คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ในช่วงครึ่งปีแรกราคาน้ามันเคลื่อนตัวในกรอบแคบที่ระดับ 105 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ต่อบาร์เรล โดยราคาได้แตะ
จุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ 111 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล จากเหตุการณ์ความรุนแรงในสาธารณรัฐอิรักและรัฐลิเบีย อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3
ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องและรวดเร็ว เนื่องจากการผลิตน้ามันดิบที่เพิ่มขึนจากชันหินดินดาน (Shale Oil) ในสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่้ากว่าคาดการณ์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ยุโรป และญี่ปุ่น นอกจากนี ราคาน้ามันยังได้รับแรงกดดันจากการที่กลุ่ม
โอเปกไม่ลดก้าลังการผลิตเพื่อช่วยพยุงราคาน้ามัน ส่งผลให้เกิดความกังวลในปัญหาอุปทานล้นตลาด ท้าให้สถานการณ์ราคาน้ามันในช่วงไตร
มาสที่ 4 มีการปรับตัวลดลงสู่ระดับต่้าสุดในรอบ 5 ปี โดยราคาเลลี่ยไตรมาส 4 อยู่ที่ประมาณ 44 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาเลลี่ย
น้ามันดิบดูไบในปี 2554 อยู่ที่ 96.64 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากราคาเลลี่ยในปีก่อนหน้าที่ 105.04 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล
ในภาพรวมปี 2554 ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยล่าสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 0.8 ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์การเมืองช่วงต้นปี
ทังนี เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตังแต่ช่วงกลางปีหลังปัญหาทางการเมืองคลี่คลาย ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึนตามล้า ดับ สะท้อน
ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศตังแต่เดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน 2554 รายงานโดยกระทรวงพลังงานอยู่ที่ประมาณ 2.05 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึนร้อยละ 1.93 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน)
ส้าหรับสภาวะราคาน้ามันตกต่้าในช่วงครึ่งปีหลังมีผลกระทบต่ อผลการด้าเนินงานหลักของ ปตท.สผ.ไม่มากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์
หลักของ ปตท.สผ. คือ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงราคาน้ามันประมาณร้อยละ30-50 และมีการปรับราคาตามสัญญาซือขายทุก 3 เดือน ถึง 1 ปี ท้า
ให้การปรับตัวลดลงของราคาน้ามันที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2554 เพียงเล็กน้อย ในส่วนของน้ามัน และ คอนเดนเสทที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง บริษัทได้ท้าอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ามันเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาไว้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
จากการคาดการณ์ราคาน้ามันในอนาคตที่ปรับตัวลดลง และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบั ญชีสากล บริษัทได้ท้าการทบทวนและประเมินมูลค่า
สินทรัพย์ของบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับลดราคาน้ามันดังกล่าว ซึ่งในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษัทได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เป็นจ้านวนทังสิน 994 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยส้าหรับ ปี 2554 มีก้าไรสุทธิ 644 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 1,140 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 1,844 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ รวมทังค่าเสื่อมราคา ค่าสู ญสินและ
ค่าตัดจ้าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการส้ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง และรายได้จากการขายเพิ่มขึนจากปริมาณ
การขายเลลี่ยที่เพิ่มขึนเป็น 321,886 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับปี 2556 : 292,629 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) ขณะที่ราคา
ขายเลลี่ยลดลงเป็น 63.38 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (ส้าหรับปี 2556 : 65.58 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
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(หน่วยล้านดอลาร์ สรอ.)
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ก้าไรส้าหรับงวด
ก้าไรต่อหุ้นปรับลด (ดอลลาร์ สรอ.)
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5
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2556
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(1)
>(100)
>(100)
(53)
>(100)

%
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ผลการด้าเนินงาน
ปริมาณการขายเลลี่ย

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ตามชนิดปิโตรเลียม
321,886
105,209

292,629
100,831

216,677

191,798

2557

2556

347,295
108,361

299,716 325,248
100,778

น้ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ

103,937

238,934

198,938

221,311

ไตรมาส 4
2554

ไตรมาส 4
2556

ไตรมาส 3
2554

ตามส่วนภูมภิ าค

321,886

ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเลียงใต้อื่น
ประเทศไทย

347,295

292,629

52,703

37,239

242,644

237,831
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2556
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299,716 325,248
45,920
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ไตรมาส 4
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2556
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ตารางสรุปผลการด้าเนินงานรวมจ้าแนกตามส่วนงาน
ราคาขายเลลีย่ และ
นา้ มันดิบดูไบ
2557
(หน่วย: ดอลลาร์สรอ.)
ราคาขายเลลี่ย (/BOE)
ราคาเลลี่ยน้ามันดิบดูไบ (/BBL)

2556
(ปรับปรุงใหม่)

63.38
96.60

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.)
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเลียงใต้อนื่
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
ส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
รวม
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5
>(100)
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(41)
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30
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(ปรับปรุงใหม่)

