,973.02 143.50 149,987.63 
สัดสวนเงินกูระยะ 15.50  86.06      -  100.00 100.00 81.29 -   29.15 
ยาวสกุลตางประเทศ 
ตอยอดเงินกู 
ระยะยาวท้ังหมด (%) 
 
 
 
    ท้ังนี้ เงินกูและพันธบัตรสวนใหญของ ปตท.จะค้าํประกันโดยกระทรวงการคลงั 
 
    สวนของผูถือหุน 
    สวนของผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 211,965 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 จาํนวน 



27,050 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.6% สาเหตหุลกัเนือ่งมาจากผลประกอบการ 
ท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 25,996 ลานบาท 
 
    สภาพคลอง 
    สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยใน Q1/2548 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 
จาํนวน 15,300 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดท่ียกมาจากปท่ี 
แลวจาํนวน 51,237 ลานบาท ทําใหเงนิสดสทุธิปลายงวดเทากับ 66,537 ลานบาท 
ท้ังนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี ้
 
                                                 จาํนวน (ลานบาท) 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ                      28,470 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน                             42,655 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                        (55,892) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด       103 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                                (37) 
กระแสเงินสดสุทธิใน Q1/2548                               15,300 
เงินสดตนงวด                                            51,237 
เงินสดสุทธิปลายงวด                                       66,537 
 
     กระแสเงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนนิงานสทุธิ 28,470 ลานบาท เปนเงินสดท่ี 
ไดจากกําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 25,996 ลานบาท ปรบัปรงุดวยคาใชจาย 
ท่ีไมเปนเงินสดท้ังสิ้น 3,590 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา 
คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ  และปรับ 
ลดดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 5,766 ลานบาท และเงิน 
ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 11,830 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการลดลงของ 
ลูกหนี้อ่ืน  ในขณะท่ีมีการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอ่ืน  เจาหนี ้
การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน  ภาษีเงินไดคางจาย  ลูกหนี้การคา-กิจการ 
ท่ีเก่ียวของกัน และลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอ่ืน   เปนตน 
     กระแสเงนิสดรับจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 42,655 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมา 
จากการลงทุนในท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ จาํนวน 13,206 ลานบาท   และเงิน 
จายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 1,448 ลานบาท 
อยางไรก็ตามมีกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวท่ีลดลงจํานวน 47,249 
ลานบาท การรับคนืเงนิใหกูยืมระยะสั้นจํานวน 1,222 ลานบาท และเงินสดรับ 
จากการขายเงนิลงทุนระยะยาวจาํนวน 8,910 ลานบาท 
     กระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 55,892 ลานบาท 
สวนใหญเปนการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 44,272 ลานบาท และจายคนื 
เงินกูยืมระยะสั้น 12,471 ลานบาท 
     อัตราสวนทางการเงนิและกําไรตอหุนของ ปตท.และบรษัิทยอยสาํหรบั 
Q1/2548 และ Q1/2547 ซ่ึงคาํนวณตามสตูรของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับ 
หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพย (กลต.) เปนดังนี ้
 
 
                                        งบการเงนิรวม    งบการเงนิรวม 
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน      หนวย     Q1/2548        Q1/2547 
อัตราสวนสภาพคลอง 



อัตราสวนสภาพคลอง                  เทา       1.74           1.58 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว            เทา       1.39           1.36 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
อัตราสวนกําไรขั้นตน                   %       13.34          12.75 
อัตราสวนกําไรสุทธิ                    %       13.01           8.59 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน      เทา       1.27           1.51 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เทา      16.44          14.15 
กําไรตอหุน 
กําไรตอหุน                        บาท/หุน     9.29           4.39 
 
3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจใน Q2/2548 
      คาดวาการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะปรบัตวัดขีึน้จากการกระตุนเศรษฐกิจ 
ผานงบประมาณกลางปของรัฐบาล 5 หมืน่ลานบาท การฟนตวัของรายไดจากการ 
ทองเท่ียวและการขยายตวัของการสงออกท่ีรฐับาลกําหนดเปาหมายการขยายตวั 
ท้ังปท่ีระดับ 20%  สงผลใหความตองการใชพลังงานยังคงขยายตัวตอเนื่องแต 
จะชะลอลงบางในสวนของผลิตภัณฑน้ํามันเนื่องจากแนวโนมราคาน้ํามันท่ียังคง 
อยูในระดับสูง 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


