คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
บทสรุ ปผู้บริ หำร
เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีแนวโน้ มดีขึ ้นในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาฟื น้ ตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพ
ตลาดแรงงาน และความเชื่อมัน่ ของภาคธุรกิจและผู้บริ โภคที่ดีขึ ้น ในขณะที่เศรษฐกิจจีนหดตัวลงเล็กน้ อยเนื่องจากการใช้ จ่ายในประเทศลดลง
และการชะลอตัวของภาคอสังหาริ มทรัพย์และการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับกลุม่ ประเทศยูโรซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลงจาก
ผลกระทบการยกระดับการคว่าบาตรรัสเซียทาให้ ดชั นีความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคลดลง
สาหรั บเศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาสที่ 2 และ 3 ฟื ้นตัวต่อ เนื่อ งจากไตรมาสก่อ นหน้ า โดยมี แรงส่งมาจากการใช้ จ่ายในประเทศทัง้
ภาคเอกชนและภาครั ฐ ทัง้ นี ก้ ารลงทุน และการผลิต ภาคอุต สาหกรรมยัง คงหดตัว แ ละการส่ง ออกฟื ้น ตัว ช้ า ความต้ อ งการใช้ พลัง งาน
ภายในประเทศตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2557 รายงานโดยกระทรวงพลังงานอยู่ที่ประมาณ 2.03 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.13 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยภาพรวมของสถานการณ์ราคาน ้ามันในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ถึงแม้ เหตุการณ์ความไม่สงบใน
ตะวันออกกลางจะยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อราคาน ้ามันดิบมากเท่ากับปริ มาณน ้ามันดิบที่มีมากในตลาดจากการผลิ ต
ที่เพิ่มขึ ้นของลิเบียและอิรัก รวมทังสหรั
้ ฐฯที่มีการผลิตน ้ามันดิบเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ ลดการนาเข้ าน ้ามันดิบจากยุโรปและแอฟริ กา ส่งผลกระทบให้
ราคาน ้ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 3 มีระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 101.49 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ต่อบาร์ เรล ปรับตัวลดลงจากไต รมาส
ก่อนหน้ าที่ราคาเฉลีย่ 106.00 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล
สาหรับผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยในไตรมาส 3 ปี 2557 มีกาไรสุทธิ 477 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 83
ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 15 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 560 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลัก จาก
ค่าใช้ จ่ายในการตัดหลุมสารวจ และค่าเสือ่ มราคา ทีเ่ พิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้ จา่ ยการดาเนินงานลดลง นอกจากนี ้รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ1 โดยมีปริ มาณการขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 325,248 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน (ไตรมาส 2 ปี 2557: 315,810 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
ต่อวัน) ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็ น 65.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (ไตรมาส 2 ปี 2557: 67.70 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
ไตรมำส 3

ไตรมำส 3

ไตรมำส 2

%
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เก้ ำเดือน

เก้ ำเดือน
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2556
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เพิ่ม(ลด)

เพิ่ม(ลด)

2557
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เพิ่ม(ลด)
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(ปรั บปรุงใหม่ )

YTD

(ปรับปรุ งใหม่ )

(หน่วยล้ านดอลาร์ สรอ.)
รายได้ รวม

2,093

1,840

2,106

14

(1)

5,991

5,544

8

รายได้ จากการขาย

1,959

1,776

1,946

10

1

5,690

5,356

6

EBITDA

1,409

1,280

1,409

10

-

4,086

3,944

4

กาไรสาหรับงวด

477

566

560

(16)

(15)

1,417

1,608

(12)

กาไรต่อหุ้นปรับลด (ดอลลาร์ สรอ.)

0.12

0.14

0.14

(14)

(14)

0.36

0.40

(10)

กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ

426
51

600
(34)

537
23

(29)
>100

(21)
>100

1,355
62

1,720
(112)

(21)
>100

กาไร (ขาดทุน) จากรายการ
Non-recurring
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ผลกำรดำเนินงำน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ย
หน่วย : บาร์ เรลเทียบเท่าน้ามันดิ บต่อวัน

ตำมชนิดปิ โตรเลียม
325,248

286,578

103,937
98,632

221,311

315,810 313,324
107,791

104,147

325,248

290,240

น ้ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊ าซธรรมชาติ

100,849

208,019

209,177

189,391

ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2
2557
2556
2557

เก้ ำเดือน
2557

เก้ ำเดือน
2556

187,946

ตำมส่ วนภูมิภำค

ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
ประเทศไทย

286,578

59,124

315,810 313,324
290,240

31,800

44,355

47,584

34,313

242,505

234,174

245,108

240,800

238,753

ไตรมำส 3
2557

ไตรมำส 3
2556

ไตรมำส 2
2557

เก้ ำเดือน
2557

เก้ ำเดือน
2556

ตำรำงสรุ ปผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่ วนงำน
รำคำขำยเฉลี่ยและ
นำ้ มันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน ้ามันดิบดูไบ (/BBL)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์สรอ.)
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊ าซ
สานักงานใหญ่และอื่นๆ
รวม

ไตรมำส 3

ไตรมำส 3

ไตรมำส 2

2557
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2557

(ปรับปรุ งใหม่ )

65.15
101.41

65.93
105.95
ไตรมำส 3

ไตรมำส 2

2557

2556

2557

(ปรับปรุ งใหม่ )

571
488
83
69
16
7
(12)
3
59
(64)
566

%

เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)
YoY
QoQ
67.70
(1)
(4)
106.00
(4)
(4)

ไตรมำส 3

390
381
9
113
(59)
(3)
(50)
8
88
(1)
477

%

545
474
71
76
(1)
(7)
3
59
(44)
560

%

%

เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)
YoY
QoQ
(32)
(28)
(22)
(20)
(89)
(87)
63
49
>(100)
(100)
>(100)
>(100)
>(100)
>(100)
>100
>100
48
49
98
97
(16)
(15)