(838)
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(1,125)
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(480)
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(30)
7
113
(14)
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34
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2
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(2)
(50)
7
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>(100)
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ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบรายปี
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงาน ปี 2554 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก้าไรสุทธิ 644 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้นปรับลด 0.16 ดอลลาร์ สรอ.)
ลดลงจ้านวน 1,140 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิปี 2556 จ้านวน 1,844 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้นปรับ
ลด 0.46 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชี ยและมาเรียนา
ออยล์ แซนด์ จ้านวน 994 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทังค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน 926 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึนและปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึน เนื่องจากมีการผลิตและขายน้ามันดิบเต็มปีในปี 2554 ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (เริ่มมีการขา ยในเดือนสิงหาคม 2556)
นอกจากนีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึนจากการเริ่มขายก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ในเดือนมีนาคม 2554 และส่งออกในเดือ น
สิงหาคม 2554 ของโครงการซอติก้าและจากสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึนของโครงการคอนแทร็ค 4 รวมทังค่าใช้จ่ายในการ
ส้ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึน 161 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นผลจากการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจที่เพิ่มขึนในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
โครงการเคนยา แอล 10 เอ และโครงการแอล 28/48 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 421 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาษี
เงินได้ปิโตรเลียมที่ลดลงตามก้าไรที่ลดลง และภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับปี 2554 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ส้าหรับ
ปี 2556 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงน้อยกว่า
อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายเพิ่มขึน 324 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเลลี่ยเพิ่มขึนเป็น 321,886 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับปี 2556 : 292,629 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึนจากการขายเต็มปีในปี 2554 ของ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (เริ่มมีการขายในเดือนสิงหาคม 2556) รวมทังเริ่มมีการขายในเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2554 และส่งออกในเดือน
สิงหาคม 2554 ของโครงการซอติก้า และจากการเพิ่มสัดส่วนร้อยละ 15 ของโครงการคอนแทร็ค 4 ขณะที่ราคาขายเลลี่ยลดลงเป็น 63.38
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (ส้าหรับปี 2556 : 65.58 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับ ปี 2554 มีจ้านวน 861 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึน 594 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากปี
2556 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เป็นเงิน 994 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน ของ
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามันจ้านวน 194 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาตลาดลดต่้ากว่าราคาที่ประกั นความเสี่ยงไว้
นอกจากนีภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับปี 2554 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับส้าหรับปี 2556 ซึ่งเป็นผลจากการที่ ค่าเงิน
บาทอ่อนค่าลงน้อยกว่า
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับ ปี 2554 ก้าไรสุทธิจ้านวน 644 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 1,140 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบ
กับก้าไรสุทธิส้าหรับปี 2556 ที่จ้านวน 1,844 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก้าไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ้านวน 1,609
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 44 ในขณะที่ธุรกิจส้านักงานใหญ่และอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 340 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 80
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิส้าหรับ ปี 2554 จ้านวน 1,498 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับงวด ปี 2556 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 1,842 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 344 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นผลของค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายเพิ่มขึน ตาม
ปริมาณการผลิตและสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึนของโครงการคอนแทร็ค 4 และรายได้จากการขายที่ลดลง เป็นไปตามราคาน้ามันที่ลดลงใน
ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลงตามก้าไรที่ลดลง นอกจากนีภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับปี 2554 มี
จ้านวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงน้อยกว่า
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับปี 2554 จ้านวน 1,024 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 1,235 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับปี 2556 จ้านวน 208 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึนของส่ วนงาน
ออสเตรเลียและอเมริกา
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับปี 2554 จ้านวน 599 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 619 ล้านดอลลาร์
สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับปี 2556 จ้านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากในปี 2554 มีค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ นและค่า
ตัดจ้าหน่ายเพิ่มขึนจากสินทรัพย์และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน เนื่องจากมีการผลิตและขายน้ามันดิบเต็มปี (เริ่มมีการขายในเดือนสิงหาคม 2556)
ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย นอกจากนีมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เนื่องจากราคาน้ามันดิบที่ลดลง และมีค่าใช้ จ่ายใน
การด้าเนินงานที่สูงขึนจากปริมาณการผลิตที่สูงขึนและค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุมพัฒนา (หลุม H5) นอกจากนี ค่าใช้จ่ายในการ
ส้ารวจเพิ่มขึนจากการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจเพิ่มขึน แม้ว่ารายได้จากการขายส้าหรับปี 2554 เพิ่มขึนจากการขายเต็มปี เมื่อเปรียบเทีย บกับปี
2556 ที่เริ่มมีการขายในเดือนสิงหาคม 2556
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับ ปี 2554 จ้านวน 654 ล้านดอลลาร์ สรอ.ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 620 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิปี 2556 จ้านวน 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
เนื่องจากราคาน้ามันดิบที่ลดลงท้าให้มีการทบทวนแผนการผลิตที่เปลี่ยนไป
ส่วนงานส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
ขาดทุนสุ ทธิส้าหรับปี 2554 จ้ านวน 92 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 340 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้ อยละ 80 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสา้ หรับปี 2556 จ้านวน 462 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของการรับรู้ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินของสัญญา
ประกันความเสี่ยงราคาน้ามั นจ้านวน 194 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาตลาดลดต่้ากว่าราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้ ขณะที่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่รับรู้ในปี 2554 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (อันเป็นผลเนื่อง มาจาก
สัญญา PURA) นอกจากนีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง รวมทังภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับปี 2554 มี
จ้านวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงน้อยกว่า
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
ไตรมาส 4 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 439 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 0.20
ดอลลาร์ สรอ.) เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 948 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี
2556 จ้านวน 239 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้นปรับลด 0.06 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียและโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จ้านวน 994 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทังค่าเสื่อมราคาเพิ่ มขึน
320 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียและโครงการคอนแทร็ค 4
และจากการเริ่มมีการขายก๊าซในเดือนมีนาคม 2554 ของโครงการซอติก้า นอกจากนีรายได้จากการขายลดลงจ้านวน 9 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุ
หลักมาจากราคาขายเลลี่ยลดลงเป็น 56.54 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ(ไตรมาส 4 ปี 2556 : 64.48 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ) แม้ว่าปริมาณการขายเลลี่ยจะเพิ่มขึนเป็น 344,295 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ไตรมาส 4 ปี 2556 : 299,416 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โดยเพิ่มขึนจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่ปริมาณการขายเพิ่มขึน โครงการ ซอติก้าที่เริ่มมีการขายก๊าซในเดือน
มีนาคม 2554 และโครงการคอนแทร็ค 4 จากการมีสัดส่วนในโครงการเพิ่มขึนร้อยละ 15
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 191 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทีล่ ดลงตามก้าไรทีล่ ดลงและภาษีเงินได้ที่
เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับปี 2554 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงน้อยกว่าและมีการรับรู้
ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามันจ้านวน 151 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาตลาดลดต่้ากว่า
ราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 922 ล้านดอลลาร์ สรอ.เพิ่มขึน 468 ล้านดอลลาร์ สรอ.จาก
ไตรมาส 4 ปี 2556 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 154 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ขณะที่ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินของสัญญาประกัน
ความเสี่ยงราคาน้ามันเพิ่มขึน ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาตลาดลดต่้ากว่าราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 ขาดทุนสุทธิจ้านวน 439 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 948 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2556 ที่จ้านวน 239 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึนส่วนใหญ่มา
จากธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ้านวน 1,303 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 ในขณะที่ธุรกิจส้านักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุน
ลดลงจ้านวน 266 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 95
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 284 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 144 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 33 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2556 จ้านวน 431 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายลดลงจากราคา
ขายที่ปรับตัวลดลงของโครงการเอส 1 ตามราคาน้ามันที่ลดลง และการหยุดผลิตตามแผนในไตรมาส 4 ปี 2554 ของโครงการบงกช ในขณะที่ไม่ได้มี
การหยุดผลิตในไตรมาส 4 ปี 2556 รวมถึงค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึนตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึนของโครงการคอนแทร็ค
4 อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลงตามก้าไรที่ลดลง
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ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 1,125 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 1,159 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2556 จ้านวน 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่
เพิ่มขึนของส่วนงานออสเตรเลียและอเมริกา รวมทังก้าไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเลียงใต้อื่นที่ลดลง
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 494 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่งมีก้าไรสุทธิจ้านวน 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็น ผลจาก
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เนื่องจากราคาน้ามันดิบที่ลดลง รวมทั งค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายเพิ่มขึนจาก
สินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน แม้ว่ารายได้จากการขายเพิ่มขึนจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 642 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ นจ้านวน 623 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิจ้านวน 19 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากกา ร
