คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
บทสรุปผู้บริหำร
เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพ
ตลาดแรงงาน และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่ดีขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจจีนหดตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากการใช้จ่ายในประเทศลดลง
และการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศยูโรซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลงจาก
ผลกระทบการยกระดับการคว่่าบาตรรัสเซียท่าให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง
ส่าหรับเศรษฐกิจ ไทยในไตรมาสที่ 2 และ 3 ฟื้นตั วต่อ เนื่อ งจากไตรมาสก่อ นหน้ า โดยมี แรงส่งมาจากการใช้ จ่ายในประเทศทั้ ง
ภาคเอกชนและภาครั ฐ ทั้ ง นี้ ก ารลงทุ น และการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมยั ง คงหดตั ว และการส่ ง ออกฟื้ น ตั ว ช้ า ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งาน
ภายในประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2557 รายงานโดยกระทรวงพลังงานอยู่ที่ประมาณ 2.03 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยภาพรวมของสถานการณ์ราคาน้่า มันในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ถึงแม้เหตุการณ์ความไม่สงบใน
ตะวันออกกลางจะยังคงด่าเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้่ามันดิบมากเท่ากับปริมาณน้่ามันดิบที่มีมากในตลาดจากการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นของลิเบียและอิรัก รวมทั้งสหรัฐฯที่มีการผลิตน้่ามันดิบเพิ่มมากขึ้น ท่าให้ลดการน่าเข้าน้่ามันดิบจากยุโรปและแอฟริกา ส่งผลกระทบให้
ราคาน้่ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 3 มีระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 101.49 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์สรอ.) ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากไต รมาส
ก่อนหน้าที่ราคาเฉลี่ย 106.00 ดอลลาร์สรอ.ต่อบาร์เรล
ส่าหรับผลการด่าเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยในไตรมาส 3 ปี 2557 มีก่าไรสุทธิ 477 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 83
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ่านวน 560 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลัก จาก
ค่าใช้จ่ายในการตัดหลุมส่ารวจ และค่าเสื่อมราคา ทีเ่ พิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จา่ ยการด่าเนินงานลดลง นอกจากนี้รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อย
ละ1 โดยมีปริมาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ เป็น 325,248 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน (ไตรมาส 2 ปี 2557: 315,810 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ
ต่อวัน) ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็น 65.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (ไตรมาส 2 ปี 2557: 67.70 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ
บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ)
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ผลกำรดำเนินงำน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ย
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ตำมชนิดปิโตรเลียม
325,248

286,578

103,937
98,632

221,311

315,810 313,324
107,791

104,147

325,248

290,240

น้่ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ

100,849

208,019

209,177

189,391

ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2
2557
2556
2557

เก้ำเดือน
2557

เก้ำเดือน
2556

187,946

ตำมส่วนภูมิภำค

ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
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
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ไตรมำส 3
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ไตรมำส 3
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ไตรมำส 2
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เก้ำเดือน
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เก้ำเดือน
2556

ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่วนงำน
รำคำขำยเฉลี่ยและ
นำมันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้่ามันดิบดูไบ (/BBL)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.)
ส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
ส่านักงานใหญ่และอื่นๆ
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49
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(100)
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49
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17
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18
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6
57
(12)

เพิ่ม(ลด)
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65.93
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103.97
105.00
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(ปรับปรุงใหม่)

