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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556 
 
1. ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อย 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 1 ของปี 2556 (Q1/2556) ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย จากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจที่เปราะบางของประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Economies) แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป จากการบริโภคและการลงทุนในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยในภาคอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
อัตราการว่างงานที่ปรับลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯและการที่
รัฐบาลสหรัฐฯสามารถหลีกเล่ียงภาวะหน้าผาทางการคลังได้บางส่วน โดยต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว จากวิกฤตหนี้สาธารณะที่ยืดเยื้อ ท า
ให้รัฐบาลจ าเป็นต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการขาดดุลของภาคการคลัง นอกจากนี้วิกฤตดังกล่าวได้
ลุกลามไปยังประเทศไซปรัส ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของกรีซ ดังนั้นเพื่อป้องกันการล้มละลายของภาค
ธนาคาร ไซปรัสจึงเป็นประเทศที่ 5 ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) จ านวน 1 หมื่นล้านยูโร ส าหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Developing and 
Emerging Economies) มีการขยายตัวชะลอลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ที่ภาคการส่งออกชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงการที่รัฐบาลชุดใหม่ของจีนหันมามุ่งเน้นการด าเนินนโยบายเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างสมดุล  ทั้งนี้ IMF ณ เดือน 
เมษายน 2556 ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2556 ลงเล็กน้อยจากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.3  

ตามรายงานของส านักงานพลังงานสากล ( International Energy Agency - IEA) ณ เดือนเมษายน 2556 ความ
ต้องการใช้น้ ามันของโลกใน  Q1/2556 อยู่ที่ระดับ 89.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจาก Q4/2555 ประมาณ 0.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
เนื่องจากราคาน้ ามันดิบที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ ามัน  อย่างไรก็ตาม จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่
เปราะบาง ท าให้ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลาย Q1/2556     แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศจะได้ออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ     อาทิเช่น การท่ีสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯมีมติผ่านร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลรวมทั้ง
การคงมาตรการ QE3 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของญี่ปุ่น เป็นต้น 

 ส าหรับราคาน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันดีเซล
ในช่วงฤดูหนาวของประเทศในแถบยุโรปและเอเชียเหนือเพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับ การเก็บสะสมปริมาณส ารองน้ ามันเบนซินก่อนเข้า
สู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวในสหรัฐฯส่งผลให้ราคาปรับเพิ่มขึ้น   นอกจากนี้  ยังมีปัจจัยหนุนจากอุปทานน้ ามันส าเร็จรูปที่ค่อนข้างตึงตัว
เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงปิดซ่อมบ ารุงโรงกล่ันประจ าปีในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชียช่วงปลาย Q1/2556  

ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ใน Q1/2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ตาม
ราคาน้ ามันดิบและแนฟทาที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอุปทานในเอเชียยังคงตึงตัว โดยในส่วนของราคากลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ราคา
เฉล่ียโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงการผลิตสินค้าฤดูร้อน  ขณะที่ราคากลุ่มผลิตภัณฑ์
เบนซินก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการของผลิตภัณฑ์ขั้นปลายมีมากขึ้น  

เศรษฐกิจไทยใน Q1/2556 ขยายตัวต่อเนื่องจาก Q4/2555 และ Q1/2555 เนื่องจากการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศยังคงปรับตัวดีขึ้น โดยเป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น นโยบายการเพิ่มรายได้และ
ค่าแรงขั้นต่ า โครงการรับจ าน าข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ภาคการส่งออกเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic and Social Development Board) ณ เดือน 
กุมภาพันธ์ 2556 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะขยายตัวร้อยละ 4.5-5.5  
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ปัจจัยตา่งๆ ดังกล่าวขา้งต้น ส่งผลให้ผลประกอบการ Q1/2556 เทียบกับ Q1/2555 สรุปได้ดังนี ้
     หน่วย : ล้านบาท 

 Q1/2556 Q1/2555 %เพิ่ม(ลด) 

