คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ราคาน้ํามันดิบไตรมาสที่1 ปี 2558 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2557 หลังจากกลุ่มโอเปกตัดสินใจไม่ลดกําลังการผลิต
และมุ่งเน้นรักษาส่วนแบ่งตลาด ราคาน้ํามันดิบดูไบแตะระดับต่ําสุดในรอบ 6 ปีในกลางเดือนมกราคมที่ 42.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล จากนั้นราคา
ได้ปรับสูงขึ้นประมาณ 10 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลในเดือนกุมภาพันธ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบียกระทบต่อการส่งออกน้ํามันดิบ รวมถึ ง
ข่าวการปรับลดงบประมาณการลงทุนของบริษัทน้ํามันทั่วโลกเพื่อรับมือกับภาวะราคาน้ํามันตกต่ํา และข่าวการลดจํานวนแท่นเจาะในสหรัฐอเมริกา
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ํามันดิบโดยรวมยังคงมีปัจจัยลบมาจากปัญหาอุปทานล้นตลาด จากกําลังการผลิตที่สูงของกลุ่มโอเปกและ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบในไตรมาส 1/2558 อยู่ที่ 51.9 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 74.4
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ขยายตัวต่ํากว่าประมาณการเดิม โดยล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับ
ลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จไทยปี 2558 จากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 3.8 ในโตรมาส 1 มีปัจจัยลบจากการลงทุนภาครัฐที่
มีข้อจํากัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาคการส่งออกไม่ขยายตัวตามคาดเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่
ปรับตัวลดลงมีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น ทําให้ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ 2
เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ 2 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ 4,641 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 904,673 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ํามันดิบต่อวัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน)
ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2558 มีกําไรสุทธิ 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจํานวน
1,003 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ปี 2557 จํานวน 739 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากไตรมาส1 ปี 2558 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2557 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียและโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จํานวนรวม 997 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้และค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียมลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2557 อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายลดลงจากราคาขายเฉลีย่ ทีล่ ดลงเป็น 48.74
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ (สําหรับไตรมาส 4 ปี 2557 : 56.54 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ) และปริมาณการ
ขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 327,145 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน (สําหรับไตรมาส4 ปี 2557 : 347,295 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน) จาก
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการคอนแทร็ค 4
ไตรมาส 1
2558
(หน่วยล้านดอลาร์ สรอ.)
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
EBITDA
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุ้นปรับลด (ดอลลาร์ สรอ.)
กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ
กําไร (ขาดทุน) จากรายการ
Non-recurring

ไตรมาส 1
2557

ไตรมาส 4
2557

(ปรับปรุงใหม่)

1,497
1,435
1,084
264
0.07
248
16

1,827
1,785
1,268
380
0.10
392
(12)

2,026
1,807
1,209
(739)
(0.20)
183
(922)

%
เพิม่ (ลด)
YoY

(18)
(20)
(15)
(31)
(30)
(37)
>100

%
เพิม่ (ลด)
QoQ

(26)
(21)
(10)
>100
>100
36
>100
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
ผลการดําเนินงาน
ปริมาณการขายเฉลี่ย

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน

ตามชนิดปิโตรเลียม
327,145
95,538

298,621
100,678

347,295
108,361

231,607

197,943

238,934

ไตรมาส 1
2558

ไตรมาส 1
2557

ไตรมาส 4
2557

ตามส่วนภูมภิ าค
327,145

น้ํามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ

298,621

69,286

ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

39,053

347,295
67,894

238,052

234,701

248,119

ไตรมาส 1
2558

ไตรมาส 1
2557

ไตรมาส 4
2557

ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวมจําแนกตามส่วนงาน
ราคาขายเฉลีย่ และ
น้าํ มันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบ (/BBL)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.)
สํารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนื่
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
สํานักงานใหญ่และอืน่ ๆ
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

%

%

2558

2557

2557

เพิม่ (ลด)
YoY

เพิม่ (ลด)
QoQ

(ปรับปรุงใหม่)

48.74
51.89

64.92
104.46

56.54
74.40

(14)
(30)

(25)
(50)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

%

%

2558

2557

2557

เพิม่ (ลด)
YoY

เพิม่ (ลด)
QoQ

(ปรับปรุงใหม่)

203
180
23
80
(51)
(4)
(1)
(1)
115
(54)
264

375

(838)