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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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบรำยไตรมำส
ไตรมำส 3 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2556
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการด่าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก่าไรสุทธิ 477 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก่าไรต่อหุ้นปรับลด 0.12
ดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจ่านวน 89 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับ ไตรมาส 3 ปี 2556 จ่านวน 566 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (ก่าไรต่อหุ้นปรับลด 0.14 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้น 256 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่มมีการขายน้่ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 และจากโครงการคอนแทร็ค 4 ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการส่ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 77 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากค่าใช้จ่ายในการตัดจ่าหน่ายหลุมส่ารวจของโครงการพีทีที
อีพี ออสตราเลเชีย และโครงการเคนยา แอล 10 เอ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการด่าเนินงานลดลง 40 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือสัดส่วนของโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ที่ได้ด่าเนินการตามเงือ่ นไขเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 ตามสัญญาโอน
คืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement หรือ PURA)
อย่างไรก็ดี รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจ่านวน 183 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากปริมาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเป็น 325,248 บาร์เรล
เทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการซอติก้า (ไตรมาส 3 ปี 2556 : 286,578 บาร์เรลเทียบเท่า
น้่ามันดิบต่อวัน) ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็น 65.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (ไตรมาส 3 ปี 2556 : 65.71 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ)
ก่าไรจากรายการ Non-Recurring ส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ.เพิ่มขึ้น 85 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากไตรมาส
3 ปี 2556 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ่านวน 34 ล้านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่มาจากก่าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการ
mark-to-market ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้่ามันเนื่องจากราคาซื้อขายล่วงหน้า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ลดต่่ากว่า
ราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
ส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 ก่าไรสุทธิจ่านวน 477 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 89 ล้านดอลลาร์ สรอ หรือ ลดลงร้อยละ 16 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 ที่จ่านวน 566 ล้านดอลลาร์ สรอ.ก่าไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส่ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมจ่านวน 181 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 32 ในขณะที่ธุรกิจส่านักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนลดลงจ่านวน 63 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 98
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ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 381 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 107 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 22 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จ่านวน 488 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้น จากค่าเสื่อม
ราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่าย ตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายการด่าเนินงานที่เพิ่มขึ้นจาก
โครงการคอนแทร็ค 4 ที่ได้ถือครองสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น จากการขายก๊าซธรรมชาติและ คอนเดนเสทจากโครงการ
คอนแทร็ค 4 และโครงการสินภูฮ่อมจากการที่ได้ถือครองสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ 35 ตามล่าดับ แต่รายได้ของโครงการบงกชลดลงเนื่องจากมี
การหยุดการผลิตตามแผน (Full Shutdown)ในขณะที่ในไตรมาส 3 ปี 2556 เป็นการหยุดการผลิตบางส่วน (Partial Shutdown)
ต่ำงประเทศ
ก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 9 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 89 เมื่อเปรียบเทียบ
กับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จ่านวน 83 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากก่าไรสุทธิที่ลดลงของส่วนงานออสเตรเลียและ
แอฟริกา ในขณะที่มีก่าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 59 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้นจ่านวน 75 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 ซึ่งมีก่าไรสุทธิจ่านวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการตัด
จ่าหน่ายหลุมส่ารวจในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานแอฟริกาส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจ่านวน 38 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือ มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2556 จ่านวน 12 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผล
จากการตัดจ่าหน่ายหลุมส่ารวจในโครงการเคนยา แอล 10 เอ
ก่าไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 113 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจ่านวน 44 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จ่านวน 69 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของรายได้จากการขายก๊าซ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการส่งออกในเดือน
สิงหาคม 2557
ส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซ
ก่าไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 88 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจ่านวน 29 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 3 ปี 2556 จ่ านวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่ว นใหญ่เป็ นผลของรายได้ของโครงการลงทุนท่ อขนส่งก๊ าซซอติก้า ที่เริ่ มมีก ารขายใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2557
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ส่วนงำนสำนักงำนใหญ่และอืน่ ๆ
ประกอบด้วยส่วนงานการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องและส่วนของส่านักงานใหญ่ โดยขาดทุนสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 1
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ่านวน 63 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2556 จ่านวน
64 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรับรู้ก่าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 72 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการ mark-to-market ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้่ามัน เนื่องจากราคาซื้อขายล่วงหน้า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลดต่่ากว่าราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้

ไตรมำส 3 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2557
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการด่าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก่าไรสุทธิ 477 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก่าไรต่อหุ้นปรับลด 0.12
ดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจ่านวน 83 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ่านวน 560
ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก่าไรต่อหุ้นปรับลด 0.14 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมี สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการส่ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 60 ล้านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายในการตัดจ่าหน่ายหลุมส่ารวจที่เพิ่มขึ้นในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการเคนยา แอล 10 เอ และค่า
เสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 49 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในโครงการซอติก้า ที่เริ่มมีการส่งออกก๊าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม
2557และตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จา่ ยการด่าเนินงานลดลงจ่านวน 32 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากค่าใช้จ่ายซ่อมบ่ารุงที่
ลดลงในโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจ่านวน 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีปริมาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเป็น 325,248 บาร์เรล
เทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน (ไตรมาส 2 ปี 2557: 315,810 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน) จากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการส่งออกก๊าซธรรมชาติใน
เดือนสิงหาคม 2557 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็น 65.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (ไตรมาส 2 ปี 2557: 67.70 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ)
ก่าไรจากรายการ Non-Recurring ส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ.เพิ่มขึ้น 28 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากไตรมาส
2 ปี 2557 ที่มีก่าไรจากรายการ Non-Recurring จ่านวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากก่าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการ
mark-to-market ของสัญญา ประกันความเสี่ยงราคาน้่ามันเนื่องจากราคาซื้อขายล่วงหน้า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ลดต่่ากว่า
ราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้ ในขณะที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจ่านวน 42 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 3 ปี 2557 มีขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 33 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของบริษัท พีทีทีอี
พี แคนาดา จ่ากัด เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2557 มีการรับรู้ก่าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจ่านวน 9 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
ส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 ก่าไรสุทธิจ่านวน 477 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงลดลงจ่านวน 83 ล้านดอลลาร์ สรอ หรือร้อยละ 15 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ที่จ่านวน 560 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก่าไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิ จส่ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมจ่านวน 155 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 28 ในขณะที่ธุรกิจส่านักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนลดลง
ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก่าไรสุทธิส่า หรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 381 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 93 ล้านดอลลาร์ สรอ . หรือร้อยละ 20 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ่านวน 474 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาษี
เงินได้ปิโตรเลียม นอกจากนี้มีค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่ายเพิ่มขึ้นจากโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์จากปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการส่ารวจปิโตรเลียมลดลงจากโครงการบี 6/27 ที่มีการตัดจ่าหน่ายหลุ มส่ารวจ
ในไตรมาส 2 ปี 2557 รวมทั้งรายได้จากการขายลดลงส่วนหนึ่งมาจากโครงการเอส 1
ต่ำงประเทศ
ก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 9 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 62 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบ
กับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ่านวน 71 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากก่าไรสุทธิที่ลดลงของส่วนงานออสเตรเลียและแอฟริกา
ในขณะที่มีก่าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 59 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้นจ่านวน 59 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการตัดจ่าหน่ายหลุมส่ารวจที่เพิ่มขึ้นในโครงการพีทีทีอีพี ออสต
ราเลเชีย
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานแอฟริกาส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้นจ่านวน 43 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 614 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2557 จ่านวน 7 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการตัดจ่าหน่าย
หลุมส่ารวจที่เพิ่มขึ้นในโครงการเคนยา แอล 10 เอ
ก่าไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นจ่านวน 113 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจ่านวน 37 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ
49 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 จ่านวน 76 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากโครงการซอติก้าที่
เริ่มมีการส่งออกก๊าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2557
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซ
ก่าไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 88 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจ่านวน 29 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 49 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2557 จ่านวน 59 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของรายได้ของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซซอติก้าที่เริ่มมีการส่งออกก๊าซ
ธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2557
ส่วนงำนสำนักงำนใหญ่และอืน่ ๆ
ประกอบด้วยส่วนงานการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องและส่วนของส่านักงานใหญ่ โดยขาดทุนสุทธิส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 1
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ่านวน 43 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 97 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส่าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ่านวน
44 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรับรู้ก่าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2557 จ่านวน 72 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการ mark-to-market ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้่ามัน เนื่องจากราคาซื้อขายล่วงหน้า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลดต่่ากว่าราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 2557 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลของขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จ่ากัด เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าล งขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.

ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบรำยงวดเก้ำเดือน
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการด่าเนินงานงวดเก้าเดือน ปี 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก่าไรสุทธิ 1,417 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก่าไรต่อหุ้นปรับลด 0.36
ดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจ่านวน 191 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือน ปี 2556 จ่านวน 1,608 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(ก่าไรต่อหุ้นปรับลด 0.40 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 607 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่ง
เริ่มมีการขายน้่ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 จากโครงการคอนแทร็ค 4 ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และจาก
โครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่ม มีก ารส่ง ออกในเดือ นสิง หาคม 2557
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการส่ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 92 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากค่าใช้จ่ายในการตัดจ่าหน่ายหลุมส่ารวจของโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย และโครงการเคนยา แอล 10 เอ และค่าใช้จ่ายการด่าเนินงานที่เพิ่มขึ้น 64 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
และโครงการซอติก้า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 231 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ลดลงตามก่าไร
สุทธิทางปิโตรเลียมที่ลดลงและภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ค่าเงินบาทแข็งค่า
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
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อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 334 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 313,324 บาร์เรลเทียบเท่า
น้่ามันดิบต่อวัน จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่เริ่มมีการขายในเดือนสิงหาคม 2556 และโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายในเดือนมีนาคม
2557 และโครงการคอนแทร็ค 4 จากการมีสัดส่วนในโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 (ส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2556 : 290,240 บาร์เรลเทียบเท่า
น้่ามันดิบต่อวัน) ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็น 65.93 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (ส่าหรับ งวดเก้าเดือน ปี 2556 : 65.96
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ)
ก่าไรจากรายการ Non-Recurring ส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2557 มีจ่านวน 62 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก่าไรเพิ่มขึ้น 174 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากงวดเก้าเดือน ปี 2556 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ่านวน 112 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินได้ที่เกิดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2556 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ก่าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการ mark-tomarket ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้่ามันเนื่องจากราคาซื้อขายล่วงหน้า (forward price) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ลดต่่ากว่าราคาที่
ประกันความเสี่ยงไว้
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
ส่าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2557 ก่าไรสุทธิจ่านวน 1,417 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 191 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือน ปี 2556 จ่านวน 1,608 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก่าไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส่ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมจ่านวน 304 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 19 ในขณะที่ธุรกิจส่านักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนลดลงจ่านวน 102 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 57
ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก่าไรสุทธิส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2557 จ่านวน 1,211 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือน ปี 2556 จ่านวน 1,441
ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 230 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นผลของค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่ายเพิ่มขึ้น
จากโครงการคอนแทร็ค 4 ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายการด่าเนินงานเพิ่มขึ้นจาก
โครงการคอนแทร็ค 4 ที่ได้ถือครองสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และจากโครงการอาทิตย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ่ารุง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ลดลงตามก่าไรสุทธิทางปิโตรเลียมที่ลดลง
นอกจากนี้ ร ายได้ จ ากการขายลดลงจากโครงการบงกช เนื่ อ งจากในงวดเก้ า เดื อ นปี 2557 มี ก ารหยุ ด การผลิ ต ตามแผน (Full
Shutdown)ในขณะที่ในงวดเก้าเดือนปี 2556 เป็นการหยุดการผลิตบางส่วน (Partial shutdown) และโครงการเอส 1 ที่ยอดขายลดลงจากการ
หยุดการผลิตเพื่อการซ่อมบ่ารุง ในขณะที่รายได้จากการขายของโครงการคอนแทร็ค 4 และสินภูฮ่อมเพิ่มขึ้น จากการมีสัดส่วนในโครงการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 และ 35 ตามล่าดับ
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ต่ำงประเทศ
ก่าไรสุทธิส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2557 จ่านวน 99 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ่านวน 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 43 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือน ปี 2556 จ่านวน 173 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นของส่วนงานออสเตรเลีย ในขณะ
ที่มีก่าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2557 จ่านวน 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้นจ่านวน 125 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2556 จ่านวน 6 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากในงวดเก้าเดือน ปี
2557 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย มีค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเริ่มมีการขายน้่ามันดิบในเดือนสิงหาคม ปี
2556 และมีค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานที่สูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุมพัฒนา(หลุม H5) นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการตัด
จ่าหน่ายหลุมส่ารวจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้จาการขายส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือน ปี 2556 ซึ่งเริ่ม
