วันที่/เวลา : 11/05/2550 20:12
PTT : คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงิน ปตท ไตรมาส 1/2550

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2550 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2549
1. ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย
ในไตรมาสที่ 1 ป 2550 (Q1/2550) การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังคง
ชะลอตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี การสงออกที่ยังคงขยายตัวและการเรงเบิกจายของ
ภาครัฐเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอใน Q1/2550 ปรับตัว
ลดลงมาอยูที่ระดับ 2.4% ตอป จากระดับ 3.3% ตอปในไตรมาสที่ 4 ป 2549 (Q4/2549)
การแข็งคาของเงินบาทสงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แมธนาคาร
แหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยไดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่องในชวงเวลา
ดังกลาว สําหรับราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนแตยังคง
อยูในระดับสูง ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเลียมชะลอตัวลงเล็กนอย สอดคลองกับการบริโภค
ภายในประเทศที่ชะลอตัวลง
สําหรับ ใน Q1/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและการใหบริการ
จํานวน 298,279 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2549 (Q1/2549) จํานวน 28,025 ลานบาท
หรือคิดเปน 10.4% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายรวม
ทั้งคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน
32,664 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2549 จํานวน 4,102 ลานบาท หรือคิดเปน 11.2%
มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 7,177 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
Q1/2549 จํานวน 3,646 ลานบาท หรือคิดเปน 103.2% และมีกําไรสุทธิจํานวน
22,581 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2549 จํานวน 1,142 ลานบาท หรือคิดเปน 4.8%
โดยใน Q1/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ
1,653 ลานบาท ในขณะที่ใน Q1/2549 มีกําไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณ จํานวน 4,987 ลานบาท
ทั้งนี้ สําหรับผลประกอบการ Q1/2550 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทยอยและบริษัทรวม และเปลี่ยนแปลงการ
บัญชีเกี่ยวกับบริษัทในเครือที่มีสาระสําคัญ สรุปได ดังนี้
- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บมจ.บางจากปโตรเลียม (BCP) สงผลใหสดั สวนการลงทุนใน BCP เพิ่มขึ้น

จาก 7.56% เปน 29.75% และเปลี่ยนสถานะ BCP จากบริษัทอื่นที่เกี่ยวของ
กันเปนบริษัทรวมของ ปตท.
- เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 RRC ไดเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
ทั่วไป (IPO) ทั้งในสวนที่เปนหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมที่ถือโดย ปตท.
สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน RRC ลดลงจาก 100.00% เปน 48.75%
และ RRC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท.
- ในไตรมาสที่ 2 ป 2549 ปตท.เริ่มบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ตามวิธีสวนไดเสีย
- เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดซื้อหุนสามัญของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี
โปลีเมอส จํากัด (HMC) โดยมีสัดสวนการถือหุนใน HMC 41.443% ทําให HMC
มีสถานะเปนกิจการรวมคาของ ปตท.
- ในเดือนกันยายน 2549 ปตท. ไดจําหนายหุนที่ถืออยูทั้งหมดในบริษัท
พีทีที โพลิเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ในสัดสวน 50% และบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน
จํากัด (มหาชน) (BPE) ในสัดสวน 50% ใหแกบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)
และในเดือนตุลาคม 2549 ไดซื้อหุนบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) จาก
BPE ทําใหภายหลังการซื้อหุน ปตท. และ PTTCH ถือหุนใน PTTPM ในสัดสวนรอยละ 75:25
- ในไตรมาสที่ 3 ในป 2549 ปตท.ไดนําบริษัทยอยไดแก บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จํากัด,
บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด และกิจการรวมคา ไดแก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล
จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวม
ทั้งนี้ ผลประกอบการของปตท.และบริษัทยอยตามงบการเงินรวมใน Q1/2550 เทียบกับ Q1/2549
จําแนกตามสวนงาน สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
Q1/2550
Q1/2549
เพิ่ม (ลด)
ยอดขาย
298,279
270,254
28,025
10.4%
: น้ํามัน 1/
231,681
235,021
(3,341)
(1.4%)
: กาซ ฯ 2/
62,177
56,187
5,989
10.7%
: ปตท.สผ.
17,877
18,397
(519)
(2.8%)
: การกลั่น 3/
44,499
(44,499) (100.0%)
: ปโตรเคมี 4/
14,945
17,615
(2,670) (15.2%)
: อื่นๆ 5/
: รายการระหวางกัน (28,401)
(101,465)
73,065
72.0%
EBITDA
32,664
36,766
(4,102) (11.2%)
: น้ํามัน 1/
2,559
2,627
(68)
(2.6%)
: กาซ ฯ 2/
11,187
10,481
706
6.7%
: ปตท.สผ.
15,285
15,627
(341)
(2.2%)