356
19
81
(60)
(11)
5
4
38
(33)
380

287
(1,125)
20
(480)
(642)
(30)
7
113
(14)
(739)

(46)
(49)

>100
(37)

16
(2)
15
64
>(100)
>(100)
>100
(65)
(31)

>100
>100
89
99
96
>(100)
2
>(100)
>100
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
ไตรมาส 1 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557
ผลการดําเนินงานรวม
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. (กําไรต่อหุ้น 0.07 ดอลลาร์
สรอ.) ลดลงจํานวน 116 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จํานวน 380 ล้านดอลลาร์
สรอ. (กําไรต่อหุ้น 0.10 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายลดลงจํานวน 350 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากราคา
ขายเฉลี่ยลดลงเป็น 48.74 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่ าน้ํามันดิบ (ไตรมาส 1 ปี 2557 : 64.92 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ํามันดิบ) แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 327,145 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน (ไตรมาส 1 ปี 2557 : 298,621 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ํามันดิบต่อวัน) โดยเพิ่มขึ้นจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายก๊าซในเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และมีการผลิตเต็มกําลังการผลิตในเดือน
สิงหาคม 2557 โครงการคอนแทร็ค 4 และ สินภูฮ่อมจากการเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ 35 ตามลําดับ
อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลง 117 ล้านดอลลาร์ สรอ.โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่มีค่าใช้จ่ายส่วน
ที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุมพัฒนา(หลุม H5) รับรู้ในไตรมาส 1 ปี 2557 และโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือสัดส่วน นอกจากนี้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลง 325 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ตามกําไรที่ลดลง ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 229
ล้านดอลลาร์ สรอ.ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานของโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย์ รวมทั้งโครงการซอติก้าที่มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
กําไรจากรายการ Non-Recurring สําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ.เพิ่มขึ้น 28 ล้านดอลลาร์ สรอ.จาก
ไตรมาส 1 ปี 2557 ที่มีขาดทุนจากรายการNon-Recurring จํานวน 12 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่จากกําไรจากอนุพันธ์ทางการเงินของ
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันและภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2557
ผลการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 กําไรสุทธิ 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจํานวน 116 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 31 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ที่จํานวน 380 ล้านดอลลาร์ สรอ. กําไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมจํานวน 173 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 46 ในขณะที่ธุรกิจส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ มีกําไรเพิ่มขึ้น 77 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1ปี 2558 จํานวน 180 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจํานวน 176 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 49 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จํานวน 356 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจากราคา
ขายที่ปรับตัวลดลงตามสภาวะราคาน้าํ มันในตลาดโลกที่ลดต่ําลง นอกจากนี้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของโครงการ
คอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย์ อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลงตามกําไรที่ลดลง
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
ต่างประเทศ
กําไรสุท ธิสํ าหรั บไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 23 ล้า นดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ้ นจํา นวน 4 ล้า นดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 16 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกําไรสุท ธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จํานวน 19 ล้ านดอลลาร์ สรอ ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุน สุทธิที่ลดลงของส่วนงาน
ออสเตรเลียและอเมริกา ในขณะที่กําไรสุทธิของส่วนงานตะวันออกกลางลดลงเนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง
ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ
กําไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 115 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจํานวน 77 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 จํานวน 38 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของรายได้ของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซซอติก้าที่เริ่มมี การ
ส่งออกก๊าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2557
ไตรมาส 1 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557
ผลการดําเนินงานรวม
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. (กําไรต่อหุ้น 0.07 ดอลลาร์
สรอ.) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจํานวน 1,003 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ปี 2557
จํานวน 739 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ขาดทุนต่อหุ้น 0.20 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปี 2558 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2557 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในโครงการพีทีที อีพี ออสตราเลเชียและ
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์จํานวน 997 ล้านดอลลาร์ สรอ. และค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียมลดลง 113 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก
จากค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจลดลง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 232 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมลดลงตามกําไรที่ลดลงและภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตร
มาส 4 ปี 2557 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายลดลงจํานวน 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 48.74 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ (สําหรับไตรมาส 4 ปี 2557 : 56.54 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ) และปริมาณการขายเฉลี่ยที่
ลดลงเป็น 327,145 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน (สําหรับไตรมาส 4 ปี 2557 : 347,295 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ) โดยหลักจาก
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่มีจํานวนการขนถ่ายน้ํามันดิบเพื่อขายลดลงเป็น 3 ครั้ง ในไตรมาส 1 ปี 2558 ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2557 มี
จํานวนการขนถ่ายเพื่อขาย 4 ครั้งและจากโครงการคอนแทร็ค 4 เนื่องจากปตท. มีการเรียกซื้อก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลงและมีการหยุดการ
ผลิตตามแผนเพื่อการซ่อมบํารุงในไตรมาส 1 ปี 2558 นี้
กําไรจากรายการ Non-Recurring สําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจํานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ.เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 938 ล้านดอลลาร์
สรอ. จากไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 922 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปี 2558
