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2. คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2557
2.1 ผลกำรปฏิบัตติ ำมแผนกำรดำเนินธุรกิจ ไตรมำสที่ 1 ปี 2557
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
สาหรับปี 2557 ทังปี
้ อยูท่ ี่ร้อยละ 3.6 ซึ่งเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ร้อยละ 3.0 สืบเนื่องจากคาดการณ์การ
ขยายตัวที่เพิ่มขึ ้นของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม Developed Market (DM) โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กา
จะฟื น้ ตัวได้ ดีจากอุปสงค์ภาคเอกชน เศรษฐกิจยูโรโซนจะฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ ถึงแม้ อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับสูง เศรษฐกิจญี่ ปนคาดว่
ุ่
าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม Emerging
Market (EM) ยังคงค่อนข้ างทรงตัว แต่ยงั คงมีปัจจัย ลบจากความไม่แน่นอนด้ านการเมืองที่จะผนวกแคว้ น
ไครเมียเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของรัสเซีย ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิ จสหรั ฐ อเมริ กา ภาพรวมในปี 2556 ขยายตัวด้ วยอัตราร้ อยละ 1.9 ทัง้ นี ้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการตัวเลขการเติบโตประจาปี 2557 ที่ร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัย
เสี่ยงหากมีการเลื่อนเวลาถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริ มาณ(QE) อย่างไม่เหมาะสม หรื อหากมี
การยุตมิ าตรการดังกล่าวในเวลาที่รวดเร็วเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้แนวโน้ ม
เศรษฐกิจในไตรมาสแรกยังคงมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ น้ ซึ่งบ่งชี ้จากภาคการผลิต การบริ โภค และ การจ้ างงานที่
ปรับตัวดีขึ ้น
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซนภาพรวมในปี 2556 ถดถอยด้ วยอัตราร้ อยละ -0.5
ทังนี
้ ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการตัวเลขการเติบโตประจาปี 2557 ที่ร้อยละ 1.2 โดย
สถานการณ์ ปัจ จุบันมี ก ารเติบโตทางเศรษฐกิ จ ที่ ต่ า และมี อัตราเงิ นเฟ้ อที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ องจากความ
ต้ องการบริ โภคที่ ต่า ซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อภาวะเงินฝื ด ประกอบกับอัตราการว่างงานที่สู งได้ เพิ่ม ความไม่
แน่นอนแก่ยุโรปที่จะฟื น้ ตัวอย่างยัง่ ยืนในปี 2557 สาหรับในไตรมาสแรก คณะกรรมการนโยบายการเงินของ
กลุ่มประเทศยูโร มีมติคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิ จ
ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้ มดีขึ ้นจากนโยบายคงดอกเบี ้ยและการส่งออก
เศรษฐกิจประเทศญี่ปนภาพรวมในปี
ุ่
2556 มีการขยายตัวด้ วยอัตราร้ อยละ 1.5 ทังนี
้ ้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการตัวเลขการเติบโตประจาปี 2557 ที่ร้อยละ 1.4 ซึ่งญี่ปนุ่
ต้ องเผชิญกับผลกระทบจากการปรับขึ ้นภาษี มลู ค่าเพิ่ม จากร้ อยละ 5 เป็ นร้ อยละ 8 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
ที่ผ่านมา แต่ทงนี
ั ้ ้ คาดการณ์ว่า Bank of Japan จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าวนอกเหนือจากการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายรวมถึงเป้าในการขยายฐานเงินปี ละ
70 ล้ านล้ านเยน สาหรับในไตรมาสที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินของญี่ ปนุ่ ประเมินว่าเศรษฐกิจญี่ ปนุ่
กาลังฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น การบริ โภคภาคเอกชนเพิ่มขึ ้น การ
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ลงทุนภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคการส่งออกทรงตัว และภาคการผลิตเพิ่มขึ ้นตามแนวโน้ ม
อุปสงค์จากทังในและนอกประเทศ
้
เศรษฐกิจประเทศจีน ภาพรวมในปี 2556 เศรษฐกิจขยายตัวด้ วยอัตราร้ อยละ 7.7
ทังนี
้ ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการตัวเลขการเติบโตประจาปี 2557 ที่ร้อยละ 7.5 ตาม
การปรับโครงสร้ างประเทศเพื่อเพิ่มบทบาทความต้ องการภายในประเทศ และปรับกลไกภาคเอกชนให้ เป็ นตัว
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนที่ภาคการส่งออก สาหรับการใช้ จ่ายภาครัฐ ธนาคารกลางจีนมีมาตรการ
ลดปั ญหาการคอรัปชัน่ รวมถึงชะลอการอัดฉี ดสภาพคล่องเพื่อแก้ ปัญหาการขยายตัวของสินเชื่อนอกระบบ
ธนาคาร ทังนี
้ ้ เศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรก ปี 2557 ขยายตัวร้ อยละ 7.4 ซึง่ เป็ นอัตราที่ชะลอลงจากร้ อยละ 7.7
ในไตรมาสก่ อ นหน้ า โดยมี ปั จ จัย ส าคัญ อยู่ที่ ค วามคื บ หน้ า ของกระบวนการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ เพื่ อ สร้ าง
เสถียรภาพระยะยาว ที่จะช่วยนาไปสูก่ ารเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
ในส่ว นของเศรษฐกิจ ภายในประเทศไทย ภาพรวมในปี 2556 เศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวด้ วยอัตราร้ อยละ 2.9 ทั ้งนี ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการ
ตัว เลขการเติบ โตประจ าปี 2557 ที ่ร้ อ ยละ 2.5 ในขณะที ่ เมื ่อ เดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2557 ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทั ้งปี
2557 ที่ร้อยละ 3-4 และเมื่อเดือนมีนาคม 2557 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจไทย
สามารถขยายตัวร้ อยละ 2.6 ซึ่งเป็ นการปรับลดลงจากการคาดการณ์ครัง้ ก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ
4.0 เนื่องจาก อุปสงค์ในประเทศที่คาดว่าจะชะลอลงในช่วงครึ่งแรกของปี
ส าหรั บ ในไตรมาสแรก เศรษฐกิ จ ภายในประเทศไทยมี ปั จ จัย ทางการเมื อ ง
ภายในประเทศเป็ นตัวกดดันต่อการใช้ จ่ายในภาคครัวเรื อน ภาครัฐ การลงทุนรวม และ การท่องเที่ยวจาก
ชาวต่ า งชาติ อ ยู่ ใ นภาวะที่ ห ดตั ว ขณะที่ ก ารส่ ง ออก ค่ อ นข้ างทรงตั ว
ทั ง้ นี ้ ในเดื อ นมี น าคม
คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ มีมติให้ ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย จากร้ อยละ 2.25 เป็ นร้ อยละ 2.00 ต่อปี
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่การเมืองไม่มีเสถี ยรภาพ รวมทังแนวโน้
้
มความล่าช้ าของการดาเนินการตาม
แผนการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ซึ่งมีผลต่อ อุปสงค์
ภายในประเทศสะท้ อนถึงความเสี่ยงของภาวะถดถอยที่เศรษฐกิจไทยอาจจะเผชิ ญ อย่างไรก็ตามคาดหวังว่า
ครึ่ งปี หลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2556 ที่มีฐาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่า โดยหากปั ญหาการเมืองเริ่มคลี่คลายและการส่งออกฟื น้ ตัวจากทิศทางเศรษฐกิจ
ของคูค่ ้ าสาคัญที่เริ่มดีขึ ้น จะเป็ นแรงผลักดันสาคัญของเศรษฐกิจไทยในปี นี ้
ถึงแม้ ประมาณการเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างชะลอตัว แต่มิได้ ส่งผลกระทบต่อ
ปตท.สผ. เพราะปริมาณการใช้ ก๊าซของประเทศยังอยูใ่ นระดับที่สงู อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจและราคาน ้ามัน
ในตลาดโลกในปี 2557 คาดว่าจะมีความไม่แน่นอนจากหลายปั จจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนพลังงาน
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และเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ การชะลอตัวของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีอตั ราการเติบโต
ของการใช้ พลังงานสูง ได้ แก่ ประเทศจีน และ การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ความผันผวนของค่าเงินบาทจาก
การเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุน ซึ่ง ส่ง ผลต่อการน าเข้ า -ส่ง ออก และต้ นทุนการนาเข้ า พลัง งานของประเทศ โดย
ปตท.สผ. ได้ ติดตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน ้ามันอย่างใกล้ ชิด และทบทวนแผนการดาเนินงาน ตลอดจน