: การกลั่น 3/
2,924
(2,924) (100.0%)
: ปโตรเคมี 4/
4,139
5,552
(1,413) (25.4%)
: อื่นๆ 5/
(498)
(234)
(264) (112.4%)
: รายการระหวางกัน (9)
(211)
202
95.9%
EBIT
26,303
30,704
(4,401)
(14.3%)
: น้ํามัน 1/
2,060
2,112
(52)
(2.4%)
: กาซ ฯ 2/
10,097
9,294
803
8.6%
: ปตท.สผ.
11,698
12,429
(731)
(5.9%)
: การกลั่น 3/
2,480
(2,480)
(100.0%)
: ปโตรเคมี 4/
3,342
4,908
(1,565)
(31.9%)
: อื่นๆ 5/
(535)
(244)
(291)
(119.2%)
: รายการระหวางกัน
(360)
(274)
(85)
(31.2%)
กําไรสุทธิ
22,581
23,723
(1,142)
(4.8%)
กําไรสุทธิตอหุน6/
8.05
8.48
(0.43)
(5.1%)
(บาท/หุน)
หมายเหตุ : 1/ รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) ธุรกิจคาสากล (Oil Trading) บริษัท
ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จํากัด (PTTCL) บริษัท รีเทล บิซิเนส
อัลไลแอนซ จํากัด (RBA) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL)
2/ รวมบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส
ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด (TTM (M) และบริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)
ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) และบริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT)
3/ รวมงบการเงินบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)
ในชวงที่ RRC มีสถานะเปนบริษัทยอย
4/ รวมบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) บริษัท
ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL)
รวมบริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) ตั้งแตเดือนกันยายน 2549
และรวมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส
จํากัด (HMC) ตามสัดสวนการถือหุนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 และรวมบริษัท
บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE)
ใน Q1/2549
5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) และ
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (PTTICT)
6/ เปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปน
ของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภาย
นอกในระหวางงวด

* กลุมธุรกิจน้ํามัน (รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) และธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ (Oil Trading))
มีรายไดจากการขายของกลุมธุรกิจน้ํามันใน Q1/2550 จํานวน 231,681 ลานบาท
ลดลงจํานวน 3,341 ลานบาทหรือคิดเปน 1.4% อันเนื่องมาจากราคาขายที่ปรับลดลงตาม
ระดับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียว
กันของป 2549 และผลจากการแข็งคาของเงินบาท อยางไรก็ดี ปริมาณขายใน
Q1/2550 เพิ่มขึ้นประมาณ 1,689 ลานลิตร หรือคิดเปน 13.2% จาก 12,805 ลานลิตร
หรือเทียบเทา 894,910 บารเรลตอวันใน Q1/2549 เปน 14,494 ลานลิตร หรือเทียบเทา
1,012,980 บารเรลตอวันใน Q1/2550 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของการ
คาสากล โดยเฉพาะปริมาณขายน้ํามันดิบ คอนเดนเสท และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
กลุมธุรกิจน้ํามันมี EBITDA จํานวน 2,559 ลานบาทใน Q1/2550 ลดลง 68 ลานบาท
หรือลดลง 2.6% จาก Q1/2549 ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรขั้นตนตอหนวยที่ลดลง
ของทั้งการขายน้ํามันในประเทศและการคาสากล
EBIT ในไตรมาสนี้มีจํานวน 2,060 ลานบาท ลดลง 52 ลานบาทหรือลดลง 2.4%
เนื่องจากการลดลงในสวนของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจาย
ตัดจายลดลงเพียงเล็กนอย
* กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
รายไดจากการขายใน Q1/2550 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2549 จํานวน 5,989 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้น 10.7% เนื่องจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวย
ควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 151 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
(mmcfd) จาก 3,016 mmcfd ใน Q1/2549 เปน 3,167 mmcfd ใน Q1/2550 (ที่คาความ
รอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 5.0% เนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ
ที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกคากลุมอุตสาหกรรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) สําหรับราคาจําหนายกาซฯ ใน Q1/2550 เพิ่มสูงขึ้น
ตามตนทุนการซื้อกาซฯ ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ทอสงกาซธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 ระยะที่ 1
ไดกอสรางแลวเสร็จ และเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2550
สงผลใหกําลังการสงกาซฯ ของระบบทอสงกาซฯ ของ ปตท.เพิ่มขึ้นประมาณ
700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน จาก 3,660 mmcfd เปน 4,360 mmcfd
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลงจาก 932,474 ตันใน
Q1/2549 เปน 867,922 ตัน ใน Q1/2550 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจาก
ผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 33,019 ตัน ใน Q1/2549 และ 53,239 ตัน ใน Q1/2550