เก้ ำเดือน

เก้ ำเดือน

%

2557

2556

เก้ ำเดือน

เก้ ำเดือน

%

2557

2556

เพิ่ม(ลด)
YTD
(19)
(16)
(43)
17
>(100)
18
(5)
>100
6
57
(12)

เพิ่ม(ลด)
(ปรับปรุ งใหม่ )
YTD
65.93
65.96
(0)
103.97
105.00
(1)

(ปรับปรุ งใหม่ )

1,310
1,211
99
270
(119)
(15)
(52)
15
185
(78)
1,417

1,614
1,441
173
230
6
(18)
(50)
5
174
(180)
1,608
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ผลกำรดำเนินงำนเปรี ยบเทียบรำยไตรมำส
ไตรมำส 3 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2556
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการดาเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 477 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (กาไรต่อหุ้นปรั บลด 0.12
ดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจานวน 89 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 16 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 566 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (กาไรต่อหุ้นปรับลด 0.14 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาที่สงู ขึ ้น 256 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย ซึง่ เริ่ มมีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 และจากโครงการคอนแทร็ ค 4 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานและปริ มาณการผลิตที่
เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น 77 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจของโครงการพีทีที
อีพี ออสตราเลเชีย และโครงการเคนยา แอล 10 เอ ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานลดลง 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างการถือสัดส่วนของโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ที่ได้ ดาเนินการตามเงื่อนไขเสร็ จสิ ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 ตามสัญญาโอน
คืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้ างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement หรื อ PURA)
อย่างไรก็ ดี รายได้ จากการขายเพิ่มขึน้ จานวน 183 ล้ านดอลลาร์ สรอ.จากปริ มาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ เป็ น 325,248 บาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยเพิ่มขึ ้นจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการซอติก้า (ไตรมาส 3 ปี 2556 : 286,578 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน) ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็ น 65.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (ไตรมาส 3 ปี 2556 : 65.71 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
กาไรจากรายการ Non-Recurring สาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ.เพิ่มขึ ้น 85 ล้ านดอลลาร์ สรอ.จากไตรมาส
3 ปี 2556 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 34 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่มาจากกาไรจากอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพิ่มขึ ้นจากการ
mark-to-market ของสัญญาประกันความเสีย่ งราคาน ้ามันเนื่องจากราคาซื ้อขายล่วงหน้ า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ลดต่ากว่า
ราคาที่ประกันความเสีย่ งไว้
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่ วนงำน
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 กาไรสุทธิจานวน 477 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 89 ล้ านดอลลาร์ สรอ หรื อ ลดลงร้ อยละ 16 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 ที่จานวน 566 ล้ านดอลลาร์ สรอ.กาไรสุทธิ ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมจานวน 181 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 32 ในขณะที่ธุรกิจสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนลดลงจานวน 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อร้ อยละ 98
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ส่ วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
กาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 381 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 107 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 22 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 488 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลของค่าใช้ จ่ายรวมที่เพิ่มขึ ้น จากค่าเสื่อม
ราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่าย ตามปริ มาณการผลิตและสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้นจาก
โครงการคอนแทร็ ค 4 ที่ได้ ถือครองสิทธิ์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 ในขณะที่รายได้ เพิ่มขึ ้น จากการขายก๊ าซธรรมชาติและ คอนเดนเสทจากโครงการ
คอนแทร็ ค 4 และโครงการสินภูฮ่อมจากการที่ได้ ถือครองสิทธิ์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 และ 35 ตามลาดับ แต่รายได้ ของโครงการบงกชลดลงเนื่องจากมี
การหยุดการผลิตตามแผน (Full Shutdown)ในขณะที่ในไตรมาส 3 ปี 2556 เป็ นการหยุดการผลิตบางส่วน (Partial Shutdown)
ต่ ำงประเทศ
กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 89 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 83 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากกาไรสุทธิที่ลดลงของส่วนงานออสเตรเลียและ
แอฟริ กา ในขณะที่มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 75 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 ซึ่งมีกาไรสุทธิจานวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการตัด
จาหน่ายหลุมสารวจในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
ขาดทุนสุทธิ ของส่วนงานแอฟริ กาสาหรั บไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนสุทธิ เพิ่มขึน้ จานวน 38 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรื อ มากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผล
จากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจในโครงการเคนยา แอล 10 เอ
กาไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่นสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 113 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 44 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 63 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 69 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลของรายได้ จากการขายก๊ าซ
ธรรมชาติเพิ่มขึ ้นจากโครงการซอติก้าที่เริ่ มมีการขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่ มมีการส่งออกในเดือน
สิงหาคม 2557
ส่ วนงำนท่ อขนส่ งก๊ ำซ
กาไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 88 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 29 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 48 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่ว นใหญ่ เป็ นผลของรายได้ ของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊ าซซอติก้า ที่เริ่ มมีก ารขายใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่ มมีการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2557
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ส่ วนงำนสำนักงำนใหญ่ และอื่นๆ
ประกอบด้ วยส่วนงานการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องและส่วนของสานักงานใหญ่ โดยขาดทุนสุทธิ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 1
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจานวน 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 98 เมื่อเปรี ยบเทียบกับขาดทุนสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน
64 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการรับรู้กาไรจากอนุพนั ธ์ทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 72 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นการ mark-to-market ของสัญญาประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน เนื่องจากราคาซื ้อขายล่วงหน้ า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลดต่ากว่าราคาที่ประกันความเสีย่ งไว้

