คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรั บผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2557
1. ผลกำรปฏิบัตติ ำมแผนกำรดำเนินธุรกิจไตรมำสที่ 2 ปี 2557
ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2557 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทังปี
้ ที่ร้อยละ 3.6 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ที่มีการขยายตัวร้ อยละ 3.0 พิจารณาจาก
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นของประเทศในกลุ่ม Advanced Economies และการฟื ้นตัวของ
เศรษฐกิจ ในกลุ่มยูโรโซน โดยภาพรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เศรษฐกิ จโลกมีแนวโน้ มดีขึน้ เมื่ อเทียบกั บ
ไตรมาสแรกของปี โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและกลุม่ ประเทศยูโร
เศรษฐกิ จ ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า มี แ นวโน้ ม ดีขึน้ ในไตรมาสที่ 2 หลัง จากที่ ใ น
ไตรมาสที่ 1 หดตัวร้ อยละ 1.0 เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติ มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในช่วง
ครึ่ ง ปี หลัง จะฟื ้นตัวชัดเจนขึน้ จากปั จ จัยด้ านตลาดแรงงานและฐานะทางการเงิ นของภาคเอกชน รวมทัง้
นโยบายการเงินที่ผอ่ นคลาย อย่างไรก็ตาม การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจทาให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯทยอยลดขนาด
การเข้ าซื ้อสินทรัพย์ภายใต้ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริ มาณ (QE) ซึ่งส่งผลให้ อตั ราดอกเบี ้ยระยะ
ยาวปรับเพิ่มขึ ้น และเพิ่มความเสี่ยงให้ กบั ภาคอสังหาริ มทรัพย์ จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของสหรัฐฯในเดือนมิถนุ ายน 2557 ที่ผา่ นมา มีมติให้ คงดอกเบี ้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 0 - 0.25 ต่อปี ไปอีกระยะ
หนึง่ ถึงแม้ วา่ อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อจะขยับดีขึ ้นแล้ วก็ตาม
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโร หลังพ้ นจากภาวะถดถอยในช่วงต้ นปี 2557 มีการฟื น้
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยในไตรมาสที่ 1 ขยายตัวร้ อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อน และมีแนวโน้ มขยายตัว
อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 จากการบริ โภคภายในประเทศและภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ ้น ทัง้ นี ้ กลุ่ม
ประเทศยูโ รยัง มี ปั ญ หาอัต ราการว่า งงานสูง และสิน เชื่ อ ที่ ใ ห้ แก่ ภ าคธุ ร กิ จ ที่ ลดลงต่อเนื่ อ ง อย่างไรก็ ตาม
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ ดาเนินมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม เช่น ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยทุกประเภทลง
และให้ ความช่วยเหลือด้ านสภาพคล่องแก่ธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อให้ กบั ภาคเอกชน ซึ่งคาดว่า จะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโร ทังนี
้ ้ รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวยังไม่ชดั เจน และธนาคาร
พาณิชย์ยงั คงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้ ภาคเอกชน ทาให้ มาตรการผ่อนคลายอาจไม่สง่ ผลตามที่คาดไว้
เศรษฐกิจในประเทศญี่ปนุ่ ในไตรมาสแรกเติบโตถึงร้ อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้ า จากการเร่งใช้ จา่ ยของภาคเอกชน และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมส่งออกก่อนการขึ ้นภาษี การ
บริ โภคในเดือนเมษายน 2557 จากร้ อยละ 5 เป็ นร้ อยละ 8 ซึ่งมีผลให้ เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ชะลอตัวลง
อย่างมาก ทัง้ นี ้ ภาครั ฐ มี ม าตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ เพื่ อ รองรั บผลกระทบ เช่น การอนุมัติว งเงิ น กระตุ้น
เศรษฐกิจ การออกมาตรการพักการชาระภาษี ให้ บางกลุ่มธุรกิจ ประกอบกับแนวโน้ มการส่งออกที่ดีขึ ้น และ
ค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลง จึงมีการคาดการณ์ ว่าในระยะต่อไปอุปสงค์ในประเทศและอุตสาหกรรมการผลิตจะ
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กลับมาฟื น้ ตัวได้ โดยที่ธนาคารกลางญี่ปนจะยั
ุ่
งคงดาเนินนโยบายที่ผอ่ นคลายและคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้
ไปอีกระยะหนึง่
เศรษฐกิจในประเทศจีน ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยในไตรมาสแรกหดตัวร้ อยละ
1.4 จากไตรมาสก่อน และเริ่ มทรงตัวในไตรมาสที่ 2 จากภาคการส่งออกที่มีแนวโน้ มปรับดีขึ ้นตามอุปสงค์จาก
สหรัฐฯและกลุ่มประเทศยูโร แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ จ่ายภายในประเทศชะลอตัวลง ซึ่งเป็ นผลจากนโยบาย
ปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจให้ มีความสมดุลโดยลดการใช้ จ่ายภาครัฐ และเพิ่มบทบาทของการบริ โภคมากขึ ้น
ทางการจีนได้ มีมาตรการควบคุมเงินกู้และสภาพคล่องของธุรกิจจากสถาบันการเงินเงา (Shadow Banking)
และให้ การสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในระยะต่อไปคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ ใกล้ เคียงกับเป้าหมายตามการ
บริ โภคที่มีแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและรายได้ ที่ขยายตัวสูง การลงทุ นในโครงสร้ างพื ้นฐานที่
เร่งขึ ้นจากนโยบายเร่งรัดการลงทุนภาครัฐ และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มดีขึ ้น ภาคการส่งออก
จะสามารถชดเชยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอลงได้ ระดับหนึง่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 หดตัวที่ร้อยละ 2.1 จากไตรมาสก่อนหรื อร้ อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน และคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 1.5-2.5 ต่อปี ทังนี
้ ้ การหดตัว
ของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกมีผลจากอุปสงค์ภายในประเทศ และการท่องเที่ ยวที่ได้ รับผลกระทบจากการเมือง
มีการคาดการณ์ว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจปี 2557 จะขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี
เนื่องจากการใช้ จ่ายภาครัฐเพิ่มขึน้ ผนวกกับความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ อุปสงค์ใน
ประเทศมีแนวโน้ มดีขึ ้น ภาคการส่งออกก็จะฟื น้ ตัวแต่ยงั คงต่ากว่าที่ประมาณการเล็กน้ อย เนื่องจากข้ อจากัด
ด้ านอุปสงค์จากต่างประเทศ และเทคโนโลยีการผลิตของไทย ในส่วนของการลงทุนและการอุปโภคบริ โภค
ภาคเอกชนยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี ก่อน แต่อยูใ่ นอัตราที่ดีขึ ้นกว่าไตรมาสก่อน ทังนี
้ ้ ในการ
ประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ในเดือนมิ ถุน ายน 2557 ที่ ป ระชุม มี ม ติให้ ค งอัตราดอกเบี ย้
นโยบายอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ต่อปี โดยพิจารณาถึง ภาวะตลาดการเงินในประเทศและค่าเงินบาทในปั จ จุบนั ที่
ค่อนข้ างมีเสถียรภาพ ในขณะที่เงินเฟ้อมีแรงกดดันเพิ่มขึน้ จากการส่งผ่านต้ นทุนก๊ าซหุงต้ มไปยังราคาอาหาร
อย่างไรก็ ดี การส่ง ผ่านต้ นทุน เชื อ้ เพลิ ง ไปยัง ราคาสินค้ ามี แนวโน้ ม ทรงตัว หลัง จากมี นโยบายตรึ ง ราคา
เชื ้อเพลิงของภาครัฐ และทิศทางราคาน ้ามัน ในภาพรวมมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะฟื น้ ตัวดีขึ ้น
และส่งผลให้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 5.5 ในปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์ ทาง
การเมือง ที่มีความชัดเจนมากขึ ้น
ในส่วนของตลาดนา้ มันโลก ราคานา้ มันดูไ บปรับสูงขึน้ ในช่วงต้ นปี จากเหตุการณ์
ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน ้ามัน เช่น ลิเบีย อิรัก และค่อยๆ ปรับลดลงในช่วงกลางปี หลังจากเหตุการณ์
ดังกล่าวเริ่ มคลี่คลายลง ประกอบกับความกังวลว่าอุปสงค์จากประเทศจีนอาจลดลงตามการชะลอตัวทาง
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เศรษฐกิจ ในระยะต่อไปราคาน ้ามันดูไบ และราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้ มทรงตัว เนื่องจากอุปสงค์ที่
คาดว่าจะเพิ่ ม ขึน้ ตามการฟื ้นตัว ของเศรษฐกิ จ โลก จะสมดุลกับ อุป ทานที่ คาดว่าจะเพิ่ม ขึน้ เนื่ องจาก
ความสามารถในการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงของกลุ่มประเทศ OPEC ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัย
สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรักที่อาจทาให้ ราคาน ้ามันดูไบในระยะสันสู
้ งกว่าที่คาดการณ์ไว้
ปตท.สผ.ได้ ติดตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน ้ามันอย่างใกล้ ชิด และทบทวนแผนการ
ดาเนินงาน ตลอดจนแผนการลงทุนให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้ การเพิ่มประสิทธิภาพและการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทังในด้
้ านการสารวจ ด้ านการพัฒนา และด้ านการผลิต
สาหรั บไตรมาสที่ 2