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เนื่องจากราคาน้ามันดิบที่ลดลงท้าให้มีการทบท วนแผนการผลิตที่
เปลี่ยนไป
ก้าไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเลียงใต้ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 25 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือ ร้อยละ 56 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่งมีก้าไรสุทธิ 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานที่เพิม่ ขึนจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการส่งออกก๊าซฯในเดือนสิงหาคม 2554 รวมทังค่าใช้จ่ายในการส้ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึนจาก ค่า
ตัดจ้าหน่ายหลุมที่เพิม่ ขึน ส่วนใหญ่มาจากโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู นอกจากนีค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายจากปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึนของโครงการซอติก้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายเพิ่มขึนจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายในเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2554 และ
เริ่มมีการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2554 ในขณะที่รายได้จากการขายของโครงการเวียดนาม 16-1ลดลง เนื่องจากมีการหยุดการผลิตตามแผนใน
ไตรมาส 4 ปี 2554 และราคาน้ามันดิบที่ลดลง
ส่วนงานส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
ประกอบด้วยส่วนงานการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องและส่วนของส้านักงานใหญ่โดยขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 14 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 266 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2556 จ้านวน
280 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรับรู้ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามันเพิ่มขึน ส่วนใหญ่
เนื่องจากราคาตลาดลดต่้า กว่าราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้รวมทังผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนลดลง
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ไตรมาส 4 ปี 2554 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2554 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 439 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 0.20
ดอลลาร์ สรอ.) เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 1,216 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี
2554 จ้านวน 444 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้นปรับลด 0.12 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียและโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จ้านวน 994 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ค่าเสื่อมราคา
เพิ่มขึน 114 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียและโครงการซอติก้า
รายได้จากการขายลดลงจ้านวน 152 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากราคาขายเลลี่ยลดลงเป็น 56.54 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (ไตรมาส 3 ปี 2554: 65.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) แม้ว่าปริมาณการขายเลลี่ยเพิ่มขึนเป็น
344,295 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ไตรมาส 3 ปี 2554: 325,248 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) จากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการ
ส่งออกก๊าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2554 และจากโครงการพีทีที อีพี ออสตราเลเชีย ที่มีจ้านวนวันหยุดการผลิตส้าหรับการซ่อมบ้ารุงลดลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ที่ผ่านมา
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 922 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลง 943 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.จากไตรมาส 3 ปี 2554 ที่มีก้าไรจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุน
จากการ ด้อยค่าของสินทรัพย์ จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียและจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 ขาดทุนสุทธิจ้านวน 439 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 1,216 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2554 จ้านวน 444 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมจ้านวน 1,228 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 284 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 25 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2554 จ้านวน 381 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายลด ลงจากราคาขาย
เลลี่ยที่ปรับตัวลดลงของโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามราคาน้ามันที่ลดลง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง โดยเป็นผลหลักจากภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียมที่ลดลงตามก้าไรที่ลดลง
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ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 1,125 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 1,134 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2554 จ้านวน 9 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่
เพิ่มขึนของส่วนงานออสเตรเลีย อเมริกา และก้าไรสุทธิที่ลดลงของส่วนงานเอเชียตะวัน ออกเลียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 421 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 59 ล้านดอลลาร์ สรอ.โดยมีสาเหตุหลั ก
จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เนื่องจากราคาน้ามันดิบที่ลดลง และค่าเสื่อมราคา ค่ าสูญ
สินและค่าตัดจ้าหน่ายเพิ่มขึน จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2554 จ้านวน 642 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 640 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิจ้านวน 2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เนื่องจากราคาน้ามันดิบที่ลดลงท้าให้มีการทบทวนแผนการผลิตที่เปลี่ยนไป
ก้าไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเลียงใต้อื่นจ้านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 93 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 82
เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี 2554 จ้านวน 113 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส้ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึนส่วนใหญ่
จากการตัดจ้าหน่ายหลุมในโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู รวมทังค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายเพิ่มขึน
จากโครงการซอติก้า ที่เริ่มมีการส่งออกก๊าซในเดือนสิงหาคม 2554 ในส่วนของรายได้จากการขายเพิ่มขึนไม่มากนัก จากโครงการซอติก้าที่เริ่ม
ส่งออกก๊าซตังแต่เดือนสิงหาคม 2554 อย่างไรก็ตาม รายได้ของโครงการเวียดนาม 16-1 ลดลงอันเป็นผลเนื่องมาจากราคาน้ามันดิบที่ลดลง
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ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิน 23,290 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 464,725 ล้านบาท)
เพิ่มขึนจ้านวน 1,418ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ้านวน 21,542 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 404,868
ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลของ
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีบริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมี
จ้านวนเพิ่มขึน 1,480 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึนจ้านวน 1,549 ล้านดอลลาร์
สรอ. ขณะที่ลูกหนีบริษัทใหญ่ทลี่ ดลง 250 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์เพือ่ การส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้ บัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจ้านวน
เพิ่มขึน 238 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลจากการเข้าซือหุ้นบริษทั ย่อยของบริษัท Hess Corporation และการลงทุนเพิ่มโดย ส่วน
ใหญ่ในโครงการที่อยู่ในระยะผลิต ได้แก่โครงการอาทิตย์ โครงการซอติกา้ และโครงการบงกช ในขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์จากโครงการพีทีทีอพ
ี ี ออสตราเลเชียและโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
หนีสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และบริษทั ย่อยมีหนีสินรวม 10,442 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 323,332 ล้านบาท) โดยมี
หนีสินที่มีดอกเบียจ้านวน 4,229 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหนีสินรวมเพิม่ ขึนจ้านวน 889 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จ้านวน 9,853 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 323,332 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจาก
(1) หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถ่ ึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและภาษีเงินได้ค้าง
จ่าย โดยมีจ้านวนเพิ่มขึน 244 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
 ส่วนของหนีสินระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึนจากการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จ้านวน
700 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ้านวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
จากหนีสินไม่หมุนเวียนมาเป็นหนีสินหมุนเวียนสุทธิกับการจ่ายช้าระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทจ้านวน 11,700 ล้านบาท เทียบเท่า 360
ล้านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่
 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของปี 2554 มีจ้านวนที่ลดลง
 หนีสินหมุนเวียนอื่นลดลงส่วนใหญ่จากเจ้าหนีอื่นของโครงการร่วมทุนที่ลดลง
 ส่วนของหนีสินระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึนจากการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จ้านวน
400 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีจากหนีสินไม่หมุนเวียนมาเป็นหนีสินหมุนเวียนสุทธิกับการจ่ายช้าระคืนหุ้น
กู้สกุลเงินบาทจ้านวน 11,400 ล้านบาท เทียบเท่า 360 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) หนีสินหนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และประมาณ
การค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิต โดยมีจ้านวนเพิ่มขึน 642 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
 ประมาณการหนีสินค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิตเพิ่มขึน เนื่องจากราคาประเมินค่ารือถอนที่เพิ่มสูงขึนและโครงการต่างๆมีการ
ติดตังอุปกรณ์การผลิตและเจาะหลุมผลิตมากขึน
ในขณะที่
 หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของโครงการแคนาดา ออยส์ แซนด์ เคเค
ดี ที่ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (อันเป็นผลเนื่องมาจากสัญญา
PURA) ขณะที่หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึนจากการเข้าซือหุ้นบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation
 หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการจัดประเภทรายการหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จ้านวน 700 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ้านวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่มีก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีไปแสดงอยู่ใน
หนีสินหมุนเวียน (ส่วนของหนีสินระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี) ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและ
ไม่ด้อยสิทธิจ้านวน 19,600 ล้านบาท หรือประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส้าหรับหนีสินทีม่ ีดอกเบีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ้านวน 4,229 ล้านดอลลาร์ สรอ. นัน มีตน้ ทุนเงินกู้ถัวเลลีย่ ร้อยละ 4.14 และมี
อายุเงินกู้ถัวเลลีย่ 4.05 ปี โดยอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 90 และอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้อง
กับสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทฯ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และบางส่วนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเพื่อรองรับการ
ด้าเนินงานของโครงการ มาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในประเทศแคนาดา ส้าหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบียคงที่ตอ่ อัตราดอกเบียลอยตัวอยู่ที่ รอ้ ยละ 44
ต่อ 23
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 12,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 413,620 ล้านบาท)
ซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ก้าไรสะสม และองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมี
จ้านวนเพิ่มขึน 829 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ้านวน 11,419 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 384,536
ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 2 ปี 2554 มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุนเพิ่มเติมจ้านวน 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
ก้าไรสุทธิสา้ หรับปี 2554 จ้านวน 644 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่เงินปันผลจ่ายส้าหรับผลการด้าเนินงานส้าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 จ้านวน 436 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