ไตรมำส 3 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2557
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการดาเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 477 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (กาไรต่อหุ้นปรั บลด 0.12
ดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจานวน 83 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อลดลงร้ อยละ 15 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 560
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (กาไรต่อหุ้นปรับลด 0.14 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมี สาเหตุหลักจากค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น 60 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่เพิ่มขึ ้นในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการเคนยา แอล 10 เอ และค่า
เสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้น 49 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในโครงการซอติก้า ที่เริ่ มมีการส่งออกก๊ าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม
2557และตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้ จา่ ยการดาเนินงานลดลงจานวน 32 ล้ านดอลลาร์ สรอ.จากค่าใช้ จ่ายซ่อมบารุงที่
ลดลงในโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17
อย่างไรก็ตาม รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นจานวน 13 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีปริ มาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 325,248 บาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน (ไตรมาส 2 ปี 2557: 315,810 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน) จากโครงการซอติก้าที่เริ่ มมีการส่งออกก๊ าซธรรมชาติใน
เดือนสิงหาคม 2557 ในขณะที่ราคาขายเฉลีย่ ลดลงเป็ น 65.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (ไตรมาส 2 ปี 2557: 67.70 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
กาไรจากรายการ Non-Recurring สาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ.เพิ่มขึ ้น 28 ล้ านดอลลาร์ สรอ.จากไตรมาส
2 ปี 2557 ที่มีกาไรจากรายการ Non-Recurring จานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากกาไรจากอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพิ่มขึ ้นจากการ
mark-to-market ของสัญญา ประกันความเสีย่ งราคาน ้ามันเนื่องจากราคาซื ้อขายล่วงหน้ า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ลดต่ากว่า
ราคาที่ประกันความเสีย่ งไว้ ในขณะที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเพิ่มขึ ้นจานวน 42 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 3 ปี 2557 มีขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ น 33 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลของขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของบริ ษัท พีทีทีอี
พี แคนาดา จากัด เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดาอ่อนค่าลงขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2557 มีการรับรู้ กาไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นจานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่ วนงำน
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 กาไรสุทธิจานวน 477 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงลดลงจานวน 83 ล้ านดอลลาร์ สรอ หรื อร้ อยละ 15 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ที่จานวน 560 ล้ านดอลลาร์ สรอ. กาไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิ จสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมจานวน 155 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 28 ในขณะที่ธุรกิจสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนลดลง
ส่ วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
กาไรสุทธิ สาหรั บไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 381 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 93 ล้ านดอลลาร์ สรอ . หรื อร้ อยละ 20 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 474 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากภาษี
เงินได้ ปิโตรเลียม นอกจากนี ้มีคา่ เสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจากโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์จากปริ มาณการผลิตที่
เพิ่มขึ ้นและสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมลดลงจากโครงการบี 6/27 ที่มีการตัดจาหน่ายหลุ มสารวจ
ในไตรมาส 2 ปี 2557 รวมทังรายได้
้
จากการขายลดลงส่วนหนึง่ มาจากโครงการเอส 1
ต่ ำงประเทศ
กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 87 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 71 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากกาไรสุทธิที่ลดลงของส่วนงานออสเตรเลียและแอฟริ กา
ในขณะที่มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 59 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่เพิ่มขึ ้นในโครงการพีทีทีอีพี ออสต
ราเลเชีย
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานแอฟริ กาสาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 43 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อร้ อยละ 614 เมื่อเปรี ยบเทียบกับขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการตัดจาหน่าย
หลุมสารวจที่เพิ่มขึ ้นในโครงการเคนยา แอล 10 เอ
กาไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่นจานวน 113 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ
49 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 76 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลของรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นจากโครงการซอติก้าที่
เริ่ มมีการส่งออกก๊ าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2557

ห น้ า ที่ | 6

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ส่ วนงำนท่ อขนส่ งก๊ ำซ
กาไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 88 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 29 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 49 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลของรายได้ ของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊ าซซอติก้าที่เริ่ มมีการส่งออกก๊ าซ
ธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2557
ส่ วนงำนสำนักงำนใหญ่ และอื่นๆ
ประกอบด้ วยส่วนงานการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องและส่วนของสานักงานใหญ่ โดยขาดทุนสุทธิ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 1
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจานวน 43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 97 เมื่อเปรี ยบเทียบกับขาดทุนสุทธิสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน
44 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการรับรู้กาไรจากอนุพนั ธ์ทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2557 จานวน 72 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นการ mark-to-market ของสัญญาประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน เนื่องจากราคาซื ้อขายล่วงหน้ า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลดต่ากว่าราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 2557 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลของขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของบริ ษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดาอ่อนค่าล งขึ ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.

ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบรำยงวดเก้ ำเดือน
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการดาเนินงานงวดเก้ าเดือน ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 1,417 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (กาไรต่อหุ้นปรับลด 0.36
ดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจานวน 191 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 12 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 จานวน 1,608 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(กาไรต่อหุ้นปรับลด 0.40 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเสือ่ มราคาที่เพิ่มขึ ้น 607 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึง่
เริ่ มมีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 จากโครงการคอนแทร็ ค 4 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานและปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น และจาก
โครงการซอติก้าที่เริ่ มมีการขายในสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่ ม มีก ารส่ง ออกในเดือ นสิง หาคม 2557
นอกจากนี ค้ ่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึน้ 92 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจของโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย และโครงการเคนยา แอล 10 เอ และค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น 64 ล้ านดอลลาร์ สรอ.จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
และโครงการซอติก้า ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ลดลง 231 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมที่ลดลงตามกาไร
สุทธิทางปิ โตรเลียมที่ลดลงและภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นลดลงเนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ค่าเงินบาทแข็งค่า
ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
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อย่างไรก็ตามรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 334 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากปริ มาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 313,324 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่เริ่ มมีการขายในเดือนสิงหาคม 2556 และโครงการซอติก้าที่เริ่ มมีการขายในเดือนมีนาคม
2557 และโครงการคอนแทร็ ค 4 จากการมีสดั ส่วนในโครงการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 (สาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 : 290,240 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน) ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็ น 65.93 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรั บ งวดเก้ าเดือน ปี 2556 : 65.96
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
กาไรจากรายการ Non-Recurring สาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2557 มีจานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ. กาไรเพิ่มขึ ้น 174 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากงวดเก้ าเดือน ปี 2556 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 112 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากภาษี เงินได้ ที่เกิดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นลดลงเนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2556 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้กาไรจากอนุพนั ธ์ทางการเงินเพิ่มขึ ้นจากการ mark-tomarket ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน ้ามันเนื่องจากราคาซื ้อขายล่วงหน้ า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ลดต่ากว่าราคาที่
ประกันความเสีย่ งไว้
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่ วนงำน
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2557 กาไรสุทธิจานวน 1,417 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 191 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อร้ อยละ 12 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 จานวน 1,608 ล้ านดอลลาร์ สรอ. กาไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมจานวน 304 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 19 ในขณะที่ธุรกิจสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนลดลงจานวน 102 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อร้ อยละ 57
ส่ วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
กาไรสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2557 จานวน 1,211 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 จานวน 1,441
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 230 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็ นผลของค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น
จากโครงการคอนแทร็ ค 4 ที่เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการผลิตและสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจาก
โครงการคอนแทร็ ค 4 ที่ได้ ถือครองสิทธิ์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 และจากโครงการอาทิตย์ ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ ง อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้ ลดลงตามกาไรสุทธิทางปิ โตรเลียมที่ลดลง
นอกจากนี ร้ ายได้ จ ากการขายลดลงจากโครงการบงกช เนื่ อ งจากในงวดเก้ า เดื อ นปี 2557 มี ก ารหยุด การผลิ ต ตามแผน (Full
Shutdown)ในขณะที่ในงวดเก้ าเดือนปี 2556 เป็ นการหยุดการผลิตบางส่วน (Partial shutdown) และโครงการเอส 1 ที่ยอดขายลดลงจากการ
หยุดการผลิตเพื่อการซ่อมบารุง ในขณะที่รายได้ จากการขายของโครงการคอนแทร็ ค 4 และสินภูฮ่อมเพิ่มขึ ้น จากการมีสดั ส่วนในโครงการเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 15 และ 35 ตามลาดับ

ห น้ า ที่ | 8

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ต่ ำงประเทศ
กาไรสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2557 จานวน 99 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 43 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 จานวน 173 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ ้นของส่วนงานออสเตรเลีย ในขณะ
ที่มีกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นจากส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2557 จานวน 119 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 125 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 จานวน 6 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากในงวดเก้ าเดือน ปี
2557 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย มีคา่ เสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเริ่ มมีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม ปี
2556 และมีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงานที่สงู ขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุมพัฒนา(หลุม H5) นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายในการตัด
จาหน่ายหลุมสารวจเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามรายได้ จาการขายสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2557 เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 ซึ่งเริ่ ม
มีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม ปี 2556
กาไรสุทธิ ของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่นสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2557 จานวน 270 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 40
ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 17 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 จานวน 230 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากโครงการ
ซอติก้าเริ่ มมีการขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่ มมีการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2557 ในขณะที่มีคา่ ใช้ จ่าย
ในการดาเนินงาน ค่าเสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น
ส่ วนงำนสำนักงำนใหญ่ และอื่นๆ
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2557 จานวน 78 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจานวน 102 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 57
เมื่อเปรี ยบเทียบกับขาดทุนสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2556 จานวน 180 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลของการรับรู้ กาไรจากอนุพนั ธ์ ทาง
การเงินเพิ่มขึ ้นจากการ mark-to-market ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน ้ามัน เนื่องจากราคาซื ้อขายล่วงหน้ า (forward price) ณ วันที่ 30
กัน ยายน 2557 ลดต่า กว่าราคาที่ ประกันความเสี่ย งไว้ และจากรายได้ ๆ อื่น สุท ธิ กับค่าใช้ จ่ ายอื่น ๆที่ รับ รู้ ในงวดเก้ าเดือ น ปี 2557 จากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA)
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ฐำนะกำรเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

23,015
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สินทรัพย์หมุนเวียน

4,106

2,633
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7,220

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,592

หนี ้สินหมุนเวียน

7,106

หนี ้สินไม่หมุนเวียน

13,317

ส่วนของผู้ถือหุ้น

17,876
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ณYEวัน13ที่ A31 ธันวำคม
YE 132556
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 23,015 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 745,079 ล้ านบาท)
เพิ่มขึ ้นจานวน 1,443 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 21,572 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 707,868
ล้ านบาท) ซึง่ เป็ นผลของ
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจานวน
เพิ่มขึ ้น 1,033 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นจานวน 1,191 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึง่ อยูภ่ ายใต้ บัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี โดยมีจานวน
เพิ่มขึ ้น 410 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ นผลจากการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท Hess Corporation ส่งผลให้ สนิ ทรัพย์เพื่อการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม 9,698 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 313,951 ล้ านบาท) โดยมี
หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยจานวน 4,256 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ หนี ้สินรวมลดลงจานวน 155 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จานวน 9,853 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 323,332 ล้ านบาท) ซึง่ เป็ นผลของ
(1) หนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายและภาษี เงินได้
ค้ างจ่าย โดยมีจานวนลดลง 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
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 ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายที่ลดลงจากการจ่ายชาระภาษี เงินได้ สาหรับปี 2556
 ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายลดลง 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายในการก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อการผลิต ของโครงการพีที
ทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการบงกชลดลง
 หนี ้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากเจ้ าหนี ้อื่นของโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดีลดลง
ในขณะที่
 ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เพิ่มขึ ้นจากการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์
สรอ.
จานวน 700 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี จากหนี ้สินไม่หมุนเวียนมาเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนสุทธิกบั การจ่าย
ชาระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทจานวน 11,700 ล้ านบาท เทียบเท่า 360 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) หนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย หุ้นกู้และเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และประมาณ
การค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต โดยมีจานวนลดลง 114 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ มีสาเหตุหลักจากหุ้นกู้ลดลงจากการจัดประเภท
รายการหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 700 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่มีกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ไปแสดงอยูใ่ นหนี ้สินหมุนเวียน
(ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี )
สุทธิกบั การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
จานวน 19,600 ล้ านบาท หรื อประมาณ 600 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 4,256 ล้ านดอลลาร์ สรอ.นัน้ มีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลีย่ ร้ อยละ 4.14 และมี
อายุเงินกู้ถวั เฉลีย่ 7.28 ปี โดยอยูใ่ นรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 90 และอยูใ่ นรูปของสกุลเงินดอลลาร์ แคนาดาร้ อยละ 10 ซึง่ สอดคล้ อง
กับสินทรัพย์และรายได้ ของบริ ษัทฯ ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และบางส่วนอยูใ่ นรูปสกุลเงินดอลลาร์ แคนาดาเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานของโครงการ Mariana Oil Sands ในประเทศแคนาดา สาหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบี ้ยคงที่ตอ่ อัตราดอกเบี ้ยลอยตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 77
ต่อ 23
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 13,317 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 431,128 ล้ าน
บาท) ซึง่ ประกอบด้ วยทุนเรื อนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน กาไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยมีจานวนเพิ่มขึ ้น 1,598 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 11,719 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
384,536 ล้ านบาท) สาเหตุหลักมาจากกาไรสะสมที่เพิม่ ขึ ้นโดยเป็ นผลสุทธิของกาไรสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือน ปี 2557 จานวน 1,417 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. กับเงินปั นผลจ่ายสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จานวน 736 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนเพิ่มเติมจานวน 1,000 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่ งที่มำของเงินทุน