ไม่ได้มีการรับรู้ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2557 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชียและจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
ผลการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 กําไรสุทธิ 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจํานวน 1,003 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสําหรับ ไตรมาส 4 ปี 2557 จํานวน 739 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจํานวน 1,041 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
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ส่วนงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส1 ปี 2558 จํานวน 180 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจํานวน 107 ล้านดอลลาร์ สรอ . หรือร้อยละ 37 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ปี 2557 จํานวน 287 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายลดลงจากราคาขาย
เฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงตามสภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดต่ําลง และจากปริมาณการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 โดยหลักจาก
โครงการคอนแทร็ค 4 ซึ่งทางปตท. ได้เรียกซื้อก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง และมีการหยุดการผลิตตามแผนเพื่อการซ่อมบํารุงในไตรมาส 1 ปี
2558 อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลงตามกําไรที่ลดลงและภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเนื่องจากค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ต่างประเทศ
กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจํานวน 1,148 ล้านดอลลาร์ สรอ . หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ปี 2557 จํานวน 1,125 ล้านดอลลาร์ สรอ ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิ ที่
ลดลงของส่วนงานออสเตรเลีย อเมริกา และกําไรที่เพิ่มขึ้นของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจํานวน 429 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 89 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1
ปี 2558 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2557 มีการรับรู้รายการ
ดังกล่าว นอกจากนี้ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่ายลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลงและจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการรั บรู้
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2557
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจํานวน 638 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 642 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปี
2558 ไม่มีการรับรู้ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2557 มีการรับรู้รายการ
ดังกล่าว
กําไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 80 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจํานวน 60 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยสาเหตุหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิโตรเลียมลดลง เนื่องจากค่าตัดจําหน่ายหลุมสํารวจลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจของ
โครงการเยตากุน โครงการอินโดนี เชีย เซไมทู และโครงการนาทูน่า ซี เอ ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2558 ไม่มีการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจ นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงในโครงการเวียดนาม 16-1 ยาดานาและเยตากุน
ส่วนงานสํานักงานใหญ่และอื่นๆ
ขาดทุนสุทธิสําหรับสํานักงานใหญ่และอื่นๆ จํานวน 54 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 40 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า
ร้อยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากกําไรจากอนุพันธุ์ทางการเงิน
ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง
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ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมทั้งสิน้ 23,353 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 760,248 ล้านบาท)
เพิ่มขึน้ จํานวน 66 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 23,287 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 767,607
ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลของ
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ่ เงินลงทุนระยะสั้นและพัสดุคงเหลือ
โดยมีจํานวนเพิ่มขึน้ 292 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินลงทุนระยะสัน้ เพิม่ ขึ้นจํานวน 441 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นเงิน
ฝากธนาคารประเภทประจํามีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ในขณะที่ลูกหนีบ้ ริษัทใหญ่และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
166 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์เพือ่ การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้ บัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจํานวนลดลง
226 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากสินทรัพย์เพือ่ การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมลดลงจากค่าเสือ่ มราคา
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษทั ย่อยมีหนีส้ ินรวม 10,760 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 350,269 ล้านบาท) โดยมี
หนี้สินที่มีดอกเบี้ยจํานวน 4,206 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหนี้สินรวมเพิม่ ขึ้นจํานวน 21 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 จํานวน 10,739 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 353,987 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจาก
(1) หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
และเงินปันผลค้างจ่าย โดยมีจํานวนเพิ่มขึ้น 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากเงินปันผลค้างจ่ายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี
2557 จํานวน 183 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีการจ่ายเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
(2) หนี้สินหนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และประมาณ
การหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต โดยมีจํานวนลดลง 98 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลดลง
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
โครงสร้างเงินทุนบริษทั
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยส่วนทุนจํานวน 12,593 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สนิ รวมจํานวน 10,760
ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนีส้ ินที่มีดอกเบี้ยจํานวน 4,206 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลี่ยร้อยละ 4.13 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลีย่ 6.83
ปี ทั้งนี้หนี้สนิ ทีม่ ีดอกเบีย้ ของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่รอ้ ยละ 91 และอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาร้อยละ 9 ซึ่ง
สอดคล้องกับสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทฯ ที่สว่ นใหญ่อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และบางส่วนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเพือ่
รองรับการดําเนินงานของโครงการ Mariana Oil Sands ในประเทศแคนาดา สําหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงทีต่ ่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่
ร้อยละ 78 ต่อ 22
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ปตท.สผ. ไม่มีการดําเนินกิจกรรมด้านการเงินทีม่ ีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนบริษัท
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

รับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

แหล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุน

1,096

1,067
43

จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน

441

จ่ายลงทุนในเงินทุนระยะสั้น

583

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์

1,096

Source งวดสามเดือน ปี 2558 Use

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด จํานวน 3,959 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
29 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 3,930 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มาของเงินทุนจํานวน 1,096 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานซึ่งเป็นผลสุทธิจากเงินสด
รับจากรายได้จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้
แหล่งใช้ไปของเงินทุนจํานวน 1,067 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ และโครงการบงกช
 ลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งเป็นเงินฝากประจําธนาคารทีม่ ีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่เป็นการชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เงินกู้ และหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิทมี่ ีลักษณะคล้ายทุน
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
อัตราส่วนทางการเงินและการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ
ไตรมาส 1
2558
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

ไตรมาส 1
2557

(ปรับปรุงใหม่)

ไตรมาส 4
2557

73.70

69.98

65.50

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

4.62

13.65

5.58

อัตรากําไรสุทธิ

7.27

21.00

8.41

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.33

0.34

0.34

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ EBITDA

0.82

0.79

0.80

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตราส่วนกําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้จากการบริการค่า
ผ่านท่อ

อัตรากําไรสุทธิ

=

กําไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

=

กําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนี้สินที่ ต่อ EBITDA

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
ความคืบหน้าโครงการทีส่ าํ คัญ
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ปตท.สผ. มีโครงการและดําเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งสิน้ 43 โครงการ ใน 11
ประเทศ ดังรายละเอียดทีส่ ําคัญ ดังนี้
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ จํานวน 17 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการทีด่ าํ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทั้งในอ่าวไทย
และบนบก โดยในไตรมาสนี้ โครงการผลิตสามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการ
เอส 1 และโครงการคอนแทร็ค 4
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จํานวน 15 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์(เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม(เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย)
สําหรับโครงการทีด่ าํ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase)
ปตท.สผ. ได้ดาํ เนินกิจกรรมในโครงการที่สําคัญ อาทิเช่น
โครงการซอติกา้ ตั้งอยูน่ อกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการมีการพัฒนาแหล่งก๊าซอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการติดตั้ง
แท่นหลุมผลิตเพิ่มเติม เพือ่ รักษาระดับการผลิตในระยะยาว อีกทัง้ อยู่ระหว่างการเจาะหลุมประเมินจํานวนประมาณ 10 หลุม โดยได้เริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 โครงการมีปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ประมาณ 310 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 46,500 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน) โครงการเวียดนาม16-1 ตั้งอยู่
นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นหลุมผลิต เพื่อรองรับการผลิตจากบริเวณ
โครงสร้าง H5 ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field : TGT) เพือ่ รักษาระดับการผลิต โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิต
จากโครงสร้างดังกล่าว ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 โครงการมีปริมาณการขายน้ํามันดิบเฉลี่ย 30,960 บาร์เรลต่อ
วัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ 18 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 4,675 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน)
สําหรับ โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการสํารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดําเนินกิจกรรมทีส่ าํ คัญ อาทิเช่น โครงการเมียนมาร์
เอ็ม 3 ตั้งอยูน่ อกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินเพิ่มเติมจํานวน 5 หลุมตาม
แผนงานที่วางไว้ ซึ่งได้เริม่ ดําเนินการเจาะหลุมดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 โดยแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่าง
การประเมินปริมาณสํารองปิโตรเลียมและศึกษาศักยภาพเชิงพาณิชย์
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็นโครงการบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar Basin ประเทศเมียนมาร์ ขณะนี้
โครงการอยู่ในระหว่างการเจาะหลุมสํารวจหลุมที่ 2 จากแผนการเจาะหลุมสํารวจ ทั้งสิน้ จํานวน 4 หลุม คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 เป็นโครงการบนบก ตั้งอยู่ในพืน้ ทีบ่ ริเวณ Central Myanmar Basin ประเทศเมียนมาร์ มีพนื้ ทีต่ ิดต่อ
กับแปลงสํารวจ อีพี 2 โครงการได้จัดทํารายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (Environmental, Safety
and Health Impact Assessment: ESHIA) สําหรับการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการพิจารณาของ
หน่วยงานรัฐบาลเมียนมาร์ นอกจากนี้ ยังได้เริ่มดําเนินการจัดเตรียมงานด้านการสํารวจคลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และคาดว่า จะเริ่ม
ดําเนินการสํารวจในช่วงปลายปี 2559
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ประกอบด้วย 15 แปลงสัมปทาน
สําหรับแหล่งทีด่ าํ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยสําหรับไตรมาส 1
ปี 2558 อยู่ทปี่ ระมาณ 21,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ในส่วนการดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัยนัน้ นับตั้งแต่เกิด
เหตุการณ์ฯ จนถึงไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งสิน้ 244 ล้านดอลลาร์ สรอ. สําหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์
น้ํามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนัน้
บริษัทพร้อมเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการที่จะพิสจู น์หลักฐานและ
ผลกระทบ (หากมี) โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตอ่ ไป
สําหรับแหล่งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการสํารวจ (Exploration Phase) ในแหล่ง Cash Maple ในไตรมาส 1 ปี 2558 ปตท.สผ. ได้ดาํ เนินการ
ศึกษาข้อมูลทางธรณีวทิ ยาและธรณีฟิสิกส์ในแปลงสัมปทานที่มอี ยู่ทั้งหมด และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพือ่ หาแนวทางสําหรับ
การพัฒนาแหล่งดังกล่าว
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ใน ประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
โดย โครงการทัง้ สามอยูร่ ะหว่างการสํารวจ (Exploration Phase) สําหรับ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์
ต้า ประเทศแคนาดา โครงการได้เสร็จสิน้ การเจาะสํารวจ Winter Delineation Campaign (WDC) ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้ค้นพบ
ปริมาณน้าํ มันตามที่คาดหมายไว้ และสามารถใช้ระยะเวลาและงบประมาณเทียบเคียงกับบริษทั ผู้ผลิตชั้นนําในอุตสาหกรรม Oil Sands ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างรอการประเมินปริมาณสํารอง เพื่อนํามาประกอบการยื่นเรื่องพัฒนาโครงการ Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาล Alberta ต่อไป
นอกจากนัน้ โครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาแผนการพัฒนา ซึ่งรวมถึง การออกแบบทางวิศวกรรมเบือ้ งต้น (Pre-FEED)
สําหรับในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) มี 2 โครงการ คือ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยูบ่ ริเวณแอ่ง Barreirinhas นอก
ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ปัจจุบันโครงการกําลังเตรียมการเพื่อสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และอยู่ในระหว่างรอการ
อนุมตั ิรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการสํารวจได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยูบ่ ริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล โครงการมีแผนการเจาะหลุมสํารวจ
เพิ่มเติมจํานวน 2 หลุม ในปี 2558 โดยได้เริ่มงานเจาะหลุมแรก (Pacoca) แล้วเมือ่ ต้นเดือนมีนาคม ทีผ่ ่านมา
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 7 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐเคนยา(เคนยา)
สําหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา (Development Phase) ปตท.สผ. ได้ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญในโครงการแอลจีเรีย 433 เอ
และ 416 บี ซึ่งตั้งอยูบ่ นบก ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง โดยคาดว่า
จะสามารถเริ่มการผลิตได้ภายในครึ่งหลัง ของปี 2558 ด้วยกําลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน
สําหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการสํารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดําเนินการสํารวจในโครงการฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่ง
ตั้งอยูบ่ นบก ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจระยะเวลาที่ 2 (Second Exploration Phase)
โดย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมิน 1 หลุม (OGB-2) ซึ่งเป็นหลุมที่ 2 จากแผนการเจาะหลุมสํารวจและประเมิน
ทั้งสิ้นจํานวน 6 หลุม ทั้งนี้ ผลการเจาะจะนําไปใช้สาํ หรับการทําแผนพัฒนาต่อไป
โครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยูน่ อกชายฝั่งของโมซัมบิก โครงการมี
แผนการเจาะหลุมประเมินทั้งสิน้ 5 หลุม เพือ่ ประเมินศักยภาพเพิ่มเติม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมิน 3 หลุม
Tubarao Tigre-2 Golfinho-Atum G01 และ Golfinho-Atum G02 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจาะหลุมประเมิน
Golfinho-Atum G03 และ Golfinho-Atum G04 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ในส่วนของการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) โครงการอยู่ระหว่างการประมูลผู้รับเหมาการออกแบบทางวิศวกรรมและการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Engineering
Procurement and Construction Contract) ทั้งนี้ โครงการคาดว่าจะสามารถเริม่ การผลิตและขาย LNG ครั้งแรกได้ในปี 2562
โครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออนชอร์ ตั้งอยู่บนบก ทางทิศเหนือของโมซัมบิก โครงการได้เสร็จสิน้ การเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1 หลุมในไตร
มาสที่ 1 ปี 2558 คือ Kifaru-1 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผล
โครงการเคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11 บี และ แอล 12 โครงการอยู่ระหว่างการดําเนินการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและ
ธรณีฟิสิกส์ เพือ่ กําหนดตําแหน่งการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1 หลุม โดยมีแผนในการเจาะหลุมดังกล่าวในปี 2559
ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการบริหารการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสมทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
โครงการและการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและ
ผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่ําเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งมีการทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ รวมถึง การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ศักยภาพทางปิโตรเลียม
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้งด้านการเมืองและการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือกพัฒนาโครงการที่มีการค้นพบปิโตรเลียมแล้ว พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม
โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในช่วงการผลิต หรือช่วงการพัฒนาซึ่งใกล้จะเริ่มผลิต
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
ด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือการลงทุน
ปตท.สผ. มีการปรับแผนการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะราคาน้ํามันที่ตกต่ํา โดยมีแนวทางในการบริหารเงินลงทุน (Investment
Principle ) ดังนี้
(1) การวางแผนและเรียงลําดับความสําคัญของการใช้เงินลงทุน เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ราคาน้ํามันในปัจจุบัน
(2) การลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ SAVE„to be SAFE ซึ่งได้เริ่มดําเนินการมาตัง้ แต่ ปี2557 เพื่อลดต้นทุนการดําเนินธุรกิจ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยมีแนวทางหลัก คือ ลด ละ เลื่อน
- ลด หาแนวทางลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และหาวิธีการทํางาน/เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยลดต้นทุนทั้งระยะสั้นและยาว
- ละ ละเว้นกิจกรรมที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องทํา โดยให้ความสําคัญกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความจําเป็นต้องทํา (need to
have or need to do) แต่ละเว้นโครงการหรือกิจกรรมที่มีหรือไม่มีก็ได้ (nice to have or nice to do)
- เลื่อน เลื่อนการลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงออกไปก่อน โดยได้จัดอันดับความสําคัญของการใช้เงินลงทุน เพื่อปรับตัวให้
สอดรับกับสถานการณ์น้ํามันที่เกิดขึ้น
โดยการปรับลดดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลต่อการรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความต้องการใช้ปิโตรเลียม
ของประเทศ อีกทั้ง ต้องไม่ส่งผลมาตรฐานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ ปตท.สผ. ให้ความสําคัญอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งคณะทํางาน (task force) เพื่อกําหนดแผนงานบริหารค่าใช้จ่ายและ ลดต้นทุนในส่วนของโครงการ และสํานักงานใหญ่
เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะลดเงินลงทุนในปี 2558 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 จากแผนเดิมที่เคยประกาศไว้
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินงาน และเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาหลัก 3 ด้าน คือ ธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) ในกลุ่มบริษัทน้ํามันและก๊าซของโลกเป็นครั้งแรก และเพื่อให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ได้ต่อไป ในปี 2558 บริษัทได้กําหนดแผนงานในเชิงรุกในด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Plan) และกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายประจําปีของบริษัทอีกด้วย
นอกจากนี้ จากดําเนินงานที่โดดเด่นในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้รับการรับเลือกให้เป็น 1 ใน 100
บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นการจัดอันดับธุรกิจด้านการพั ฒนา
ความยั่งยืน หรือ ESG Rating ซึ่งประเมินจากข้อมูลด้านความยั่ งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 567
บริษัท สําหรับการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมที่สําคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 สามารถสรุปได้ตามปรัชญาหลัก 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้
ด้านธุรกิจ
ในส่วนของการบริหารธุรกิจ ปตท.สผ. ยึดหลักในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกอบไปด้วยเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์
3 ด้าน ได้แก่ การเติบโตด้านการผลิต (Big) เสริมสร้างปริมาณสํารอง (Long) และรักษาผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong) ซึ่งมีรายละเอียดการ
ดําเนินงานตามที่กล่าวถึงมาแล้วในหัวข้อผลการดําเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการที่สําคัญ นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังให้ความสําคัญกับการ
จัดการด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ปตท.สผ. มีการดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่
ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งเป้ า หมายทางธุ รกิ จและความสามารถทางเทคโนโลยี ด้ า นต่ า งๆอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ผลั ก ดั น และยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของ ปตท.สผ. โดยรวมถึงแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การพัฒนาแหล่ง Oil Sands, แหล่งปิโตรเลียมน้ําลึก
(Deepwater) ที่บริษัทมีการลงทุนอยู่ และ แหล่งปิโตรเลียมในอนาคต เช่น Tight Oil / Tight Gas เป็นต้น แผนพัฒนาบุคลากรไห้ตรงกับความ
ต้องการ และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้สัมฤทธิ์ผลตามแผนที่วางไว้
ด้านสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยการคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการและ
สังคมโดยรวม โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีกิจกรรมที่สําคัญดังต่อไปนี้


โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กลุ่มประมงพื้นบ้าน,
ปตท.สผ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย และสถาบันเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์
เพาะเลีย้ งลูกปูและรวบรวมองค์ความรู้ในการฟืน้ ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรม
 โครงการ ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลก ได้ดําเนินงานปรับปรุง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ อาคารนิทรรศการมรดก
โลกทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติจํานวน 8 เส้นทางในผืนป่ามรดกโลกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2558
 โครงการ “30 ความดี 30 ปี ปตท.สผ.” ในโอกาสที่ ปตท.สผ. ครบรอบ 30 ปี บริษัทได้ดําเนินโครงการดังกล่าว เพือ่ ให้พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม CSR

ห น้ า ที่ | 14

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2558

ด้านสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดวัฎจักรของโครงการ ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.12 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด
(TRIR) เท่ากับ 0.98 ซึ่งทั้ง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้าํ มันและก๊าซนานาชาติ
หรือ IOGP
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ของบริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่ อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปี 2555
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญดังต่อไปนี้


โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โดยได้ดาํ เนินการบํารุงรักษาป่าและป้องกันระวังไฟป่าในเนือ้ ที่ 100,000 ไร่ ที่ปลูกในปี
พ.ศ. 2556 และ 2557 พร้อมทั้งได้ทําการสํารวจพื้นที่ทมี่ ีความเหมาะสมในการปลูกสําหรับปี พ.ศ. 2558 จํานวน 5,000 ไร่ โดย
ดําเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง



โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2557 จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2558 บริษัทได้ดําเนินการ
ฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศจํานวน 40 ไร่ ปลูกต้นไม้ท้องถิ่นแล้ว จํานวน 8,600 ต้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะและเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติจํานวน 2 เส้นทาง ประกอบไปด้วย เส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติสําหรับผู้ใช้
รถเข็น
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แนวโน้มภาพรวมธุรกิจปี 2558
จากแผนงานในปี 2558 บริษัทคาดว่าปริมาณการขายจะเติบโต เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ปริมาณขายก๊าซ
ธรรมชาติเต็มปีของโครงการซอติก้า ซึ่งเริ่มผลิตใน2557 การเข้าซื้อกิจการ Hess Thailand ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 และการเริ่มผลิตน้ํามันจาก
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในครึ่งปีหลัง ของปี 2558
สําหรับแนวโน้มราคาน้าํ มันดิบซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ปตท.สผ.มองว่าราคายังคงมี
ความผันผวน โดยมีปัจจัยลบต่อเนื่องมาจากปริมาณน้ํามันดิบที่มีมากในตลาดหลังจากกลุ่มโอเปกยังคงไม่ลดกําลังการผลิต ในส่วนของไตร
มาสที่ 2 ราคาน้ํามันดิบมีแนวโน้ม ที่จะปรับ ตัว ลดลง จากฤดูกาลปิดซ่อมบํา รุงประจําปีของโรงกลั่นโดยเฉพาะอย่า งยิ่งในเอเชีย ทําให้ความ
ต้องการน้ํามันดิบลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่น่าจับตามองในเดือนมิถุนายน ได้แก่ ปัจจัยเรื่องการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่าง
อิหร่านและ 6 ชาติมหาอํานาจ ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้ง 2 ฝ่ายได้บรรลุกรอบข้อตกลงเบื้องต้น และอยู่ในระหว่างการเจรจาข้อตกลง
ฉบับสมบูรณ์ (Comprehensive Agreement) โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน หากเจรจาสําเร็จ จะทําให้อิหร่านสามารถเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกน้ํามันดิบได้มากขึ้น จากปัจจุบันที่ส่งออกอยู่ประมาณ 1.1 - 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน คาดว่าอิหร่านอาจจะสามารถเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกน้ํามันดิบขึ้นได้อี ก 7 แสนบาร์เรลต่อวัน ภายใน 6-12 เดือน หลังจากได้รับการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตร ทั้งนี้การ
กลับมาของอิหร่านอาจมีผลต่อนโยบายของกลุ่มโอเปกในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้
ในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ํามันดิบทั้งในแง่บวกและลบ โดยปัจจัยบวกได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในเยเมนและลิเบีย ปัจจัยจากอุปทานน้ํามันดิบโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มลดลงจากการปรับลดหรือชะลอ
การลงทุน ปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจ จากทั้งเศรษฐกิจในยุโรปหลังธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มอัดฉีดเงินเข้ าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตาม
มาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative easing, QE) และเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ในส่วน
ของปัจจัยลบอาจเกิดจากปัจจัยเศรษฐกิจของจีนและเอเชียที่การเติบโตยังคงชะลอตัว โดยเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบ โตช้าลงตามการลงทุนที่
ลดลงในภาคอสังหาริม ทรัพย์และภาคอุตสาหกรรม และปัจจัยเรื่องแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee, FOMC) โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปอาจมีผลกระทบทาง
ลบต่อเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา
สําหรับผลกระทบจากสภาวะราคาน้ํามันตกต่ําในปี 2558 เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของ ปตท.สผ. คือ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงราคา
น้ํามันประมาณร้อยละ30-50 และมีการปรับราคาตามสัญญาซื้อขายทุก 3 เดือน ถึง 1 ปี ทําให้การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันตัง้ แต่ปลายปี 2557
ส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในส่วนของน้ํามัน และคอนเดนเสท บริษัทยังคงนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาน้ํามัน โดยการทําอนุพั นธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันสํ าหรับ ผลิตภั ณฑ์ปิโตรเลี ยมของกลุ่ม บริษัท โดยใช้ราคา
น้ํามันดิบเบรนท์เป็นราคาอ้างอิง
ปตท.สผ.มีการติดตามความคืบหน้าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่อง และ
เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน ได้จัดทําแผนจําลองสถานการณ์ราคาน้ํามันดิ บที่ระดับราคาต่างๆ รวมถึงดําเนินการตามแผนงานของ
โครงการ SAVE to be SAFE อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด มีเหตุผลเหมาะสม และตามความจําเป็น
สําหรับด้านการเงิน ปตท.สผ.ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นโครงสร้างทางการเงินที่
แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาพคล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ํามัน และเศรษฐกิจที่
ผันผวน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังมีการประเมินสถานะและความมั่นคงทางการเงินของคู่สัญญา เพื่อ
ประเมินความเสี่ยง(counter party risk) และวางแผนรองรับที่เหมาะสม
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