แผนการลงทุนให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทังการเพิ
้
่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ทังในด้
้ านการสารวจ ด้ านการพัฒนา และด้ านการผลิต
ส าหรั บ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ปตท.สผ. มี โครงการและด าเนินกิ จ กรรมทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทังสิ
้ ้น 42 โครงการ ใน 10 ประเทศ ดังรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจานวน 18 โครงการ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ วทังในอ่
้ าวไทยและบนบก โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ปตท.สผ. ได้
ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรเอส 1 เป็ นแหล่งน ้ามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย มี
พื ้นที่ครอบคลุมในจังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 โครงการมีอตั รา
การผลิตเฉลี่ยที่ 27,436 บาร์ เรลต่อวัน อัตราการผลิตลดลงเล็กน้ อยจากไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ที่มีอตั ราการ
ผลิตเฉลี่ยที่ 30,829 บาร์ เรลต่อวัน เนื่องจากการหยุดการผลิตตามแผนซ่อมบารุงประจาปี โดยในไตรมาส
ต่อไป โครงการยังคงมีแผนที่จะรักษาอัตราการผลิตน ้ามันดิบให้ สงู กว่า 30,000 บาร์ เรลต่อวัน โดยการเจาะ
หลุมผลิตใหม่ อีกทัง้ การทา Artificial Lift และ การทา Waterflooding ในขณะเดียวกัน โครงการได้ เจาะ
หลุมสารวจและหลุมประเมินผลเพิ่มขึ ้น เพื่อขยายพื ้นที่ผลิตและรักษาระดับการผลิตในอนาคต
โครงกำรบงกช เป็ นแหล่งก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย ซึ่ง
ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของอ่าวไทย โครงการประกอบด้ วยแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ โดยในไตรมาสที่
1 ปี 2557 โครงการมีอตั ราการผลิตก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 934 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และอัตราการผลิต
คอนเดนเสทเฉลี่ยอยู่ที่ 31,822 บาร์ เรลต่อวัน โดยปริ มาณการผลิตก๊ าซธรรมชาติของโครงการโดยรวม
ยังคงคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติของประเทศ
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 15
โครงการ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรซอติก้ำ ตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
โดยบริ ษัทฯ ถือสัดส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 80 และเป็ นผู้ดาเนินการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
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โครงการได้ เริ่มส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กบั ทางหน่วยงานรัฐบาลที่กากับดูแลกิจการการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (Myanma Oil and Gas Enterprise : MOGE) เพื่อใช้ ภายในประเทศเมียนมาร์
โดยมีปริ มาณการขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สาหรับการส่งก๊ าซธรรมชาติขายให้ แก่
ปตท. เพื่อใช้ ภายในประเทศไทยนัน้ ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้ างระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
บนบก (Onshore Pipeline and Facilities) ที่จะส่ง ก๊ าซธรรมชาติกลับมายังประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะ
แล้ วเสร็ จและสามารถเริ่ มส่งก๊ าซธรรมชาติในอัตรา 240 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2557
นอกจากนี ้ โครงการได้ เสร็ จสิน้ การศึกษางานวิศวกรรมเบื ้องต้ น (Basic
Engineering Study) และเริ่ มงานประมูลการก่อสร้ างแท่นผลิ ตอีก 4 แท่น เพื่อรักษาระดับการผลิต รวมถึง
เตรี ยมงานเจาะหลุมประเมินผลจานวน 10 หลุม ภายในปี 2557 – 2558 เพื่อเพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียม
และรักษาระดับการผลิตในระยะยาว โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการเจาะหลุมในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557
โครงกำรเมี ยนมำร์ เอ็ม 3 เป็ นโครงการนอกชายฝั่ ง ตัง้ อยู่ในอ่าวเมาะตะมะ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยบริ ษัทฯ ถือสัดส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 80 และเป็ นผู้ดาเนินการ ปั จจุบนั
โครงการอยูร่ ะหว่างเตรี ยมงานเจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผลเพิ่มเติมจานวน 6 หลุม เพื่อพิสจู น์ศกั ยภาพ
ปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเจาะหลุมในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เพื่อวางแผนพัฒนาและ
ผลิตก๊ าซธรรมชาติในลาดับต่อไป
โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็ นโครงการที่ตงอยู
ั ้ ่บนบกและ
อยูท่ างตอนเหนือของเมืองย่างกุ้ง โดยบริ ษัทฯ ถือสัดส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 90 และเป็ นผู้ดาเนินการ หลังจาก
เสร็ จสิ ้นการดาเนินงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติในปี 2556 ขณะนี ้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษา
โครงสร้ างทางธรณีวิทยา และเตรี ยมงานเจาะหลุม สารวจจานวน 4 หลุม ภายในปี 2557 – 2558 โดยคาดว่า
จะเริ่มดาเนินการเจาะหลุมในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มดี-7 และเอ็มดี-8 เป็ นโครงการน ้าลึกนอกชายฝั่ ง
ตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยบริ ษัทฯ ถือสัดส่วนการลงทุนในโครงการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการดาเนินงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ เป็ นระยะทาง 5,800 กิโลเมตรใน
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงสร้ างธรณีวิทยาเพื่อวางแผนการสารวจต่อไป
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โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศเวียดนาม โครงการประสบความสาเร็ จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริ เวณ H5 ซึ่งตังอยู
้ ่ตอนใต้
ของแหล่งเทจัก๊ จัง๋ (Te GIac Trang Field : TGT) เพื่อรักษาระดับการผลิต และได้ เตรี ยมการติดตังแท่
้ นผลิต
เพื่อรองรับการผลิตจากพื ้นที่ดงั กล่าว โดยคาดว่าจะเริ่ มการผลิตได้ ภายในปี 2558 ทังนี
้ ้ ในไตรมาสที่ 1 ปี
2557 โครงการมี อัตราการผลิตนา้ มันดิบเฉลี่ ย 36,826 บาร์ เรลต่อวัน และอัตราการผลิตก๊ าซธรรมชาติ
เฉลี่ย 29 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
โครงกำรในออสตรำเลเชีย ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 1 โครงการ
ประกอบด้ วย 16 แปลงสัมปทาน โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 ได้ ดาเนินกิจกรรมในแหล่งที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
แหล่ งมอนทำรำ ตังอยู
้ ่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย โครงการได้ เริ่ ม
ผลิตน ้ามันดิบและจาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกในปี 2556 ที่ผ่านมา ปั จจุบนั โครงการมีอตั ราการผลิตน ้ามันดิบ
อยูท่ ี่ 22,000 บาร์ เรลต่อวัน
ส่วนการดาเนินการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัยนัน้
นับตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราจนถึงสิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับค่าสินไหมทดแทน
ทัง้ สิน้ 234 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการเรี ยกร้ องค่า สินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือ อี ก
ประมาณ 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคาดว่าจะได้ รับภายในปี 2557-2558 ในส่วนของการเรี ยกร้ องค่าชดเชย
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจากรัฐบาลอินโดนีเซียนัน้ บริ ษัทฯ ยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการ
พิสจู น์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป
แหล่ ง Cash Maple ซึ่งตังอยู
้ ่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย

อยู่

ระหว่างการศึกษาทางธรณี วิทยา ธรณี ฟิ สิกส์ และวิศวกรรม รวมถึง วิเคราะห์ ศักยภาพเชิ ง พาณิ ช ย์ และ
ทางเลือกในการพัฒนาโครงการ โดยโครงการมีแผนจะเริ่ มทาการเจาะหลุมสารวจ (Maple-East) เพิ่มเติมใน
ไตรมาส 2 ของปี 2557
โครงกำรในอเมริ กำเหนือ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้ านวน 1 โครงการ
โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
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โครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซึ่ง ตัง้ อยู่ในแคว้ นอัลเบอร์ ต้ า
ประเทศแคนาดา โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 โครงการมีอตั ราการผลิตบิทเู มนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 13,998 บาร์ เรลต่อวัน
ทังนี
้ ้ ในเดือนมกราคม 2557 บริ ษัท PTTEPCA ได้ ลงนามในสัญญาโอนคืน
สิทธิหน่วยลงทุนในห้ างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement : PURA) ร่ วมกับบริ ษัท
Statoil Canada Limited (SCL) เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือสัดส่วนใน 5 พื ้นที่ของโครงการ KKD ด้ วย
การแลกเปลี่ยนการถือสัดส่วนร้ อยละ 40 ของบริ ษัท PTTEPCA ในแหล่ง Leismer และ Corner (LC) เพื่อ
ได้ มาซึ่งสัดส่วนร้ อยละ 60 ในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer (THSL) รวมถึงเงินสด
จานวน 200 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และเงินสดที่คานวณจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Adjustment)
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จนกระทัง่ วันที่สญ
ั ญามีผลสมบูรณ์ (เทียบเท่าประมาณ 235 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้ ตามที่ระบุ
ใน PURA รวมถึงการได้ รับการอนุมตั จิ ากรัฐบาลแคนาดา ซึง่ คาดว่าสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ภายในไตรมาส 3
ปี 2557 หากดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน PURA ครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัท PTTEPCA จะถือสัดส่วน
ร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดาเนินการในแหล่ง THSL และจะได้ รับเงินจานวนดังกล่าวจากบริ ษัท SCL ในขณะที่
บริษัท SCL จะถือสัดส่วนร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดาเนินการในแหล่ง LC
โครงกำรในแอฟริ ก ำและตะวันออกกลำง ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิ ภาคนี ้
จานวน 7 โครงการ โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรแอลจีเรี ย 433 เอ และ 416 บี เป็ นแหล่งน ้ามันบนบก ตังอยู
้ ่
ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรี ย ขณะนี ้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้ างกระบวนการผลิต ระบบท่อ
ขนส่ง ที่พกั อาศัยและสาธารณูปโภค โดยคาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิ ตได้ ที่อตั รา 20,000 บาร์ เรลต่อวัน
ภายในปลายปี 2557
โครงกำรแอลจีเรี ย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ เป็ นแหล่งน ้ามันบนบก ตังอยู
้ ่
ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรี ย โครงการอยู่ในระยะเวลาการสารวจช่วงที่ 2 (พฤษภาคม 2556 ถึง
พฤษภาคม 2558) ซึ่งขณะนี ้อยู่ระหว่างเตรี ยมงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และการเจาะหลุม
สารวจและหลุมประเมินผลจานวน 5 หลุม
โครงกำรโมซั มบิ ก โรวู ม่ ำ ออฟชอร์ แอเรี ย วั น ตัง้ อยู่น อกชายฝั่ ง ของ
ประเทศโมซัมบิก ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อ พัฒนาแหล่งก๊ าซธรรมชาตินอกชายฝั่ ง และวางแผน
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การก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) บนบก ที่เขตอุตสาหกรรม Cape
Afungi ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก โครงการมีแผนการเจาะหลุมสารวจและ
ประเมินทังสิ
้ ้นจานวน 8 หลุม เพื่อค้ นหาและประเมินศักยภาพเพิ่มเติม ในไตรมาส 1 ปี 2557 โครงการได้
เสร็ จสิน้ การเจาะหลุมประเมินผล 2 หลุม (Orca-2 และ Orca-3) โดยค้ นพบก๊ าซธรรมชาติและประสบ
ความสาเร็จในการประเมินแหล่งก๊ าซธรรมชาติจาก 2 หลุมดังกล่าว
ในส่วนของการพัฒนาก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) โครงการได้ ดาเนินการ
ตามแผนการพัฒนาทางวิศวกรรมพื ้นที่ก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG Engineering and
Construction Development) อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ โครงการคาดว่าจะสามารถเริ่ มการผลิตและขาย LNG
ครัง้ แรกได้ ในปลายปี 2561 หรื อปี 2562
โครงกำรเคนยำ แอล 10เอ และ แอล 10บี ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ ง ประเทศ
เคนยา โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 โครงการได้ เสร็จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจ 1 หลุม (Sunbird-1) ในแปลงแอล
10เอ แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการรอผลประเมินหลุมอย่างเป็ นทางการ โดย
โครงการจะได้ นาผลของการสารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป
ด้ ำนกำรบริ หำรและกลั่นกรองกำรลงทุน ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ในด้ านการบริหารและกลัน่ กรองการลงทุน (Portfolio Management) โดยมีจดุ มุ่งหมาย เพื่อให้ การ
ลงทุน มี ค วามเหมาะสม ทัง้ ในด้ า นการสร้ างมูล ค่า เพิ่ ม ให้ แ ก่ โครงการและการบริ หารความเสี่ ย ง โดย
ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ทนั กับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ในการ
ลงทุน รวมทังมี
้ การทบทวนกลุม่ ประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่ม
ประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสม ให้ สอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริ ษัทตังไว้
้
โดยวิเคราะห์
จากปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น ศักยภาพทางปิ โตรเลียม ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ
ความเสี่ยงทังด้
้ านการเมือง และการดาเนินธุรกิจ รวมทังความได้
้
เปรี ยบในการแข่งขัน
โดยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการบริ หารและ
กลัน่ กรองการลงทุนที่สาคัญ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือสัดส่วนในโครงการแคนาดา ออยล์
แซนด์ เคเคดี ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
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ทังนี
้ ้ ในช่วงต้ นเดือนเมษำยน 2557 ปตท.สผ. ได้ เข้ าร่วมทุนในโครงการ
สารวจปิ โตรเลียมในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยบริ ษัทเข้ าถือสัดส่วนร้ อยละ 25 ในแปลงสารวจ BAR-M215, BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ซึ่ง บริ เวณพื น้ ที่ ดงั กล่าวถื อ เป็ นอีกบริ เวณหนึ่งที่ มี
ศักยภาพปิ โตรเลียมสูง
นอกจากนี ้ ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ปตท.สผ. ได้ เข้ าซื ้อบริ ษัทย่อยของ
บริษัท Hess Corporation ซึง่ เป็ นผู้ครอบครองสิทธิในแปลงดังต่อไปนี ้


แปลง B12/27 (ซึง่ มีพื ้นที่หลักครอบคลุมแหล่งไพลิน แหล่งมรกต และแหล่งอุบล)
และแปลง G7/50 ของโครงการคอนแทร็ค 4 ในสัดส่วนร้ อยละ 15



แปลง EU-1 และแปลง E5 North ของโครงการสินภูฮอ่ มในสัดส่วนร้ อยละ 35
ทัง้ นี ้ การเข้ าซื อ้ ดัง กล่าวนัน้ เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การเติ บโตของ

ปตท.สผ. ที่เน้ นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยู่ในขันตอนการผลิ
้
ตแล้ ว (Producing Asset) ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
รายได้ อัตราการเติบโตของปริ มาณการผลิตและปริ มาณสารองปิ โตรเลียมให้ กบั บริ ษัทได้ ทนั ที และเป็ นการ
เสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ฐานการผลิตในประเทศไทย
การบริ ห ารและกลั่น กรองการลงทุน (Portfolio Management) ของ
ปตท.สผ. โดยการขยายการลงทุนข้ างต้ นนัน้ ทาให้ เกิดความสมดุลของการลงทุนและส่งเสริ มให้ ปตท. สผ.
เติบโตในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน
2.2