ราคาน้ ามันดบิดูไบเฉลี่ย ($/bbl) 108.2 116.1 (6.8%) 
ยอดขาย 699,932 692,105 1.1%  
: ส ารวจและผลิตฯ 54,686 48,538 12.7%  
: ก๊าซ ฯ 1/ 131,754 117,798 11.8%  
: น้ ามัน 2/ 155,701 152,367 2.2%  
: การค้าระหวา่งประเทศ 3/ 402,403 417,113 (3.5%) 
: ปิโตรเคมี 4/ 23,431 19,108 22.6% 
: ถ่านหิน5/ 5,689 5,828 (2.4%) 
: อ่ืนๆ 6/ 954 877 8.8%  
: รายการระหว่างกัน (74,686) (69,524) (7.4%) 
EBITDA 57,378 58,664 (2.2%) 
: ส ารวจและผลติฯ 40,324 35,642 13.1%  
: ก๊าซ ฯ  12,631 15,963 (20.9%) 
: น้ ามัน 4,989 4,931 1.2%  
: การค้าระหว่างประเทศ (1,649) 284 n.m. 
: ปิโตรเคมี 746 476 56.7% 
: ถ่านหิน 1,247 1,199 4.0% 
: อ่ืนๆ  (1,147) 181 n.m. 
: รายการระหว่างกัน 237 (12) n.m. 
EBIT 39,717 43,425 (8.5%) 
: ส ารวจและผลติฯ 28,694 25,609 12.0%  
: ก๊าซ ฯ  9,264 12,632 (26.7%) 
: น้ ามัน  4,349 4,303 1.1%  
: การค้าระหว่างประเทศ    
- ไม่รวมผลกระทบจาก FX (1,652) 281 n.m. 

- รวมผลกระทบจาก FX 1,990 1,423 39.8% 
: ปิโตรเคมี 441 278 58.6% 
: ถ่านหิน (49) 474 n.m. 
: อ่ืนๆ  (1,567) (141) n.m. 
: รายการระหว่างกัน 237 (11) n.m. 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 17,661 15,239 15.9%  
ต้นทุนทางการเงิน 4,938 4,471 10.4%  
ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลี่ยน 6,744 2,931 n.m. 
ภาษีเงินได ้ 9,510 9,431 0.8% 
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธ ิ 36,105 37,535 (3.8%) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 7/ 12.64 13.14 (3.8%) 
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หมายเหตุ : /1 ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTTNGD) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจ ากัด (PTTLNG) และบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) และรวมบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จ ากัด (TTM (T)) บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จ ากัด (TTM 
(M)) และบรษิัท ผลติไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (DCAP) ตามสัดสว่นการถือหุ้น  

  /2 ประกอบด้วยธุรกิจน้ ามันบริษัทปตท.(กัมพูชา) จ ากัด (PTTCL) Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ากัด (PTT TANK) และบรษิัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRB) ซึ่งรวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด (TLBC) ที่ PTTRB และบริษัทถือหุ้นรวมกันใน
สัดสว่นร้อยละ 100 
/3 ประกอบด้วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ และบรษิัท ปตท.ค้าสากล จ ากดั (PTTT)  

/4 ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (PTTPM) บริษัท พทีีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) และรวมบรษิัท พีทีที อา
ซาฮี เคมิคอลจ ากัด (PTTAC) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด (PTTMCC) ตามสัดสว่นการถือหุ้น 

/5 ประกอบด้วย Sakari Resources Ltd. (SAR) และ International Coal Holdings Limited (ICH) ซึ่ง PTT Mining Limited (PTTML) 
(บริษัทย่อยของบริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (PTTI)ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.58 และ 100 ตามล าดับ 

/6 ประกอบด้วยบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) บริษัท ปตท. กรีน เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากัด (PTTGE) และบริษัท พีททีี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (PTTI) 

 /7 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธทิี่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 

 
1.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำนของ ปตท.และบริษทัย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 
 ในไตรมาส 1 ปี 2556 (Q1/2556) ปตท. และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 699,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ไตร
มาส 1 ปี 2555 (Q1/2555) ร้อยละ 1.1 ส่วนใหญ่เป็นผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเกือบทกุผลิตภัณฑ์ ขณะทีร่าคาเฉล่ียของ
น้ ามันดิบดูไบปรับลดลงจาก 116.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q1/2555 เป็น 108.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q1/2556 
(ลดลงร้อยละ 6.8) ส่งผลใหก้ าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษเีงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย รวมทั้งค่าใช้จา่ยอื่นและ
รายได้อื่นที่ไม่เกีย่วข้องกับการด าเนินงาน (EBITDA) ลดลงจ านวน 1,286 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.2 ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นผลมา
จากผลประกอบการท่ีลดลงของหน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาตจิากต้นทุนก๊าซทีเ่พิ่มสูงขึ้น โดยใน Q1/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 10,151 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทยีบกับ Q1/2555 จากผลการด าเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจการกล่ันท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีลดลง เนื่องจากมีก าไรจากสต็อกน้ ามันน้อยลง แม้วา่ส่วนต่างราคาน้ ามันส าเรจ็รูปและ
น้ ามันดิบ (GRM) เพิม่สูงขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ อย่างไรกต็าม ใน Q1/2556 ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีสายอะโรเม
ติกส์มีผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้น จากสว่นต่างระหวา่งราคาผลิตภัณฑ์และวัตถดุิบ (Spread Margin) ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์พาราไซลีนและเบนซีน เนื่องจากอุปทานพาราไซลีนยังคงตึงตัวจากความต้องการโพลีเอสเตอร์ในจีนที่เพิ่มมากขึ้นตาม
การขยายตวัของเศรษฐกิจ รวมทั้งจากการเริ่มด าเนินการผลิตของโรงสไตรีนโมโนเมอร์ในประเทศจีน จึงท าให้ความต้องการสารเบน
ซีนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น จากปรมิาณขายที่เพิ่มสงูขึ้นตามอัตราการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น  ประกอบกับ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ LLDPE และ HDPE อย่างไร
ก็ดี ใน Q1/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 6,744 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก Q1/2555 ที่มีก าไรจาก
อัตราแลกเปล่ียน จ านวน 2,931 ล้านบาท ในขณะท่ี ใน Q1/2556 ปตท.และบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายภาษเีงินได้ จ านวน 9,510 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2555 จ านวน 79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.8 ส่งผลให้ใน Q1/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมกี าไรสุทธิ
ลดลง 1,430 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.8 จากก าไรสุทธิ 37,535 ล้านบาทใน Q1/2555 (หรือคิดเป็น 13.14 บาทต่อหุ้น) เป็น
ก าไรสุทธิ 36,105 ล้านบาทใน Q1/2556 (หรือคิดเป็น 12.64 บาทต่อหุ้น)  
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1.2 ผลกำรด ำเนนิงำนของ ปตท.และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 
 1.2.1 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊ำซธรรมชำติ 

 ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 
ใน Q1/2556 ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มีรายได้จากการขายจ านวน 54,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,148 

ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จาก Q1/2555 ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เพิ่มขึ้น โดย
ปริมาณขายเฉล่ียเพิม่ขึ้นจาก 253,411 บาร์เรลเทยีบเท่าน้ ามันดบิต่อวันใน Q1/2555 เป็น 291,476 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบตอ่
วันใน Q1/2556 ซึ่งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการบงกช โดยแหล่งบงกชใตเ้ริ่มผลิตตามก าหนดในสัญญาซื้อขายใน
เดือนมิถุนายน 2555 ในขณะที่แหล่งบงกชเหนือมีปรมิาณขายกา๊ซฯและคอนเดนเสทเพิ่มขึน้จากการเรยีกซื้อก๊าซฯในปรมิาณที่
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1/2555 นอกจากนี้ยังมาจากโครงการเอส 1 และโครงการเวียดนาม 16-1 ที่ปริมาณขายเพิม่ขึ้นจากหลุมการ
ผลิตใหม่ใน Q1/2556 อย่างไรกต็าม ปริมาณการขายของโครงการพ้ืนท่ีพัฒนารว่มไทย-มาเลเซยี-บี 17 (MTJDA-B17) ลดลง จาก
การปิดซ่อมแซมท่อขนส่งกา๊ซฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2556 นอกจากนี้ ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้
ร้อยละ 3.5 จาก 64.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามนัดิบใน Q1/2555 เป็น 67.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบใน Q1/2556 จากราคาขายกา๊ซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น 

EBITDA ใน Q1/2556 จ านวน 40,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2555 จ านวน 4,682 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.1 อันเป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นดงักล่าวข้างต้น แมว้่าใน Q1/2556 ค่าภาคหลวงและคา่ตอบแทน
ส าหรับปิโตรเลียมเพิม่ขึ้น 707 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น 

EBIT ใน Q1/2556 จ านวน 28,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2555 จ านวน 3,085 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 
เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แม้วา่คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึ้น ส่วนใหญจ่ากโครงการบงกช โครงการเวยีดนาม 
16-1 และโครงการเอส 1 ตามสินทรัพย์พร้อมใชง้านและตามการผลิตที่เพิ่มขึ้น  

 
 หนว่ยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 
ใน Q1/2556 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขาย 131,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,956 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ11.8 จาก Q1/2555 เนื่องจาก 
- ปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียเพิ่มขึ้นจ านวน 411 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (mmcfd) จาก 4,284 mmcfd ใน 

Q1/2555เป็น 4,695 mmcfd ใน Q1/2556 (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 โดยหลักเพิ่มขึ้น
ในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะลูกค้า EGAT และ SPP อีกทั้งโรงแยกก๊าซฯทีร่ับก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้น ใน Q1/2556 ราคาขายก๊าซ
ธรรมชาติเฉล่ียเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้ายกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับ Q1/2555 ตามราคาน้ ามันเตาที่ใช้อ้างอิง 

  รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนดิเป็นดงันี้ 
หน่วย  : ตัน Q1/2556 Q1/2555 % เพิ่ม (ลด) 

LPG  676,014 691,505 (2.2%) 
ก๊าซอเีทน 552,450 467,821 18.1% 
ก๊าซโพรเพน 219,994 130,497 68.6% 
ก๊าซโซลีนธรรมชาต ิ 183,765 167,129 10.0% 
รวม 1,632,223 1,456,952 12.0% 
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รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็นดังนี้ 