เพื่อนํามาขายตอ) หรือลดลง 6.9% โดยเปนการลดลงทุกผลิตภัณฑยกเวน
กาซโพรเพน เนื่องจากโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ไดหยุดซอมบํารุงตามแผนงาน
Scheduled Plant Shutdown) เปนเวลา 18 วันในเดือนกุมภาพันธและเดือน
มีนาคม ตามแผนการ Shutdown โรงโอเลฟนส I4-1 ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) (PTTCH) เปนเวลา 61 วัน เพื่อขยายกําลังการผลิตและบํารุงรักษา
และโรงโอเลฟนส I4-2 เปนเวลา 40 วัน เพื่อตรวจสอบอุปกรณและบํารุงรักษา
ในชวงระยะเวลาการรับประกัน โดยในไตรมาสนี้ โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5
มีอัตราการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) อยูที่ระดับ 71% เมื่อเทียบกับ
Q1/2549 ซึ่งมีอัตราการใชกําลังการผลิตที่ 78%
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : ตัน
Q1/2550
Q1/2549
เปลี่ยนแปลง
(ตัน) (รอยละ)
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
480,142
515,310 -35,168 -6.8%
กาซอีเทน
199,471
242,889 -43,418 -17.9%
กาซโพรเพน
70,828
54,672 +16,156 +29.6%
กาซโซลีนธรรมชาติ
117,481
119,603 -2,122 -1.8%
รวม
867,922
932,474 -64,552 -6.9%
ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในไตรมาสนี้ลดลง 52 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน
(US$/ton) จากราคาเฉลี่ย 578 US$/ton ใน Q1/2549 เปน 527 US$/ton ใน Q1/2550
ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของเอทธิลีน (Ethylene), โพรพิลีน (Propylene), High Density
Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(South east Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร
(MOP?S) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งสงผลใหราคาขายกาซอีเทน
โพรเพน และกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑ
ของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
Q1/2550
Q1/2549
เปลี่ยนแปลง
(เหรียญสหรัฐฯ) (รอยละ)
LPG 1/
527
578
-52
-8.9%
Ethylene 2/
1,222
1,045
+177
+16.9%
Propylene 2/
1,181
1,006
+175
+17.4%
High Density Polyethylene 2/ 1,269
1,144
+124
+10.9%
Polypropylene 2/
1,267
1,109
+158
+14.2%
Naphtha 3/
527
485
+41
+8.5%