ผลกำรดำเนินงำน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ได้ กาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน (Functional
Currency) เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2552) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
เพื่อการนาส่งงบการเงินให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า บริ ษัทจาเป็ นต้ อง
นาเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็ นสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใช้ ในการนาเสนองบ
การเงิน - Presentation Currency)
บริ ษั ทฯ วิเ คราะห์ ผ ลการด าเนินงานและฐานะการเงิ น เปรี ยบเที ย บรายไตรมาส สรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
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2.2.1 ผลกำรดำเนินงำนเปรี ยบเทียบรำยไตรมำส
ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม

ไตรมาส 4*

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด

2556
1,904
(1,227)
677
1
678
(440)
238
0.06

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

2556
1,906
(937)
969
2
971
(291)
680
0.17

กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กำไรสำหรับงวด

393
(155)
238

392
(12)
380

586
94
680

ไตรมาส 4*

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม

(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: ล้ านบาท ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด

2556
60,402
(38,982)
21,420
31
21,451
(14,024)
7,427
1.85

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

2556
56,794
(27,908)
28,886
47
28,933
(8,687)
20,246
5.08

*แสดงตัวเลขตามงบการเงินประจาปี 2556 ที่ได้ รายงานไว้ เดิม และนาส่งตลาดหลักทรั พย์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนปรับปรุ ง เกี่ยวกับการ
เปลี่ ยนนโยบายการบัญ ชีตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2555) เรื่ อ งผลประโยชน์ พนักงาน ที่บริ ษัทนามาปฏิบัติเริ่ มตัง้ แต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2557 ซึ่งทาให้ งบการเงินในไตรมาสหนึ่งมี การปรั บปรุ งย้ อนหลัง โดยรายละเอียดได้ แสดงไว้ ตามหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล สาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ข้ อ 3
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ไตรมำส 1 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2556
สาหรับผลการดาเนินงาน ในไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และ บริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับ
ไตรมาสนี ้ รวม 380 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 12,435 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.10
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 3.12 บาท) มีกาไรสุทธิลดลง 300 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 44 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2556 จานวน 680 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 20,246
ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.17 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 5.08 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้
ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 13.64
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 380 ล้ านดอลลาร์
สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานปกติ จานวน 392 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจาก
รายการ Non-Recurring จานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานปกติ ส าหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ย
มี ก าไรจากการด าเนิ น งานปกติ ส าหรั บ ไตรมาสนี จ้ านวน 392 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
194 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 33 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาส 1 ปี 2556 ซึ่ ง มี
กาไรจากการดาเนินงานปกติที่ 586 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน
(กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on
shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 16.96
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,827 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 59,680 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 จานวน 1,906 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 56,794 ล้ านบาท) ลดลง 79 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 4 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจากกาไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring ลดลงจานวน 41 ล้ านดอลลาร์
สรอ. และรายได้ จากการขายลดลง 13 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
รายได้ จ ากการขายส าหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงจ านวน 13 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 โดยมีสาเหตุจากผลสุทธิของ
(1)

ราคาขายผลิ ตภัณ ฑ์เ ฉลี่ ยที่ เป็ นเงิ นดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงเป็ น 64.92
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ
ไตรมาส 1 ปี 2556 ที่ 67.03 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
หากไม่รวมการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ของงวดอื่น ราคาขายเฉลี่ย
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จะอยูท่ ี่ 65.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
อย่างไรก็ตาม
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(2)

ปริ ม าณการขายเฉลี่ ยส าหรั บไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่ม ขึน้ เป็ น 298,621 บาร์ เรลเที ยบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2556 ที่ 291,476
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจาก
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากแหล่ง มอนทาราที่
เริ่มจาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกได้ ในเดือนสิงหาคม 2556
 โครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติในไตรมาส 1
ปี 2557 เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 เนื่องจากจานวนวันที่หยุดการผลิต
เพื่อซ่อมแซมท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติลดลง
 โครงการนาทูน่า ซี เอ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเข้ า
ซื ้อหุ้นบริษัท Natuna 2 B.V. บริษัทที่ถือครองโครงการนาทูนา่ ซี เอ ในเดือนธันวาคม 2556
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ การจาหน่ายก๊ าซ
ธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2557 สาหรับการขายก๊ าซธรรมชาติของงวด พฤษภาคม 2556 –
มี นาคม 2557 เป็ นผลจากสัญญาซื อ้ ขายก๊ าซธรรมชาติซึ่งได้ ลงนามแล้ วเสร็ จในเดือน
พฤศจิกายน 2556
 โครงการซอติก้า : ปริ ม าณการขายก๊ าซธรรมชาติ เพิ่ม ขึน้ เนื่ องจาก เริ่ ม มี การขายก๊ าซ
ธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2557
อย่างไรก็ตาม
 โครงการ เอส1: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบลดลง เนื่องจากมีการหยุดการผลิตเพื่อการซ่อม
บารุงในเดือนมีนาคม 2557
หากไม่รวมปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ของงวดอื่น ปริ มาณการ
ขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จะอยูท่ ี่ 293,698 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน

ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมี รายได้ จ ากการบริ การท่อขนส่ง ก๊ าซซึ่ง เป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 เนื่องจากปริ มาณการขนส่งก๊ าซ
ธรรมชาติในโครงการเยตากุนและยาดานาลดลงจากที่มีการหยุดการผลิต ในเดือนมกราคม 2557 เพื่อทา
การเชื่อมต่อท่อระหว่างโครงการเยตากุนเหนือเข้ ากับแท่นผลิตของเยตากุน
ในไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ลดลงจานวน 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 ซึ่งมีรายได้ อื่นๆ จานวน 16
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2556 มีการรับรู้รายได้ อื่น ๆ จากการโอนสัดส่วน
การร่วมทุนในแปลงเอ็ม 11 จานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในไตรมาส 1 ปี 2557 รวมทังสิ
้ ้น 1,105 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 36,057 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 จานวน 937 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
27,908 บาท) เพิ่มขึ ้น 168 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 18 ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่จากค่า
เสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ายของโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่ มมีการขาย
น ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556

(2)

ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานเพิ่มขึน้ จานวน 99 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายการ
ดาเนินงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่มีคา่ ใช้ จา่ ยส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุม
พัฒนา (หลุม H5) จานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ.และค่าใช้ จา่ ยดาเนินงานเนื่องจากโครงการเริ่ ม
มีการขายนา้ มันดิบ ตังแต่
้ เ ดื อนสิง หาคม 2556 นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานเพิ่ม ขึน้ จาก
โครงการบงกชที่มีค่าซ่อมแซมท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติและค่าใช้ จ่ ายซ่อมบารุ ง และโครงการ
ซอติก้าซึง่ เริ่มมีการขายก๊ าซธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2557

(3)

ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมลดลงจานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตั ด จ าหน่ า ยหลุ ม ส ารวจลดลง 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีการตัดจาหน่ายหลุมสารวจ 1 หลุมในโครงการเอส 1 ในขณะที่
ไตรมาส 1 ปี 2556 มีคา่ ใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน 18 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน โครงการบี 8/32
และ 9 เอ และโครงการจี 4/43
 ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียม ลดลง 3 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่จากการลดลง
ของค่าใช้ จา่ ยในการสารวจทางธรณีวิทยาของโครงการแคนาดา ออยล์แซนด์ เคเคดี

(4)

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลียมลดลงจานวน 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้
จากการขายที่ลดลง

สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 342 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 11,184 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2556 จานวน 291 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 8,687 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากภาษี เงินได้
ปิ โตรเลียม และภาษีเงินได้ ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น
ส าหรั บ รายการ Non-Recurring ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ข าดทุน จากรายการ NonRecurring ส าหรั บไตรมาส 1 ปี 2557 จ านวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุ น เพิ่ ม ขึ น้
จานวน 106 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 1 ปี 2556 ที่มีกาไรจากรายการ Non-Recurring จานวน
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94 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ ้นจานวน 104
ล้ านดอลลาร์ สรอ.ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1)

ขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่า งประเทศ เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2557 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 4
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
 ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ย นของรายการที่เป็ นสกุล เงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท
พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ.
 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการ
ที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งมีทงั ้ ส่วนของขาดทุนที่เกิดขึน้ จริ งและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2556 มีการรับรู้กาไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ จานวน 41 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับชาระเงินลูกหนี ้การค้ าที่เป็ นสกุลเงินบาท เนื่องจากในวันที่
รับชาระเงินค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.