ของปี 2557 ปตท.สผ. มี โครงการและดาเนินกิ จ กรรมทัง้ ใน

ประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทังสิ
้ ้น 43 โครงการ ใน 11 ประเทศ ดังรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ จานวน 18 โครงการ ซึ่ง
โครงการส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Producing Phase) ทังในอ่
้ าวไทยและบนบก โดยในไตร
มาสที่ 2 ปี 2557 สามารถดาเนินการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ ปตท.สผ. มีปริ มาณการขายเฉลี่ยที่ประมาณ
245 พันบาร์ เ รลเที ยบเท่านา้ มันดิบต่อวัน คิดเป็ น 78 % ของปริ ม าณการขายทัง้ หมดของ ปตท.สผ. เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ซึง่ มีปริมาณการขายเฉลี่ยที่ประมาณ 235 พันบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อ
วัน ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นโดยส่วนใหญ่มาจากการที่ ปตท.สผ. เข้ าซื ้อบริ ษัทย่อยของ Hess Corporation
ในปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้ วย โครงการคอนแทร็ ค 4 ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณอ่าวไทย ในสัดส่วน
ร้ อยละ 15 และโครงการสินภูฮ่อมตังอยู
้ ่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในสัดส่วนร้ อยละ 35 อย่างไรก็ดี ใน
ไตรมาสที่ 2 โครงการในประเทศบางโครงการ เช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการพื ้นที่พฒ
ั นา
ร่วมไทย-มาเลเซีย – บี17 ได้ มีการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบารุงประจาปี ซึง่ เป็ นไปตามแผนงานที่ได้ วางไว้
สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ(Exploration Phase) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ อาทิเช่น โครงกำร B6/27 ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณอ่าวไทย โครงการได้ เสร็ จสิ ้น
การเจาะหลุมสารวจ NKW-N01 โดยไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ปั จจุบนั อยู่ในช่วงวิเคราะห์ผลการเจาะหลุม
NKW-N01 และดาเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิ โตรเลียมต่อไป
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้ จานวน 15
โครงการ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย
สาหรับโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Producing Phase) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ปตท.สผ. มีปริ มาณการขายเฉลี่ยที่ประมาณ 45 พันบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน คิดเป็ น 14 % ของ
ปริ มาณการขายทังหมดของปตท.สผ.
้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งมีปริ มาณการขายเฉลี่ยที่
ประมาณ 39 พันบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจากการผลิต
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เต็มไตรมาสของโครงการยาดานาและโครงการเยตากุน หลังจากมีการหยุดการผลิตตามแผนเมื่อไตรมาสที่ผ่าน
มา นอกจากนี ้ ในไตรมาสที่ผ่านมา โครงกำรซอติก้ำ ได้ เริ่ มส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กับทางหน่วยงานรัฐบาลที่
กากับดูแลกิจการการสารวจ และผลิตปิ โตรเลียมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanma Oil and Gas
Enterprise : MOGE) เพื่อใช้ ภายในประเทศเมียนมาร์ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โครงการมีปริ มาณการขาย
เฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 55 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
สาหรับโครงกำรซอติก้ำ ส่วนที่จะทาการส่งก๊ าซธรรมชาติขายให้ แก่ ปตท. เพื่อใช้
ภายในประเทศไทยนัน้ อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โครงการอยู่
ระหว่างดาเนินการก่อสร้ างระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติบนบก (Onshore Pipeline and Facilities) ที่จะส่งก๊ าซ
ธรรมชาติกลับมายังประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จและสามารถเริ่ มส่งก๊ าซธรรมชาติในอัตรา 240 ล้ าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 นอกจากนี ้ โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้ างแท่นหลุม
ผลิตเพิ่มอีก 4 แท่น เพื่อรักษาระดับการผลิต รวมถึงเตรี ยมงานเจาะหลุมประเมินผล จานวน 10 หลุม ภายในปี
2557 – 2558 เพื่อเพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียมและรักษาระดับการผลิตในระยะยาว โดยคาดว่าจะเริ่ ม
ดาเนินการเจาะหลุมในเดือนสิงหาคม ปี 2557
สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ อาทิเช่น โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างเตรี ยม
งานเจาะหลุมสารวจ และหลุมประเมินผลเพิ่มเติมจานวน 6 หลุม โดยคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเจาะหลุม ในไตร
มาสที่ 4 ปี 2557 โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ซึ่งเป็ นโครงการบนบก ขณะนี ้โครงการอยู่
ระหว่างการศึกษาโครงสร้ างทางธรณีวิทยา และเตรี ยมงานเจาะหลุมสารวจจานวน 4 หลุม ภายในปี 2557 –
2558 โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการเจาะหลุมในเดือนกรกฎาคม ปี 2557
โครงกำรในออสตรำเลเชีย ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 1 โครงการ คือ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้ วย 16 แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่ง ที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Producing Phase) คือ แหล่ งมอนทำรำ
(Montara) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557

ปตท.สผ. มีปริ มาณการขายเฉลี่ยที่ประมาณ 20 พันบาร์ เรลเทียบเท่า

น ้ามันดิบต่อวัน คิดเป็ น 6 % ของปริ มาณการขายของทังหมด
้

เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งมี

ปริมาณการขายเฉลี่ยที่ 12 พันบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากกาลังการ
ผลิตที่เพิ่มขึ ้นของแหล่งมอนทารา โดยปั จจุบนั แหล่งมอนทารามีอตั ราการผลิตน ้ามันดิบอยู่ที่ประมาณ 25,000
บาร์ เรลต่อวัน
สาหรับแหล่งที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ อาทิเช่น แปลงสัมปทำน AC/P4 โครงการเสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจ
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Dillon South-1 แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ซึ่งได้ ตดั จาหน่ายหลุมในไตรมาสนี ้ สาหรับ แหล่ งCash Maple
โครงการได้ เริ่ มดาเนินการเจาะหลุมสารวจ Maple-East ในปลายเดือนมิถุนายน 2557 และคาดว่าจะแล้ ว
เสร็จในเดือนสิงหาคมนี ้
โครงกำรในทวีปอเมริกำ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้ จานวน 2 โครงการ ซึ่ง
ตังอยู
้ ใ่ นประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
โครงการทังสองอยู
้
่ระหว่างการสารวจ(Exploration Phase)โดยในไตรมาส 2 ปี 2557
ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี ้ โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ปตท.สผ. ได้ เสร็ จสิ ้นการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ ใน Partnership Units Redemption
Agreement ( PURA) ร่วมกับบริ ษัท Statoil Canada Limited (SCL) ส่งผลให้ บริ ษัท PTTEPCA ถือสัดส่วน
ร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดาเนินการในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้ อมทังได้
้ รับ
เงินสดประมาณ 419 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากชื่อเดิม
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เป็ นชื่อใหม่ โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์
นอกจากนี ้ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ เข้ าร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 25
ใน โครงกำรบำรำริ นเนี ยส์ เอพี 1 (Barreirinhas

AP1)

