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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

บมจ. ปตท. เป็นรัฐวสิาหกจิสาขาพลังงานที่มีการระดมทุน
จากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมมีูลค่าตามราคา
ตลาดเป็นอนัดับหนึง่ รวมถงึบรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอืกวา่ 
270 แห่ง โดยหลังจากที่แปลงสภาพ บมจ. ปตท. มีผล
ประกอบการทีด่อียา่งตอ่เนื่อง รวมถงึการจัดหาและลงทนุดา้น
ปิโตรเลียมและธุ รก ิจที่ เ กี่ยว เนื่ องทั ้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ เพือ่ความมั่นคงพลังงานของประเทศอยา่งย่ังยนื 

ทีม่า: www.pttplc.com  , งบการเงนิ บมจ. ปตท. สิน้สดุ ณ 31 ม.ีค. 2559 (สตง. สอบทานแลว้) 

สาขาพลงังาน 
 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บมจ. ปตท.)  

ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD : สรา้งผลตอบแทนและความเชือ่มัน่แกนั่กลงทนุ รักษาคณุภาพผลติภัณฑแ์ละการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง ขยายธรุกจิไปสูต่า่งประเทศ และพฒันาองคก์ร 

         ไปสูก่ารเป็นบรษัิทพลงังานชัน้น าระดบัโลก  
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       ใน Q1/59 ของ บมจ. ปตท. และบรษัิทย่อยมกี าไรสุทธจิ านวน 23,669 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/58 จ านวน 

1,085 ลบ. หรอืรอ้ยละ 4.8 ซึง่เป็นผลมาจากตน้ทนุคา่ก๊าซธรรมชาตทิีป่รับลดลงมากตามราคาน ้ามันดบิทีล่ดลง

ตัง้แตก่ลางปีทีผ่า่นมา ท าใหผ้ลการด าเนนิงานดขีึน้โดยเฉพาะธรุกจิก๊าซธรรมชาต ิ 

        - ธรุกจิก๊าซธรรมชาต ิมรีายไดจ้ากการขายจ านวน 118,285 ลบ. ลดลง จ านวน 21,936 ลบ. หรอืรอ้ยละ 15.6 

จาก Q1/58 และสว่นใหญ่มาจากสว่นธรุกจิจัดหา ขนสง่ และจัดจ าหน่ายก๊าซ มรีายไดจ้ากการขายลดลง โดย

ราคาขายก๊าซเฉลีย่ลดลงในทกุกลุม่ลกูคา้ รวมทัง้ปรมิาณจ าหน่ายก๊าซเฉลีย่ลดลง 204 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวัน 

(MMSCFD) จาก 4,835 MMSCFD ใน Q1/58 เหลอื 4,832 MMSCFD ใน Q1/59 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.2 โดย

สว่นใหญม่าจากกลุม่ลกูคา้โรงไฟฟ้า (EGAT และ IPP) และม ีEBIDA จ านวน 14,562 ลบ. เพิม่ขึน้ 5,358 ลบ. 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.2 โดยสาเหตุหลักจากตน้ทุนก๊าซลดลงในสัดสว่นทีม่ากกวา่ราคาขายทีล่ดลง ท าใหผ้ล

ก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะธุรกจิโรงแยกก๊าซมกี าไรจากจากผลติภัณฑ ์Ethane และ LPG เพิม่ขึน้ และ

ขาดทนุลดลงจาก NGV  

        - ธุรกจิน ้ามัน มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 112,762 ลบ. ลดลงจ านวน 21,020 ลบ. หรอืรอ้ยละ 15.7 

โดยหลักมาจากราคาขายผลติภัฑล์ดลงตามราคาเฉลีย่ของน ้ามันดบิดูไบทีล่ดลงจาก 51.9 เหรยีญดอลล่าห์

สหรัฐตอ่บารเ์รล ใน Q1/58 เหลอื 30.4 เหรยีญดอลล่าหส์หรัฐต่อบารเ์รล ใน Q1/59 ซึง่แมว้า่ปรมิารขายเฉลีย่

ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 291 ลา้นลติร หรือคดิเป็นรอ้ยละ 4.6 จาก 6,386 ลา้นลิตรหรือเที่ยบเท่า 446,284 

บารเ์รลตอ่วนั ใน Q1/58 เป็น 6,667 ลา้นลติรหรอืเทยีบเทา่ 461,509 บารเ์รลต่อวัน ใน Q1/59 ทัง้นี้ สว่นใหญ่

เป็นการเพิม่ขึน้ของปรมิาณขายน ้ามันดเีซล น ้ามันเบนซลิ และน ้ามันอากาศยาน โดยความตอ้งการทีข่ยายตัว

เพิม่ขึน้ตามระดับราคาขายที่อยู่ในระดับต ่า และมี EBITDA จ านวน 5,875 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/58 จ านวน 

1,860 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 46.3    

        - ธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 150,908 ลบ. ลดลง จ านวน 87,177 ลบ. 

หรือคดเป็นรอ้ยละ 36.6 จาก Q1/58 เนื่องจากราคาน ้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลง รวมทัง้ปริมาณขายลดลง 

2,244 ลา้นลติร หรอืรอ้ยละ 10.7 จาก 21,067 ลา้นลติรหรอืเทยีบเท่า 1,472,306 บารเ์รลต่อวัน ใน Q1/58 

เป็น 18,823 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 1,301,057 บาร์เรลต่อวัน ใน Q1/59 ซึง่ส่วนใหญ่มาจากปริมาณ 

การคา้น ้ามันส าเร็จรปูและน ้ามันดบิในตา่งประเทศทีล่ดลง และม ีEBIDA จ านวน 1,548 ลบ. เพิม่ขึน้ 435 ลบ.   

        - ธรุกจิส ารวจและผลติปิโตรเคม ีบมจ. ปตท.สผ. มรีายไดจ้ากการขายจ านวน 38,165 ลบ. ลดลงจาก 

Q1/58 จ านวน 9,467 ลบ. หรอืรอ้ยละ 19.9 ซึง่เป็นผลมาจากราคาขายเฉลีย่โดยรวมปรับลดลงรอ้ยละ 28.2 

จาก 48.9 ใน Q1/58 เหลอื 35.1 เหรียญดอลล่าหส์หรัฐต่อบารเ์รลเทียบเท่าน ้ามันดบิ ใน Q1/59 จากราคา

น ้ามันดบิที่ปรับลดลง ในขณะที่ปรมิาณขายเฉลี่ยโดยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 จาก 315,851 เป็น 329,858 

บารเ์รลเทยีบเทา่น ้ามันดบิตอ่วนัใน Q1/59 และม ีEBITDA จ านวน 28,549 ลบ. ลดลงจ านวน 7,143 ลบ.  

หนว่ย: ลา้นบาท 2556 2557 2558
ม.ค.-

ม.ีค. 58

ม.ค.-

ม.ีค. 59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 157,683 203,785 239,978 224,980 249,833 11.05%

สนิทรัพยร์วม 1,801,722 1,779,179 2,173,996 2,244,957 2,176,738 -3.04%

หนีส้นิรวม 978,543 911,837 1,086,309 1,166,627 1,066,393 -8.59%

ทุนรวม 823,178 867,342 1,087,687 1,078,330 1,110,345 2.97%

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 634,288 648,690 634,386 669,332 657,890 -1.71%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 2,842,688 2,834,732 2,645,075 515,211 386,940 -24.90%

รายไดร้วม 2,883,906 2,866,883 2,659,001 524,799 394,154 -24.89%

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน 2,699,803 2,740,555 2,459,014 476,451 347,369 -27.09%

คา่ใชจ้่ายรวม 2,700,694 2,741,139 2,520,134 491,709 361,755 -26.43%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 142,885 94,177 186,061 38,760 39,571 2.09%

ดอกเบี้ยจ่าย 20,394 21,463 30,089 7,893 7,235 -8.34%

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล 47,692 41,029 24,855 3,451 3,798 10.06%