แหล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุน

6,319
รับจากการออกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิและหุ้นกู้
รับสุทธิจาก KKD Swap

1,601

รับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน

4,330

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

388

4,740
813
610
736

ซือ Hess
จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล

2,581

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์

Sourceงวดสิบสองเดือน ปี 2557 Use

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 3,936 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน
1,549 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมือ่ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 2,354 ล้านดอลลาร์
สรอ. โดยแหล่งทีม่ าของเงินทุนจ้านวน 6,319 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจาก
 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงานซึ่งเป็นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายส้าหรับค่าใช้จ่าย
และภาษีเงินได้
 เงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และ
 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิทมี่ ีลักษณะคล้ายทุน และหุ้นกู้สกุลเงินบาท
แหล่งใช้ไปของเงินทุนจ้านวน 4,740 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์และโครงการบงกช
 เงินปันผลจ่ายส้าหรับผลการด้าเนินงานส้าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2554
 เงินสดใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช้าระคืนหุ้นกูส้ กุลเงินบาทและการจ่ายดอกเบีย และ
 เงินสดจ่ายในการเข้าซือหุ้นบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
อัตราส่วนทางการเงินและการด้าเนินงานทีส่ า้ คัญ
2557
อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

2556

(ปรับปรุงใหม่)

ไตรมาส 4
2557

ไตรมาส 4
2556

(ปรับปรุงใหม่)

ไตรมาส 3
2557

69

71

66

66

71

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

6

16

6

16

13

อัตราก้าไรสุทธิ

8

25

8

25

21

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.34

0.34

0.34

0.34

0.32

อัตราส่วนหนีสินต่อ EBITDA

0.80

0.78

0.80

0.78

0.80

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตราส่วนก้าไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้จากการบริการค่า
ผ่านท่อ