(2)

ภาษีเงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2556 มีจานวนเพิ่มขึน้ 70 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การที่
หนี ้สินภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชีเมื่อสิ ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2556 มีจานวนที่ลดลงซึ่งเป็ นผลมา
จากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มี
จานวนที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถกู แปลงค่าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทาให้
ค่าเสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.เพิ่มขึ ้น และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคต
ลดลงจ านวน 52 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ไ ตรมาส 1ปี 2557 ภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กิ ด จาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 18 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.
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ไตรมำส 1 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2556
สาหรับผลการดาเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับ
ไตรมาสนี ้ รวม 380 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 12,435 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับ ลด 0.10
ดอลลาร์ สรอ. (เที ยบเท่า 3.12 บาท) มี กาไรสุทธิ เพิ่มขึน้ 142 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 60 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2556 จานวน 238 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 7,427 ล้ าน
บาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.06 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 1.85 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 13.64
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 380 ล้ านดอลลาร์
สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานปกติจานวน 392 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุน จาก
รายการ Non-Recurring จานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับผลการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรจาก
การดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาสนี ้จานวน 392 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 1 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 ที่มีกาไรจากการดาเนินงานปกติที่ 393 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน(กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ)ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 อยู่ที่
ร้ อยละ 16.96
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,827 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 59,680 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 จานวน 1,904 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 60,402 ล้ านบาท) ลดลง 77 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อ ร้ อยละ 4 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
รายได้ อื่นลดลงจานวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และรายได้ จากการขายลดลง 31 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
รายได้ จ ากการขายส าหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงจ านวน 31 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 โดยมีสาเหตุจาก
(1)

ปริมาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงเป็ น 298,621 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
ต่ อ วั น เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ป ริ ม า ณ ก า ร ข า ย เ ฉ ลี่ ย ส า ห รั บ ไ ต ร ม า ส 4 ปี 2 5 5 6
ที่ 299,716 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขายที่ ลดลงนี ้ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิ
จาก
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติลดลง เนื่องในไตรมาส 4 ปี 2556
มีการรับรู้รายได้ การขายก๊ าซธรรมชาติ ของงวดสิงหาคม 2554 – พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็ น
ผลจากสัญ ญาซื อ้ ขายก๊ าซธรรมชาติซึ่ง ได้ ลงนามแล้ วเสร็ จ ในเดือนพฤศจิ กายน 2556
ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีการรับรู้รายได้ การขายก๊ าซธรรมชาติของงวดพฤษภาคม
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2556 – มีนาคม 2557 นอกจากนี ้ปริ มาณการขายน ้ามันดิบลดลงเนื่องจากมีการหยุดการ
ผลิต เพื่อเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ขดุ เจาะ
 โครงการ เอส1: ปริมาณการขายน ้ามันดิบลดลง เนื่องจากมีการหยุดการผลิต เพื่อการซ่อม
บารุงในเดือนมีนาคม 2557
 โครงการยาดานา: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ ลดลง เนื่องจากมีการหยุดการผลิตใน
เดือนมกราคม 2557 เนื่อ งจากการเชื่อ มต่อท่อ ระหว่า งโครงการเยตากุนเหนือ เข้ า กับ
แท่นผลิตของเยตากุน
อย่างไรก็ตาม
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่
จานวน 3 หลุม และจานวนวันที่หยุดการผลิตลดลง
 โครงการนาทูน่า ซี เอ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น เนื่องจากใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 มีการรับรู้การขายเต็มไตรมาส ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2557 มีการรับรู้
การขายเฉพาะเดือนธันวาคม 2556
 โครงการซอติก้า : ปริ ม าณการขายก๊ าซธรรมชาติ เพิ่ม ขึน้ เนื่ องจากเริ่ ม มี การขายก๊ าซ
ธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2557
หากไม่รวมปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ของงวดอื่น ปริ มาณการ
ขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จะอยู่ที่ 293,698 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน และ
ไตรมาส 4 ปี 2556 จะอยูท่ ี่ 289,975 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
อย่างไรก็ตาม
(2)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงิน ดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ น 64.92
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ
ไตรมาส 4 ปี 2556 ที่ 64.48 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
หากไม่รวมการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ของงวดอื่ น ราคาขายเฉลี่ ย
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จะอยู่ที่ 65.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเที ยบเท่านา้ มันดิบ และ
ไตรมาส 4 ปี 2556 จะอยูท่ ี่ 66.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ

ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมี รายได้ จ ากการบริ การท่อขนส่ง ก๊ าซซึ่ง เป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 เนื่องจากปริ มาณการขนส่งก๊ าซ
ธรรมชาติในโครงการเยตากุนและยาดานาลดลงจากที่มีการหยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2557 เพื่อทา
การเชื่อมต่อท่อระหว่างโครงการเยตากุนเหนือเข้ ากับแท่นผลิตของเยตากุน
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ไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
จานวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่งมีรายได้ อื่นๆ จานวน 44 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2556 มีการรับรู้ รายได้ อื่นๆจากค่าสินไหมทดแทน
จากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มเติม จานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2557
ไม่มีการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนดังกล่าว
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในไตรมาส 1 ปี 2557 รวมทังสิ
้ ้น 1,105 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 36,057 ล้ านบาท) ลดลง 122 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556
จานวน 1,227 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 38,982 ล้ านบาท) โดยส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ลดลงจานวน 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารจากโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย บี 17 ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่องค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซีย ตามข้ อผูกพันในสัญญาแบ่งปั นผลประโยชน์ของมูลค่าการขาย Condensate
และการปั นส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ ลดลงของโครงการแอลจี เรี ย 433 เอ และ 416 บี
นอกจากนี ค้ ่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจากส านัก งานใหญ่ ล ดลงจากค่า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
พนักงาน ค่าซื ้อข้ อมูลทางด้ านธรณีวิทยาและค่าที่ปรึ กษา

(2)

ขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี ่ย นเงิน ตราต่า งประเทศลดลง 61 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. โดยใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 4 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ซึง่ เกิดจากผลสุทธิของ
 ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ย นของรายการที่เป็ นสกุล เงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท
พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ.
 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการ
ที่เป็ นสกุลเงินบาทซึง่ มีทงส่
ั ้ วนของขาดทุนที่เกิดขึ ้นจริงและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง โดย
เป็ นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 65
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจาก
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนจ านวน 47 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่ เกิ ดจาก
รายการที่ เ ป็ นสกุล เงิ น บาทซึ่ง มี ทัง้ ส่วนของขาดทุนที่ เกิ ดขึน้ จริ ง และขาดทุน ที่ ยัง ไม่
เกิดขึ ้นจริง โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
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 ขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงิน ดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท
พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ.
(3)

ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียม ลดลงจานวน 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตั ด จ าหน่ า ยหลุ ม ส ารวจลดลง 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีคา่ ใช้ จา่ ยในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจของโครงการเอส 1 เพียง
1 หลุม ในขณะที่ ในไตรมาส 4 ปี 2556 มี ค่า ใช้ จ่า ยในการตัดจ าหน่ายหลุม สารวจ
จ านวน 23 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ส่ว นใหญ่ เ กิ ด จากโครงการเมี ย นมาร์ เอ็ ม 11 และ
โครงการ เอส 1
 ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมลดลง 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายใน
การสารวจคลื่นไหวสะเทือนของโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จีและอีพี 2 ค่าใช้ จ่ายในการ
สารวจทางธรณีวิทยาของโครงการแคนาดา ออยล์แซนด์ เคเคดี และค่าใช้ จ่ายในการสารวจ
ปิ โตรเลียมของโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี

(4)

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลียมลดลงจานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้
จากการขายที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม

(5)