 
หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน Q1/2556 Q1/2555 % เพิ่ม (ลด) 

LPG 1/, 4/    920    1,037  (11.3%) 
Ethylene2/ 1,395    1,251  11.5% 
Propylene2/ 1,306    1,281  2.0% 
High Density Polyethylene 2/ 1,482    1,395  6.2% 
Polypropylene 2/ 1,539    1,428  7.8% 
Naphtha 3/    887      940  (5.6%) 

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

โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ าหน่าย) ไว้ที่ 10.6101 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง.
ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ โรงกลั่นฯ ไว้
เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และให้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า   

 
- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซ

ธรรมชาติ)  เพิ่มขึ้นจาก 1,456,952 ตัน ใน Q1/2555 เป็น 1,632,223 ตัน ใน Q1/2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยเพิ่มมากใน
ผลิตภัณฑ์โพรเพนและอีเทน โดยมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ (Utilization rate) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ใน Q1/2555 
โรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 6 หยุดด าเนินงานเพื่อตรวจสอบตามระยะเวลารับประกัน (Warranty Shutdown) จ านวน 30 วัน ในขณะที่ 
Q1/2556 โรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 2 มีการหยุดซ่อมบ ารุงเป็นเวลา 20 วันและโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 1 มีการลดก าลังการผลิตเป็นเวลา 
14 วัน 

- ราคาผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ในตลาดโลกที่มีการ
ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันและภาวะเศรษฐกิจ 

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในไตรมาสนี้มีจ านวน 12,631 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก Q1/2555 จ านวน 3,332 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 20.9 สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุน Feed cost ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ส่งผลให้ก าไรจากการขายของโรงแยกก๊าซฯลดลง 
ขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซฯเพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมีแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าต้นทุนประกอบกับ นอกจากนี้
ธุรกิจ NGV ขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขายปลีก NGV ยังถูกตรึงราคาไว้ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม (ยกเว้นรถขนส่งสาธารณะที่
ยังคงได้รับเงินชดเชยในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม โดย ปตท. รับภาระ)  ณ 31 มี.ค. 2556 รัฐบาลคงค้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้ ปตท. 
เป็นจ านวน 5,112 ล้านบาท อีกทั้งก าไรจากการขายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงตามราคาน้ ามันเตาที่อ้างอิงรวมถึง
ต้นทุนก๊าซฯที่เพิ่มสูงขึ้น EBIT ในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 9,264 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2555 จ านวน 3,368 ล้านบาท 
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1.2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 
 หนว่ยธุรกิจน้ ำมัน 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 

      ใน Q1/2556 หน่วยธุรกิจน้ ามัน  มีรายได้จากการขาย 155,701 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  3,334 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.2 จาก Q1/2555 เป็นผลมาจากปริมาณขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 285 ล้านลิตรหรือร้อยละ 5.0 จาก 5,671 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 
391,996 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2555 เป็น 5,956 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 416,278 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้เพิ่มมากในกลุ่มอากาศยาน
ดีเซลและเบนซิน แม้ว่าราคาขายน้ ามันปรับลดลง โดยราคาเฉล่ียของน้ ามันดิบดูไบลดลงจาก 116.1  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 
Q1/2555 เป็น 108.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน Q1/2556 

EBITDA ใน Q1/2556 มีจ านวน 4,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2555 จ านวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 
โดยก าไรจากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนและอากาศยานเพิ่มขึ้น ขณะที่ก าไรจากการขายกลุ่มเบนซินและดีเซลลดลง
เช่นเดียวกับ EBIT ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 4,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 46 ล้านบาทจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น  

 
 หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556  เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 

  ใน Q1/2556 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศมีรายไดจ้ากการขาย  402,403  ล้านบาท ลดลง  14,710 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 3.5 จาก Q1/2555 เนื่องจากราคาขายน้ ามันปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายในไตร
มาสนี้เพิ่มขึ้น 257 ล้านลิตรหรือร้อยละ 1.6 จาก 16,355 ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,130,461 บาร์เรลต่อวันใน Q1/2555 เป็น 16,612 
ล้านลิตรหรือเทียบเทา่ 1,160,983 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสนี้ ทั้งนี้ปริมาณการขายส่วนใหญ่เพิม่ขึ้นจากธุรกรรมซื้อขายน้ ามันดบิ
และน้ ามันส าเรจ็รูปในตา่งประเทศ (out-out) ขณะที่การน าเข้าน้ ามันดิบให้โรงกล่ันลดลง 
 แม้วา่ใน Q1/2556 EBITDA จะมีผลขาดทุนจ านวน 1,649 ล้านบาท หากพิจารณา EBIT ซึ่งรวมผลจากอัตรา
แลกเปล่ียนแล้วจะมีผลก าไรจ านวน 1,990 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 567 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลก าไรจากการขายคอนเดนเสทและ
น้ ามันดิบในประเทศเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายที่เพิม่ขึ้น 
 