อัตราก้าไรสุทธิ

=

ก้าไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

=

ก้าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเลลี่ย

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

=

หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA

=

หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อก้าไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
ความคืบหน้าโครงการทีส่ า้ คัญ
ส้าหรับปี 2554 ปตท.สผ. มีโครงการและด้าเนินกิจกรรมทังในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทังสิน 43 โครงการ ใน 11 ประเทศ ดัง
รายละเอียดทีส่ ้าคัญ ดังนี
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ จ้านวน 14 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทังใน อ่าวไทย
และบนบก โดยปี 2554 สามารถด้าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนือ่ ง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทย นอกจากนี ปตท.สผ.ยัง
ได้ขยายฐานการผลิตในประเทศไทยโดยการเข้าซือบริษัทในเครือของ Hess Corporation ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งถือสัดส่วนในโครงการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยประกอบด้วยโครงการคอนแทร็ค 4 ตังอยูบ่ ริเวณอ่าวไทย ในสัดส่วนร้อยละ 15 และโครงการสินภูฮ่อมตังอยู่ภาค
ตะวันออกเลียงเหนือ ในสัดส่วนร้อยละ 35
ส้าหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ในปี 2554 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญ อาทิเช่น โครงการ บี
6/24 ซึ่งตังอยู่บริเวณอ่าวไทย โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมส้ารวจ NKW-N01 โดยไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่าง
การด้าเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียม
โครงการในเอเชียตะวันออกเลียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี จ้านวน 15 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(เวียดนาม) และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย)
ส้าหรับโครงการทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญ อาทิเช่น โครงการซอติกา้ ตังอยู่
นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้กับทางหน่วยงานรัฐบาลที่ก้ากับดูแลกิจการการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมของเมียนมาร์
(Myanma Oil and Gas Enterprise : MOGE) เพือ่ ใช้ภายในประเทศเมียนมาร์ ในเดือนมีนาคม และเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ ปตท. เพื่อใช้
ภายในประเทศไทย ตังแต่ตน้ เดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา โดยโครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้คงที่และตามเป้าหมาย ซึ่งปริมาณการขาย
รวมโดยเลลีย่ อยู่ที่ประมาณ 310 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 44,950 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) นอกจากนี โครงการอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมเพือ่ รักษาระดับการผลิต ส้าหรับแผนในการเพิ่มปริมาณส้ารองปิโตรเลียมและรักษาระดับการผลิตในระยะยาว
โครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมประเมินผล จ้านวนประมาณ 10 หลุม โดยได้เริ่มด้าเนินการตังแต่ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ปี 2558
โครงการเวียดนาม 16-1 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเลียงใต้ของประเทศเวียดนาม โครงการประสบความส้าเร็จในการ
เจาะหลุมประเมินผลในบริเวณ H5 ซึ่งตังอยูต่ อนใต้ของแหล่งเทจัก๊ จั๋ง (Te GIac Trang Field : TGT) เพือ่ รักษาระดับการผลิต และได้เตรียมการ
ติดตังแท่นผลิตเพือ่ รองรับการผลิตจากพืนที่ดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ภายในปี 2558 ทังนี ในปี 2554 โครงการมีปริมาณการขาย
น้ามันดิบเลลี่ย 34,000 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเลลี่ย 22 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 5,500 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน)
ส้าหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมทีส่ ้าคัญ อาทิเช่น โครงการเมียนมาร์ เอ็ม
3 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการเจาะหลุมประเมินผลเพิม่ เติม จ้านวน 6 หลุมตามแผนงานที่ วางไว้ โดย
ได้เริ่มด้าเนินการตังแต่ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา คาดว่าจะเสร็จสินภายในครึ่งปีแรกของปี 2558
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ซึ่งเป็นโครงการบนบก ตังอยู่ในพืนทีบ่ ริเวณ Central Myanmar Basin ขณะนีโครงการอยู่
ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและเจาะหลุมส้ารวจหลุมแรก จากแผนการเจาะหลุมส้ารวจทังสินจ้านวน 4 หลุม
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โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 ซึ่งเป็นโครงการบนบก ตังอยู่ในพืนที่บริเวณ Central Myanmar Basin บริษัทมีสัดส่วนในการร่วมทุน
ร้อยละ 85 และเป็นผูด้ ้าเนินการ โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท PTTEP South Asia Limited หรือ PTTEP SA (บริษัทย่อยของปตท.สผ.)
ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับ MOGE เพื่อรับสิทธิในการด้าเนินการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลง
ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด้าเนินการท้ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2558
โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตังอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ประกอบด้วย 15 แปลงสัมปทาน
ส้าหรับแหล่งทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ปริมาณการผลิตโดยเลลี่ยในปี 2554 อยู่ที่
ประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อวัน ทังนี ในส่วนการด้าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนัน นับตังแต่เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงสิน
ปี 2554 บริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนทังสิน 244 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส้าหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์น้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทา
ราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนัน บริษัทพร้อมเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการที่จะพิสูจน์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ต่อไป
ส้าหรับแหล่งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ในปี 2554 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญ อาทิเช่น แหล่ง Cash
Maple ในปี 2554 ได้เสร็จสินการเจาะหลุมส้ารวจ Maple-East โดยไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและ
ธรณีฟิสิกส์ พร้อมทังการออกแบบทางด้านวิศวกรรมการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์และทางเลือกในการพัฒนาแหล่งดังกล่าว
โครงการในทวีปอเมริกา
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (ชื่อเดิม โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ) เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ เสร็จสิน
การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ใน Partnership Units Redemption Agreement (PURA) ร่วมกับบริษัท Statoil Canada
Limited (SCL) ส่งผลให้ บริษัท PTTEPCA ถือสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดา้ เนินการในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South
Leismer พร้อมทังได้รบั เงินสดประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สรอ. ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจาะส้ารวจ Winter Delineation Campaign
(WDC) และศึกษาแนวทางในการพัฒนา (Development Plan) ซึ่งรวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมเบืองต้น (Pre-FEED) ส้าหรับโครงการ
Thornbury Phase 1
ส้าหรับในบราซิล เดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษทั PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production
Limitada (PTTEP BL) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 25 ในโครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ซึ่งประกอบด้วยแปลงส้ารวจ
BAR-M-215, BAR-M-214, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ตังอยูบ่ ริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศ และได้รับ
อนุมตั ิจากรัฐบาลในเดือนสิงหาคม โครงการได้ด้าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพือ่ เตรียมการส้ารวจคลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดย
คาดว่าจะเริม่ ด้าเนินการในไตรมาสที่ 2 ปี2558
นอกจากนีในเดือนกันยายน PTTEP BL ได้เข้าร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ซึ่งประกอบด้วยแปลงส้ารวจ
BM-ES-23 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทังนี ในปี 2554 โครงการได้มีการเจาะหลุมส้ารวจและประเมินผล จ้านวน 2 หลุม โดยพบน้ามันดิบจ้านวน 1 หลุม ส้าหรับปี 2558 โครงการมี
แผนการเจาะส้ารวจเพิ่มเติมจ้านวน 2 หลุม