EBITDA 227,843 251,025 329,822 74,923 71,399 -4.70%

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 94,175 58,678 19,936 22,584 23,669 4.80%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 18,332 20,499 46,603 9,985 9,171 -8.15%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 304 11,156 (5,993) 1,941 2,349 21.02%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 76,315 108,341 143,761 36,163 31,828 -11.99%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 18,979 16,059 16,059 -           - -           

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ -           -           -           -           - -           

งบลงทุนเป้าหมาย 54,424 41,954 55,705 10,358 7,128 -31.18%

งบลงทุนเบกิจ่าย 31,529 40,579 45,806 8,861 5,380 -39.28%

อตัราการเบกิจ่าย (%) 57.9% 96.7% 82.2% 85.55% 75.5%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 5.23% 3.30% 0.92% 4.02% 4.35%

ROE 11.44% 6.77% 1.83% 8.38% 8.53%

D/E (เท่า) 1.19 1.05 1.00 1.08 0.96

Net Profit Margin 3.27% 2.05% 0.75% 4.30% 6.01%

http://www.pttplc.com/
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การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
 

• คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศลอยตัว NGV เมือ่วันที ่21 มกราคา 2559 ในสว่นของรถยนตส์ว่นบคุคล แตย่ังให ้บมจ. ปตท. ขายในราคา 
ทีไ่มเ่กนิ 13.50 บาทตอ่กโิลกรัม ไปอกี 6 เดอืนจนถงึกรกฎาคม 2559 

 

• ปี 2559 บมจ. ปตท. มวีงเงนิงบลงทนุจ านวน 50,839 ลบ. โดยสว่นใหญล่งทนุในโครงการลงทนุระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตจิ านวน 13,624 ลบ. โครงการลงทนุ LNG 
Receiving Terminal จ านวน 5,840 ลบ. แผนระยะยาวธรุกจิน ้ามนั จ านวน 8,446 ลบ. และแผนระยะยาวธรุกจิก๊าซธรรมชาตจิ านวน 6,663 ลบ. ส าหรับใน Q1/2559 
บมจ. ปตท. มแีผนเบกิจา่ยงบลงทนุจ านวน 7,128 ลบ. และสามารถเบกิจา่ยไดจ้ านวน 5,360 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75  
 

สาขาพลงังาน 
 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

    ใน Q1/59 บมจ. ปตท. และบรษัิทย่อยมีรายไดจ้ากการขายจานวน 386,940 ลบ. ลดลง 

128,271 ลบ. หรือรอ้ยละ 24.9 มาจากปัจจัยทางดา้นราคาทีล่ดลงเป็นหลัก ซึง่ราคาขายเฉลี่ย 

ของผลติภัณฑป์รับลดลงอย่างมากตามราคาน ้ามันดบิ โดยเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 41.1 เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น สง่ผลใหท้กุกลุม่ธรุกจิมรีายไดจ้ากการขายลดลง รวมถงึราคากา๊ซธรรมชาติ

ปรับตัวลดลงมากท าใหผ้ลการด าเนินงานในส่วนโรงแยกก๊าซดีข ึ้นจากตน้ทุนที่ต ่ าลง 

ในสดัสว่นทีม่ากกวา่ราคาขายผลติภัณฑท์ีล่ดลง อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคากา๊ซสง่ผลให ้

บมจ. ปตท.สผ. มผีลการด าเนนิงานลดลง ส าหรับผลการด าเนนิงานของกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมแีละ

การกลั่นปรับลดลงเล็กนอ้ยที่ทสีว่นต่างราคาน ้ามันส าเร็จรูปกับวัตถุดบิที่ลดลงโดยเฉพาะน ้ามัน

ดีเซล ส่งผลใหใ้น Q1/59 มีก าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและ 

คา่ตัดจ าหน่าย จ านวน 71,399 ลบ. 
 

     ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและการคา้ร่วมใน Q1/59 มีจ านวน มีจ านวน  

865 ลบ. ลดลง 1,026 ลบ. จาก 1,891 ลบ. ใน Q1/58 โดยหลักมาจากการรับรู ้

ผลการด าเนินงานของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) (SPRC) และ 

บรษัิท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) จ านวน 952 ลบ. ในไตรมาสเดียวกัน 

ของปีก่อน ขณะที่ในไตรมาสนี้ไม่ไดร้ับรูผ้ลการด าเนนิงานดังกล่าว (บมจ. ปตท. ไดข้าย BCP  

เมือ่ เม.ย. 58 และลดสดัสว่นการลงทนุใน SPRC เหลอืเพยีงรอ้ยละ 5.41 เมือ่วันที ่3 ธ.ค. 58) 
 

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายใน Q1/59 มีจ านวน 31,828 ลบ. ลดลง 4,335 ลบ.  

โดยหลักมาจาก บมจ. ปตท.สผ. ทีม่กีารปรับส ารองปิโตรเลยีมเพิม่ข ึน้ และไดส้ ารองการดอ้ยค่า

ของสนิทรัพยใ์นธรุกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีมเมือ่ Q3/58  
 

     ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นใน Q1/59 มจี านวน 2,349 ลบ. เพิม่ข ึน้ 408 ลบ. จาก Q1/58 โดย

หลักมาจากผลกระทบของคา่เงนิบาททีแ่ข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกับเงนิดอลล่าหส์หรัฐ สง่ผลใหบ้รษัิท

ในกลุ่มโดยส่วนใหญ่มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เก ิดขึ้นจริง (Unrealized Gain)  

จากเงนิกูย้มืสกลุเงนิตราตา่งประเทศ 
 

    สภาพคล่องใน Q1/59 มีกระแสเงนิสดเพิม่ข ึน้สุทธจิ านวน 9,855 ลบ. และมีเงนิสดสุทธ ิ

ตน้งวดจ านวน 239,978 ลบ. เป็นผลใหเ้งนิสดสทุธปิลายงวดเท่ากับ 249,833 ลบ. โดยมกีระแส

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงานจ านวน 76,345 ลบ. สว่นใหญ่มาจากก าไรสว่นทีเ่ป็นของ

บรษัิทใหญ่จ านวน 23,669 ลบ. กจิกรรมลงทุนจ านวน 62,816 ลบ. สว่นใหญ่มาจากการลงทุน

เพิม่ข ึน้ของ บมจ. ปตท.สผ ในสนิทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลติปิโตรเลียม โครงการอาทติย ์

โครงการซอตกิา และโครงการเอส 1 และโครงการของบรษัิทใหญ่ คือ โครงการท่อส่งก๊าซ

นครสวรรค ์และโครงการทอ่สง่กา๊ซนครราชสมีา และกจิกรรมจัดหาเงนิจ านวน 8,008 ลบ.  

        

 

 

 

 

 

 

ฐานะทางการเงนิของ บมจ. ปตท. และบรษิทัในเครอื 

ผูจั้ดท า: นายทรงพล  ค ายัง 
ส านัก : ส านักพัฒนารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านัก : นางสาวรสา กาญจนสาย 
โทรศัพท ์: 02 298 5880-7 ตอ่ 2157 
วันทีจั่ดท า : 30 กรกฎาคม 2559 

สรปุการด าเนนิงาน  

บมจ. ปตท. เป็นบรษัิทพลังงานของไทยทีป่ระกอบธุรกจิดา้นปิโตรเลียมอย่างครบวงจร

ตัง้แต่ธุรกจิตน้น ้าของการผลติจนถงึธุรกจิปลายน ้า ในส่วนของก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามัน    

ครบวงจร รวมถงึธุรกจิปิโตรเคมทีีเ่นน้การใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นหลัก รวมถงึธุรกจิต่อเนื่อง  

โดยมุ่งสู่ความเป็น High Performance Organization และการด าเนินการบรหิารหรือ      

การปฏิบัติหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ตามนโยบายที่สามารถตอบรับกับสถานการณ์ที่เกิดการ

เปลีย่นแปลงจากภายนอกประเทศไดต้ลอดเวลา ซึง่ตรงนี้เป็นสาเหตใุหผ้ลประกอบการและ

ความส าเร็จขององคก์รเกดิขึน้ไดโ้ดยทัง้หมดอยูภ่ายใตห้ลกัการการก ากบัดแูลทีด่ขีองกจิการ 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

• เนือ่งจากราคาน ้ามนัทีล่ดลงอย่างมากตัง้แตช่ว่งครึง่หลังของปี 2558 ท าให ้บมจ. ปตท. 

เผชญิกบัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถใน

การท าก าไร ดังนัน้ บมจ. ปตท. จงึควรวางแผนยุทธศาสตรใ์นการสรา้ง New S-curve 

เพือ่สนับสนุนธรุกจิใหมข่อง บมจ. ปตท. 

• เนื่องจากผลประกอบการของ บมจ. ปตท. ขึน้อยู่กับแนวโนม้ความผันผวนของราคา

น ้ามนัดบิ ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคม ีราคาถา่นหนิและเชือ้เพลงิอืน่ๆ ในตลาดโลก 

และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ดงันัน้ บมจ. ปตท. จงึควรมแีนวทางการบรหิาร

ความเสีย่งดา้นราคาและอตัราแลกเปลีย่นฯ ทีเ่หมาะสม และยดืหยุน่เพยีงพอตอ่การรองรับ

ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้  

น า้หนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ม.ค. 58 - ธ.ค. 583 คะแนนที่ได้
คะแนน

ถ่วงน า้หนัก

1.  ผลการประเมนิกระบวนการ / ระบบของรัฐวิสาหกิจ1 50 4.8125     2.4063
    หมวด 1 การน าองค์กร คะแนน 50 349.5 353.5 357.5 361.5 365.5 364.75 4.8125        2.4063              
2. ผลลัพธ์ 50 4.1727     2.0864

    ผลลัพธด์า้นการมุง่เน้นลูกค้า

    2.1 ความผูกพันของลูกค้าและผู้บริโภค2

         - ความผูกพันของลูกค้า (Customer Type) ร้อยละ 2.5 44 45 46 47 48 48 5.0000        0.1250              

         - ความผูกพันของผู้บริโภค (Consumer Type) ร้อยละ 4.5 17 18 19 20 21 23 5.0000        0.2250              

    ผลลัพธด์า้นการเงนิและตลาด

    2.2 Economic Profit (EP) ของกลุ่มปตท. ร้อยละ 5 -61,435 -58,343 -55,251 -52,159 -49,067 -             98,200 1.0000        0.0500              

    2.3 รายได้ของกลุ่ม ปตท.1 ล้าน USD 7 52,879 58,297 63,716 69,135 74,594               59,266 2.1788        0.1525              

    ผลลัพธด์า้นการมุง่เน้นบุคลากร

    2.4 Employee Engagement คะแนน 3 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.22 5.0000        0.1500              

ผลลัพธด์า้นประสิทธภิาพของกระบวนการ
    2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 1

         - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจา่ยที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 0.5 80 85 90 95 100 92.01 3.4020        0.0170              

         - ร้อยละความสามารถในการเบิกจา่ยตามแผน ร้อยละ 0.5 80 85 90 95 100 91.84 3.3680        0.0168              

    ผลลัพธด์า้นการน้าองค์กร

    2.6 การบรรลุแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 7 90 92.5 95 97.5 100 100.00 5.0000        0.3500              

    2.7 การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท.1
Kg CO2-e 

/BOE
6 385 384 383 382 381 380.81 5.0000        0.3000              

    2.8 ประสิทธิผลต่ออันดับดัชนชีี้วัดความยั่งยืนดาวโจนส์
% from 
Top of 
Industry

5.5 14 13 12 11 10 10 5.0000        0.2750              

    2.9 การน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS- SOE คะแนน 0.5 หัก 1 หัก 0.75 หัก 0.5 หัก 0.25
ไม่ถูกปรับ
ลดคะแนน

ไม่ถูกปรับลด
คะแนน

5.0000        0.0250              

    2.10 ดัชนวีัดผลการด าเนนิงานวิจยัและพัฒนา คะแนน 6 286 296 306 316 326 326 5.0000        0.3000              

    2.11 การก ากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น2 ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.00 5.0000        0.1000              

น า้หนัก 100 คะแนนเฉลี่ย 4.4926          

   เกณฑ์วัดการด้าเนินงาน หน่วยวัด

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด้าเนินงาน