ซึ่งประกอบด้ วยแปลงส ารวจ BAR-M-215,

BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ในสหพันธ์ สาธารณรัฐบราซิล

โดยสัญญาดังกล่าวจะมีผล

สมบูรณ์ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลบราซิล (Brazil's National Agency of Petroleum, Natural Gas
and Biofuels (the ANP))
โครงกำรในแอฟริ ก ำและตะวั นออกกลำง ปตท.สผ. มี โ ครงการในภูมิ ภ าคนี ้
จานวน 7 โครงการ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศโอมาน ประเทศแอลจีเรี ย ประเทศโมซัมบิก และประเทศเคนยา
สาหรับโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Producing Phase) คือ โครงการโอมาน 44 ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ปตท.สผ. มีปริ มาณการขายเฉลี่ยที่ประมาณ 6 พันบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน คิด
เป็ น 2 % ของปริ มาณการขายทังหมดของปตท.สผ.
้
ซึ่งปริ มาณการขายในไตรมาสนี ้ใกล้ เคียงกับปริ มาณการ
ขายในไตรมาส 1 ปี 2557
สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ซึ่งคือ โครงกำร
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างกระบวนการผลิต และระบบท่อขนส่ง โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่มการผลิตที่กาลังการผลิต 20,000 บาร์ เรลต่อวัน ได้ ภายในปี 2557
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สาหรับโครงการที่ อยู่ระหว่างการสารวจ

(Exploration Phase) ในไตรมาสที่ 2

ปี 2557 ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ อาทิเช่น โครงกำรโมซัมบิก โรวู ม่ำ ออฟชอร์ แอเรี ย วั น
โครงการมี แผนการเจาะหลุม ส ารวจและประเมิ น ทัง้ สิ น้ จ านวน 8 หลุม เพื่ อ ค้ นหาและประเมิ นศักยภาพ
เพิ่มเติม ในไตรมาส 2 ปี 2557 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุม คือ หลุมTubarao
Tigre-1 ซึง่ ประสบความสาเร็ จในการเจาะและค้ นพบแหล่งก๊ าซธรรมชาติเพิ่มเติม ในส่วนของการพัฒนาก๊ าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) โครงการได้ ดาเนินการตามแผนการพัฒนาทางวิศวกรรมพื ้นที่ก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG Engineering and Construction Development) อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ โครงการคาดว่าจะ
สามารถเริ่ มการผลิตและขาย LNG ครัง้ แรกได้ ในปลายปี 2561 หรื อปี 2562 สาหรับ โครงกำรเคนยำ แปลง
แอล 10เอ โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจ 1 หลุม (Sunbird-1) แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
คาดว่าจะตัดจาหน่ายหลุมในไตรมาสที่ 3 ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการศึกษาผลที่ได้ จากการเจาะหลุมสารวจ ซึ่ง
โครงการจะนาผลของการสารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป
ด้ ำนกำรบริหำรกำรลงทุน(Portfolio Management) ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ การลงทุนมีความเหมาะสมทังในด้
้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการ
และการบริ หารความเสี่ยง อีกทัง้ ยังสามารถดาเนินงานได้ ตามเป้าหมายของบริ ษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มี
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่าเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน รวมทังมี
้ การ
ทบทวนกลุ่ม ประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่ม ประเทศตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริ ษัทตังไว้
้ รวมถึง การวิเคราะห์ปั จจัย
ต่างๆ อาทิเช่น ศักยภาพทางปิ โตรเลียม ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทัง้
ด้ านการเมืองและการดาเนินธุรกิจ รวมทังความได้
้
เปรี ยบในการแข่งขัน
โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการบริ หารการลงทุนที่
สาคัญ คือ ได้ เข้ ำซือ้ บริษัทย่ อยของบริษัท Hess Corporation ที่ถือสัดส่วนในโครงการผลิตก๊ าซธรรมชาติใน
อ่าวไทย และบนบกตามที่กล่าวแล้ วในโครงการในประเทศไทย เพื่อเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การเติบโตของ
ปตท.สผ. ที่เน้ นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยูใ่ นขันตอนการผลิ
้
ตแล้ ว (Producing Asset) ซึง่ จะสามารถเพิ่มรายได้
อัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตและปริมาณสารองปิ โตรเลียมให้ กบั บริ ษัทได้ ทนั ที และเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความแข็งแกร่งให้ กบั ฐานการผลิตในประเทศไทย และ กำรเข้ ำร่ วมทุนในโครงกำรสำรวจ บำรำรินเนียส์
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เอพี 1 (Barreirinhas AP1) ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลตามที่กล่าวแล้ วในโครงการในทวีปอเมริ กา ซึ่งเป็ น
ก้ าวแรกของ ปตท.สผ. ที่จะเข้ าสูป่ ระเทศบราซิลซึง่ เป็ นบริเวณหนึง่ ที่มีศกั ยภาพปิ โตรเลียมสูง
นอกจากนี ้ สาหรับโครงการเคนยา แปลงแอล 10บี ซึ่งตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของประเทศ
เคนยา ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 15 นัน้ ปตท.สผ.ได้ ยตุ กิ ารลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยได้ รับ
การอนุมัติอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลเคนยา และได้ โอนสัดส่วนการลงทุนทัง้ หมดให้ กับทางผู้ลงทุนรายที่
เหลือในเดือนพฤษภาคม 2557 อีกทัง้ ปตท.สผ. ได้ ยื่นหนังสือแจ้ งการคืนสิทธิการลงทุน แปลงสัมปทานแอล
21/48 ซึ่งเป็ นแปลงสารวจบนบกในประเทศไทย โดยปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 70 และได้ รับ
หนังสือรับทราบการคืนพื ้นที่ดงั กล่าวจากกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติแล้ ว

2. ผลกำรดำเนินงำน
ปตท.สผ. ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยกาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงาน (Functional Currency) เป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐ อเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2555) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อการนาส่งงบการเงินให้ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า บริษัทจาเป็ นต้ องนาเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็ นสกุลเงินบาท
(สกุลเงินที่ใช้ ในการนาเสนองบการเงิน - Presentation Currency)

บริ ษั ท ฯ วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น เปรี ย บเที ย บรายไตรมาส สรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
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2.1

ผลกำรดำเนินงำนเปรี ยบเทียบรำยไตรมำส

ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กำไรสำหรับงวด
ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม

2557
1,827
(1,105)
722
722
(342)
380
0.10

2557
2,106
(1,313)
793
1
794
(234)
560
0.14

2556
1,851
(987)
864
2
866
(504)
362
0.09

392
(12)
380

537
23
560

534
(172)
362

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: ล้ านบาท ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)

2557
59,680
(36,057)
23,623
(4)
23,619
(11,184)
12,435
3.12

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด
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2557
68,352
(42,620)
25,732
36
25,768
(7,581)
18,187
4.57

2556
55,326
(29,499)
25,827
42
25,869
(15,183)
10,686
2.67

ไตรมำส 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2556
สาหรับผลการดาเนินงาน ในไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตร
มาสนี ้ รวม 560 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 18,187 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น ปรับลด 0.14 ดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 4.57 บาท) มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 198 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 55 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 362 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 10,686
ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.09 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 2.67 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557อยูท่ ี่ร้อยละ 14.21
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 560 ล้ านดอลลาร์
สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ จ านวน 537 ล้ านดอลลาร์ สรอ.และกาไรจาก
รายการ Non-Recurring จานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับผลการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกาไรจากการ
ดาเนินงานตามปกติสาหรับไตรมาสนี ้จานวน 537 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 3 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ คิด
เป็ นร้ อยละ 0.56 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 2 ปี 2556 ซึ่งมี กาไรจากการดาเนินงานปกติที่ 534 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน (กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ) ต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 อยู่ที่
ร้ อยละ 15.66
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 2,106 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 68,352 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมของไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 1,851 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 55,326 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 255 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 14 โดยส่วนใหญ่
เป็ นผลจากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น 165 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุดงั นี ้
(1)