มีการขายน้่ามันดิบในเดือนสิงหาคม ปี 2556
ก่าไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2557 จ่านวน 270 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจ่านวน 40
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2556 จ่านวน 230 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากโครงการ
ซอติก้าเริ่มมีการขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2557 ในขณะที่มีค่าใช้จ่าย
ในการด่าเนินงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่ายเพิ่มขึ้น
ส่วนงำนสำนักงำนใหญ่และอืน่ ๆ
ขาดทุนสุทธิส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2557 จ่านวน 78 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ่านวน 102 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 57
เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2556 จ่านวน 180 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของการรับรู้ก่าไรจากอนุพันธ์ทาง
การเงินเพิ่มขึ้นจากการ mark-to-market ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้่ามัน เนื่องจากราคาซื้อขายล่วงหน้า (forward price) ณ วันที่ 30
กัน ยายน 2557 ลดต่่า กว่ าราคาที่ ประกั นความเสี่ย งไว้ และจากรายได้ๆ อื่น สุท ธิกั บค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆที่ รับ รู้ใ นงวดเก้ าเดือ น ปี 2557 จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (อันเป็นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA)
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ฐำนะกำรเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,015 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 745,079 ล้านบาท)
เพิ่มขึ้นจ่านวน 1,443 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ่านวน 21,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 707,868
ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลของ
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจา่ นวน
เพิ่มขึ้น 1,033 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจ่านวน 1,191 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์เพื่อการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้ บัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจา่ นวน
เพิ่มขึ้น 410 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ส่งผลให้สินทรัพย์เพื่อการ
ส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้
หนีสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 9,698 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 313,951 ล้านบาท) โดยมี
หนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่านวน 4,256 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหนี้สินรวมลดลงจ่านวน 155 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จ่านวน 9,853 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 323,332 ล้านบาท) ซึง่ เป็นผลของ
(1) หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก่าหนดช่าระภายในหนึ่งปี ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายและภาษีเงินได้
ค้างจ่าย โดยมีจ่านวนลดลง 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
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 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ลดลงจากการจ่ายช่าระภาษีเงินได้ส่าหรับปี 2556
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการก่อสร้างสินทรัพย์เพื่อการผลิต ของโครงการพีที
ทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการบงกชลดลง
 หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากเจ้าหนี้อื่นของโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดีลดลง
ในขณะที่
 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก่าหนดช่าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์
สรอ.
จ่านวน 700 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ถึงก่าหนดช่าระภายในหนึ่งปีจากหนี้สินไม่หมุนเวียนมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนสุทธิกับการจ่าย
ช่าระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทจ่านวน 11,700 ล้านบาท เทียบเท่า 360 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้และเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และประมาณ
การค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต โดยมีจา่ นวนลดลง 114 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีสาเหตุหลักจากหุ้นกู้ลดลงจากการจัดประเภท
รายการหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จ่านวน 700 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่มีก่าหนดช่าระภายในหนึง่ ปีไปแสดงอยูใ่ นหนี้สินหมุนเวียน
(ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถงึ ก่าหนดช่าระภายในหนึง่ ปี)
สุทธิกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
จ่านวน 19,600 ล้านบาท หรือประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่าหรับหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ่านวน 4,256 ล้านดอลลาร์ สรอ.นั้น มีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลี่ยร้อยละ 4.14 และมี
อายุเงินกู้ถวั เฉลี่ย 7.28 ปี โดยอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 90 และอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้อง
กับสินทรัพย์และรายได้ของบริษทั ฯ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และบางส่วนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเพื่อรองรับการ
ด่าเนินงานของโครงการ Mariana Oil Sands ในประเทศแคนาดา ส่าหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ออัตราดอกเบีย้ ลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 77
ต่อ 23
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,317 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 431,128 ล้าน
บาท) ซึง่ ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ก่าไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยมีจา่ นวนเพิ่มขึ้น 1,598 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ่านวน 11,719 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
384,536 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากก่าไรสะสมที่เพิม่ ขึ้นโดยเป็นผลสุทธิของก่าไรสุทธิส่าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2557 จ่านวน 1,417 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. กับเงินปันผลจ่ายส่าหรับผลการด่าเนินงานส่าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จ่านวน 736 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีการออกหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเพิ่มเติมจ่านวน 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่งที่มำของเงินทุน