หมายเหตุ 1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งนี้ ในสวนของการขายในประเทศ รัฐบาล
กําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 315 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ที่ระดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 เปนตนมา
2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia ? Spot)
3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP?S)
EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ใน Q1/2550 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2549 จํานวน 706 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้น 6.7% อันเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณการขายกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น ถึงแมปริมาณ
ขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ จะลดลง
EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจํานวน 803 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 8.6% เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของ EBITDA ตามกลาวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลง 97 ลานบาท
หรือลดลง 8.2% ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่ ปตท.ไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการ
ใชงานทางบัญชีของสินทรัพย โดยการขยายอายุการใชงานทางบัญชีสินทรัพยของระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติหลัก (Transmission pipelines) และโรงแยกกาซฯ โดยใชวิธีเปลี่ยน
ทันทีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ การขยายอายุการใชงานระบบทอ
สงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ดังกลาว มีผลใหคาเสื่อมราคาในป 2550 ลดลงประมาณ
1,256 ลานบาท
* บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ใน Q1/2550 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขาย 17,877 ลานบาท
ลดลง 519 ลานบาท หรือลดลง 2.8% ซึ่งเปนผลมาจากราคาผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาท
ลดลง และปริมาณขายที่ลดลง โดยปริมาณขายลดลงจาก 171,508 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน (boe/d) ใน Q1/2549 เปน 171,170 boe/d ใน Q1/2550 สวนใหญ
เนื่องจากการลดลงของการขายกาซธรรมชาติของโครงการเยตากุนและการขาย
น้ํามันดิบของโครงการ B8/32&9A อยางไรก็ดีในไตรมาสนี้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
จากการขายกาซฯ ของโครงการยาดานา, โครงการโอมาน 44 รวมทั้งการขายกาซฯ
และคอนเดนเสทของโครงการภูฮอม สําหรับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน Q1/2550
ที่เปนเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเปน 35.43 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
(US$/boe) เมื่อเปรียบเทียบกับ Q1/2549 ที่ 34.28 US$/boe ในขณะที่อัตรา
แลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยลดลงจาก Q1/2549 ที่ 39.73 บาทตอเหรียญสหรัฐ เปน
36.15 บาทตอเหรียญสหรัฐใน Q1/2550 ตามคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ทําใหราคา
ผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินบาทลดลง
EBITDA ใน Q1/2550 คิดเปนจํานวน 15,285 ลานบาท ลดลง 341 ลานบาทหรือ
คิดเปน 2.2% อันเปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่ลดลงดังกลาวขางตน

EBIT ในไตรมาสนี้ 11,698 ลานบาทลดลง 731 ลานบาท หรือลดลง 5.9% ในขณะ
ที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 390 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก
คาเสื่อมราคาของโครงการ B8/32 & 9A, โครงการเอส1, โครงการไพลินและ
โครงการบงกชตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาเสื่อมราคาของ
โครงการโอมาน 44 และโครงการภูฮอมซึ่งเริ่มการผลิตตั้งแตไตรมาสที่ 4
ป 2549 ในขณะที่คาใชจายในการสํารวจแหลงน้ํามันลดลง
* กลุมธุรกิจการกลั่น (บริษทั โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC))
ใน Q1/2550 ไมมีรายได EBITDA และ EBIT จากบริษัทยอยกลุมธุรกิจการกลั่น
เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท.
อันเปนผลมาจากการเสนอขายหุน IPO ตั้งแต 5 มิถุนายน 2549 สงผลใหรายได
จากธุรกิจการกลั่นใน Q1/2550 เมื่อเปรียบเทียบกับ Q1/2549 ลดลง 44,499 ลานบาท
หรือคิดเปน 100% EBITDA ลดลง 2,924 ลานบาท และ EBIT ลดลง 2,480 ลานบาท
* กลุมธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย PPCL, PTTCH, PTTPM, PTTAC, HMC และ PTTPL
ใน Q1/2550 รายไดจากบริษัทยอยกลุมธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก Q1/2549 จํานวน
2,670 ลานบาทหรือลดลง 15.2% สาเหตุหลักเนื่องจากการปดโรงโอเลฟนสตาม
แผนงานของ PTTCH ซึ่งสงผลใหปริมาณขายใน Q1/2550 ลดลงเมื่อเทียบกับ
Q1/2549 นอกจากนี้ สวนตางราคาผลิตภัณฑกับวัตถุดิบ (Product to Feed Margin)
ของ PTTCH ใน Q1/2550 ก็ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ Q1/2549
EBITDA ของธุรกิจปโตรเคมีลดลงจาก 5,552 ลานบาทใน Q1/2549 เปน 4,139
ลานบาทใน Q1/2550 หรือลดลง 25.4%และ EBIT ลดลงจาก 4,908 ลานบาทใน
Q1/2549 เปน 3,342 ลานบาทใน Q1/2550 หรือคิดเปน 31.9% โดยมีเหตุผลหลัก
เนื่องมาจากการ Shutdown ของ PTTCH ดังกลาวขางตน ซึ่งสงผลให PTTCH
มีคาใชจายในการซอมบํารุงเพิ่มขึ้น 115 ลานบาท
* กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q1/2550 ลดลงจาก Q1/2549 จํานวน 1,142 ลานบาท
หรือลดลง 4.8%
ใน Q1/2550 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 22,581 ลานบาท หรือคิดเปน
8.05 บาทตอหุน ลดลงจาก Q1/2549 จํานวน 1,142 ลานบาท หรือคิดเปน
4.8% อันเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามที่ไดกลาว
ขางตน รวมถึง
: ใน Q1/2550 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 3,646