ค่าใช้ จา่ ยการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 58 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้ จ่ายการ
ดาเนินงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่เกิดค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะ
หลุมพัฒนา (หลุม H5) ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานบางส่วนลดลงจากค่าใช้ จ่ายซ่อม
บารุงรักษาของโครงการบงกช

(6)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ น
ผลจาก ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายของโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตาม
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นและสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น

สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 342 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ลดลง 98 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 ที่มีจานวน 440 ล้ าน ดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล และภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมที่ลดลง
ส าหรั บ รายการ Non-Recurring
ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ข าดทุ น จากรายการ
Non-Recurring สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจานวน 143
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ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่งมี ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring
จานวน 155 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1)

ขาดทุนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน ลดลงจานวน 162 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เป็ น
ผลมาจาก
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง 61 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 มี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 4 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เกิดจากผลสุทธิของ
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ
บริ ษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่
เกิ ด จากเงิ น กู้ที่ เ ป็ นสกุล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. เนื่ อ งจากค่า เงิ น สกุล ดอลลาร์
แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
- กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
รายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึง่ มีทงส่
ั ้ วนของขาดทุนที่เกิดขึ ้นจริ งและขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ ้นจริงโดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน
65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจาก
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 47 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิด
จากรายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งมีทงส่
ั ้ วนของขาดทุนที่เกิดขึ ้นจริ งและขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สรอ.
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ
บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จาก เงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ภาษี เ งิ นได้ ที่ เ กิ ดจากผลกระทบของอัต ราแลกเปลี่ ย นของไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2556 มีจานวนลดลง 56 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 มีจานวนที่
เพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ ณ.
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงค่าเป็ น
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สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทาให้ คา่ เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ลดลง และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึน้ จานวน 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่
ไตรมาส 1 ปี 2557 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทา
ให้ ภาษีเงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
 ภาษี เงิ นได้ ที่คานวณจากผลกาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศให้ เป็ นเงินตราไทยตามมาตรา 65 ทวิ (5) ตามประมวลรัษฎากร ลดลงจานวน
45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุมาจากในไตรมาส 1 ปี 2557 เกิดขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในทางภาษี จากสินทรัพย์สุทธิ ที่เป็ นสกุลดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีผลทาให้ มี
ภาษีที่ลดลงจานวน 11 ล้ านดอลลาร์ สรอ
ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 เกิดกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในทางภาษี จากสินทรัพย์
สุทธิที่เป็ นสกุลดอลลาร์ สรอ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ จึงมีผลทาให้ เกิดภาษี เงินได้ จานวน 34 ล้ านดอลลาร์
สรอ.
อย่างไรก็ตาม
(2)

รายได้ อื่นๆจากผลกระทบสุทธิ จากอุบตั ิเหตุในแหล่งมอนทาราลดลงจานวน 27 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากในไตรมาส 4 ปี 2556 มีการรับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ใน
แหล่งมอนทาราเพิ่มเติมจานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2557 ไม่มีการ
รับรู้คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
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2.2.2

ฐำนะกำรเงิน

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

หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

หน่วย: ล้ านบาท
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

22,086
6,959
15,127
10,397
3,605
6,792
11,689
22,086

21,572
4,105
17,467
9,853
2,633
7,220
11,719
21,572

716,530
225,767
490,763
337,305
116,971
220,334
379,225
716,530

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

สาหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปตท.สผ.
และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 22,086 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 716,530 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น
จานวน 514 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 21,572 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 707,868 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เนื่องจากผลสุทธิของ
(1)

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 2,854 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจาก
 สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายจานวน 2,442 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ซึ่งเป็ นผลจากในระหว่างงวด
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่ง เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ ลงนามใน
สัญ ญาโอนคืนสิ ทธิ หน่วยลงทุน ในห้ างหุ้น ส่วน (Partnership Units Redemption
Agreement หรื อ PURA) เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือสัดส่วนใน 5 พืน้ ที่ของ
โครงการ Canada Oil Sands KKD กับบริ ษัท Statoil Canada Limited ซึ่งเป็ นผู้ร่วม
ทุนในโครงการ Canada Oil Sands KKD โดย บริ ษัท PTTEP CA ได้ แลกเปลี่ยนการ
ถือสัดส่วนร้ อยละ 40 ในแหล่ง Leismer และ Corner เพื่อได้ มาซึง่ สัดส่วนร้ อยละ 60 ใน
แหล่ง Thornbury Hangingstone และ South Leismer และเงินสดจานวน 200 ล้ าน
ดอลลาร์ ส หรัฐอเมริ กา พร้ อมทัง้ เงินสดที่คานวณจากเงินลงทุนหมุนเวียน (working
capital adjustment) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จนกระทัง่ วันที่สญ
ั ญามีผลสมบูรณ์
โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัท PTTEP CA ได้ ทาตามเงื่อนไขที่ ได้ ตกลงกัน
ตามที่ระบุใน PURA และได้ รับอนุมตั ิจากรัฐบาลแคนาดา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
ผู้บ ริ ห ารของกลุ่ม บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น และเห็ น ว่า มี ความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่น อนที่
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สัญญาจะมีผลสมบูรณ์ ดังนันจึ
้ งมีการจัดประเภทสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ ยวข้ องกับ
การแลกเปลี่ยนสัดส่ วนของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ Canada Oil
Sands KKD เป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถือไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้ วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ - สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รวม

หน่วย : ล้ านดอลลาร์ สรอ.
37.24
28.79
5.59
7.08
0.25
0.04
1,841.37
297.65
224.17
2,442.18

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึน้ 412 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ จากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 714 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจากกระแสเงิน
สดรับจากการดาเนินงาน สุทธิจากเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมและการชาระต้ นทุนทางการเงิน ในขณะที่ลกู หนี ้บริ ษัทใหญ่
ลดลง จานวน 268 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตาม
(2)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมลดลงจานวน 496 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากการ
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมที่เกี่ ยวข้ องของแหล่ง Leismer และ Corner ใน
โครงการ Canada Oil Sands KKD จานวน 522 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ไปเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อ
ขาย

(3)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ลดลงจานวน 1,871 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการจัด
ประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ ที่เกี่ ยวข้ องของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ
Canada Oil Sands KKD จานวน 1,841 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ไปเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย

สินทรัพย์หมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ส่วนใหญ่
ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่ พัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์ที่ถือไว้
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เพื่อขาย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการ
ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มในโครงการร่ ว มทุน ซึ่ง อยู่ภ ายใต้ บัญ ชี ที่ ดิน อาคาร และอุป กรณ์ -สุท ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ และค่าความนิยม โดยปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 อยูท่ ี่ 1.46 เท่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม 10,397 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 337,305 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 544 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 จานวน 9,853 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 323,332 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผล
สุทธิจาก
(1)

หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 972 ล้ านดอลลาร์ สาเหตุหลักจากผลสุทธิของ
 หนี ้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายจานวน
517 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเกิดจากการจัดประเภทใหม่ของหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องของแหล่ง
Leismer และ Corner ในโครงการ Canada Oil Sands KKD
หนี ้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่
31 มีนาคม 2557 ประกอบด้ วย
หน่วย : ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เจ้ าหนี ้การค้ า
28.01
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
27.33
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
455.63
ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต
6.35
รวม
517.32
 เงินปั นผลค้ างจ่ายสาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 จานวน 367
ล้ านดอลลาร์ สรอ.
 ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายเพิ่มขึ ้น 215 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและ
ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะที่
 ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายลดลง 57 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายในการ
ก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อการผลิตของโครงการซอติก้าและโครงการบงกช

(2)