แหล่ งที่ใช้ ไปของเงินทุน

5,172
รับจากการออกหุ้นกู้
รับสุทธิจาก KKD Swap
รับสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

1,601

3,981

388

863
521
736

ซื ้อ Hess + ร่วมลงทุนแปลงสารวจ
จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล

1,861

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์

3,183

Sourceงวดเก้ ำเดือน

ปี 2557

Use

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 3,548 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึ ้น
1,191 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,357 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยแหล่งที่มาของเงินทุนจานวน 5,172 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจาก
 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานซึง่ เป็ นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จ่าย
และภาษี เงินได้
 เงินสดรับสุทธิจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และ
 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน และหุ้นกู้สกุลเงินบาท
แหล่งใช้ ไปของเงินทุนจานวน 3,981 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ น
 เงินสดสุทธิใช้ ไปในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการ
ลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์และโครงการบงกช
 เงินปั นผลจ่ายสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557
 เงินสดใช้ ไปกิจกรรมจัดหาเงินซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการชาระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทและการจ่ายดอกเบี ้ย และ
 เงินสดจ่ายในการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation และค่ามัดจาเพื่อเข้ าร่วมทุนในแปลงสารวจประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
ไตรมำส 3
2556

ไตรมำส 3
2557
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ จากการขาย

ไตรมำส 2
2557

(ปรั บปรุ งใหม่ )

71

71

71

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

14

22

14

อัตรากาไรสุทธิ

21

27

23

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.32

0.35

0.32

อัตราส่วนหนี ้สินต่อ EBITDA

0.80

0.78

0.82

อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ จากการขาย

=

อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินที่ ต่อ EBITDA

=
=
=
=

อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา ต่อรายได้ จากการ
ขายรวมรายได้ จากการบริ การค่าผ่านท่อ
กาไรสุทธิตอ่ รายได้ รวม
กาไรสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา
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ควำมคืบหน้ ำโครงกำรที่สำคัญ
สาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ปตท.สผ. มีโครงการและดาเนินกิจกรรมทังในประเทศไทย
้
และต่างประเทศ รวมทังสิ
้ ้น 45 โครงการ
ใน 11 ประเทศ ดังรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
โครงกำรในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ จานวน 18 โครงการ ซึง่ โครงการส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Producing Phase)
ทังในอ่
้ าวไทยและบนบก โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 สามารถดาเนินการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ พลังงานของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี โครงการในประเทศบางโครงการ เช่น แหล่งบงกชใต้ ในโครงการบงกช โครงการคอนแทร็ ค 4 และโครงการพื ้นที่พฒ
ั นา
ร่วมไทย-มาเลเซีย – บี17 ได้ มีการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบารุงตามแผนที่วางไว้
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้ จานวน 16 โครงการ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาหรับโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ อาทิเช่น โครงกำรซอติก้ำ ได้ เริ่ ม
ส่งก๊ าซธรรมชาติและขายให้ แก่ ปตท. เพื่อใช้ ภายในประเทศไทยได้ ตังแต่
้ ต้นเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา เมื่อรวมกับก๊ าซธรรมชาติทสี่ ง่ ให้ ห น่วยงาน
รัฐบาลที่กากับดูแลกิจการการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanma Oil and Gas Enterprise : MOGE) เพื่อใช้
ภายในประเทศเมียนมาร์ โครงการซอติก้ามีปริ มาณการผลิตโดยรวมอยูท่ ี่ประมาณ 345 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน นอกจากนี ้ โครงการอยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้ างแท่นหลุมผลิตเพิ่มอีก 4 แท่น เพื่อรักษาระดับการผลิต รวมถึงอยูร่ ะหว่างการเจาะหลุมประเมินผล จานวน 10 หลุม ภายในปี 2557 –
2558 เพื่อเพิม่ ปริ มาณสารองปิ โตรเลียมและรักษาระดับการผลิตในระยะยาว โดยได้ เริ่มดาเนินการเจาะหลุมแรกในเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา
สาหรับโครงการที่อยูร่ ะหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ อาทิเช่น โครงกำรเมียนมำร์
เอ็ม 3 ปั จจุบนั โครงการได้ เริ่ มดาเนินการเจาะหลุมประเมินผลเพิม่ เติม จานวน 6 หลุมตามแผนงานที่วางไว้ ตังแต่
้ ต้นเดือนตุลาคม ปี 2557
สาหรับโครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ซึง่ เป็ นโครงการบนบก ขณะนี ้โครงการอยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงสร้ างทางธรณีวิทยา
และได้ ดาเนินการเจาะหลุมสารวจจานวน 4 หลุมตามแผนงานทีว่ างไว้ ตังแต่
้ เดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา นอกจากนี ้ ในเดือนเดียวกัน บริ ษัท
PTTEP South Asia Limited หรื อ PTTEP SA (บริ ษัทย่อยของปตท.สผ.) ได้ ลงนามในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต (Production Sharing Contract)
กับ Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE ) เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสำรวจบนบก MOGE 3
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่บนบกบริ เวณ Central Myanmar Basin โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนในการร่วมทุนร้ อย
ละ 85 และเป็ นผู้ดาเนินการ