 ธุรกิจปิโตรเคมี 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 
ใน Q1/2556 บริษัทย่อยของ ปตท. ที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมมีีรายได้จากการขายจ านวน 23,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จาก Q1/2555 จ านวน 4,323 ล้านบาทหรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 22.6 สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ PTTPM 
(บริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม)ี เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับ Q1/2555 ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

EBITDA ใน Q1/2556 มีจ านวน 746 ล้านบาท และ EBIT มีจ านวน 441 ล้านบาท โดย EBITDA ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น
จ านวน 270 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 56.7 ในขณะท่ี EBIT เพิ่มขึ้นจ านวน 163 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.6 เมื่อเทียบกบั 
Q1/2555 

 ธุรกิจถ่ำนหิน 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 
ใน Q1/2556 มีรายได้จากการขายจ านวน 5,689 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2555 จ านวน 139 ล้านบาทหรือลดลงร้อย

ละ 2.4 เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียลดลงร้อยละ 19.3 จาก 94.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัใน Q1/2555 เหลือ 76.5 เหรียญ
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สหรัฐฯ ต่อตันใน Q1/2556  แม้ว่าปริมาณขายจากเหมือง Sebuku และ Jembayan เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จาก 2.0 ล้านตัน ใน 
Q1/2555 เป็น 2.5 ล้านตันใน Q1/2556  

EBITDA ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก 1,199 ล้านบาท ใน Q1/2555 เป็น 1,247 ล้าน
บาท ใน Q1/2556 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลดลง 405 ล้านบาท เนื่องจากใน Q1/2555 มีค่าใช้จ่ายเปิดพื้นที่เหมือง
ใหม่บริเวณเหมือง Jembayan อย่างไรก็ตาม EBIT ใน Q1/2556 ขาดทุนจ านวน 49 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2555 ซึ่งมีก าไร
จ านวน 474 ล้านบาท เนื่องจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 571 ล้านบาท จากการเริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพย์แหล่ง 
Northern Lease ในเหมือง Sebuku ที่เริ่มด าเนินการผลิตตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2555 

 
1.3 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและก ำไรสทุธิ  

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 
: ใน Q1/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 36,105 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/2555 จ านวน 1,430 ล้านบาทหรือ

ลดลงร้อยละ 3.8 ทั้งนี้นอกจากผลประกอบการท่ีลดลงของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังเป็นผลมาจาก 
: ใน Q1/2556 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 246 ล้านบาท จาก 10,397 ล้านบาท ใน Q1/2555 

เป็น 10,151 ล้านบาทใน Q1/2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
- ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกล่ันลดลง โดยค่าการกล่ันของโรงกล่ัน (รวมผลก าไร/ขาดทุนจาก 

สต๊อกน้ ามันและการท า Hedging ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกล่ันของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 8.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ใน Q1/2555 เหลือ 5.74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน Q1/2556 เนื่องจากใน Q1/2556 มีผลก าไรจากสต็อกน้ ามันลดลงมากเมื่อ
เทียบกับ Q1/2555  

- ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น จากส่วนต่างระหว่างราคา
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Spread Margin) ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์พาราไซลีนและเบนซนีจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีน ในขณะที่ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์เบนซีนดีขึ้น จากอุปทานที่ค่อนข้างตึงตัวใน
สหรัฐฯ และยุโรป จากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ (Reformate และ Pygas) รวมถึงกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น จากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากใน Q1/2555 มีการหยุดผลิตของโรง
โอเลฟินส์ I4/2 และโรง PTTPE  เป็นเวลา 33 วัน และ 13 วัน ตามล าดับ จากเหตุขัดข้องทางเทคนิคของโรงงานไฟฟ้าประกอบกับ 
Spread Margin ของผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ LLDPE และ HDPE 

: ใน Q1/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 6,744 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก Q1/2555 ที่มี
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 2,931 ล้านบาท  

: ใน Q1/2556 ปตท. และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเพิม่ขึ้น 467 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 จาก 4,471 
ล้านบาท ใน Q1/2555 เป็น 4,938 ล้านบาทใน Q1/2556 