ปริ มาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ น 315,810 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
ต่อวัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 2 ปี 2556 ที่ 292,721 บาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ ้น
ส่วนใหญ่เกิดจาก
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากแหล่งมอนทาราที่เริ่ ม
จาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกได้ ในเดือนสิงหาคม 2556
 โครงการคอนแทร็ ค 4: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้น จากการที่ได้ ถือ
ครองสิ ท ธิ์ ใ นโครงการเพิ่ ม ขึ น้ 15 % จากการเข้ าซื อ้ หุ้ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท Hess
Corporation ซึ่งการเข้ าซือ้ หุ้นดังกล่าวได้ เสร็ จสิ น้ เมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2557 นอกจากนี ้
ปริมาณการขายเพิ่มขึ ้นจากการที่ ปตท. มีการเรี ยกซื ้อก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ ้น
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 โครงการสินภูฮ่อม: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ และคอนเดนเสทเพิ่มขึน้ จากการที่ได้ ถือ
ครองสิทธิ์ในโครงการเพิ่มขึ ้น 35 % จากการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท Hess Corporation
ซึง่ การเข้ าซื ้อหุ้นดังกล่าวได้ เสร็จสิ ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
 โครงการซอติก้า: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเริ่ มมีการขายก๊ าซธรรมชาติ
ในเดือนมีนาคม 2557
อย่างไรก็ตาม
 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลงจากแหล่งบงกชเหนือ
เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2557 มีการหยุดการผลิตตามแผนเพื่อการซ่อมบารุงประจาปี
 โครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี: ปริ มาณการขายลดลงเนื่องจากรายได้ จากการขาย
สาหรับเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2557 ได้ ถกู แสดงเป็ นรายได้ อื่น ๆ เนื่องจาก ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557 ได้ มีการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนสัดส่วนของ
แหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เป็ นสินทรัพย์และหนี ้สิน
ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อ ขายอัน เป็ นผลเนื่ อ งมาจากสัญ ญาโอนคื น สิ ท ธิ ห น่ ว ยลงทุ น ในห้ างหุ้ นส่ ว น
(Partnership Units Redemption Agreement หรื อ PURA) โดยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
การดาเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน PURA ได้ เสร็จสิ ้นแล้ ว
(2)

ราคาขายผลิ ตภัณ ฑ์ เ ฉลี่ ยที่ เป็ นเงิ นดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 2 ปี 2557 เพิ่ม ขึน้ เป็ น 67.70
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของไตร
มาส 2 ปี 2556 ที่ 65.16 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบตามราคาน ้ามันดิบที่เพิ่มขึ ้น

ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมี รายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซลดลงซึ่งเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
ในไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จานวน 113 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ ้นจานวน 101 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 ซึ่งมีรายได้ อื่นๆ จานวน 12
ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจาก
(1)

การรับรู้ รายได้ อื่นๆ ของโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี จานวน 56 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้ มีการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี ส้ ิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
แลกเปลี่ ย นสัด ส่ว นของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์
เคเคดี เป็ นสิน ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิน ที่ถือ ไว้ เ พื่อ ขาย (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA) ดังนัน้
รายได้ คา่ ขายที่เกิดขึ ้นจึงรับรู้ในรายได้ อื่น ๆ

(2)

กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างการถื อสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
จานวน 25 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA)
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ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 2 ปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 1,313 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 42,620 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 987 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
29,499 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 326 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
(1)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึน้ จานวน 241 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ ้นจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายของโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่ ม
มีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 และจากโครงการ คอนแทร็ ค 4 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้
งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น

(2)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ ้น 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นเงินที่ถกู เรี ยกเก็บของโครงการ แคนาดา ออยล์
แซนด์ เคเคดี ก่อนที่การแลกเปลี่ยนสัดส่วนจะเสร็จสิ ้น (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA)

(3)

ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึน้ 36 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการตัด
จาหน่ายหลุมสารวจเพิ่มขึ ้นจานวน 33 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 2 ปี 2557 มีค่าใช้ จ่าย
ในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการบี 6/27 โครงการพีที
ทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการเอส 1 ในขณะที่ ไตรมาส 2 ปี 2556 มีค่าใช้ จ่ายในการตัด
จาหน่ายหลุมสารวจจานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่ว นใหญ่จากโครงการเคนยา และโครงการ
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน

ส าหรั บไ ตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษั ทย่ อ ย มี ภ าษี เงิ นไ ด้ จ านวน 23 4
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 270 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 504 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมที่ลดลง
สาหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมี กาไรจากรายการ Non-Recurring
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. กาไรเพิ่มขึ ้นจานวน 195 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
ไตรมาส 2 ปี 2556 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 172 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจาก
(1)

ภาษีเงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจานวน 132 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
ไตรมาส 2 ปี 2557 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคต
ลดลงจานวน 31 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2556 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของ
อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษีเงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 101 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

(2)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงจานวน 79 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
ในไตรมาส 2 ปี 2557 มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 9 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 2 ปี 2556 มีการรับรู้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จานวน 70 ล้ านดอลลาร์
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ไตรมำส 2 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2557
สาหรับผลการดาเนินงาน ในไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับ
ไตรมาสนี ้ รวม 560 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 18,187 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.14
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4.57 บาท) มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 180 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 47 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 380 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 12,435 ล้ าน
บาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.10 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 3.12 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับ ไตรมาส 2 ปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 14.21
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 560 ล้ านดอลลาร์ สรอ.นี ้
ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติจ านวน 537 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และกาไรจากรายการ
Non-Recurring จานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับผลการดาเนินงานตามปกติสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกาไร
จากการดาเนินงานตามปกติสาหรับ ไตรมาสนี ้จานวน 537 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 145 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ที่มีกาไรจากการดาเนินงานตามปกติที่
392 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน(กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ)ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 อยู่
ที่ร้อยละ 15.66
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 2,106 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 68,352 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส1 ปี 2557 จานวน 1,827 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 59,680 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 279 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 15 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 161 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุจาก
(1)

ปริมาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ น 315,810 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
ต่อวัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ที่ 298,621 บาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ ้นนี ้ส่วนใหญ่เกิดจาก
 โครงการคอนแทร็ ค 4: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้น จากการที่ได้ ถือ
ครองสิทธิ์ในโครงการเพิ่มขึ ้น 15 % จากการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท Hess Corporation
ซึ่งการเข้ าซื ้อหุ้นดังกล่าวได้ เสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นอกจากนีป้ ริ มาณการขาย
เพิ่มขึ ้นจากการที่ ปตท. มีการเรี ยกซื ้อก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ ้น
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริมาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่
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 โครงการสินภูฮอ่ ม: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้นจากการที่ได้ ถือครอง
สิทธิ์ในโครงการเพิ่มขึ ้น 35 % จากการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท Hess Corporation ซึ่ง
การเข้ าซื ้อหุ้นดังกล่าวได้ เสร็จสิ ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
 โครงการซอติก้า: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้น เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2557 มีการ
รับรู้การขายทังไตรมาส
้
ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2557 เริ่มมีการขายในเดือนมีนาคม 2557
อย่างไรก็ตาม
 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลงจากแหล่งบงกชเหนือ
เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2557 มีการหยุดการผลิตตามแผนเพื่อการซ่อมบารุงประจาปี
 โครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี: ปริ มาณการขายลดลงเนื่องจากรายได้ จากการขาย
สาหรับเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2557 ได้ ถกู แสดงเป็ นรายได้ อื่น ๆ เนื่องจาก ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557 ได้ มีการจัดประเภทสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยนสัดส่วนของ
แหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เป็ นสินทรัพย์และหนี ้สิน
ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อ ขายอัน เป็ นผลเนื่ อ งมาจากสัญ ญาโอนคื น สิ ท ธิ ห น่ ว ยลงทุ น ในห้ างหุ้ นส่ ว น
(Partnership Units Redemption Agreement หรื อ PURA) โดยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
การดาเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน PURA ได้ เสร็จสิ ้นแล้ ว
(2)

ราคาขายผลิตภัณ ฑ์ เฉลี่ ยที่ เป็ นเงิ นดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 2 ปี 2557 เพิ่มขึน้ เป็ น 67.70
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ
ไตรมาส 1 ปี 2557 ที่ 64.92 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ ตามราคาน ้ามันดิบที่
เพิ่มขึ ้น

ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
ในไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จานวน 113 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ ้นจานวน 104 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส1 ปี 2557 ซึ่งมีรายได้ อื่นๆ จานวน 9 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจาก
(1)

การรับรู้ รายได้ อื่นๆ ของโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี จานวน 56 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้ มีการจัดประเภทสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ ยวข้ องกับการ
แลกเปลี่ยนสัดส่วนของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
เป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถือไว้ เพื่อขาย (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA) ดังนันรายได้
้
ค ่า
ขายที่เกิดขึ ้นจึงรับรู้ในรายได้ อื่น ๆ
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(2)

กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างการถื อสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
จานวน 25 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA)

ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 2 ปี 2557 รวมทังสิ
้ ้น 1,313 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 42,620 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 208 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 19 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี
2557 จานวน 1,105 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 36,057 ล้ านบาท) เป็ นผลสุทธิจาก
(1)

