วันที่/เวลา : 11/05/2549 21:06
PTT :

วิเคราะหฐานะทางการเงินของ ปตท. และ บริษท
ั ยอย Q1/2549

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2549 เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548
1.
ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษท
ั ยอย
ในไตรมาสที่ 1 ป 2549 (Q1/2549) ราคาน้ํามันในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้น
อยางมาก ประกอบกับอัตราเงินเฟอทีย
่ งั ทรงตัวในระดับสูง การแข็งคาของเงินบาท
และการเพิม
่ สูงขึน
้ ของอัตราดอกเบีย
้ ซึง่ สงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ อยางไรก็ตาม ปริมาณการใชปโ ตรเลียมโดยรวมของประเทศยังคง
เพิ่มสูงขึ้น กอปรกับใน Q1/2549 ปตท.ไดรวมงบการเงินของบริษท
ั ยอย
เพิ่มขึ้น 1 แหง ไดแก บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)
ซึ่ง ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50.03 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 เปนตนมา
มีผลใหใน Q1/2549 ปตท.และบริษท
ั ยอยมีรายไดจากการขายและการใหบริการจํานวน
270,371 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2548 (Q1/2548) จํานวน 80,248
ลานบาท หรือคิดเปน 42.2% มีกําไรกอนหักดอกเบี้ยภาษี คาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย รวมทั้งคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 36,766 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2548
จํานวน 11,872 ลานบาท หรือคิดเปน 47.7% มีกําไรสุทธิจํานวน 23,723 ลานบาท
ลดลงจาก Q1/2548 จํานวน 2,273 ลานบาท หรือคิดเปน 8.7% โดยใน Q1/2549 ปตท.
และบริษท
ั ยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง 4,987 ลานบาท ในขณะที่ใน
Q1/2548 มีกา
ํ ไรจากการปรับโครงสรางหนีข
้ องบริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด
(มหาชน) (RRC) จํานวน 5,417 ลานบาท
ทัง้ นี้ ผลประกอบการ Q1/2549 เทียบกับ Q1/2548
จําแนกตามสวนงาน สรุปได ดังนี้
Q1/2549

Q1/2548

หนวย : ลานบาท

เพิ่ม (ลด)
ยอดขาย
270,371 190,122 80,248 42.2%
: น้ํามัน 1/
235,138 162,722 72,416 44.5%
: กาซ ฯ 2/
56,187
46,915 9,272 19.8%
: ปตท.สผ.
18,397
11,572 6,825 59.0%
: การกลัน
่ 3/
44,499
31,676 12,823 40.5%
: ปโตรเคมี 4/
17,615
1,711 15,903 929.2%
: อืน
่ ๆ 5/
: รายการระหวางกัน (101,465) (64,474) (36,991)
EBITDA
36,766
24,894 11,872 47.7%
: น้ํามัน 1/
2,627
2,089
538 25.8%
: กาซ ฯ 2/
10,481
9,879
602 6.1%
: ปตท.สผ.
15,730
10,032 5,698 56.8%
: การกลัน
่ 3/
2,924
3,346
(422) (12.6%)
: ปโตรเคมี 4/
5,552
21 5,532 26,904.5%
: อืน
่ ๆ 5/
(234)
(111)
(123) (111.2%)

: รายการระหวางกัน (314)

Q1/2549
EBIT
30,704
: น้ํามัน 1/
2,112
: กาซ ฯ 2/
9,295
: ปตท.สผ.
12,533
: การกลัน
่ 3/
2,480
: ปโตรเคมี 4/
4,908

(362)

48

Q1/2548
เพิ่ม (ลด)
21,220 9,484
44.7%
1,582
530
33.5%
8,718
576
6.6%
8,004 4,528
56.6%
3,338 (859)
(25.7%)
(42) 4,950
11,751.4%

: อืน
่ ๆ 5/
(244)
: รายการระหวางกัน
(378)
กําไรสุทธ
23,723

(115) (130)
(113.2%)
(266) (111)
25,996 (2,273)
(8.7%)