ลานบาทหรือคิดเปน 103.2% จาก 3,532 ลานบาทใน Q1/2549 เปน 7,177 ลานบาท
ใน Q1/2550 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสถานะของ RRC จากบริษัทยอยเปน
บริษัทรวม การเปลี่ยนสถานะของ BCP จากบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันเปนบริษัทรวม
ของ ปตท. และการเริ่มรับรูสวนแบงกําไรใน บมจ.ไออารพีซี (IRPC) ตามวิธีสวน
ไดเสียตั้งแตไตรมาส 2 ป 2549 รวมถึงใน Q1/2550 บริษัทในเครือกลุมธุรกิจ
การกลั่นมีผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากคาการกลั่นที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยคาเฉลี่ยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex
(รวม Inventory gain) เพิ่มขึ้นจาก 5.79 เหรียญสหรัฐตอบารเรลใน Q1/2549 เปน
8.49 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
บริษัทในเครือกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกส (ATC) มีผลประกอบ
การดีขึ้น อันเนื่องมาจากราคาผลิตภัณฑใน Q1/2550 ที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะ
ที่ราคาวัตถุดบิ ปรับลดลง สงผลใหกําไรจากสวนตางมูลคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
(Product to Feed margin) เพิ่มขึ้นจาก 113 เหรียญสหรัฐตอตันใน Q1/2549
เปน 191 เหรียญสหรัฐตอตันใน Q1/2550 รวมทั้งปริมาณขายก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับ Q1/2549 ทั้งนี้ เนื่องจากใน Q1/2549 ATC มีการทํา Shutdown
30 วัน เพื่อซอมบํารุงตามแผนงาน (Turnaround) และเชื่อมตอหนวยขยาย
กําลังการผลิตของ Condensate Splitter)
สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
Q1/2550 Q1/2549
เปลี่ยนแปลง
%
บริษัทรวมกลุมธุรกิจการกลั่น 4,539
3,200
1,339
41.8%
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 2,441
143
2,298 1,607.0%
บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน
24
8
16
183.7%
บริษัทรวมกลุมธุรกิจกาซ
80
84
-4
-4.8%
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น
93
97
-4
-4.0%
รวม
7,177
3,532
3,646
103.2%
: ใน Q1/2550 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,653 ลานบาท และใน Q1/2549
มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4,987 ลานบาท
: ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายลดลง 214 ลานบาทใน Q1/2550 เมื่อเทียบ
กับ Q1/2549 หรือคิดเปน 7.7%
2. การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด
Q1/2550 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2549 ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ
ระยะเวลาสิ้นสุด Q1/2550 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2549