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนลดลง 428 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากหนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชีลดลง 417 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดประเภทของหนี ้สินภาษี เงินได้ รอ
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การตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ Canada Oil Sands KKD
จานวน 456 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ไปเป็ นหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย
โครงสร้ ำงเงินทุนบริษัท
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
ปตท.สผ. ได้ ดาเนิน“โครงการกู้เงินระยะสันของ
้
ปตท.สผ.” โดยการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสันใน
้
ประเทศไทยให้ กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไป ซึ่งการออกตัว๋ แลกเงินระยะสันดั
้ งกล่าวอยู่ในวงเงิน
แบบสิ นเชื่ อหมุนเวียน (Revolving Credit) จ านวน 50,000 ล้ านบาทที่ไ ด้ รับอนุมัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีตวั๋ แลกเงินคงค้ าง
หุ้นกู้
ไม่มีการออกหุ้นกู้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ำยทุน
ไม่มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้แบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) ไม่มี
หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์จานวน 20,000 ล้ านบาท สัญญาเงินกู้นี ้มีระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้ 5 ปี และมีอตั รา
ดอกเบี ้ยในช่วง 5 ปี แรกเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวที่ THBFIX บวกร้ อยละ 1.10 ต่อปี ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลา
เบิกใช้ เงินกู้หากมียอดเงินกู้คงค้ าง ผู้ก้ แู ละผู้ให้ ก้ อู าจตกลงให้ เปลี่ยนเงินกู้คงค้ างเป็ นหนี ้เงินกู้ระยะยาว (Term
loan) อายุ 5 ปี ได้ วงเงินกู้นี ้จะนาไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ
การทาสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลื อจานวน 68,250 ล้ านบาทที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในปี 2553 และ 2554
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ไม่มียอดเงินกู้คงค้ าง
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เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ไม่มีการทาสัญญากู้เงินใหม่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ภำระผูกพันและกำรคำ้ ประกัน
สัญญาเงินกู้
บริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาให้ ก้ ยู ืมเงินประเภทด้ อยสิทธิแก่ บริ ษัท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด (EnCo)
ในวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,250 ล้ านบาท สัญญาให้ ก้ ยู ืมเงินมีอายุ 13 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ 2 เมษายน 2552
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มียอดเงินให้ ก้ คู งค้ างสิ ้น 580 ล้ านบาท
การค ้าประกันเงินกู้ยืม
บริ ษัทมี ภาระผูกพันจากการคา้ ประกันเงิ นกู้ยืม แบบไม่มี หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของบริ ษัท พี ทีทีอีพี
ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จากัด (PTTEPO) เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 575 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
บริ ษัทมี ภาระผูกพันจากการคา้ ประกันเงิ นกู้ยืม แบบไม่มี หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของบริ ษัท พี ทีทีอีพี
แคนาดา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP CIF)เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 475 ล้ านดอลลาร์ แคนาดา
การค ้าประกันหุ้นกู้
บริ ษั ท มี ภ าระผูก พัน จากการค า้ ประกัน หุ้น กู้แบบไม่มี ห ลัก ประกัน และไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท พี ที ที อี พี
ออสเตรเลี ย อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล ไฟแนนซ์ จ ากัด (PTTEP AIF) เป็ นวงเงิ นรวมทัง้ สิ น้ 700 ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกันหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของบริ ษัท พีทีทีอีพี แคนาดา
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP CIF)เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,190 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
กระแสเงินสด
ส า ห รั บ ง ว ด ส า ม เ ดื อ น สิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 มี น า ค ม 2 5 57 ป ต ท . ส ผ . แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย มี
กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 1,400 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจากเงิน
สดรับจากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จ่ายและภาษีเงินได้
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 609 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ซึง่ เป็ นการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ส่วนใหญ่เป็ นการ
ลงทุนใน โครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ และโครงการบงกช
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ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายดอกเบี ้ยและต้ นทุนทางการเงิน
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จานวน
3,108 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 751 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 ซึ่งมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,357 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยเงินสดจานวน 37 ล้ านดอลลาร์
สรอ.ซึ่งเป็ นส่วนที่เกี่ยวข้ องของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ Canada Oil Sands KKD ได้ ถกู จัด
ประเภทไปแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ทาให้ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 แสดงในงบการเงินรวม จานวน 3,071 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
2.3

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่ อกำรดำเนินงำน

ภาพรวมของสถานการณ์ราคาน ้ามันในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ยังคงมีความผัน
ผวนจากหลายปั จจัย โดยราคาน ้ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 1 มีระดับราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 104.42 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์ เรล ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 105.42 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล และ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 108.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล
สถานการณ์ความไม่สงบในยูเครน ยังคงเป็ นแรงผลักดันราคาน ้ามันดิบ เนื่องจาก
ตลาดมีความกังวลต่ออุปทานน ้ามันดิบในรัสเซีย ซึ่งถื อเป็ นประเทศผู้ส่งออกน ้ามันดิบรายใหญ่ อย่างไรก็ดี
ราคาน ้ามันดิบคาดว่าจะได้ รับแรงกดดันจากอุปทานของลิเบีย หลัง จากรัฐบาลลิเบียและฝ่ ายกบฏสามารถ
เจรจาบรรลุข้อตกลงทาให้ สามารถเปิ ดบริการท่าน ้ามันดิบจานวน 4 ท่า ได้ สาเร็ จ หลังจากปิ ดมาเป็ นเวลานาน
8 เดือน ซึง่ จะทาให้ ลิเบียสามารถส่งออกน ้ามันดิบได้ ถึง 700,000 บาร์ เรลต่อวัน
ทังนี
้ ้ ยังคงมีปัจจัยอื่นที่อาจผลักดันราคานา้ มันดิบให้ มีความผันผวนทัง้ ในแง่บวก
และแง่ลบในช่วงที่เหลือของปี 2557 อาทิ การที่สหรัฐอเมริ กาผลิตน ้ามันได้ เพิ่มขึ ้นจากเทคโนโลยีขุดน ้ามัน
จากชันหิ
้ นดินดาน อาจก่อให้ เกิดอุปทานส่วนเกินในระบบ ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในตะวันออกกลางและแอฟริ กา อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกน ้ามัน นอกจากนี ้ ปั จจัยการฟื น้ ตัว
ของเศรษฐกิจยุโรปและแนวโน้ มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ ้น อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์นา้ มันใน
ประเทศผู้นาเข้ า
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามันยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงได้ มี
การติดตามภาวะเศรษฐกิจและความต้ อ งการพลังงานอย่างใกล้ ชิด และมีแนวทางในการบริ หารงานเพื่ อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี ้
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ด้ ำนกำรตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรพลังงำนของประเทศ ปตท.สผ. มีอัตรา
การผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เฉลี่ย 332,491 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ซึ่งใกล้ เคียงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับอัตราการผลิตในไตรมาสก่อนหน้ าเฉลี่ย 327,617 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อ วัน ความต้ องการใช้
พลังงานภายในประเทศโดยกระทรวงพลังงาน เดือนมกราคม 2557 ประเทศไทยมีความต้ องการใช้ พลังงาน
รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1.88 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ระดับ 1.97
ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อลดลงร้ อยละ 4 โดยปั จจัยหลักมาจากความต้ องการใช้ พลังงานเพื่อ
ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลดลง ทังนี
้ ้กระทรวงพลังงานได้ กาหนดนโยบายและทิศทางพลังงาน
ในปี 2556 - 2557 โดยเน้ นความสมดุลระหว่างการพัฒนาพลังงานที่มีอยู่เพื่อความมัน่ คงทางพลังงานและ
การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่ออนาคต อาทิ การผลิตเอทานอล ไบโอพลาสติก และไบโอดีเซล รวมทัง้
นโยบายส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และการปรับโครงสร้ างราคา
พลังงานให้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริง
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ได้ มี ก ารทบทวนแผนการจัด หาและพัฒ นาการผลิ ต ให้ มี ค วาม
สอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานที่สงู ขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานกับผู้ซื ้อและหน่วยงาน
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ านทังในระยะ
้
สันและระยะยาว
้
อีกทัง้ ยังมีการปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเร่ง
ศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริ มาณสารองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
พลังงานของประเทศ
ด้ ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพและกำรบริหำรต้ นทุนในกำรดำเนินงำน ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ เข้ าร่วมประชุม Operational Excellence และ OpEx Transformation
Project กับกลุม่ ปตท. เพื่อติดตามผลในด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและบริ หารต้ นทุนในการดาเนินงาน โดย
มุง่ เน้ นให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางสอดคล้ องกับแผนของกลุ่มปตท. เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิงาน
ตามแบบ Operational Excellence อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายในการลดต้ นทุนในการดาเนินงาน ไว้ ที่ 15 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาสแรก สามารถลดต้ นทุนได้ ประมาณ 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการดาเนินการ
ตามกลยุทธ์ ด้านการจัดซื ้อจัดจ้ าง เช่น การจัดทา Price Agreement และการต่อรองราคาสาหรับสัญญา
ระยะยาว เป็ นต้ น
อนึง่ แผนงานในการลดต้ นทุนในด้ านต่างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
-