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/ รวมบริษท
ั ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด บริษท
ั ทรานส ไทย-มาเลเซีย
(มาเลเซีย) จํากัด และบริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)
ตามสัดสวนการถือหุน และรวมบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) นอกจากนัน
้ ยังไดรวม
บริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548
3/ รวมงบการเงินบริษท
ั โรงกลัน
่ น้าํ มันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)
4/ รวมงบการเงินบริษท
ั บางกอกโพลีเอททีลน
ี จํากัด (BPE) และ
บริษัท พีทีที โพลีเอททีลีน จํากัด (PTTPE) และรวมบริษท
ั พีทท
ี ี โพลีเมอร
มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ตั้งแต Q3/2548 นอกจากนัน
้ ยังไดรวม
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษท
ั
พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548
5/ รวมงบการเงินบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo)
กลุมธุรกิจน้ํามัน (รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) และธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ (Oil Trading)) มีรายไดจากการขายใน Q1/2549 จํานวน 235,138
ลานบาท เพิ่มขึ้น 72,416 ลานบาทหรือคิดเปน 44.5% อันเนือ
่ งมาจากราคาขายท
ี่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
และปริมาณขายใน Q1/2549 ที่เพิ่มสูงขึ้น 330 ลานลิตร หรือคิดเปน 2.4% จาก
13,526 ลานลิตร หรือเทียบเทา 945,308 บารเรลตอวันใน Q1/2548 เปน 13,856
ลานลิตร หรือเทียบเทา 968,371 บารเรลตอวันใน Q1/2549 โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณขายน้ํามันในประเทศ โดยเฉพาะในสวนของน้ํามันเตา
น้าํ มันอากาศยานและ LPG
?

กลุมธุรกิจน้ํามันมี EBITDA จํานวน 2,627 ลานบาทใน Q1/2549 เพิ่มขึ้น
538 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 25.8% จาก Q1/2548 ทั้งนี้สาเหตุหลักเนือ
่ งจาก
กําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณขาย และการเพิ่มขึ้นของกําไร

ตอหนวยของบางผลิตภัณฑ ประกอบกับรายไดอน
่ื จากการดําเนิน
งานก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจายขายและบริหารก็เพิ่มขึ้น
ใน Q1/2549 มีจํานวน 2,112 ลานบาท เพิ่มขึ้น 530 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 33.5% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในสวนของ EBITDA ในขณะที่
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย

EBIT

กลุม
 ธุรกิจกาซธรรมชาติ
รายไดจากการขายใน Q1/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2548 จํานวน 9,272 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้น 19.8% เนื่องจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติทไ
่ี ดจากหนวยควบคุม
จุดกลัน
่ ตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 46 ลานลูกบาศกฟต
ุ ตอวัน
(mmcfd) จาก 2,970 mmcfd ใน Q1/2548 เปน 3,016 mmcfd ใน Q1/2549
(ทีค
่ า ความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟต
ุ )หรือเพิ่มขึน
้ 1.5% ซึ่งสวน
ใหญเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงแยกกาซฯ จากกําลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้น และลูกคาอุตสาหกรรม ในขณะที่ราคาจําหนายกาซฯ ก็สูงขึ้น
ตามตนทุนการซื้อกาซฯ ที่สูงขึ้น
- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก803,118 ตันใน
Q1/2548 เปน 932,567 ตัน ใน Q1/2549 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.
ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 46,978 ตัน ใน Q1/2548 และ 33,019
ตัน ใน Q1/2549 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 16.1% โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นของทุกผลิตภัณฑยกเวนกาซโพรเพนที่ลดลง เนื่องจากโรงแยกกาซฯ
ลดการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อเพิ่มการผลิต LPG สําหรับการสงออก ทัง้ นี้
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากความสามารถในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะจากโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 โดยในไตรมาสนีโ้ รงแยกกาซฯ
หนวยที่ 5 มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิต (Utilization Rate) อยูที่ระดับ
74 % เมื่อเทียบกับ Q1/2548 ซึง่ มีอต
ั ราการใชกาํ ลังการผลิตที่ 58%

?