ค่าเสื่ อมราคา ค่าสูญสิ น้ และค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึน้ จานวน 119 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ ้นจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายของโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และ
โครงการคอนแทร็ค 4 ตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น

(2)

ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นจานวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการ
ตัดจาหน่ายหลุมสารวจเพิ่มขึ ้น 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 2 ปี 2557 มีค่าใช้ จ่ายใน
การตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการบี 6/27 โครงการ พีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย และโครงการเอส 1 ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่าย
หลุมสารวจของโครงการเอส 1 เพียง 1 หลุม

(3)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ ้น 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นเงินที่ถกู เรี ยกเก็บของโครงการ แคนาดา ออยล์
แซนด์ เคเคดี ก่อนที่การแลกเปลี่ยนสัดส่วนจะเสร็จสิ ้น (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA)
อย่างไรก็ตาม

(4)

ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานลดลงจานวน 77 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สรอ. เนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2557
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เกิดค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุมพัฒนา (หลุม
H5) จานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 234 ล้ าน ดอลลาร์ สรอ.
ลดลง 108 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 32 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส1 ปี 2557 ที่มีภาษี เงินได้ จานวน
342 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมที่ลดลง
สาหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมี กาไรจากรายการ Non-Recurring
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. กาไรเพิ่มขึ ้นจานวน 35ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งมี ขาดทุน จากรายการ Non-Recurring จ านวน 12 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากภาษีเงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจานวน 49 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยในไตรมาส 2 ปี 2557 ภาษีเงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ใน
อนาคตลดลงจานวน 31 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2557 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษีเงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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2.2

ผลกำรดำเนินงำนเปรี ยบเทียบรำยงวดหกเดือน
หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม

2557

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กำไรสำหรับงวด

2556

หน่วย: ล้ านบาท

2557

2556

(ปรับปรุง
ใหม่)

(ปรับปรุง
ใหม่)

3,929
(2,414)
1,515
1
1,516
(576)
940
0.24

3,716
(1,884)
1,832
3
1,835
(794)
1,041
0.26

127,904 110,909
(78,549) (56,196)
49,355 54,713
32
89
49,387 54,802
(18,766) (23,870)
30,621 30,932
7.68
7.75

929
11
940

1,120
(79)
1,041

สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดเดือนมิถุนำยนปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2557 รวม 940
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 30,621 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.24 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
7.68 บาท) มีผลกาไรสุทธิ ลดลง 101 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 10 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2556 จานวน 1,041 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 30,932
ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.26 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 7.75 บาท) ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมี
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือน
มิถนุ ายน ปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 14.21
อย่ า ง ไ รก็ ดี เ มื่ อพิ จ ารณาแล้ ว ก าไ รสุ ท ธิ ส าหรั บ ง วด หกเดื อ น สิ น้ สุ ด เดื อ นมิ ถุ น ายน
ปี 2557 จานวน 940 ล้ านดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ จานวน 929
ล้ านดอลลาร์ สรอ. และกาไรจากรายการ Non-Recurring จานวน 11 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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สาหรับผลการดาเนินงานปกติสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2557 ปตท.สผ. และ
บริ ษัทย่อย มีกาไรจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 929 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 191 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 17 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือน ของปี 2556 ที่มีกาไรจากการดาเนินงานปกติ
ที่ 1,120 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษั ทย่อ ยมี อัตราผลตอบแทน (ก าไรจากการด าเนิ นงาน
ตามปกติ) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สาหรับงวดหก
เดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 15.66
สาหรับงวดหกเดือนของปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 3,929 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เที ย บเท่ า 127,904
ล้ านบาท)
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ รายได้ ของงวดหกเดื อ น
ปี 2556 จานวน 3,716 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 110,909 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 213 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อร้ อยละ 6 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 152 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยรายได้ จากการ
ขายที่เพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
(1)

ปริ มาณการขายเฉลี่ยสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2557 เพิ่มขึน้ เป็ น 307,263
บาร์ เ รลเที ยบเท่านา้ มันดิบต่อวันเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ ม าณการขายเฉลี่ยในงวดหกเดือน ปี
2556 ที่ 292,102 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริ มาณขายที่ เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากผล
สุทธิของ
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากแหล่งมอนทาราที่เริ่ ม
จาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกได้ ในเดือนสิงหาคม 2556
 โครงการคอนแทร็ ค 4: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้น จากการที่ได้ ถือ
ครองสิ ท ธิ์ ใ นโครงการเพิ่ ม ขึ น้ 15 % จากการเข้ าซื อ้ หุ้ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท Hess
Corporation ซึ่งการเข้ าซือ้ หุ้นดังกล่าวได้ เสร็ จสิ น้ เมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2557 นอกจากนี ้
ปริมาณการขายเพิ่มขึ ้นจากการที่ ปตท. มีการเรี ยกซื ้อก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ ้น
 โครงการสินภูฮ่อม: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ และคอนเดนเสทเพิ่มขึน้ จากการที่ได้ ถือ
ครองสิ ท ธิ์ ใ นโครงการเพิ่ ม ขึ น้ 35 % จากการเข้ าซื อ้ หุ้ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท Hess
Corporation ซึง่ การเข้ าซื ้อหุ้นดังกล่าวได้ เสร็จสิ ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
 โครงการซอติก้า: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเริ่ มมีการขายก๊ าซธรรมชาติ
ในเดือนมีนาคม 2557
อย่างไรก็ตาม
 โครงการ เอส1: ปริมาณการขายน ้ามันดิบลดลง เนื่องจากในงวดหกเดือนปี 2557 มีการหยุด
การผลิตเพื่อการซ่อมบารุง
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 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลงจากแหล่งบงกชเหนือ
เนื่องจากในงวดหกเดือนปี 2557 มีการหยุดการผลิตตามแผนเพื่อการซ่อมบารุงประจาปี


(2)

โครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี: ปริ มาณการขายลดลงเนื่องจากรายได้ จากการขาย
สาหรับเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2557 ได้ ถกู แสดงเป็ นรายได้ อื่น ๆ เนื่องจาก ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 ได้ มีการจัดประเภทสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยน
สัดส่วนของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เป็ น
สินทรัพย์และหนี ้สินที่ถือไว้ เพื่อขายอันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญาโอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนใน
ห้ างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement หรื อ PURA) โดยในวันที่ 28
พฤษภาคม 2557 การดาเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน PURA ได้ เสร็จสิ ้นแล้ ว

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2557
เพิ่มขึน้ เป็ น 66.35 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเที ยบเท่านา้ มันดิบเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสาหรับงวดหกเดือน ปี 2556 ที่ 66.09 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ เพิ่มขึ ้น 94 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจาก

(1)

การรับรู้ รายได้ อื่นๆ ของโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี จานวน 56 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้ มีการจัดประเภทสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ ยวข้ องกับการ
แลกเปลี่ยนสัดส่วนของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
เป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถือไว้ เพื่อขาย (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA) ดังนันรายได้
้
ค ่า
ขายที่เกิดขึ ้นจึงรับรู้ในรายได้ อื่น ๆ

(2)

กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างการถื อสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
จานวน 25 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (อันเป็ นผลเนื่องมาจากสัญญา PURA)

ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายสาหรับงวดหกเดือน ปี 2557 รวมทังสิ
้ ้น 2,414 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 78,549 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือน ปี 2556จานวน 1,884 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 56,196 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 530 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 28 ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
(1)

ค่าเสื่ อมราคา ค่าสูญสิ น้ และค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึน้ จานวน 350 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ ้นจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่ง
เริ่ มมีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 และจากโครงการคอนแทร็ ค 4 ตามปริ มาณการ
ผลิตและสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น
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(2)

ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานเพิ่ม ขึน้ จ านวน 105 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ จ ากค่าใช้ จ่ายการ
ดาเนินงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่มีคา่ ใช้ จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุม
พัฒนา (หลุม H5) จานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และค่าใช้ จ่ายในการผลิต (เริ่ มมีการขายเดือน
สิงหาคม 2556)

(3)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ ้น 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นเงินที่ถกู เรี ยกเก็บของโครงการ แคนาดา ออยล์
แซนด์ เคเคดี สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ก่อนที่การแลกเปลี่ยนสัดส่วนจะเสร็ จสิน้ (อันเป็ นผล
เนื่องมาจากสัญญา PURA)