สินทรัพย
ณ สิ้น Q1/2550 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 799,860 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป
2549 จํานวน 48,407 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.4% โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน
17,452 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
จํานวน 17,257 ลานบาท โดยเงินสดที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งเนื่องมาจากเงินสดรับจากการ
ดําเนินงาน การออกหุนกูและการกูยืมเงินระยะยาวของ ปตท.และบริษัทยอยใน Q1/2550
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,600 ลานบาท ในขณะที่ ปตท.และบริษัทยอยมีการจายคืนเงินกู
ยืมระยะยาว/หุนกู/พันธบัตรจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,090 ลานบาท และมีลูกหนี้การคาเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 6,655 ลานบาท อยางไรก็ตาม สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 3,584 ลานบาท,
สินคาคงเหลือลดลง 2,102 ลานบาทและลูกหนี้อื่นลดลง 1,105 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 30,955 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากเงินลงทุน
ในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น 7,318 ลานบาท อันเนื่องมาจากการ
รับรูผลกําไรที่เพิ่มขึ้นของ TOP, SPRC, RRC, ATC, IRPC, IPT และ TP สําหรับที่ดิน
อาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น 21,544 ลานบาทซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากงานระหวาง
กอสรางที่เพิ่มขึ้น 12,505 ลานบาท อันเนื่องมาจากโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3
ของ ปตท., โครงการขยายกําลังการผลิต MEG ของ บจ.ทีโอซี ไกลคอล และโครงการขยาย
กําลังการผลิตของ บมจ.บางกอก โพลีเอททีลีน และสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมเพิ่มขึ้น 4,501 ลานบาท และเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น 3,808 ลานบาท
นอกนี้สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 2,144 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ปตท.
ไดซื้อหุนสามัญของ PTTEP ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเกิดคาความ
นิยมจากการซื้อธุรกิจจํานวน 1,189 ลานบาท
หนี้สิน
หนี้สินรวมทั้งสิ้น 421,792 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 เปนจํานวน 24,661 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 6.2% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 13,024 ลานบาท สวนใหญมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอื่นจํานวน 10,667 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเจาหนี้การคา
ของธุรกิจคาสากล ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 8,062 ลานบาท คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
จํานวน 3,130 ลานบาท ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปลดลง
7,592 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 1,206 ลานบาท
หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11,637 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินกู
ยืมระยะยาวจํานวน 11,287 ลานบาท อันเนื่องมาจากการกูยืมเงินและการออกหุนกู
เพิ่มเติมของ ปตท.และบริษัทยอย ในขณะที่ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
539 ลานบาท
กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เปนดังนี้

หนวย : ลานบาท
กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่ 31 มี.ค.50) ปตท. ปตท. สผ. DCAP
PTTNGD PTTUT TTM(T)
ภายใน 1ป (31 มี.ค. 51) 4,380.01 6,790.88 36.75
24.00
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 12,792.96
73.50
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 44,840.86
220.50
693.93 2014.31
เกิน 5 ป
115,114.59 5,637.19 439.25
2,323.14 6,593.86
รวม
177,128.42 12,428.07 770.00
24.00 3,017.07 8,608.17
หนวย : ลานบาท
กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่ 31 มี.ค. 50) TTM(M) PPCL HMC
PTTCH
รวม
ภายใน 1 ป (31 มี.ค. 51) 37.30
2,528.71 13,797.65
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป
37.30
1,547.01 14,450.77
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 116.26 1432.43 634.07 2,657.73 52,610.09
เกิน 5 ป
450.86
11,406.99 141,965.99
รวม
567.12 1432.43 708.67 18,140.44 222,824.39
เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน
1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงิน
ตางประเทศ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาว
ปตท.
ปตท. สผ. DCAP
PTTNGD PTTU TTTM(T)
สกุลเงินบาท
131,558.00 3,500.00 770.00
24.00 3,017.07 สกุลเงินตางประเทศ 45,570.42 8,928.07
8,608.17
รวม
177,128.42 12,428.07 770.00
24.00 3,017.07 8,608.17
สัดสวนเงินกูระยะยาว 25.73
71.84
0.00
0.00
0.00
100.00
สกุลตางประเทศตอ
ยอดเงินกูระยะยาว
ทั้งหมด (%)
หนวย : ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาว
สกุลเงินบาท
สกุลเงินตางประเทศ
รวม
สัดสวนเงินกูระยะยาว