ห น้ า ที่ | 14

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 4 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐเคนยา (เคนยา)
ส้าหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา (Development Phase) ปตท.สผ. ได้ดา้ เนินกิจกรรมที่สา้ คัญในโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ
416 บี ซึ่งตังอยูบ่ นบก ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่มการผลิตได้ภายในครึ่งปีหลัง ของปี 2558 ด้วยก้าลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน
ส้าหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดา้ เนินการส้ารวจในโครงการฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งตังอยู่
บนบก ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการส้ารวจระยะเวลาที่ 2 (Second Drilling campaign) โดยในปี 2554
โครงการได้ด้าเนินการส้ารวจคลืน่ ไหวสะเทือนแบบสองมิติ และแบบสามมิติ และมีแผนเจาะหลุมส้ารวจและหลุมประเมินผลทังสิน 5 หลุม โดยได้เริม่
ด้าเนินการเจาะหลุมส้ารวจและหลุมประเมินผลแล้วในไตรมาส 3 ที่ผา่ นมา
โครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตังอยูน่ อกชายฝั่งของโมซัมบิก โครงการมี
แผนการเจาะหลุมส้ารวจและประเมินทังสินจ้านวน 6 หลุม เพื่อค้นหาและประเมินศักยภาพเพิ่มเติม ในปี 2554 โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุม
ส้ารวจและประเมินจ้านวน 5 หลุม โดยหลุมส้ารวจ Tubarao Tigre-1 ประสบความส้าเร็จในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ทังนี โครงการได้
เริ่มด้าเนินการเจาะหลุมประเมิน Tubarao Tigre-2 ในไตรมาส 4 ปี 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ในส่วนของการพัฒนาก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) โครงการได้ด้าเนินการตามแผนการพัฒนาทางวิศวกรรมพืนที่ก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Engineering
and Construction Development) อย่างต่อเนือ่ ง ทังนี โครงการคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตและขาย LNG ครังแรกได้ในปี 2562
โครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออนชอร์ ตังอยูบ่ นบก ทางทิศเหนือของโมซัมบิก โครงการมีแผนการเจาะหลุมส้ารวจจ้านวน 2 หลุม ในปี
2554 โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมส้ารวจจ้านวน 1 หลุม คือ Tembo-1 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลศักยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการได้เริ่ม
ด้าเนินการเจาะหลุมส้ารวจ Kifaru-1 ตังแต่ในปลายปี 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558
โครงการเคนยา แปลงแอล 10 เอ ซึ่งตังอยู่นอกชายฝั่งของประเทศเคนยา โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมส้ารวจ Sunbird-1 โดยไม่
พบศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาผลที่ได้จากการเจาะหลุมดังกล่าว เพือ่ ที่จะน้าผลของการส้ารวจไปใช้ประโยชน์ทาง
ธรณีวิทยาต่อไป
โครงการเคนยา แอล 5 แอล 4 แอล 11 เอ แอล 11 บี และ แอล 12 โครงการอยู่ระหว่างการด้าเนินการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและ
ธรณีฟิสิกส์ เพือ่ ก้าหนดต้าแหน่งการเจาะหลุมส้ารวจจ้านวน 1 หลุม โดยมีแผนในการเจาะหลุมดังกล่าวในปี 2558
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการบริหารการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสมทังในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
โครงการและการบริหารความเสี่ยง อีกทังยังสามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและ
ผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่้าเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึน เพื่อประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจในการลงทุน รวมทังมีการทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตังไว้ รวมถึง การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ศักยภาพทางปิโตรเลียม
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทังด้านการเมืองและการด้าเนินธุรกิจ รวมทังความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ได้มีการด้าเนินการบริหารการลงทุนทีส่ า้ คัญ คือ


การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (ชื่อเดิม โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี )
เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารแผนการลงทุนและได้ผลตอบแทนจากการด้าเนินงานในระดับที่น่าพอใจภายใต้สภาพแวดล้อมข อง
ธุรกิจในปัจจุบัน



การเข้าซือบริษัทในเครือของบริษัท Hess Corporation ที่ถือสัดส่วนในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและบนบกตามที่
กล่าวแล้วข้างต้น เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ที่เน้นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยู่ในขันตอนการผลิต
แล้ว (Producing Asset) ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ อัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตและปริมาณส้ารองปิโตรเลียมให้กับบริษัทได้
ทันที และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตในประเทศไทย



การลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตโครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 เพื่อต่อยอดยุทธศาสตร์การพัฒนา และขยายการลงทุน
ต่อเนื่องในเมียนมาร์ และ