(4)

ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นจานวน 15 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการ
ตัดจาหน่ายหลุมสารวจเพิ่มขึ ้น 15 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในงวดหกเดือน ปี 2557 มีคา่ ใช้ จ่ายใน
การตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการบี 6/27 โครงการ พีทีทีอีพี
ออสตราเลเชี ย และโครงการเอส 1 ในขณะที่ ใ นงวดหกเดื อ น ปี 2556 มี ค่า ใช้ จ่ า ยในการ
ตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน 30 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการโมซัมบิก โรวูมา
ออฟชอร์ แอเรี ย วัน และโครงการเคนยา

สาหรับงวดหกเดือน ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 576 ล้ าน ดอลลาร์
สรอ. ลดลง 218 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 27 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือนปี 2556 จานวน 794
ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมที่ลดลง
สาหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมี กาไรจากรายการ Non-Recurring
สาหรับงวดหกเดือน ปี 2557 จานวน 11 ล้ านดอลลาร์ สรอ. กาไรเพิ่มขึ ้นจานวน 90 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากงวดหกเดือน ปี 2556 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 79 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจาก
(1)

ภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กิ ด จากผลกระทบของอัต ราแลกเปลี่ ย นลดลงจ านวน 62 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากในงวดหกเดือน ปี 2557 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ ภาษี
เงินได้ ในอนาคตลดลงจานวน 13 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในงวดหกเดือน ปี 2556 ภาษี เงินได้
ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน
49 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

(2)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ ้นจานวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากใน
งวดหกเดือน ปี 2557 มี กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 5 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ในขณะที่ในงวดหกเดือน ปี 2556 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน
30 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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2.3

ฐำนะกำรเงิน
หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หน่วย: ล้ านบาท
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรั พย์ รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

22,877
4,827
18,050
9,626
1,748
7,878
13,251
22,877

21,572
4,106
17,466
9,853
2,633
7,220
11,719
21,572

(ปรับปรุงใหม่)

742,483
156,648
585,835
312,411
56,747
255,664
430,072
742,483

707,868
134,719
573,149
323,332
86,383
236,949
384,536
707,868

สาหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ปตท.สผ.และ
บริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 22,877 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 742,483 ล้ านบาท) เพิ่มขึน้ จานวน
1,305 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 21,572 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 707,868 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เนื่องจาก
(1)

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 721 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากเงินสด และ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 854 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลสุทธิ จากกระแสเงินสดรับจาก
การออกหุ้นกู้และการดาเนินงาน สุทธิ กบั เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม การจ่ายเงินปั นผลสาหรับครึ่งปี หลังของปี 2556 การจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ และ
การชาระต้ นทุนทางการเงิน ในขณะที่ลกู หนี ้บริษัทใหญ่ลดลง จานวน 206 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

(2)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 584 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลของการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัท
ย่อยของบริษัท Hess Corporation ทาให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนในโครงการคอนแทร็ ค 4 และโครงการสิน
ภูฮ่อ มเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 15 และ 35 ตามล าดับ และส่ง ผลให้ สิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ การส ารวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียมที่แสดงภายใต้ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ รวมทังสิ
้ นทรัพย์ในการสารวจ
และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแสดงภายใต้ รายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมเพิ่มขึ ้น
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สินทรัพย์หมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ส่วนใหญ่
ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้บริษัทใหญ่ พัสดุคงเหลือ และลูกหนี ้การค้ า ในส่วนของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึง่
อยูภ่ ายใต้ บัญชีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี โดย ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 อยูท่ ี่ 2.76 เท่า
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวม 9,626 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 312,411 ล้ านบาท) ลดลงจานวน 227 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จานวน 9,853 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 323,332 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1)

หนีส้ ินหมุนเวียนลดลง 885 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก จากภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง 456
ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการจ่ายชาระภาษี เงินได้ สาหรับปี 2556 ในเดือนพฤษภาคม 2557
และส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ลดลงจานวน 356 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2557 มีการจ่ายชาระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทจานวน 11,700 ล้ าน
บาท เทียบเท่า 360 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่

(2)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 658 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจาก
 หุ้น กู้เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 607 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. จากการออกและเสนอขายหุ้น กู้ไม่ มี
หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จานวน 19,600 ล้ านบาท หรื อประมาณ 600 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557
 ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต เพิ่มขึ ้น 86 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มสัดส่วนการถือครองสิทธ์ ในโครงการคอนแทร็ ค 4 และโครงการสินภู
ฮ่อม ในสัดส่วนร้ อยละ 15 และ 35 ตามลาดับจากการเข้ าซื ้อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท Hess
Corporation
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โครงสร้ ำงเงินทุนบริษัท
โครงสร้ างเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ประกอบด้ วย ส่วนทุนจานวน 13,251 ล้ านดอลลาร์
สรอ.และหนี ้สินจานวน 9,626 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยจานวน 4,274 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
โดยมี ต้นทุนเงิ นกู้ถัวเฉลี่ยร้ อยละ 4.13 และมี อายุเงินกู้ถัวเฉลี่ ย 7.51 ปี ทัง้ นีห้ นีส้ ินที่มีดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 90 และร้ อยละ 10 อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ แคนาดา
ซึง่ สอดคล้ องกับสินทรัพย์และรายได้ ของบริ ษัทฯ ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และบางส่วนอยู่
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ แคนาดา เพื่อรองรับการดาเนินงานของโครงการ Mariana Oil Sands ในประเทศแคนาดา
สาหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบี ้ยคงที่ตอ่ อัตราดอกเบี ้ยลอยตัวอยูท่ ี่ 76:24
ทังนี
้ ้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมด้ านการเงินดังนี ้
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ปตท.สผ. ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน
แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ภายในประเทศ 2 รุ่น คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 19,600 ล้ านบาท โดยหุ้นกู้
จานวน 8,200 ล้ านบาท อายุ 5 ปี มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.910 ต่อปี และหุ้นกู้จานวน 11,400 ล้ านบาท
อายุ 15 ปี มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.820 ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้จาก
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด ที่ระดับ AAA ทังนี
้ ้ ปตท.สผ.ได้ เข้ าทา Cross Currency Swap (CCS) โดยการแปลง
ค่าหุ้นกู้เงินบาทดังกล่าวให้ อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. แล้ วทังจ
้ านวน คิดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน
ทังสิ
้ ้น 600 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยหลัง CCS สาหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี และ15 ปี ที่ร้อยละ 3.013
และ 4.989 ตามลาดับ
วันที่ 18 มิถนุ ายน 2557 ปตท.สผ. ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนใน
จานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,000 ล้ านดอลลาร์ สรอ. มีอตั ราผลตอบแทนคงที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี สาหรับ 5 ปี แรกและมี
การกาหนดอัตราผลตอบแทนสาหรับปี ที่ 6 เป็ นต้ นไปตามเงื่ อนไขในข้ อกาหนดสิทธิ ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลักษณะคล้ ายทุน ทังจ
้ านวน ณ ปี ที่ 5 ปี ที่ 10 นับวันออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลักษณะ
คล้ ายทุน หรื อ ณ วันช าระผลตอบแทนแต่ละครัง้ ภายหลังจากปี ที่ 10 รวมถึงตามเงื่ อนไขอื่น ที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิ ทธิ โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มี ลักษณะคล้ ายทุนดัง กล่าวได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อที่ระดับ
Baa3 และ BBB- จาก Moody’s และ S&P ตามลาดับ

21

กระแสเงินสด
ส า ห รั บ ง ว ด ห ก เ ดื อ น สิ ้น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น า ย น 2 5 57 ป ต ท . ส ผ . แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย มี
กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 1,778 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจากเงินสด
รับจากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จา่ ยและภาษีเงินได้
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 1,675 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ซึง่ เป็ นผลสุทธิของ
(1)

การลงทุนเพิ่มในสิ นทรัพ ย์เ พื่อการส ารวจและผลิตปิ โตรเลียมและสินทรั พย์ ไม่มีตัวตน จานวน
1,245 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนใน โครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ โครงการ
บงกช และโครงการเอส 1

(2)

การเข้ าซื ้อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท Hess Corporation ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท Hess Thailand Holdings II
Limited (“HTH”) และบริ ษัท Hess Exploration Thailand Company Limited (“HETCL”) ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 จานวน 813 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เงินสดจ่ายในการซื ้อ 1,007 ล้ านดอลลาร์
สรอ. สุทธิกบั เงินสดที่ได้ มาจานวน 194 ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

(3)

เงินสดรับสุทธิจากการแลกเปลี่ยนการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี จานวน
382 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เงินสดรับ 419 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สุทธิ กับเงินสดในบัญชี ของแหล่ง
Leismer และ Corner จานวน 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 751 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
เงินสดรับ
- การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนจานวน 1,000 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การออกหุ้นกู้ จานวน 601 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เงินสดจ่าย
- การชาระคืนหุ้นกู้ จานวน 360 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- เงินปั นผลจ่าย จานวน 367 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การจ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม / หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน จานวน 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- อื่นๆ จานวน 32 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน
3,211 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 854 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 ซึ่ง
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,357 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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3.