: ภาษเีงินไดใ้น Q1/2556 จ านวน 9,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพยีงเล็กน้อย จ านวน 79 ล้านบาทหรอืคิดเป็นร้อยละ 0.8 
จาก Q1/2555 ส่วนใหญ่จากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทีเ่พิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. 
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ส าหรับรายละเอียดส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท Q1/2556 Q1/2555 % เพิ่ม(ลด) 
บริษัทร่วมธุรกจิการกล่ัน 3,826 5,231 (26.9%) 
บริษัทร่วมธุรกจิปิโตรเคม ี 5,837 4,998 16.8% 
บริษัทร่วมธุรกจิน้ ามัน 163 150 8.7% 
บริษัทร่วมธุรกจิกา๊ซ 299 52 n.m. 
บริษัทร่วมธุรกจิอื่น 26 (34) n.m. 
รวม 10,151 10,397 (2.4%) 
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2. กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินของ ปตท. และบริษัทยอ่ย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2555 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
แสดงได้ดงันี้ 

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ 31 มี.ค. 56 31 ธ.ค. 55 เพิ่ม / (ลด) % เพิ่ม(ลด)

สินทรัพย์หมุนเวียน 501,239 472,146 29,093 6.2                  

เงินลงทนุเผื่อขาย เงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 260,180 250,813 9,367 3.7

ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 652,338 650,561 1,777 0.3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 249,340 255,991 (6,651) (2.6)

รวมสินทรัพย์ 1,663,097 1,629,511 33,586 2.1

หน้ีสิน

หนีส้ินหมุนเวียน 350,662 341,060 9,602 2.8

เงินกู้ยืมระยะยาว(รวมเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 432,787 437,344 (4,557) (1.0)

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 127,202 121,211 5,991 4.9

รวมหน้ีสิน 910,651 899,615 11,036 1.2

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ส่วนของบริษัทใหญ่ 629,761 604,016 25,745 4.3

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 122,685 125,880 (3,195) (2.5)

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 752,446 729,896 22,550 3.1

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,663,097 1,629,511 33,586 2.1

งบการเงินรวม

 
สินทรัพย์ 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 ปตท.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์มูลคา่รวมทัง้ส้ิน 1,663,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป ี

2555 จ านวน 33,586 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
: สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 29,093 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 โดยหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดเพิ่มขึ้น 19,207 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 7,521 ล้านบาท 
 : เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 9,366 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 สาเหตุ

หลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมส าหรับงวด Q1/2556 จ านวน 10,151 ล้านบาท  
: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 1,777 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ส่วนใหญเ่ป็นผลมาจากการลงทุนเพิม่ใน

สินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ.ในโครงการซอติก้า โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย โครงการอาทติย์ 
โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการบงกช 

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 6,651 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.6 จากสินทรัพย์ไม่มตีัวตนของ ปตท.สผ. และ
สินทรัพย์เหมืองของ PTTI ที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท โดย
ค่าเงินบาทแขง็คา่ขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2555 หากไม่รวมผลกระทบจากการแปลงคา่ฯ ดังกล่าว สินทรัพย์ไม่มีตวัตนของ 
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ปตท.สผ.เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในโครงการท่ีอยูใ่นระยะส ารวจ ได้แก่ โครงการพม่าเอ็ม 3 เอ็ม 11 และโครงการแอลจีเรยี ฮาสสิ 
เบอร์ ราเคซ 

 
หน้ีสิน 
ณ วันท่ี 31มีนาคม 2556 ปตท.และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 910,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2555จ านวน 

11,036 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 9,602 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 
สาเหตุหลักจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจ านวน 9,327 และ 
6,865 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะท่ีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ลดลงรวมจ านวน 8,523 ล้านบาท 

เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มจี านวน 432,787 ล้านบาทลดลง 4,557 ล้าน
บาทหรือลดลงร้อยละ 1.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งคา่ขึ้นเมือ่เทียบกับส้ินปี 2555 ส่งผลให้เงินกู้ยมืและหุ้นกู้สกลุ
เงินตา่งประเทศที่แปลงค่าเป็นเงนิบาท มีมูลค่าลดลง 10,404  ล้านบาท รวมทัง้มีการช าระคืนพันธบัตร ปตท. และเงินกู้ยมืสกุลบาท
ของปตท. 1,500 ล้านบาท และการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวของ PTTI 1,260 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม มีการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาว
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของ ปตท. จ านวน 9,135 ล้านบาท ทั้งนี ้เงินกู้ยมืระยะยาวและหุ้นกู้จ าแนกตามก าหนดระยะเวลาช าระคนื
ได้ดังนี ้

 หน่วย : ล้านบาท 
ก าหนดช าระคืน 

(นบัจากวนัที ่31 มี.ค. 2556)

ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภายใน 1 ปี 

(31 มี.ค. 2557)

27,935.71 5,003.83 2,531.51 659.44 626.69 542.63 450.00 250.00 130.81 52.81 100.80 38,284.23

เกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 2 ปี 31,827.61 11,696.39 3,926.43 659.44 626.69 542.53 450.00 300.00 130.81 52.81 100.80 50,313.51
เกนิ 2 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 93,008.06 51,620.69           54.95 1,763.03 1,880.06 3,401.79 1,350.00 450.00 392.44 74.83 50.40 154,046.25
เกนิ 5 ปี 137,988.95 42,856.44                   -   4,585.72 1,875.61                      -   1,737.50                   -   287.13 151.10               -   189,482.45