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : ตัน

Q1/2549

Q1/2548

เปลี่ยนแปลง
(ตัน)
(รอยละ)
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 515,403
450,569 +64,834
+14.4%
กาซอีเทน
242,889
190,470 +52,419
+27.5%
กาซโพรเพน
54,672
59,014 -4,342
-7.4%
กาซโซลีนธรรมชาต
119,603
103,066 +16,537
+16.0%
รวม
932,567
803,118 +129,449
+16.1%
รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอา งอิงทีใ่ ชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของ
โรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้
หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
LPG 1/
Ethylene

2/

578
1,045

Q1/2549

Q1/2548

(เหรียญสหรัฐฯ)
372
+206
1,054
-9

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
+55.4%
-0.9%

Propylene 2/
1,006
High Density Polyethylene 1,114
Polypropylene
1,109
Naphtha 3/
485

994
1,050
1,050
380

+12
+64
+59
+106

+1.2%
+6.1%
+5.6%
+27.8%

หมายเหตุ 1/
ราคา Contract Price (CP) ทัง้ นี้ ในสวนของการขายในประเทศ
รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 315 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตัน ซึ่งคิดเปนราคา CP ทีร่ ะดับ 331 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 เปนตนมา
2/
ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia ? Spot)
3/
ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP'S)
EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ใน Q1/2549 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2548 จํานวน 602 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 6.1% อันเนือ
่ งมาจากราคาขายและปริมาณการขายกาซฯ และผลิตภัณฑ
โรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น และในไตรมาสนี้ ปตท.ใหสวนลดคาขายแก กฟผ. เพื่อ
นําไปบรรเทาผลกระทบจากคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (Ft) จํานวน 1,323 ลานบาท
ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจํานวน 576 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 6.6% เนือ
่ งจากการ
เพิ่มขึ้นของ EBITDA ตามกลาวขางตน ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจาย
ตัดจายเพิ่มขึ้น 26 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 2.2%

EBIT

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ใน Q1/2549 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของปตท. มีรายไดจากการขาย
18,397 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,825 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 59% ซึ่งเปนผลมา
จากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน Q1/2549 ที่เพิ่มขึ้นเปน 34.28 เหรียญสหรัฐฯ
ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (US$/boe) เมื่อเปรียบเทียบกับ Q1/2548 ที่
25.42 US$/boe และปริมาณการขายใน Q1/2549 ที่เพิ่มขึ้นเปน 171,508
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน (boe/d) เมื่อเทียบกับ 142,685 boe/d ใน
Q1/2548 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลจากการขายน้ํามันดิบของโครงการ
B8/32 & 9A และโครงการ S1 และการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ของโครงการไพลินและโครงการบงกช ทั้งนี้ในไตรมาสนี้ ปตท.สผ.
ใหสว นลดคากาซธรรมชาติแก ปตท.เพื่อสงตอให กฟผ. นําไปลดบรรเทา
ผลกระทบจากคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (Ft) จํานวน 331 ลานบาท
?

ใน Q1/2549 คิดเปนจํานวน 15,730 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,698 ลานบาท
หรือคิดเปน 56.8% อันเปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
ขางตน

EBITDA

ในไตรมาสนี้ 12,533 ลานบาทเพิ่มขึ้น 4,528 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
56.6% ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 1,170 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากคาเสือ
่ มราคาของโครงการ B8/32 & 9A และ
การตัดจําหนายสวนเกินเงินลงทุนจากการเขาซือ
้ หุน
 ในบริษท
ั ออเรนจ
เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี8/32 พารเนอร จํากัด

EBIT

กลุมธุรกิจการกลั่น ไดแก RRC
ใน Q1/2549 RRC ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.
?