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่ อกำรดำเนินงำน

สาหรับภาพรวมของสถานการณ์ราคาน ้ามันในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ยังคงมีความ
ผันผวนจากหลายปั จจัย โดยปั จจัยหลักมาจากปั ญหาทางด้ านการเมืองในประเทศแถบตะวันออกกลาง
สถานการณ์ความรุนแรงในอิรัก จากการที่กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ได้ เข้ ายึดเมืองทางด้ านตอนเหนือของประเทศ
และโจมตีลงมาทางกรุงแบกแดด โดยได้ บกุ ยึดพื ้นที่บางส่วนของเมืองไบจิ ซึ่งเป็ นที่ตงของโรงกลั
ั้
น่ น ้ามันที่
ใหญ่ที่สดุ ของอิรัก และยังคงมีการสู้รบระหว่างกองกาลังของรัฐบาลและกลุ่ม IS อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ราคา
น ้ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 2 มีระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 106.00 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ต่อบาร์ เรล
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 104.43 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล และเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 100.66 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล อย่างไรก็ตาม การโจมตีครัง้ นี ้ยังไม่
กระทบแหล่งน ้ามันทางตอนใต้ ของอิรัก ซึง่ ครองสัดส่วน 90% ของปริมาณการส่งออกน ้ามันทังหมดของประเทศ
้
ทังนี
้ ้ ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจผลักดันราคาน ้ามันดิบให้ มีความผันผวน ทังในแง่
้
บวก
และแง่ลบในช่วงที่เหลือของปี อาทิเช่น ปั จจัยความรุนแรงในประเทศลิเบียที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ กลาง
ปี ที่แล้ ว และส่งผลให้ ปริ มาณน ้ามันที่ผลิตได้ ในประเทศลิเบียอยู่ที่ระดับ 500,000 บาร์ เรลต่อวัน ซึ่งต่ากว่าการ
ผลิตในปี ที่แล้ วที่ 1.4 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ปั ญหาในการเจรจาเรื่ องนิวเคลียร์ ระหว่างประเทศอิหร่านและ 6 ชาติ
มหาอานาจในประเด็นโครงการเสริ มสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่ าน ปั จจัยความรุ นแรงระหว่างประเทศยูเครน
และรัสเซีย ซึ่งรัสเซียประกาศระงับการส่งก๊ าซไปยูเครน ส่งผลให้ ประเทศในแถบยุโรปมีความเสี่ยงต่อภาวะขาด
แคลนพลังงาน เนื่องจากต้ องพึ่งพาท่อส่งก๊ าซจากยูเครน สาหรับในแง่ลบจะมีปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจของ
ยุโรปที่ยงั คงชะลอตัว และปั จจัยเชิงนโยบายของแต่ละประเทศ โดยล่าสุดสหรัฐอเมริ กาอนุมตั ิการส่งออกน ้ามัน
คอนเดนเสทที่ผ่านกระบวนการผลิต ซึ่งการอนุมตั ิครัง้ นี ้จะส่งผลให้ สามารถระบายปริ มาณคอนเดนเสทที่มีอยู่
ในปริ มาณสูงได้ และยังเป็ นการส่งสัญญาณเชิงบวกในการผ่อนคลายข้ อห้ ามในการส่งออกนา้ มันดิบของ
สหรัฐอเมริกาที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามันยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงได้ มี
การติดตามภาวะเศรษฐกิจและความต้ องการพลังงานอย่างใกล้ ชิด และมีแนวทางในการบริ หารงานเพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี ้
ด้ ำนกำรตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรพลังงำนของประเทศ
ในไตรมาสที่ 2 ปตท.สผ. มีอตั ราการผลิตเฉลี่ย 361,670 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
ต่อวัน ซึ่งเพิ่ม ขึน้ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับอัตราการผลิตในไตรมาสก่อนหน้ าเฉลี่ย 332,491 บาร์ เรลเทียบเท่า
นา้ มันดิบต่อ วัน ส าหรั บความต้ องการใช้ พ ลัง งานภายในประเทศรายงานโดยกระทรวงพลัง งานในเดือ น
พฤษภาคม 2557 ประเทศไทยมีความต้ องการใช้ พลังงานเฉลี่ย (ตังแต่
้ เดือน มค.-พค.) อยู่ที่ 2.04 ล้ านบาร์ เรล
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เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ 2.03 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.2 ทัง้ นี ้ กระทรวงพลังงานได้ กาหนดนโยบายและทิศทางพลังงานในปี 2556 - 2557 โดย
เน้ นความสมดุลระหว่างการพัฒนาพลังงานที่มีอยู่ เพื่อความมัน่ คงทางพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
เพื่ออนาคต อาทิ การผลิตเอทานอล ไบโอพลาสติก และไบโอดีเซล รวมทังนโยบายส่
้
งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และการปรับโครงสร้ างราคาพลังงานให้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริง
ปตท.สผ. ได้ มีการทบทวนแผนการจัดหา และพัฒนาการผลิตให้ มีความสอดคล้ องกับ
ความต้ องการพลังงานที่สงู ขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานกับผู้ซื ้อและหน่วยงานของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ านทังในระยะสั
้
นและระยะ
้
ยาว อีกทัง้ ยังมีการปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเร่งศึกษาโอกาส
การลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริ มาณสารองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานของ
ประเทศ
ด้ ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพและกำรบริหำรต้ นทุนในกำรดำเนินงำน
ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ จดั ประชุม PTTEP Operational Excellence
Committee อย่างเป็ นทางการเป็ นครัง้ แรก โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมตั ิแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ใน
ด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริ หารต้ นทุนในการดาเนินงาน ซึ่งครอบคลุมตังแต่
้ ปี 2557 ถึงปี 2563
อีกทัง้ ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ปตท.สผ.ได้ รับรางวัล Bronze Award จากดร.ไพริ นทร์ ชูโชติถาวร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ ห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริ ษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ส าหรั บโครงการ “S1’s CSV
Approach for Fire and Medical Emergency Preparedness” ในงาน PTT Group 2014 OpEx Award
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ เข้ าร่วมประชุม Operational Excellence และ OpEx Transformation Project กับ
กลุม่ ปตท. เพื่อติดตามผลในด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและบริ หารต้ นทุนในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้ น ให้ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านตามแบบ Operational Excellence อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 หน่วยงาน Supply Chain สามารถลดต้ นทุนได้ 48.69
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ 3 เท่าซึ่งเป็ นผลมาจากการจัดหาสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพทัดเทียม
และสามารถใช้ ทดแทนสินค้ าเดิมได้ รวมถึงการใช้ กลยุทธ์จดั หาที่เหมาะสมกับสภาวะและแนวโน้ มตลาด
ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานของหน่วยงาน Supply Chain นัน้ ยังคงเป็ นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนและการจัดการการบริ โภค Marine Gas Oil การบริ หาร
จัดการเรื อสนับสนุนที่ใช้ ในอ่าวไทย และลดปริมาณการใช้ เชื ้อเพลิง รวมถึงการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
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ด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำนำ้ มัน
ปตท.สผ.ได้ ทาอนุพนั ธ์ประกันความเสี่ยงราคาน ้ามันสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ
กลุ่มบริ ษัท โดยใช้ ราคาน ้ามันดิบเบรนท์เป็ นราคาอ้ างอิง และมีการติดตามความคืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจ
และเหตุก ารณ์ ต่า งๆที่ อ าจส่ง ผลกระทบต่อ ราคาน า้ มัน อย่า งต่อ เนื่ อ ง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯได้ เ ล็ ง เห็ น และติด ตาม
สถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ ชิด พร้ อมกับได้ ทาแผนจาลองสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบที่ระดับราคาต่างๆ และ
สร้ างแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะได้ รับหากเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ด้ ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์ กร
ปตท.สผ. ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ตา่ งๆ เนื่องจากเป็ น
สิ่งสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิงานได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นในพื ้นที่ที่มี
ความซับซ้ อนทางธรณีวิทยา และพื ้นที่น ้าลึก รวมถึงการดาเนินงานในทรัพยากรที่แตกต่างจากธรรมดาหรื อที่
เรี ยกว่า unconventional resources
บริษัทฯ จึงได้ จดั ตังศู
้ นย์เทคโนโลยี ปตท.สผ. (PTTEP Technology Center) ขึ ้นในไตร
มาสที่ 1 ของปี 2557 โดยมีภารกิจสาคัญเพื่อพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ที่มีความทันสมัย และสามารถ
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ธุรกิจ ส่งเสริมให้ เกิดงานวิจยั และพัฒนา และสนับสนุนงานด้ านเทคนิคประเภทต่างๆ เพื่อ
นาไปใช้ ในการดาเนินธุรกิจต้ นน ้าของบริ ษัทในเครื อทัว่ โลก
ในไตรมาสที่ 2 ที่ ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาเทคโนโลยี
(Technology Development Steering Committee) เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานด้ านการพัฒนาด้ าน
เทคโนโลยี ต่า งๆ ของบริ ษั ท โดยคณะกรรมการฯดัง กล่า ว ได้ มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างการ
ดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี ปตท.สผ. เพื่อให้ มีความครอบคลุมในกลุ่มงานด้ านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานของ ปตท.สผ. มากยิ่งขึ ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. เทคโนโลยีธรณีศาสตร์ และวิศวกรรมแหล่งปิ โตรเลียม (Subsurface Technology)