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน

5,172
รับจากการออกหุ้นกู้
รับสุทธิจาก KKD Swap
รับสุทธิจากกิจกรรมด่าเนินงาน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

1,601

3,981

388

863
521
736

ซื้อ Hess + ร่วมลงทุนแปลงส่ารวจ
จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล

1,861

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์

3,183

Sourceงวดเก้ำเดือน

ปี 2557

Use

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ่านวน 3,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึ้น
1,191 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ่านวน 2,357 ล้านดอลลาร์
สรอ. โดยแหล่งที่มาของเงินทุนจ่านวน 5,172 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจาก
 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด่าเนินงานซึง่ เป็นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายส่าหรับค่าใช้จ่าย
และภาษีเงินได้
 เงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และ
 เงินสดรับจากการออกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และหุ้นกู้สกุลเงินบาท
แหล่งใช้ไปของเงินทุนจ่านวน 3,981 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์เพื่อการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์และโครงการบงกช
 เงินปันผลจ่ายส่าหรับผลการด่าเนินงานส่าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557
 เงินสดใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงินซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการช่าระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทและการจ่ายดอกเบี้ย และ
 เงินสดจ่ายในการเข้าซื้อหุ้นบริษทั ย่อยของบริษัท Hess Corporation และค่ามัดจ่าเพื่อเข้าร่วมทุนในแปลงส่ารวจประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
ไตรมำส 3
2556

ไตรมำส 3
2557
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

ไตรมำส 2
2557

(ปรับปรุงใหม่)

71

71

71

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

14

22

14

อัตราก่าไรสุทธิ

21

27

23

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.32

0.35

0.32

อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

0.80

0.78

0.82

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตราก่าไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่ ต่อ EBITDA