ห น้ า ที่ | 14

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทออสเตรเลีย ประกอบด้ วย
15 แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่งที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ในไตรมาสนี ้ โครงการได้ มีการหยุดการผลิต
ประมาณ 20 วัน เพื่อซ่อมบารุงประจาปี ตามแผนที่วางไว้ ปั จจุบนั สามารถกลับมาผลิตตามปกติแล้ ว ทังนี
้ ้ คาดว่าปริมาณการผลิตโดยเฉลีย่ ในปี
2557 จะอยูท่ ี่ประมาณ 17,000 บาร์ เรลต่อวัน
สาหรับแหล่งที่อยูร่ ะหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ อาทิเช่น
แหล่ ง Cash Maple ได้ เสร็ จสิ ้นดาเนินการเจาะหลุมสารวจ Maple-East แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ซึง่ ได้ ตดั จาหน่ายหลุมแล้ วในไตรมาส
นี ้ และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม รวมทังแนวทางในการพั
้
ฒนาโครงการ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ คืนสิทธิในแปลง
สัมปทำนเอซี/พี 4 (AC/P4) และอยูร่ ะหว่างรอการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย หลังจากที่โครงการเสร็ จสิ ้นการเจาะหลุม
สารวจ Dillon South-1 แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ซึง่ ได้ ตดั จาหน่ายหลุมในไตรมาส 2 ที่ผา่ นมา
โครงกำรในทวีปอเมริกำ
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้ จานวน 3 โครงการ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
โครงการทังสามนี
้
้ เป็ นโครงการที่อยูร่ ะหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี ้
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมงานสาหรับการเจาะสารวจ Winter Delineation Campaign (WDC)
โดยคาดว่าจะเริ่ มดาเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และอยูร่ ะหว่างดาเนินการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรมเบื ้องต้ น (Pre-FEED) รวมทัง้
แนวทางในการพัฒนาโครงการ Thornbury Phase 1
สาหรับการลงทุนในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในเดือนกันยายนที่ผา่ นมา บริ ษัท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas
Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) บริ ษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญญาเพื่อเข้ าซื ้อสัดส่วนร้ อยละ 20 ใน แปลง
สัมปทาน BM-ES-23 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จาก บริ ษัท Shell Brasil Petroleo Ltda โดยโครงการดังกล่าว เป็ นโครงการในระยะสารวจ
ตังอยู
้ บ่ ริ เวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่ งน ้าลึกของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทังนี
้ ้ การซื ้อขายดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อได้ รับการ
อนุมตั ิจากรัฐบาลบราซิล (Brazil's National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (the ANP) ซึง่ การเข้ าร่วมลงทุนดังกล่าว ถือ
เป็ นโครงการที่สองในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึง่ เป็ นบริ เวณที่มีศกั ยภาพปิ โตรเลียมสูง หลังจากที่ได้ ร่วมทุนใน 4 แปลงสารวจปิ โตรเลียมกับ
บริ ษัท BG Brasil เมื่อเดือนเมษายน ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ากรัฐบาลบราซิลแล้ วในเดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 7 โครงการ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศโอมาน ประเทศแอลจีเรี ย ประเทศโมซัมบิก และประเทศ
เคนยา
สาหรับโครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา (Development Phase) ซึง่ คือ โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตได้ ภายในปลายปี 2557 ที่กาลังการผลิต 20,000 บาร์ เรลต่อวัน
สาหรับโครงการที่อยูร่ ะหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ อาทิเช่น โครงกำร
โมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วันโครงการ มีแผนการเจาะหลุมสารวจและประเมินทังสิ
้ ้นจานวน 6 หลุม เพื่อค้ นหาและประเมินศักยภาพ
เพิ่มเติม ในไตรมาส 3 ปี 2557 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุม คือ หลุมสารวจ Ourico Do Mar-1 ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการ
ประเมินผล และโครงการมีแผนที่จะดาเนินการเจาะหลุมประเมิน Tubarao Tigre-2 และ Orca-4 ในไตรมาส 4 ปี 2557 ในส่วนของการพัฒนา
ก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG)
โครงการได้ ดาเนินการตามแผนการพัฒนา ทางวิศวกรรมพื ้นที่ก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG
Engineering and Construction Development) อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ โครงการคาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตและขาย LNG ครัง้ แรกได้ ในปี
2562 สาหรับ โครงกำรเคนยำ แปลงแอล 10เอ โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจ Sunbird-1 แต่ไม่พบศักยภาพในเชิงพาณิชย์
โดยโครงการได้ ทาการตัดจาหน่ายหลุมในไตรมาสนี ้ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการศึกษาผลที่ได้ จากการเจาะหลุมสารวจ ซึง่ โครงการจะนาผลของ
การสารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป

ด้ ำนกำรบริหำรกำรลงทุน(Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ การลงทุนมีความเหมาะสมทังในด้
้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
โครงการและการบริ หารความเสีย่ ง อีกทัง้ ยังสามารถดาเนินงานได้ ตามเป้าหมายของบริ ษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
และผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่าเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีเ่ กิดขึ ้น เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน รวมทังมี
้ การทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุม่
ประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริ ษัทตังไว้
้
รวมถึง การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น
ศักยภาพทางปิ โตรเลียม ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กบั ภาครัฐ ความเสีย่ งทังด้
้ านการเมืองและการดาเนินธุรกิจ รวมทังความ
้
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการบริหารการลงทุนที่สาคัญ คือ การดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ในแปลงสารวจบนบก MOGE 3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การลงนามในสัญญาเพื่อเข้ าซื ้อสัดส่วนในโครงการสารวจ BM-ES-23
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และการคืนสิทธิในแปลงเอซี/พี 4 ( AC/P4) ในโครงการพีทีทีอีพีออสตราเลเชีย ตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ด้ ำนกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน
ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ปตท.สผ. ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น สมำชิกในดัชนี ควำมยั่งยืนของดำวโจนส์ หรื อ Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) ในปี 2557 เป็ นครัง้ แรก ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนโดยรักษา
สมดุลระหว่างการดาเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ DJSI เป็ นดัชนีในระดับโลกที่ใช้ วดั ประสิทธิ ผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทชันน
้ า โดยปตท.สผ.เป็ นหนึง่ ใน 14 บริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติที่ได้ รับคัดเลือก จากบริ ษัทที่
เข้ ารับการคัดเลือกกว่า 100 บริ ษัททัว่ โลก
นอกจากนี ้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ปตท.สผ. ได้ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริ ต ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ที่จดั ขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ เกิดการต่อต้ านการทุจริ ตในวงกว้ าง โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึง Center for International Private Enterprise
(CIPE) โดย ณ เดือนตุลาคม 2557 มีบริ ษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้ าร่ วมโครงการมากกว่า 360 บริ ษัท และมี 78 บริ ษัทได้ รับการรับรองว่าเป็ น
องค์กรที่มีระบบบริ หารจัดการที่ตอ่ ต้ านการทุจริ ต
ด้ ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ปตท.สผ.ยังคงให้ ความสาคัญในการพัฒนาและนาเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยมีการร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทังในและ
้
ต่างประเทศผ่านความร่ วมมือวิจัย อาทิเ ช่น ความร่ วมมือกับ บริ ษัทวิจัย KJT Enterprises สหรัฐอเมริ กา ในการพัฒนา Electromagnetic
Imaging เพื่อช่วยเรื่ องความชัดเจนของภาพชันหิ
้ นกักเก็บปิ โตรเลียม และลักษณะธรณีวิทยาใต้ พื ้นโลก เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์ศกั ยภาพแหล่ง
ปิ โตรเลี ย มได้ แม่ น ย าขึ น้ , ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ เปิ ดหลัก สูต รวิ ท ยาศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธรณี ฟิ สิ ก ส์
ปิ โตรเลียม หลักสูตรนานาชาติ เพื่อตอบความเร่งด่วนในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร, ความร่วมมือเพื่อพัฒนา CO2 Conversion to
Methane ที่จะลด CO2 และเป็ นการจัดการ CO2 ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และความร่ วมมืออย่างต่อเนื่องกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านการทาโครงการวิจยั และพัฒนา และนาไปขยายผลเพื่อให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนและความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจของบริ ษัทและประเทศไทยต่อไป
ด้ ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพและกำรบริหำรต้ นทุนในกำรดำเนินงำน
ในไตรมาส 3 ของปี 2557 หน่วยงาน Supply Chain สามารถลดต้ นทุนได้ 70.53 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 2 เป็ นจานวน 21.84 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็ นผลมาจากการจัดหาสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพทัดเทียมและสามารถใช้ ทดแทน
สินค้ าเดิมได้ รวมถึงการใช้ กลยุทธ์จดั หาที่เหมาะสมกับสภาวะและแนวโน้ มตลาด
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ด้ ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.20 หรื ออยู่ใน
ระดับ Top Quartile และอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
(TRIR) เท่ากับ 1.27 หรื ออยู่ในระดับ Second Quartile เมื่อเทียบกับ
บริ ษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน ้ามันและก๊ าซนานาชาติ หรื อ OGP และในสามไตรมาสแรกของปี 2557 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกได้ ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2555 (ซึ่งเป็ นปี ฐานในการตังเป
้ ้ าหมาย) ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. มีการตังเป
้ ้ าหมายระยะยาวของการล ดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกให้ ได้ ร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2555
ด้ ำนควำมรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ปตท.สผ. ยังคงดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปตท.สผ. ได้ ริเริ่ มโครงการ PTTEP
TEENERGY CAMP สาหรับเยาวชนจากทุกภูมิภาค ให้ เรี ยนรู้ กิจกรรมรู้ รักษ์ มรดกโลกเขาใหญ่ เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกด้ านสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้
ปตท.สผ.ยังตระหนักถึงความสาคัญของชุมชนท้ องถิ่นที่จะช่วยอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อม จึงได้ มีการดาเนินโครงการนาหลักสูตรท้ องถิ่นเพื่อใช้ ใ นการ