มีรายไดจากการขายจํานวน 44,499 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12,823 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 40.5% โดยมีอัตราใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) เพิ่มขึ้น
จาก Q1/2548 ที่ 102% เปน 103% ใน Q1/2549 ในขณะที่คาการกลั่นเฉลี่ยของ
โรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท.ใน Q1/2549 ลดลงจากประมาณ 8.5
เหรียญสหรัฐฯ/บารเรลใน Q1/2548 มาอยูท
 ร่ี ะดับประมาณ 6.67
เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล (รวมกําไรจากสตอกน้าํ มัน) สงผลให RRC มี EBITDA ลดลง
422 ลานบาท หรือคิดเปน 12.6% จาก 3,346 ลานบาท ใน Q1/2548 เปน 2,924
ลานบาท ใน Q1/2549 และ EBIT ลดลง 859 ลานบาท หรือคิดเปน 25.7% จาก 3,338
ลานบาทเปน 2,480 ลานบาท
กลุม
 ธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวย PTTCH, BPE, PTTPE, PTTPM และ PPCL
ใน Q1/2549 บริษัทยอยในกลุมธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท. มีรายไดจากการขายจํานวน
17,615 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15,903 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 929.2% มี EBITDA
จํานวน 5,552 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,532 ลานบาท หรือคิดเปน 26,904.5% และ EBIT
จํานวน 4,908 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,950 ลานบาท หรือคิดเปน 11,751.4%
ทั้งนี้สวนใหญเนื่องมาจากการที่ PTTCH เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท.
? กําไรสุทธิ : กําไรสุทธิ Q1/2549 ลดลงจาก Q1/2548 จํานวน 2,273 ลานบาทหรือ
ลดลง 8.7%
ใน Q1/2549 ปตท.และบริษท
ั ยอยมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 23,723 ลานบาท หรือคิดเปน
8.48 บาทตอหุน
 ลดลงจาก Q1/2548 จํานวน 2,273 ลานบาท หรือคิดเปน 8.7%
เนื่องจาก
: ภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้น 536 ลานบาท หรือคิดเปน 23.8%
สวนใหญเนือ
่ งมาจากการรวมผลประกอบการของ PTTCH ใน Q1/2549
: ภาระภาษีเงินไดที่เพิ่มขึ้น 5,586 ลานบาท หรือคิดเปน 140.5%
ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากกําไรที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. จํานวน 2,054 ลานบาท
และการรวมภาษีเงินไดของ PTTCH ที่เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท.ตั้งแต
เดือนธันวาคม 2548
: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 2,234 ลานบาท
ใน Q1/2549 เนื่องจาก
- ผลประกอบการของบริษท
ั ในเครือกลุม
 ธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสใน
Q1/2549 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลมาจากสวนตาง
ระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Product to Feed Margin) ทีล
่ ดลงมาก ประกอบ
กับปริมาณการผลิตที่ลดลงเนื่องจากปดซอมบํารุง (Shutdown) ในไตรมาสนี้ รวมถึง
การเปลีย
่ นสถานะของ PTTCH จากบริษท
ั รวมเปนบริษท
ั ยอย
- ผลประกอบการของบริษท
ั ในเครือกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่ ทีล
่ ดลงอันเนือ
่ ง
มาจากคาการกลัน
่ ทีล
่ ดลง
ทั้งนี้ สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียใน Q1/2549
จํานวน 3,532 ลานบาท ไดรวมสวนแบงกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน
1,439 ลานบาท
สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เปนดังนี้
?

หนวย : ลานบาท Q1/2549 Q1/2548 เปลี่ยนแปลง
บริษท
ั รวมกลุม
 ธุรกิจการกลัน
่
3,199 2,834 +365 +13%
บริษัทรวมกลุมธุรกิจปโตรเคมี 143
2,898 -2,755 -95%

บริษัทรวมกลุมธุรกิจน้ํามัน
9
บริษท
ั รวมกลุม
 ธุรกิจกาซ
84
บริษัทรวมกลุมธุรกิจอื่น97
42
รวม
3,532 5,766

9
-17
+101 +594%
+55
+131%
-2,234 -39%

: ผลประกอบการ Q1/2548 มีกาํ ไรจากรายการพิเศษ ซึง่ เปนกําไรจากการปรับ
โครงสรางหนี้ของ RRC จํานวน 5,417 ลานบาท ในขณะที่ใน Q1/2549 ปตท.และ
บริษท
ั ยอยมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 4,987 ลานบาท
2.

การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุด
เปรียบเทียบกับสิ้นป 2548 ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับ
ระยะเวลาสิ้นสุด Q1/2549 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2548
สินทรัพย
ณ สิ้น Q1/2549 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 691,610 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นป 2548 จํานวน 41,803 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.4% โดยสินทรัพยหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจํานวน 28,206 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนีก
้ ารคาและตัว๋ เงินรับ-กิจการอืน
่ สุทธิ และลูกหน
ก
้ี ารคา-กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ อยางไรก็ตาม ลูกหนี้อื่น เงินจาย
ลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ สินคาคงเหลือ
และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน
13,597 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนที่บันทึกโดยวิธี
สวนไดเสียจํานวน 2,700 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 10,466
ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของ ปตท. (งบเฉพาะ) จํานวน 3,289 ลาน
บาท สวนใหญเนือ
่ งมาจากการลงทุนในโครงการทอสงกาซฯ เสนที่ 3
หนี้สิน
หนี้สินรวมทั้งสิ้นจํานวน 385,180 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 เปนจํานวน
13,807 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.7% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 15,207
ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจํานวน 5,904 ลานบาท
เงินกูย
 ม
ื ระยะยาวทีถ
่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ป เพิ่มขึ้นจํานวน 7,907
ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 7,963 ลานบาท ขณะที่คาใชจาย
คางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง นอกจากนี้ หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง
1,400 ลานบาท
Q1/2549

กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่ 31 มี.ค. 49)
ปตท. ปตท. สผ. DCAP PTTNGD PTTUT
ภายใน 1 ป
(31 มี.ค.50)
17,408.15 7,787.79
32.00
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 4
ี ,421.17 7,526.54
24.00
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 35,055.68
178.50
686.67
เกิน 5 ป
94,927.40 2,368.72 388.50
598.38
รวม
151,812.40 17,683.0 567.00 56.00
1,285.05

(นับจากวันที่ 31 มี.ค. 49)TTM(T) TTM(M) BPE PTTCH RRC
รวม
ภายใน 1 ป
(31 มี.ค.50)
718.97 3,480.68
29,427.59
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป
297.76 2,015.24 699.42 14,984.13
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป2,239.15 66.03 620.31 1,638.57 3,727.67 44,212.58
เกิน 5 ป
7,301.57 567.11
11,621.92 18,255.42 136,029.02
รวม
9,540.72 633.14 1637.04 18,756.41 22,682.51 224,653.32
เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน
1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุล
เงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาว
ปตท. ปตท. สผ. DCAP PTTNGD PTTUT
สกุลเงินบาท
112,400.00
567.00 56.00 1,285.05
สกุลเงินตางประเทศ 39,412.40 17,683.05
รวม
152,812.40 17,683.05 567.00 56.00 1,285.05
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล 25.79% 100.00% 0.00% 0.00%
ตางประเทศตอยอดเงินกูร ะยะ
ยาวทัง้ หมด (%)

0.00%

เงินกูย
 ม
ื ระยะยาว TTM(T) TTM(M) BPE PTTCH RRC
รวม
สกุลเงินบาท
369.19 7134.49 11,000 132,811.73
สกุลเงินตางประเทศ 9,540.72 633.14 1267.85 11621.92 11,682.51 91,841.59
รวม
9,540.72 633.14 1637.04 18756.41 22,682.51 224,653.32
สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกูร ะยะ
ยาวทัง้ หมด (%) 100.00% 100.00% 77.45% 61.96% 51.50% 40.88%
ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 31 มีนาคม 2549 ในงบการเงินเฉพาะบริษท
ั จํานวน 54,325
ลานบาท ค้าํ ประกันโดยกระทรวงการคลัง
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 306,429 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน
27,996 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% โดยสาเหตุหลักเนือ
่ งมาจากผลประกอบการทีม
่ ี
กําไรสุทธิ 23,723 ลานบาท
สภาพคลอง
สภาพคลองของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับ Q1/2549 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
จํานวน 17,510 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่
แลวจํานวน 73,441 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 90,951 ลานบาท
ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้
จํานวน (ลานบาท)

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
30,134
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน
(21,083)
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน
9,047
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
31
กระแสเงินสดสุทธิใน Q1/2549
17,510
เงินสดตนงวด
73,441
เงินสดสุทธิปลายงวด
90,951

(619)