TTM(M)
567.12
567.12
100.25

PPCL
1,432.43
1,432.43
0.00

HMC
PTTCH
รวม
708.67 7,072.01 148,082.18
11,068.43 74,742.21
708.67 18,140.44 222,824.39
0.00
61.02
33.54

สกุลตางประเทศตอยอด
เงินกูระยะยาวทั้งหมด (%)
ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 31 มีนาคม 2550 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 45,671 ลานบาท ค้ําประกัน
โดยกระทรวงการคลัง
สวนของผูถือหุน
ณ สิ้น Q1/2550 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 378,068 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2549 จํานวน 23,746 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.7% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยังไม
จัดสรรเพิ่มขึ้น 22,581 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และบริษัทยอย
ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 22,581 ลานบาท
ในชวง Q1/2550 ปตท.ไดเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ
ผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงาน
ประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (ESOP Scheme) ในเดือน
กุมภาพันธ ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 1.872 ลานบาท (187,200 หุน)
และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 32.386 ลานบาท ทําให ณ 31 มีนาคม 2550 มีใบ
สําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 52.13 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 32.13 ลานหนวย
(กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออก
และเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 20.00 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิ
ครั้งแรก 28 กันยายน 2550 และครั้งสุดทาย 28 กันยายน 2554)
สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น รวมสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพิ่มขึ้นจํานวน
1,218 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน
สภาพคลอง
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ Q1/2550 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
จํานวน 17,257 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลว
จํานวน 86,806 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 104,064 ลานบาท ทั้งนี้
รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
จํานวน (ลานบาท)
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
38,510
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน
(27,144)
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน
6,015
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(18)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดใน Q1/2550 เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดตนงวด
เงินสดสุทธิปลายงวด

(105)
17,257
86,806
104,064

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 38,510 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจาก
กําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 22,581 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปน
เงินสด โดยมีรายการหลักที่ปรับเพิ่มขึ้นประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคา
ตัดจําหนาย 6,361 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 3,572 ลานบาท
และรายการหลักที่ปรับลดประกอบดวย สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
7,177 ลานบาท, กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,951 ลานบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
ขึ้นจํานวน 15,093 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องมาจากการลดลงของลูกหนี้อื่น เงินจาย
ลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น และเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
เจาหนี้การคา-กิจการอื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น อยางไรก็ตาม มีการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวของกัน, ลูกหนี้และเงินจาย
ลวงหนาระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวของกัน และพัสดุคงเหลือ และมีการลดลงของเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 27,144 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจาก
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 24,831 ลานบาท อันเนื่องมาจากโครงการ
กอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ของ ปตท., โครงการขยายกําลังการผลิต MEG ของ
บจ.ทีโอซี ไกลคอล และโครงการขยายกําลังการผลิตของ บมจ.บางกอก โพลีเอททีลีน
เงินลงทุนในบริษัทยอย-(PTTEP) จํานวน 1,634 ลานบาท เงินจายสําหรับสินทรัพย
ไมมีตัวตนจํานวน 676 ลานบาท และเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่นจํานวน
303 ลานบาท
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 6,015 ลานบาท สวนใหญมาจาก
การกูยืมระยะยาว 7,100 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวของ ปตท. จํานวน
6,000 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด จํานวน 460 ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาวของ PTTCH จํานวน 50 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวของ พีทีที
ยูทิลิตี้ จํากัด จํานวน 590 ลานบาท, การออกหุนกูจํานวน 9,500 ลานบาทประกอบดวย
หุนกูของปตท. 6,000 ลานบาทและหุนกูของ PTTEP 3,500 ลานบาท และมีการคืนเงิน
กูยืมระยะยาว 6,461 ลานบาท และจายคืนพันธบัตร 4,000 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุนของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับ Q1/2550

และ Q1/2549 และงบเฉพาะสําหรับ Q1/2550 ซึ่งคํานวณตามสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนแสดงความสามารถ
ในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
อัตราสวนกําไรสุทธิ
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
กําไรตอหุนกําไรตอหุน