เรี ยนการสอนกับชุมชนโดยรอบบริ เวณดังกล่าว เช่น หลักสูตรท้ องถิ่นเสือโคร่ งศึกษาสาหรับโรงเรี ยนรอบผืนป่ าห้ วยขาแข้ ง และหลักสูตรอนุรักษ์
โลมาอิรวดี สาหรับโรงเรี ยนในพื ้นที่รอบทะเลสาบสงขลา
ปตท.สผ. ยังคงดาเนิ นโครงการปลูก ป่ าลดภาวะโลกร้ อน ร่ วมกับกรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่ าและพันธุ์พืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อย่างต่อเนื่อง อีกทังได้
้ ดาเนินโครงการฟื น้ ฟูป่าเพื่อการเรี ยนรู้ เชิงนิเวศสวนศรี นครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้ า) รวมถึง
การปรับปรุงเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ เพิ่มเติมสิง่ อานวยความสะดวก พร้ อมทังจั
้ ดทาจุดบริ การห้ องเรี ยนธรรมชาติสาหรับผู้ที่เข้ ามาใช้ บริ การสวน
ศรี นครเขื่อนขันธ์ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ มีการจัดกิจกรรม PTTEP GREEN UP ในพื ้นที่บางกะเจ้ าอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้ างการมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคมของผู้บริ หารและพนักงาน
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ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
แนวโน้ มภำพรวมธุรกิจของไตรมำส 4 ปี 2557
สาหรับภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ในเดือนตุลาคม 2557 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ ลดการ
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2557 เป็ นร้ อยละ 3.3 เนื่องจากเศรษฐกิจของหลายประเทศ เช่น กลุม่ ประเทศยูโร และญี่ปนุ่ ฟื น้ ตัวได้
ช้ ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้ โดยมองแนวโน้ มถึงปี 2558 ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะขยายตัวดีขึ ้น ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศยูโร และ
ญี่ปนจะยั
ุ่
งคงฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง
สาหรับแนวโน้ มราคาน ้ามันดิบซึง่ เป็ นหนึง่ ในปั จจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัท ปตท.สผ.มองว่ายังคงมีความผัน
ผวนอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยลบจากปริ มาณน ้ามันดิบที่คาดว่าจะยังคงมีมากในตลาด โดยลิเบียกลับมาผลิตน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นอีกครัง้ ที่ระดับ
900,000 บาร์ เรลต่อวัน และคาดว่าจะกลับมาผลิตเต็มกาลังการผลิตที่ 1.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวันภายในสิ ้นปี นี ้ และความเป็ นไปได้ ที่อิหร่ านจะ
กลับมาส่งออกน ้ามันดิบได้ อีกครัง้ หากสามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาด้ านนิวเคลียร์ ระหว่างอิหร่ านและ 6 ชาติมหาอานาจในเดือน
พฤศจิกายน นอกจากนี ้ ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ยงั คงซบเซาอย่างต่อเนื่องจากทางยุโรป ญี่ปนและจี
ุ่
นตามที่กล่าวข้ างต้ น ยังคงส่งผลกดดันต่อราคา
น ้ามันอย่างต่อเนื่อง สาหรับในแง่บวกจะมีปัจจัยด้ านสภาพภูมิอากาศ ที่ทาให้ ความต้ องการใช้ น ้ามันดิบในฤดูหนาวเพิ่มขึ ้น รวมถึง โอเปคอาจจะ
วางแผนปรับลดกาลังการผลิตสาหรับปี 2558 ลง 0.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน มาอยูท่ ี่ 29.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในระหว่างการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี ้
สาหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2557 บริ ษัทคาดว่าภาคธุรกิจจะค่อยๆ กลับมาสูส่ ภาวะปกติ เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองที่ผอ่ นคลาย ส่งผลให้ ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคและนักธุรกิจปรับตัวดีขึ ้น ซึ่งจะช่วยชดเชยภาคการส่งออกสินค้ าและการท่องเที่ยวที่
ยังคงฟื น้ ตัวได้ ช้า และขับเคลื่อนให้ เศรษฐกิจขยายตัว ได้ ใกล้ เคียงกับที่ประมาณการไว้ ที่ร้ อยละ 1.5 ซึ่งจะส่งผลให้ ปริ มาณความต้ องการใช้
พลังงานในประเทศอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับปั จจุบนั กล่าวคือ ขยายตัวเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน
สาหรั บปตท.สผ. มีผลิตภัณฑ์ หลักคือก๊ าซธรรมชาติ โดยคิดเป็ นประมาณ 67% ของปริ มาณการขายทัง้ หมด โดยราคาขายก๊ าซ
ธรรมชาติอ้างอิงราคาน ้ามันประมาณร้ อยละ30-50 และมีการปรับราคาตามสัญญาซื ้อขายก๊ าซฯของแต่ละโครงการในทุกๆ 3 เดือน 6 เดือนหรื อ 1
ปี ทาให้ แนวโน้ มการปรับตัวลดลงของราคาน ้ามันในระยะสัน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อราคาก๊ าซธรรมชาติมากนัก
สาหรับในส่วนของน ้ามัน และคอนเดนเสท ซึง่ คิดเป็ นประมาณ 33% ของปริ มาณการขายทังหมดนั
้
น้ ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ที่ราคาน ้ามันปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการบริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้ามัน โดยการทาอนุพนั ธ์ ประกันความเสี่ยง
ราคาน ้ามันสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุม่ บริ ษัท โดยใช้ ราคาน ้ามันดิบเบรนท์เป็ นราคาอ้ างอิง สาหรับในไตรมาสที่ 4 ปตท.สผ.ได้ ทา
อนุพนั ธ์ ประกันความเสี่ยงราคาน ้ามันประมาณร้ อยละ 70 ปริ มาณการขายน ้ามันและคอนเดนเสท นอกจากนี ้ ปตท.สผ.มีการติดตามความ
คืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามันอย่างต่อเนื่อง พร้ อมกับได้ ทาแผนจาลองสถานการณ์ราคา
น ้ามันดิบที่ระดับราคาต่างๆ และสร้ างแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะได้ รับหากเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ปตท.สผ. มีการทบทวนแผนการจัดหา และพัฒนาการผลิตให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มุง่ เน้ นการรักษาระดับปริ มาณการผลิตจากโครงการที่มีอยู่ การบริ หารโครงการให้ แล้ วเสร็ จเพื่อพร้ อมดาเนินการผลิตตามแผนงานที่วางไว้ และ
ศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่เพื่อเพิ่มปริ มาณสารองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานของประเทศ รวมถึงการลดต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 จากแผนงานและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา บริ ษัทคาดว่าปริ มาณการขายจะเติบโตโดยรวมที่ประมาณ
ร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ทังนี
้ ้ส่วนใหญ่มาจากโครงการซอติก้าซึ่งเริ่ มผลิตในปี นี ้ และการเข้ าซื ้อกิจการ Hess Thailandในช่วงครึ่ งแรกของปี
ซึง่ โครงการดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ ปตท.สผ.มีการเติบโตต่อเนื่องถึงปี 2558
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