2.

3.
4.

a. Advance Seismic
b. Basin Modeling
c. Field Modeling & Simulation d. Unconventional Resources
เทคโนโลยีหลุมเจาะ (Wells Technology)
a. Novel Drilling
b. Fracking & Stimulation
c. Deepwater Drilling
เทคโนโลยีวิศวกรรม (Engineering Technology)
a. Innovative Facility Design b. Smart Field
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้ อม (Green Technology)
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ด้ ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม (SSHE)
ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการก้ าวสู่การเป็ นองค์กร ซึ่งปราศจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ หรื อ
Target Zero โดยใช้ ระบบการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
(SSHE MS) ที่มีประสิทธิภาพเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานสาหรับทุกหน่วยงานภายในบริ ษัทให้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขัน้ หยุดงาน (LTIF) ของ
ปตท.สผ. เท่ากับ 0.22 หรื ออยู่ในระดับ Top Quartile และอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็ บทัง้ หมด
(TRIR) เท่ากับ 1.11 หรื ออยู่ในระดับ Second Quartile เมื่อเทียบกับบริ ษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน ้ามัน
และก๊ าซนานาชาติ หรื อ OGP ซึง่ หาก ปตท.สผ. สามารถยกระดับผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยฯ ให้ ดี
ขึ ้นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ LTIF และ TRIR ก้ าวไปอยูใ่ นระดับ Top Quartile ของ OGP ได้ ในปี 2557 นี ้
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ จัด ท าคู่มื อ ความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้ อมสาหรับพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้ ได้ ทราบถึงหน้ าที่ของตนเองซึ่งเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานและสิทธิ
ตามกฎหมาย ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อความปลอดภัย อีกทัง้ ยังมีการสื่อสารเตือนภัยให้ กับพนักงานใน
เรื่ องความปลอดภัยฯ ตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่างๆ ทังจากภั
้
ยธรรมชาติ การแพร่ ระบาดของโรค และ
เหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. เพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
ด้ ำนกำรบริหำรกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน (SD)
สาหรับการบริ หารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน
และเป้ าหมายระยะยาวเพื่ อการเติบโตอย่า งยั่ง ยื น ทัง้ ในด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ง แวดล้ อมตามหลัก
สากล โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SD-SSHE Council) ครัง้ ที่สองของปี
2557 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เพื่อติดตามความคืบหน้ าของการปฏิบตั ิตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของปี 2557
ในครึ่งแรกของปี 2557 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ 4.6% เมื่อ
เทียบกับปี 2555 เหตุผลหลักของความสาเร็ จคือการดาเนินการที่ดีเยี่ยมของ Flash Gas Recovery Unit
(FGRU)ที่แหล่งบงกชใต้ ซึ่งใช้ งานไปได้ มากกว่า 98% ของปริ ม าณสูงสุดของอุปกรณ์ ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มีการ
ตังเป
้ ้ าหมายระยะยาวของการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกร้ อยละ20 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2555
นอกจากนี ใ้ นวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ปตท.สผ. ได้ ลงนามบันทึกความร่ วมมือทาง
วิชาการกับศูนย์พฒ
ั นาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อร่วมกันพัฒนายานยนต์ใต้ น ้าควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle: ROV) หรื อ อาร์ โอวี สาหรับ
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ใช้ ในการสารวจและการวิจยั สิ่งแวดล้ อมและสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเล โดยความร่วมมือครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก ในประเทศ
ไทยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์มาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้ อม ปตท.สผ. ได้ ริเริ่ มการนาอาร์ โอ
วีเข้ ามาใช้ สาหรับการวิจยั สิ่งแวดล้ อมทางทะเลบริเวณแท่นปิ โตรเลียมเป็ นครัง้ แรก โดยเล็งเห็นว่าการนาอาร์ โอ
วีมาใช้ ในการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง สภาพแวดล้ อมและสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเล จะทาให้ ได้ ข้อมูลและภาพ
ตามเหตุการณ์จริ ง (Real Time) เชื่อถือได้ อีกทัง้ ยังสามารถนามาใช้ สาหรับการตรวจ ติดตามสิ่งแวดล้ อม
ทางทะเลในบริเวณที่จะมีการรื อ้ ถอนแท่นผลิตปิ โตรเลียมในทะเลที่จะหมดอายุการใช้ งานในอนาคตอีกด้ วย
ด้ ำนควำมรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)
ปตท.สผ. ยังคงดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดไตร
มาสที่ 2 ปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการ “ปตท.สผ. ปลูกป่ าลดภาวะโลกร้ อน” โดยดาเนินการบารุงรักษา
และป้องกันระวังไฟในเนื ้อที่ป่าที่ปลูกแล้ วในปี พ.ศ.2556 จานวน 50,000 ไร่ และได้ ดาเนินงานปลูกป่ าสาหรับ
แปลงปลูกปี 2557 เพิ่มเติมร่ วมกับกรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง อีกทัง้ ได้ เริ่ มดาเนินโครงการฟื น้ ฟูป่า เพื่อการเรี ยนรู้ เชิงนิเวศสวนศรี นครเขื่อนขันธ์
(บางกะเจ้ า) ตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่ วมกับกรมป่ าไม้ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 20 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557
สาหรั บ โครงการ ปตท.สผ. รั กษ์ ม รดกไทย มรดกโลก ปตท.สผ. ได้ สนับสนุนศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้ วยขาแข้ งพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่ นเสือโคร่ งศึกษา โดยได้ เริ่ มนาไปใช้ ในโรงเรี ยน
รอบผืนป่ าห้ วยขาแข้ งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั กิจกรรม PTTEP GREEN UP
ในพื ้นที่บางกะเจ้ า เพื่อเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน และปลูกฝั งจิตสานึกการ
อนุรักษ์ธรรมชาติผา่ นกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ป่า
ในส่วนของการดาเนินงานด้ านกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการโครงการศูนย์การเรี ยนรู้อนุรักษ์ ลกู ปู และโครงการ PTTEP Smart Center ซึ่งเป็ นแหล่งเรี ยนรู้สาหรับ
เยาวชน และเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการอุทยานการเรี ยนรู้ ในพื ้นที่จงั หวัดสงขลา
สาหรับโครงการเพื่อสังคม ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการในต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ มีการลง
นามในโครงการ SIOLA (ศูนย์พฒ
ั นาการเด็กก่อนวัยเรี ยน) ศูนย์สขุ ภาพ PTTEP LKC DD และ ทุนการศึกษา
PTTEP-Beastudi Etos ในประเทศอินโดนีเซีย
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