หนวย

Q1/2550

Q1/2549

เทา
เทา

1.50
1.26

1.53
1.19

%
%

10.54
7.28

13.47

เทา
เทา
บาท/หุน

1.12
19.23
8.05

8.42
1.26
15.24
8.48

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม
และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ปตท. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม
และกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549
เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดย ปตท.ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบ
เทียบดวย ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันที่แสดงอยูใน
งบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บันทึกดวยวิธี Cost Method ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว
สงผลกระทบดังนี้
* กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยใน
Q1/2550 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 12,549 ลานบาท นอยกวางบการเงิน
รวมที่แสดงกําไรสุทธิ 22,581 ลานบาท เปนจํานวน 10,032 ลานบาท (ลดลง 3.58 บาทตอหุน)
และใน Q1/2549 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงกําไรสุทธิ 11,690 ลานบาท นอยกวางบการเ
งินรวมที่แสดงกําไรสุทธิ 23,723 ลานบาท เปนจํานวน 12,033 ลานบาท (ลดลง 4.30 บาทตอหุน)
ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึก
โดยวิธีสวนไดเสียจํานวน 13,767 ลานบาทและ 13,467 ลานบาทใน Q1/2550 และ Q1/2549
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมเงินปนผลรับใน

Q1/2550 และ Q1/2549 จํานวน 3,735 ลานบาทและ 1,434 ลานบาทตามลําดับ
* เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลง 95,769 ลานบาท จาก 229,929 ลานบาท เปน
134,160 ลานบาท และกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรลดลง 93,803 ลานบาท จาก 234,297 ลานบาท
เปน 140,494 ลานบาท
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของ
กับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น
ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและปจจัยพื้นฐานในการทําธุรกิจของ ปตท.แตอยางใด
4. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจใน Q2/2550
เศรษฐกิจไทยใน Q2/2550 คาดวาจะเติบโตอยางชะลอตัวจาก Q1/2550 โดยใน Q1/2550
ไดรับปจจัยบวกจากการสงออกที่ขยายตัวดีกวาที่คาดการณไว อยางไรก็ดี ความเชื่อมั่นผูบริโภค
และนักลงทุนปรับลดลงอยางตอเนื่องจากสถานการณการเมืองที่ไมแนนอน สงผลใหผูบริโภค
เลือกบริโภคเฉพาะสินคาจําเปน เนื่องจากขาดความมั่นใจสําหรับรายไดในอนาคต นอกจากนี้
ราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่องและการแข็งคาของเงินบาท ทําใหนักวิเคราะหสวนใหญ
คาดการณวาการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2550 จะอยูที่ระดับรอยละ 4.0 ลดลงจากป 2549
ซึ่งขยายตัวที่อัตรารอยละ 5.0 แมวาจะมีปจจัยบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง การเรงเบิกจาย
ของภาครัฐ รวมถึงแนวโนมเศรษฐกิจโลกซึ่ง IMF ระบุวายังคงขยายตัวในระดับสูง (IMF คาดการณ
วาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงจาก 2549 ที่รอยละ 5.4 เปนรอยละ 4.9 ในป
2550)
ความตองการใชน้ํามันของประเทศคาดวาจะปรับลดลงตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ระดับราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นและการใชพลังงานทดแทนประเภท Gasohol, Biodiesel และ
NGV ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ Gasohol เนื่องจากมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินประมาณ 2.5 ? 3.0
บาทตอลิตร สําหรับความตองการใชกาซธรรมชาติคาดวา จะขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของ
ภาคการผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนน้ํามันเตา และภาคขนสง สวนความตองการใชผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีคาดวาจะขยายตัวในระดับ 1.2-1.5 เทาของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แนวโนมราคาผลิตภัณฑทั้งราคาน้ํามันดิบ ราคาน้ํามันสําเร็จรูปและราคาผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีจะยังคงอยูในระดับสูงและผันผวน จากภาวะตลาดตึงตัวเนื่องจากความกังวลและ
/หรือปญหาดานอุปทานเปนหลัก อาทิ ความไมสงบทางการเมืองระหวางประเทศผูผลิตน้ํามัน
การหยุดซอมบํารุงและ/หรือปญหาดานเทคนิคของโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานปโตรเคมี
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