การเข้าซือสัดส่วนในโครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 และ โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นก้าวแรกของ
ปตท.สผ. ที่จะเข้าสู่ประเทศบราซิลซึ่งเป็นบริเวณหนึ่งที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ปตท.สผ. มีการคืนสิทธิในแปลงสัมปทานแอล 21/48 ในประเทศไทย โครงการอินโดนีเซียเซาท์ซาการี
โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ แปลงแอล 10 บี ของโครงการเคนยา รวมทัง แปลงเอซี/พี 4 ( AC/P4) ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง โครงการเอ 4/48 และเอ 5/48 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก
รัฐบาลออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และกรมเชือเพลิงธรรมชาติตามล้าดับ
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ ทิศทางการด้าเนินงาน และเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาหลัก 3 ด้าน คือ ธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2554 ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) ในกลุ่มบริษัทน้ามันและก๊าซของโลกเป็นครังแรก ซึ่ง DJSI เป็นดัชนีในระดับโลกที่ใช้วัดประสิทธิผลการด้าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชันน้า นอกจากนี ปตท.สผ. ยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย ปตท.สผ.เป็น 1 ใน 48 บริษัทที่ได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กรที่ มี
ระบบบริหารจัดการที่ต่อต้านการทุจริต จากบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 360 บริษัท
ส้าหรับการด้าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมที่ส้าคัญในปี 2554 สามารถสรุปได้ตามปรัชญาหลัก 3 ด้าน ดังต่อไปนี
ด้านธุรกิจ
ในส่วนของการบริหารธุรกิจ ปตท.สผ. ยึดหลักในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกอบไปด้วยเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์
3 ด้าน ได้แก่ การเติบโตด้านการผลิต (Big) เสริมสร้างปริมาณส้ารอง (Long) และรักษาผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong) ซึ่งบริษัทได้ด้าเนินงาน
และบริหารการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงภายใต้หัวข้อความคืบหน้าในโครงการที่ส้าคัญ รวมถึงได้มี การ
ติดตามและบริหารจัดการด้านโครงสร้างเงินทุน และเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจภายใต้ภาวะตลาดผันผวน
ส้าหรับการจัดการด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการพัฒนาการเติบโตด้านเทคโนโลยีในการส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม รวมถึง การปลูกฝังวัฒนธรรมในการจัดการองค์ความรู้ในบริษัท โดยมีกิจกรรมที่ส้าคัญดังต่อไปนี


การจัดตังศูนย์เทคโนโลยี ปตท.สผ. (PTTEP Technology Center) เพือ่ ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีในการส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และได้มีการจัดตังคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development
Steering Committee) เพื่อก้ากับดูแลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีตา่ งๆ ของบริษัท



การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทังในและต่างประเทศผ่านความร่วมมือวิจัยต่างๆ อาทิเช่น
- ความร่วมมือกับบริษัทวิจัย KJT Enterprises สหรัฐอเมริกา ในการพัฒนา Electromagnetic Imaging เพื่อช่วยเรื่องความ
ชัดเจนของภาพชันหินกักเก็บปิโตรเลียม และลักษณะธรณีวิทยาใต้ดิน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมได้
แม่นย้าขึน
- ความร่วมมือกับ บริษัท Hitachi Zosen ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมในญี่ปุ่น ในการพัฒนา CO2 Conversion to Methane ที่จะ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ความร่ว มมื อกั บคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อ วิจัยและพัฒ นายานยนต์ ใต้ น้า แ บบบั งคั บมื อ
(Remotely Operated Vehicle - ROV) และยานยนต์ใต้น้าอัตโนมัติ (Autonomous Underwater Vehicle - AUV) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม รวมถึงลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
ด้านสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยการค้านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในพืนที่ปฏิบัติการและ
สังคมโดยรวม โดยในปี 2554 มีกิจกรรมที่ส้าคัญดังต่อไปนี


โครงการ PTTEP TEENERGY CAMP ส้าหรับเยาวชนจากทุกภูมิภาค ให้เรียนรู้กิจกรรมรู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เพื่อปลูกฝัง
จิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ.ยังตระหนักถึงความส้าคัญของชุมชนท้องถิ่นที่จะช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม



โครงการหลักสูตรท้องถิ่นเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เช่น หลักสูตรท้องถิ่นเสือ
โคร่งศึกษาส้าหรับโรงเรียนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง และหลักสูตรท้องถิ่นทะเลสาบสงขลาเพื่อการอนุรกั ษ์โลมาอิรวดี ส้าหรับโรงเรียน
14 แห่งในพืนที่รอบทะเลสาบสงขลาตอนบน



กิจกรรม PTTEP GREEN UP เพื่อเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและพนักงาน โดยใน
ปี 2554 มีจ้านวนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทังหมด 2,436 คน



โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักปูคืนสู่ธรรมชาติ ในจังหวัดสงขลา โดยร่วมกับกลุม่ ประมงพืนบ้าน และสถาบันเพาะเลียงสัตว์น้า
ชายฝั่ง พัฒนาความรู้การเพาะฟักพันธุ์ลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ



โครงการทุนการศึกษาในพืนที่ปฏิบัติการ เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี พิษณุโลก และก้าแพงเพชร โดยในปี 2554 ได้สนับสนุนไปกว่า
1,000 ทุนการศึกษา



โครงการเพื่อชุมชนและสังคมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยด้าเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย
และด้านการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น โครงการทุนการศึกษาต่อเนือ่ งให้แก่นักเรียนจนส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการ
โรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โครงการน้าดื่มสะอาด โครงการห้องสุขาถูกหลักสุขอนามัย และ
โครงการไฟฟ้าเพื่อชุมชน



โครงการเพื่อสังคมในประเทศอินโดนีเซีย ปตท.สผ. ได้มีการริเริม่ โครงการ SIOLA (ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน) ศูนย์
สุขภาพ PTTEP LKC DD และ ทุนการศึกษา PTTEP-Beastudi Etos
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2557
ด้านสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดวัฎจักรของโครงการ ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในปี 2554 อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุทมี่ ีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.22 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด (TRIR) เท่ากับ
1.30 ซึ่งทัง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเลลี่ย เมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ หรือ IOGP
นอกจากนี ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ของบริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 โดยในปี 2554 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปี 2555 ส้าหรับกิจกรรมที่ส้าคัญมีดังต่อไปนี


โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 200,000 ไร่ ตังแต่ปี 2556-2563 ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง



โครงการฟื้นฟูป่าเพือ่ การเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตังอยู่ในอ้าเภอบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
ระบบนิเวศธรรมชาติ และถือเป็นป่าใจกลางเมือง ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึง
การปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพิม่ เติมสิ่งอ้านวยความสะดวก พร้อมทังจัดท้าจุดบริการห้องเรียนธรรมชาติสา้ หรับผู้ที่เข้า
มาใช้บริการสวนศรีนครเขื่อนขันธ์



โครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ในสาขาการปลูกป่าทีย่ ั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจขึนในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนและช่วยดูดซับมลพิษใน
อากาศ

นอกจากนัน ปตท.สผ. ยังมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ อาทิเช่น การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเลียงใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบั น
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมกันพัฒนายานยนต์ใต้น้าควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle: ROV) ส้าหรับใช้ใน
การส้ารวจและการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยความร่วมมือครังนีเป็นครังแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์มาใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
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แนวโน้มภาพรวมธุรกิจปี 2558
จากแผนงานในปี 2558 บริษัทคาดว่าปริมาณการขายจะเติบโตโดยรวมที่ประมาณร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทังนีส่วนใหญ่มาจาก
การรับรู้ปริมาณขายก๊าซธรรมชาติเต็มปีของโครงการซอติก้า ซึ่งเริ่มผลิตใน2554 การเข้าซือกิจการ Hess Thailandในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 และ
การเริ่มผลิตน้ามันจากโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในครึ่งปีหลัง ของปี 2558
ส้าหรับแนวโน้มราคานา้ มันดิบซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ปตท.สผ.มองว่ายังคงมีความ
ผันผวนอย่างมากในปี 2558 โดยในช่วงครึ่งปีแ รก มีปัจจัยลบมาจากปริมาณน้ามันดิบโลกที่ยังคงมีมากเกินความต้องการอยู่ประมาณ 1.5 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และในส่วนของกลุ่มโอเปกยังไม่มีสัญญาณว่าจะปรับลดก้าลังการผลิตน้ามัน ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าราคาน้ามันจะ
ยังคงอยู่ในระดับต่้าในช่วงครึ่งแรกของปี
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังอาจมีปัจจัยบวกจากอุปทานน้ามันดิบในตลาดโลกที่คาดว่าจะเติบโตช้าลง จากการทีบ่ ริษัทส้ารวจและ
ผลิตนา้ มันต่างๆ ได้มีการปรับลดหรือชะลอการลงทุนให้สอดคล้องกับราคาน้ามันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ส้าหรับด้านอุปสงค์น้ามันในตลาดโลก กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นอัตราทีส่ ูงกว่าปี 2554 ที่คาดการณ์ไว้ที่
ร้อยละ 3.3 ประกอบกับราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลงท้าให้ก้าลังซือของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึน ทังสองปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อปุ สงค์ในอนาคตมีโอกาสจะ
ปรับตัวเพิ่มขึนเล็กน้อย นอกจากนี ยังคงมีปัจจัยต่างๆ ที่ตอ้ งจับตามอง ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ามันในปี 2558 เช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง
จากสถานการณ์ความไม่สงบในแอฟริกา เช่น ลิเบียทีย่ ังคงความรุนแรงขึน ปัจจัยเรื่องการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและ 6 ชาติ
มหาอ้านาจ โดยหากสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก็จะท้าให้อิหร่านสามารถกลับมาส่งออกนา้ มันดิบได้อีกครัง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการฟื้นตัวอาจต่้ากว่าประมาณการเดิม เป็น
ผลจากระดับการใช้จ่ายทังภาครัฐและภาคเอกชน ภาระหนีสินครัวเรือน รวมถึงการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวช้าของประเทศ คู่ค้าใน
กลุ่มยูโร ญี่ปุ่น และเอเชีย อย่างไรก็ดี คาดว่าการท่องเที่ยวจะเป็นแรงขับเคลื่อนส้าคัญในปี 2558 และมีแนวโน้มที่ภาครัฐจะสามารถเร่ งการใช้จ่ายและ
ภาคเอกชนจะฟื้นตัวได้ดีขึน รวมทังผลจากราคาพลังงานที่ลดลงจะช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนให้ดีขึน ซึ่งจะ
ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 4.0 ส่งผลให้คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้พลังงานในประเทศสูงขึนเมื่อเทียบกับปี 2554
ส้าหรับผลกระทบจากแนวโน้มสภาวะราคาน้ามันตกต่้าอย่างต่อเนื่องในปี 2558 ผลิตภัณฑ์หลักของปตท.สผ.ยังคงเป็นก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันที่ปรับตัวลงมาตังแต่ปลายปี 2554 อย่างไรก็ดี เป็นการปรับลดที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกั บการปรับตัว
ลงของราคาน้ามัน ในส่วนของน้ามัน และคอนเดนเสท บริษัทยังคงนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามัน โดยการท้า
อนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ามันส้าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัท โดยใช้ราคาน้ามันดิบเบรนท์เป็นราคาอ้างอิง
ปตท.สผ.มีการติดตามความคืบหน้าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ามันอย่างต่อเนื่อง และ
เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน ผ่านการบริหารจัดการทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ปตท.สผ.มีโครงสร้างทางการเงินที่
แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่้า และมีสภาพคล่องสูง โดยมีเงิ นสดในมือ ณ สินปี 2557 ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์
สรอ.นอกจากนี ปตท.สผ.ได้จัดท้าแผนจ้าลองสถานการณ์ราคาน้ามันดิบที่ระดับราคาต่างๆ และสร้างแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะได้รับ
หากเหตุการณ์นันเกิดขึน โดยปตท.สผ. ได้ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และแผนด้าเนินงาน เพื่อให้มี ความยืดหยุ่นในการด้าเนินธุรกิจและการลงทุน โดย
การจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของการใช้เงินลงทุนดังนี
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โครงการที่มีการผลิตอยู่แล้ว จะด้าเนินต่อไปเพื่อรักษาระดับการผลิต ไม่ให้กระทบต่อความต้องการใช้ปิโตรเลียมในประเทศ



โครงการที่อยู่ในขันพัฒนา มีการประเมินและปรับแผนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ราคาน้ามัน



โครงการที่อยู่ในขันส้ารวจ จะชะลอการด้าเนินงานในโครงการมีความเสี่ยงสูงและไม่มีภาระผูกพันออกไปก่อน

นอกจากนี บริษัทยังจัดท้าแผนงาน SAVE to be SAFE เพื่อลดต้นทุนการด้าเนินธุรกิจทังในระยะสันและระยะยาวและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเหตุผลเหมาะสม และตามความจ้าเป็น
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