=
=
=
=

อัตราส่วนก่าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการ
ขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ
ก่าไรสุทธิต่อรายได้รวม
ก่าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก่าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
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ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่สำคัญ
ส่าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ปตท.สผ. มีโครงการและด่าเนินกิจกรรมทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทัง้ สิ้น 45 โครงการ
ใน 11 ประเทศ ดังรายละเอียดที่ส่าคัญ ดังนี้
โครงกำรในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ จ่านวน 18 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดา่ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase)
ทั้งในอ่าวไทยและบนบก โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 สามารถด่าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี โครงการในประเทศบางโครงการ เช่น แหล่งบงกชใต้ในโครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการพื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย – บี17 ได้มีการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบ่ารุงตามแผนที่วางไว้
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จ่านวน 16 โครงการ ซึ่งตัง้ อยูใ่ น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ส่าหรับโครงการที่ดา่ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ด่าเนินกิจกรรมที่สา่ คัญ อาทิเช่น โครงกำรซอติก้ำ ได้เริ่ม
ส่งก๊าซธรรมชาติและขายให้แก่ ปตท. เพื่อใช้ภายในประเทศไทยได้ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อรวมกับก๊าซธรรมชาติทสี่ ่งให้หน่วยงาน
รัฐบาลที่ก่ากับดูแลกิจการการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanma Oil and Gas Enterprise : MOGE) เพื่อใช้
ภายในประเทศเมียนมาร์ โครงการซอติก้ามีปริมาณการผลิตโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 345 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นอกจากนี้ โครงการอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเพิ่มอีก 4 แท่น เพื่อรักษาระดับการผลิต รวมถึงอยู่ระหว่างการเจาะหลุมประเมินผล จ่านวน 10 หลุม ภายในปี 2557 –
2558 เพื่อเพิม่ ปริมาณส่ารองปิโตรเลียมและรักษาระดับการผลิตในระยะยาว โดยได้เริม่ ด่าเนินการเจาะหลุมแรกในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ส่าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการส่ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด่าเนินกิจกรรมที่ส่าคัญ อาทิเช่น โครงกำรเมียนมำร์
เอ็ม 3 ปัจจุบันโครงการได้เริ่มด่าเนินการเจาะหลุมประเมินผลเพิม่ เติม จ่านวน 6 หลุมตามแผนงานที่วางไว้ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ปี 2557
ส่าหรับโครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ซึ่งเป็นโครงการบนบก ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยา
และได้ด่าเนินการเจาะหลุมส่ารวจจ่านวน 4 หลุมตามแผนงานทีว่ างไว้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมทีผ่ ่านมา นอกจากนี้ ในเดือนเดียวกัน บริษัท
PTTEP South Asia Limited หรือ PTTEP SA (บริษัทย่อยของปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract)
กับ Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE ) เพื่อรับสิทธิในการด่าเนินการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบก MOGE 3
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่บนบกบริเวณ Central Myanmar Basin โดยบริษัทมีสัดส่วนในการร่วมทุนร้อย
ละ 85 และเป็นผู้ด่าเนินการ
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้ ่านวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึง่ ตั้งอยูใ่ นประเทออสเตรเลีย ประกอบด้วย
15 แปลงสัมปทาน
ส่าหรับแหล่งที่ด่าเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ในไตรมาสนี้ โครงการได้มีการหยุดการผลิต
ประมาณ 20 วัน เพื่อซ่อมบ่ารุงประจ่าปีตามแผนที่วางไว้ ปัจจุบันสามารถกลับมาผลิตตามปกติแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยในปี
2557 จะอยู่ที่ประมาณ 17,000 บาร์เรลต่อวัน
ส่าหรับแหล่งทีอ่ ยู่ระหว่างการส่ารวจ (Exploration Phase) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปตท.สผ. ได้ด่าเนินกิจกรรมที่สา่ คัญ อาทิเช่น
แหล่ง Cash Maple ได้เสร็จสิน้ ด่าเนินการเจาะหลุมส่ารวจ Maple-East แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ตัดจ่าหน่ายหลุมแล้วในไตรมาส
นี้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ บริษัทได้คืนสิทธิในแปลง
สัมปทำนเอซี/พี 4 (AC/P4) และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย หลังจากที่โครงการเสร็จสิน้ การเจาะหลุม
ส่ารวจ Dillon South-1 แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ตัดจ่าหน่ายหลุมในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา
โครงกำรในทวีปอเมริกำ
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จ่านวน 3 โครงการ ซึง่ ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
โครงการทัง้ สามนี้ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการส่ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด่าเนินกิจกรรมที่สา่ คัญ ดังนี้
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมงานส่าหรับการเจาะส่ารวจ Winter Delineation Campaign (WDC)
โดยคาดว่าจะเริ่มด่าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และอยู่ระหว่างด่าเนินการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED) รวมทั้ง
แนวทางในการพัฒนาโครงการ Thornbury Phase 1
ส่าหรับการลงทุนในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas
Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 20 ใน แปลง
สัมปทาน BM-ES-23 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จาก บริษัท Shell Brasil Petroleo Ltda โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการในระยะส่ารวจ
ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งน้่าลึกของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อได้รับการ
อนุมัติจากรัฐบาลบราซิล (Brazil's National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (the ANP) ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว ถือ
เป็นโครงการที่สองในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง หลังจากที่ได้รว่ มทุนใน 4 แปลงส่ารวจปิโตรเลียมกับ
บริษัท BG Brasil เมื่อเดือนเมษายน ซึ่งได้รับอนุมัตจิ ากรัฐบาลบราซิลแล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ่านวน 7 โครงการ ซึ่งตัง้ อยูใ่ นประเทศโอมาน ประเทศแอลจีเรีย ประเทศโมซัมบิก และประเทศ
เคนยา
ส่าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ซึ่งคือ โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ภายในปลายปี 2557 ที่ก่าลังการผลิต 20,000 บาร์เรลต่อวัน
ส่าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการส่ารวจ (Exploration Phase) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปตท.สผ. ได้ด่าเนินกิจกรรมที่สา่ คัญ อาทิเช่น โครงกำร
โมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วันโครงการ มีแผนการเจาะหลุมส่ารวจและประเมินทั้งสิ้นจ่านวน 6 หลุม เพื่อค้นหาและประเมินศักยภาพ
เพิ่มเติม ในไตรมาส 3 ปี 2557 โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมส่ารวจจ่านวน 1 หลุม คือ หลุมส่ารวจ Ourico Do Mar-1 ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการ
ประเมินผล และโครงการมีแผนที่จะด่าเนินการเจาะหลุมประเมิน Tubarao Tigre-2 และ Orca-4 ในไตรมาส 4 ปี 2557 ในส่วนของการพัฒนา
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
โครงการได้ดา่ เนินการตามแผนการพัฒนา ทางวิศวกรรมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG
Engineering and Construction Development) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตและขาย LNG ครัง้ แรกได้ในปี
2562 ส่าหรับ โครงกำรเคนยำ แปลงแอล 10เอ โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมส่ารวจ Sunbird-1 แต่ไม่พบศักยภาพในเชิงพาณิชย์
โดยโครงการได้ท่าการตัดจ่าหน่ายหลุมในไตรมาสนี้ ปัจจุบันอยูใ่ นระหว่างการศึกษาผลที่ได้จากการเจาะหลุมส่ารวจ ซึ่งโครงการจะน่าผลของ
การส่ารวจไปใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป

ด้ำนกำรบริหำรกำรลงทุน(Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้มีการด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสมทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
โครงการและการบริหารความเสีย่ ง อีกทัง้ ยังสามารถด่าเนินงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปจั จัย
และผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่่าเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทีเ่ กิดขึ้น เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งมีการทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่ม
ประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ รวมถึง การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น
ศักยภาพทางปิโตรเลียม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทัง้ ด้านการเมืองและการด่าเนินธุรกิจ รวมทั้งความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ปตท.สผ. ได้มีการด่าเนินการบริหารการลงทุนที่ส่าคัญ คือ การด่าเนินการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในแปลงส่ารวจบนบก MOGE 3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการส่ารวจ BM-ES-23
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และการคืนสิทธิในแปลงเอซี/พี 4 ( AC/P4) ในโครงการพีทีทีอีพีออสตราเลเชีย ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สมำชิกในดัชนีควำมยั่งยืนของดำวโจนส์ หรือ Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) ในปี 2557 เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด่าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยรักษา
สมดุลระหว่างการด่าเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีในระดับโลกที่ใช้วัดประสิทธิ ผลการด่าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นน่า โดยปตท.สผ.เป็นหนึ่งใน 14 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน้่ามันและก๊าซธรรมชาติที่ได้รับคัดเลือก จากบริษัทที่
เข้ารับการคัดเลือกกว่า 100 บริษัททั่วโลก
นอกจากนี้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ปตท.สผ. ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล และส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึง Center for International Private Enterprise
(CIPE) โดย ณ เดือนตุลาคม 2557 มีบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 360 บริษัท และมี 78 บริษัทได้รับการรับรองว่าเป็น
องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ต่อต้านการทุจริต
ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ปตท.สผ.ยังคงให้ความส่าคัญในการพัฒนาและน่าเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศผ่านความร่วมมือวิจัย อาทิเ ช่น ความร่วมมือกับ บริษัทวิจัย KJT Enterprises สหรัฐอเมริกา ในการพัฒนา Electromagnetic
Imaging เพื่อช่วยเรื่องความชัดเจนของภาพชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และลักษณะธรณีวิทยาใต้พื้นโลก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพแหล่ง
ปิ โ ตรเลี ย มได้ แ ม่ น ย่ า ขึ้ น , ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เปิ ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธรณี ฟิ สิ ก ส์
ปิโตรเลียม หลักสูตรนานาชาติ เพื่อตอบความเร่งด่วนในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร, ความร่วมมือเพื่อพัฒนา CO2 Conversion to
Methane ที่จะลด CO2 และเป็นการจัดการ CO2 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการท่าโครงการวิจัยและพัฒนา และน่าไปขยายผลเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนและความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทและประเทศไทยต่อไป
ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพและกำรบริหำรต้นทุนในกำรดำเนินงำน
ในไตรมาส 3 ของปี 2557 หน่วยงาน Supply Chain สามารถลดต้นทุนได้ 70.53 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 เป็นจ่านวน 21.84 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นผลมาจากการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมและสามารถใช้ทดแทน
สินค้าเดิมได้ รวมถึงการใช้กลยุทธ์จัดหาที่เหมาะสมกับสภาวะและแนวโน้มตลาด
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
ด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.20 หรืออยู่ใน
ระดับ Top Quartile และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด (TRIR) เท่ากับ 1.27 หรืออยู่ในระดับ Second Quartile เมื่อเทียบกับ
บริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้่ามันและก๊าซนานาชาติ หรือ OGP และในสามไตรมาสแรกของปี 2557 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2555 (ซึ่งเป็นปีฐานในการตั้งเป้าหมาย) ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการตั้งเป้าหมายระยะยาวของการล ดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2555
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ยังคงด่าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปตท.สผ. ได้ริเริ่มโครงการ PTTEP
TEENERGY CAMP ส่าหรับเยาวชนจากทุกภูมิภาค ให้เรียนรู้กิจกรรมรู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เพื่อปลูกฝังจิตส่า นึกด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ปตท.สผ.ยังตระหนักถึงความส่าคัญของชุมชนท้องถิ่นที่จะช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จึงได้มีการด่าเนินโครงการน่าหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ใ นการ
เรียนการสอนกับชุมชนโดยรอบบริเวณดังกล่าว เช่น หลักสูตรท้องถิ่นเสือโคร่งศึกษาส่าหรับโรงเรียนรอบผืนป่ าห้วยขาแข้ง และหลักสูตรอนุรักษ์
โลมาอิรวดี ส่าหรับโรงเรียนในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา
ปตท.สผ. ยังคงด่าเนิ นโครงการปลูก ป่าลดภาวะโลกร้อน ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพั นธุ์พืช และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ด่าเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) รวมถึง
การปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพิ่มเติมสิ่งอ่านวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดท่าจุดบริการห้องเรียนธรรมชาติส่าหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการสวน
ศรีนครเขื่อนขันธ์ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้มีการจัดกิจกรรม PTTEP GREEN UP ในพื้นที่บางกะเจ้าอย่างสม่่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคมของผู้บริหารและพนักงาน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2557
แนวโน้มภำพรวมธุรกิจของไตรมำส 4 ปี 2557
ส่าหรับภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ในเดือนตุลาคม 2557 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ลดการ
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2557 เป็นร้อยละ 3.3 เนื่องจากเศรษฐกิจของหลายประเทศ เช่น กลุ่มประเทศยูโร และญี่ปุ่น ฟื้นตัวได้
ช้ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้ โดยมองแนวโน้มถึงปี 2558 ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะขยายตัวดีขนึ้ ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโร และ
ญี่ปุ่นจะยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง
ส่าหรับแนวโน้มราคาน้่ามันดิบซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส่าคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ปตท.สผ.มองว่ายังคงมีความผัน
ผวนอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยลบจากปริมาณน้่ามันดิบที่คาดว่าจะยังคงมีมากในตลาด โดยลิเบียกลับมาผลิตน้่ามันดิบเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่ระดับ
900,000 บาร์เรลต่อวัน และคาดว่าจะกลับมาผลิตเต็มก่าลังการผลิตที่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปีนี้ และความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะ
กลับมาส่งออกน้่ามันดิบได้อีกครั้ง หากสามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและ 6 ชาติมหาอ่านาจในเดือน
พฤศจิกายน นอกจากนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่องจากทางยุโรป ญี่ปุ่นและจีนตามที่กล่าวข้างต้น ยังคงส่งผลกดดันต่อราคา
น้่ามันอย่างต่อเนื่อง ส่าหรับในแง่บวกจะมีปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ ที่ท่าให้ความต้องการใช้น้่ามันดิบในฤดูหนาวเพิ่มขึ้น รวมถึง โอเปคอาจจะ
วางแผนปรับลดก่าลังการผลิตส่าหรับปี 2558 ลง 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 29.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในระหว่างการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้
ส่าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2557 บริษัทคาดว่าภาคธุรกิจจะค่อยๆ กลับมาสู่สภาวะปกติ เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองที่ผ่อนคลาย ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะช่วยชดเชยภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่
ยังคงฟื้นตัวได้ช้า และขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัว ได้ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ที่ร้ อยละ 1.5 ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้
พลังงานในประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน กล่าวคือ ขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
ส่าหรับปตท.สผ. มีผลิตภัณฑ์หลักคือก๊าซธรรมชาติ โดยคิดเป็นประมาณ 67% ของปริมาณการขายทั้งหมด โดยราคาขายก๊าซ
ธรรมชาติอ้างอิงราคาน้่ามันประมาณร้อยละ30-50 และมีการปรับราคาตามสัญญาซื้อขายก๊าซฯของแต่ละโครงการในทุกๆ 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1
ปี ท่าให้แนวโน้มการปรับตัวลดลงของราคาน้่ามันในระยะสั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติมากนัก
ส่าหรับในส่วนของน้่ามัน และคอนเดนเสท ซึ่งคิดเป็นประมาณ 33% ของปริมาณการขายทั้งหมดนั้น ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ที่ราคาน้่ามันปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทได้ มีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้่ามัน โดยการท่าอนุพันธ์ประกันความเสี่ยง
ราคาน้่ามันส่าหรับผลิตภั ณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัท โดยใช้ราคาน้่ามันดิบเบรนท์เป็นราคาอ้างอิง ส่าหรับในไตรมาสที่ 4 ปตท.สผ.ได้ท่า
อนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้่ามันประมาณร้อยละ 70 ปริมาณการขายน้่ามันและคอนเดนเสท นอกจากนี้ ปตท.สผ.มีการติดตามความ
คืบหน้าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้่ามันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับได้ท่าแผนจ่าลองสถานการณ์ราคา
น้่ามันดิบที่ระดับราคาต่างๆ และสร้างแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะได้รับหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
ปตท.สผ. มีการทบทวนแผนการจัดหา และพัฒนาการผลิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้นการรักษาระดับปริมาณการผลิตจากโครงการที่มีอยู่ การบริหารโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อพร้อมด่าเนินการผลิตตามแผนงานที่วางไว้ และ
ศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณส่ารองให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศ รวมถึงการลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 จากแผนงานและผลการด่าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทคาดว่าปริมาณการขายจะเติบโตโดยรวมที่ประมาณ
ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากโครงการซอติก้าซึ่งเริ่มผลิตในปีนี้ และการเข้าซื้อกิจการ Hess Thailandในช่วงครึ่งแรกของปี
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้ปตท.สผ.มีการเติบโตต่อเนื่องถึงปี 2558
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