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 30,134 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจาก
กําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนรวม 23,723 ลานบาท ปรับปรุงดวยคาใชจายที่ไม
เปนเงินสดทั้งสิ้น 6,411 ลานบาท ซึ่งสวนใหญไดแกคาเสื่อมราคา
คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 2,288 ลานบาท
โดยสวนใหญเนื่องมาจากการลดลงของลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกู
ยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สินคาคงเหลือ และสินทรัพยหมุนเวียน
อื่น ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา ภาษีเงินไดคางจาย และคาใช
จายคางจาย อยางไรก็ตาม มีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น และเจาหนี้อื่น-กิจการ
ที่เกี่ยวของกันและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 21,083 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการ
ลงทุนในทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณจาํ นวน 21,222 ลานบาท การลงทุนในเงินลงทุนชั่ว
คราวเพิ่มขึ้นจํานวน 1,140 ลานบาท ในขณะทีม
่ เี งินรับจากการขายทีด
่ น
ิ อาคาร
และอุปกรณจาํ นวน 825 ลานบาท รับคืนเงินใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
772 ลานบาทและเงินปนผลรับจํานวน 91 ลานบาท
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 9,047 ลานบาท สวนใหญมาจากการ
กูย
 ม
ื ระยะยาว 12,881 ลานบาท โดยเปนการกูย
 ม
ื เงินระยะยาวของ RRC สุทธิจาํ นวน
ประมาณ 12,100ลานบาท เงินสดรับจากการออกหุน
 สามัญ 249 ลานบาท และเงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 715 ลานบาทในขณะ
ที่มีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว หุนกู พันธบัตร เงินกูยืมระยะสั้นและ
ตั๋วเงินจายรวมจํานวน 4,777 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน
 ของ ปตท.และบริษท
ั ยอยสําหรับ Q1/2549 และ
Q1/2548 ซึง
่ คํานวณตามสูตรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เปนดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราสวนทางการเงินและกําไรตอหุน

หนวย Q1/2549
Q1/2548
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
1.53
1.74
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
1.19
1.39
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
%
13.50
13.34
อัตราสวนกําไรสุทธ
%
8.42
13.01
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
เทา
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย
้ เทา
กําไรตอหุน
กําไรตอหุน
บาท/หุน
8.48

1.26
15.24

1.26
16.44

9.29

3. แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจใน Q2/2549
ถึงแมสถานการณการเมืองในประเทศจะเริ่มคลี่คลายลง แตราคาน้ํามันที่ปรับสูง
ขึ้นอยางมาก (ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยใน Q1/2549 อยูที่ 58 เหรียญสหรัฐฯ
ตอบาเรลล เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน 41%) อัตราเงินเฟอทีท
่ รงตัวใน
ระดับสูง การแข็งคาของเงินบาทและการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย จะสงผล
กระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ซึง่ นักวิเคราะหหลายสถาบันไดปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2549
ลงจากเดิมที่ระดับ 4.5-5.5% เปน 4.0-5.0% อันเนื่องมาจากปจจัยเสี่ยงขางตน
โดยเฉพาะในประเด็นของราคาน้ํามันรวมถึงทิศทางการเมืองที่ยังไมชัดเจน
ซึง่ จะสงผลใหการใชจา ยของภาครัฐทัง้ ดานงบประมาณและการลงทุนใน
Mega Project ตองเลือ
่ นออกไป อยางไรก็ตามคาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวดี โดย
IMF ไดปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจากเดิม 4.3% เปน 4.9%
ซึง่ จะชวยสนับสนุนดานการสงออกของประเทศ
รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายลดการนําเขาน้ํามันปนี้ลงอยางนอย 5% จากปกอ
 น
พรอมเรงสรางจิตสํานึกประหยัดพลังงานและสงเสริมใหมีการใชพลังงาน
ทดแทนทัง้ Gasohol Bio-diesel และ NGV ใหมากขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลยืนยัน
วาจะไมมก
ี ารเขาไปแทรกแซงหรือตรึงราคาน้าํ มันเหมือนในอดีตอีก โดยจะ
ปลอยใหราคาสะทอนตนทุนทีแ
่ ทจริง สงผลใหการบริโภคน้าํ มันคาดวาจะชะลอลง
ขณะทีค
่ วามตองการใชกา ซธรรมชาติจะยังคงขยายตัวตอเนือ
่ ง สวนความตองการ
ใชผลิตภัณฑปโตรเคมีจะยังคงขยายตัวสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
สําหรับแนวโนมราคาผลิตภัณฑใน Q2/2549 นั้น คาดวายังอยูในระดับสูง
ทัง้ ราคาน้าํ มันดิบและราคาน้าํ มันสําเร็จรูปจากความกังวลทางดานการเมืองระหวาง
ประเทศและความตึงตัวดานอุปทาน เชนเดียวกับราคาผลิตภัณฑปโ ตรเคมีที่มี
แนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น
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