รวม 290,760.33 111,177.35 6,512.89 7,667.63 5,009.05 4,486.95 3,987.50 1,000.00 941.19 331.55 252.00 432,126.44

หมายเหต:ุ ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงินจ านวน 660.82 ล้านบาท 
 

เงินกูย้ืม (รวมเงินกู้ หุ้นกู้และพันธบัตรท้ังที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วันท่ี 31มีนาคม 2556 
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตา่งประเทศ ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 
เงินกูย้มืระยะยาว ปตท.    ปตท.สผ.   PTTI TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo    PTTPL    DCAP   TTM(M)   PTTNGD รวม

สกลุเงินบาท    186,547.86      24,196.07                 -                   -                   -      2,385.28     3,987.50    1,000.00    941.19               -          252.00    219,309.90 

สกลุเงินตา่งประเทศ    104,212.47      86,981.28    6,512.89    7,667.63    5,009.05    2,101.67                   -                   -                -       331.55                  -      212,816.54 

รวม    290,760.33    111,177.35    6,512.89    7,667.63    5,009.05    4,486.95     3,987.50    1,000.00    941.19     331.55        252.00    432,126.44 

สดัสว่นเงินกูร้ะยะยาวสกลุ

ตา่งประเทศตอ่ยอดเงินกู้

ระยะยาวทั้งหมด (%)

35.84% 78.24% 100.00% 100.00% 100.00% 46.84%                   -                   -                -   100.00%                  -   49.25%

 
 
ทั้งนี้ เงินกูย้ืม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จ านวน 6,000 ล้านบาท ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง 
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หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 5,991 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยหลักมาจากประมาณการหนี้สิน
ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในโครงการบงกช 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31มีนาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ านวนรวม 752,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2555 จ านวน 22,550 

ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากก าไรสะสม 36,105 ล้านบาท จากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อยส าหรับงวด 
Q1/2556 ในขณะท่ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุลดลง 3,195 ล้านบาท 

 
สภาพคล่อง 
สภาพคล่องของ ปตท.และบริษทัย่อยส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 มีกระแสเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธจิ านวน 19,207 ล้านบาท โดย ปตท.และบริษัทย่อยมเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่ยกมา
จากปี 2555 จ านวน 136,924 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเทา่กับ 156,131 ล้านบาท 
ทั้งนี้ รายละเอยีดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

 
จ านวน (ล้านบาท)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 43,468                
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (30,373)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,205
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (2,145)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 52
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด-สุทธิ 19,207
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 136,924
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันปลายงวด 156,131

 
 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานมีจ านวน 43,468 ล้านบาท มาจากก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ตาม

งบก าไรขาดทุนจ านวน 36,105 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
โดยรายการหลักที่มีผลใหก้ระแสเงินสดเพิม่ขึ้น ได้แก่ ค่าเส่ือมราคา คา่สูญส้ิน และค่าตดัจ าหน่ายรวมจ านวน 17,661 ล้านบาท 
ภาษีเงินได้จ านวน 9,510 ล้านบาท ก าไรส่วนท่ีเป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 6,959 ล้านบาท และดอกเบี้ยจา่ย
จ านวน 4,445 ล้านบาท ส าหรับรายการหลักที่มีผลให้กระแสเงนิสดลดลง ได้แก่ ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มจ านวน 
10,151 ล้านบาท ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิจ านวน 1,611 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ านวน 666 ล้านบาท  
รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงานสุทธิท่ีมีผลให้กระแสเงินสดลดลงจ านวน 17,779 ล้านบาท และมีเงินสดจา่ยภาษี
เงินได้และดอกเบี้ย จ านวน 2,585 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนมีจ านวน 30,373 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
: เงินจา่ยลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ านวน 28,502 ล้านบาท เป็นผลจากการ

ลงทุนเพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนรวมจ านวน 21,812 ล้านบาท 
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ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอตกิ้า โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการอาทิตย์ โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี 
และโครงการคอนแทร็ค 4 นอกจากนีย้ังรวมถงึการลงทุนในโครงการของ ปตท. จ านวนรวม 5,768 ล้านบาท โครงการหลักไดแ้ก่
โครงการระบบท่อเส้นที่ 4 โรงผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม โครงการก่อสร้างเครื่องเพิ่มความดันในทะเลและงาน Offshore 
Compressor  

: เงินจา่ยลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มขึ้น 1,286 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเงินฝากประจ ามากกวา่ 3 
เดือนของ ปตท. และพันธบัตรรัฐบาลของ PTTNGD 

: เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม จ านวน 441 ล้านบาทส่วนใหญ่จากการท่ี PTT Mining Limited 
(PTTML) (บริษัทย่อยของบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTTI) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน Sakari 
Resources Ltd. (SAR) อีกร้อยละ 0.95 ท าให้ถือหุ้นรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.58 รวมทั้งการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทร่วมในกลุ่ม PTTI 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 8,205 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการออกตั๋วเงินจ่ายและการเบิก
เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของ ปตท. จ านวนรวม 30,410 ล้านบาท  อย่างไรก็ดี มีการจ่ายคืนตั๋วเงินจ่าย เงินกู้สกุล
เงินบาทและพันธบัตรของปตท. จ านวนทั้งสิ้น 13,775 ล้านบาท รวมทั้งการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันของ PTTT และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวของ PTTI จ านวน 3,084 ล้านบาท และ 1,260 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยจ่าย 4,362 ล้านบาท 

 
 อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท.และบริษัทย่อยเปน็ดังนี้ 

อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้น หน่วย Q1/2556 Q1/2555 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น ร้อยละ 7.88 8.36 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ ร้อยละ 5.06 5.31 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย เท่า 11.73 9.61 
ก าไรต่อหุ้น  บาท/หุ้น 12.64 13.14 

 
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 31 มี.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.29 1.24 
อัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.05 1.02 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.21 1.23 

 
3. แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมในไตรมำส 2 ปี 2556 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ปี 2556 (Q2/2556) คาดว่าจะขยายตัวมากกว่า Q1/2556 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯจะยังคง
ได้รับแรงหนุนจากการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดงบประมาณโดยอัตโนมัติ 
(Sequestration) ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556  ส าหรับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่มี
แนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ที่การบริโภคภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งรัฐบาลท้องถิ่นจะมีการเริ่ม
ลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรอาจหดตัวลง แม้ว่าธนาคารกลางยุโรปได้ปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเพื่อพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตาม  ซึ่งโดยรวมตลาดมีปัจจัยเส่ียงที่ต้องจับตามอง คือ ผลกระทบจากการปรับ
ลดงบประมาณรายจ่ายของสหรัฐฯและกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร และการเจรจาเพื่อปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ซึ่ง



 

13 

อาจมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจต้องแลกกับการปรับลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจท าให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ ากว่าที่
คาดการณ์ได้ 

ส าหรับแนวโน้มราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q2/2556 คาดว่าจะเฉล่ียลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 100-105 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกจากปัญหาหนี้ยุโรป รวมทั้งการที่ IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปีน้ีลง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันของโลกลดลง นอกจากนี้อุปทานจากการผลิตของกลุ่ม Non-OPEC ที่คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ ามันอีกด้วย ในส่วนของราคาน้ ามันส าเร็จรูป คาดว่าจะลดลงจาก Q1/2556 ตามราคา
น้ ามันดิบและจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นหลังจากโรงกล่ันหลายแห่งกลับมาด าเนินการได้หลังช่วงปิดซ่อมบ ารุงประจ าปีช่วงปลาย 
Q2/2556 ประกอบกับส้ินสุดฤดูหนาว  

ราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ใน Q2/2556 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง ตามราคาน้ ามันดิบและแนฟทาที่คาดว่าจะปรับลดลง  
ประกอบกับอุปสงค์ลดลงท่ามกลางความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงและราคาโพลีโพรพิ
ลีนคาดว่าจะปรับลง เช่นเดียวกับราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ โดยราคาเบนซินมีแนวโน้มลดลงจากสภาวะอุปทานล้นตลาด  และ
ราคาพาราไซลีนคาดว่าจะปรับลดลง ตามสภาพตลาดโพลีเอสเตอร์ของจีนท่ีปรับตัวเชิงลบ 

เศรษฐกิจไทยใน Q2/2556 คาดว่าจะขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจะเริ่ม
ส่งผลกระทบต่อการส่งออก แต่การบริโภคและการลงทุนในประเทศจะยังคงเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยเส่ียงที่ต้องจับตามอง คือ ความผันผวนของเงินทุนไหลเข้าทีจ่ะส่งผลต่อค่าเงินบาท และ ความคืบหน้าในการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆของรัฐบาล  

แนวโน้มการใช้พลังงานของไทยใน Q2/2556 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น ตามจ านวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการส่ง
มอบรถในโครงการรถคันแรก  ประกอบกับราคาขายปลีกน้ ามันทีป่รับตัวลดลงตามราคาน้ ามันอ้างอิง   และจากสถานการณ์เแหล่ง
ยาดานา ประเทศพม่า หยุดส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่วันที่ 5-12 เมษายน 2556 ท าให้ กฟผ. ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าโดยใช้น้ ามันเตา
และดีเซลทดแทน 