การลดต้ นทุนจากการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหา
การหาคูค่ ้ ารายใหม่ที่มีต้นทุนต่า (Low-cost Country Vendor)
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-

การลดต้ นทุนจากการบริหารจัดการเรื อสนับสนุนที่ใช้ อยูใ่ นอ่าวไทยเพื่อเพิ่ม
อัตราการใช้ Deck Utilization และลดปริมาณการใช้ เชื ้อเพลิง
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ าน Logistics โดยการควบคุมและ
บริหารจัดการไม่ให้ เกิดการล่าช้ า ของ Vessel การปรับปรุงคุณภาพการ
รับส่งสินค้ า และการเพิ่มความแม่นยาในการบริหาร Warehouse

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังมีแผนในการบริ หารความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า (Supplier Relationship
Management) การประเมิ นและวิเ คราะห์ ป ระสิทธิ ภ าพคู่ค้า เพื่ อลดความเสี่ ยงในการจัดหาและเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการวางกลยุทธ์ ทาให้ ได้ มาซึ่งสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมมากที่สุด
นอกจากนี ย้ ั ง สนั บ สนุ น นโยบายการจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม (Green
Procurement) อย่างต่อเนื่อง
ด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำนำ้ มัน ปตท.สผ. ได้ ทา
อนุพันธ์ ประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน สาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริ ษัท ปตท.สผ. เพื่อป้องกัน
ความผันผวนของราคาน ้ามัน และมีการติดตามความคืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ ชิด
พร้ อมกับได้ ทาแผนจาลองสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบที่ระดับราคาต่างๆ และสร้ างแผนรองรับเพื่อบรรเทา
ผลกระทบที่จะได้ รับหากเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ด้ ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์ กร ปตท.สผ. และบริ ษัทในเครื อได้ มี
การดาเนินงานอยู่ทั่วโลกเพื่อสร้ างความมั่นคงทางด้ านพลังงาน เรื่ องเทคโนโลยี จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วย
สนับสนุนและผลักดันให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่นา้ ลึกหรื อมีความซับซ้ อนทางธรณี วิทยามาก
ยิ่งขึ ้น รวมไปถึงการดาเนินงานในรูปแบบที่แตกต่างจากปกติหรื อที่เรี ยกว่า unconventional
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง้ PTTEP Technology Center ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และแผนงานทางด้ านเทคโนโลยีของบริ ษัทฯ ตามที่ได้ มีการวางแผนไว้ ตงแต่
ั ้ ปีที่ผ่าน
มาเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ด้านการเติบโตของบริ ษัทฯ ในระยะยาว โดยมีภารกิจที่สาคัญเพื่อ
พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ที่มีความทันสมัยและสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ธุรกิจได้ ส่งเสริ มให้ เกิด
งานวิจยั และพัฒนา และสนับสนุนงานด้ านเทคนิคประเภทต่างๆ เพื่อนาไปใช้ ในการดาเนินธุรกิจต้ นน ้าของ
บริษัทในเครื อทัว่ โลก
ในการนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งใกล้ ชิ ด ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลัย และ
สถาบันวิจยั หลายแห่ง โดยได้ รับความร่วมมือจากสถาบันวิจยั และเทคโนโลยี ปตท. และ PTTEP’s University
Partnership Program ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ เกิดความร่ วมมือในการทางานวิจยั ด้ านปิ โตรเลียม การพัฒนา
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เทคโนโลยี และโครงการฝึ กสอนทักษะในการทางาน ในส่วนของโครงสร้ างหน่วยงานด้ านเทคโนโลยี จ ะ
ประกอบด้ วยนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และนักศึกษามหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้ เพื่อ
ตอบโจทย์ที่ท้าทายยิ่งขึน้ ในการส ารวจและผลิตพลัง งานอย่างปลอดภัยและประหยัดค่าใช้ จ่ายมากที่ สุด
ควบคูไ่ ปกับรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้ อมและช่วยพัฒนาสังคมในพื ้นที่ที่ทางบริ ษัทเข้ าไปปฏิบตั ิงานให้ เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โครงสร้ างการดาเนินงานของ PTTEP Technology Center ซึ่งแบ่งตามหน้ าที่การ
ทางาน เพื่อช่วยผลักดันให้ เกิดเทคโนโลยีที่สร้ างมูลค่าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ แก่บริ ษัทฯ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. Subsurface Technology
a. Basin modeling b. Advance seismic & visualization c. Field modeling & simulation
2. Wells Technology
a. Novel drilling b. Fracking & stimulation
3. Engineering Technology
a. Innovative facility b. iField/ Smart Field
4. Green Technology

ด้ ำ นควำมปลอดภั ย มั่ นคง อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อม (SSHE)
ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการก้ าวสู่การเป็ นองค์กรซึ่งปราศจากการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขันหยุ
้ ดงาน
หรื อ Lost Time Injury Free Organization โดยผ่านการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้ อมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงานหรื อ Lost
Time Injury Frequncy (LTIF) ของ ปตท.สผ. และอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
หรื อ Total
Recordable Injury Rate (TRIR) ในไตรมาสแรกของปี 2557 อยู่ในระดับ Top Quartile เมื่อเทียบกับบริ ษัท
สมาชิกอื่นๆในสมาคมผู้ผลิตน ้ามันและก๊ าซนานาชาติ หรื อ OGP
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 อัตรา LTIF เท่ากับ 0.3 และอัตรา TRIR เท่ากับ 1.28 ซึ่ง
หาก ปตท.สผ. สามารถรักษาผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยไว้ ในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะช่วย
ให้ สถิติ LTIF และ TRIR ของ ปตท.สผ. ก้ าวไปสู่ Top Quartile ของ OGP ได้ ในปี 2557 นี ้ นอกจากนี ้
ปตท.สผ. ได้ จดั ทาคู่มือความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมสาหรับพนักงานและผู้รับเหมา
เพื่อให้ ได้ ทราบถึงหน้ าที่ของตนเองซึ่งเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานและสิทธิตามกฎหมาย ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัย
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ปตท.สผ. ตระหนักถึ ง ความส าคัญในเรื่ อ งการสื่ อ สารด้ านความปลอดภัย ให้ กับ
พนักงานในทุกระดับ โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการสื่อสารเตือนภัย ในเรื่ องความปลอดภัยตามสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยง ทังจากภั
้
ยธรรมชาติ การแพร่ ระบาดของโรค และเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่อาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการปฎิบตั ิงาน ในไตรมาสที่ 1 บริ ษัทฯ ได้ มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเตือนภัย (SSHE
Alerts) ทังในระดั
้
บของพนักงานที่อยู่ในพื ้นที่ปฏิบตั ิงานและพนักงาน ปตท.สผ. โดยรวม อาทิ ประกาศเตือน
ด้ านความมัน่ คงในช่วงการชุมนุมประท้ วงสาหรับในพื ้นที่กรุงเทพฯ
กำรบริหำรกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน (SD) ในไตรมาสแรกของปี 2557 ปตท.สผ.ได้
มีการจัดทาและเผยแพร่ “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2556” ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และได้ มอบ
ให้ กับผู้ถือหุ้นในงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาปี 2556 ถูกจัดทา
ขึ ้นมาตาม Global Reporting Initiative G3.1 และได้ รับการรับรอง GRI Application Level A+ โดยบริ ษัท
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)
สาหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
ได้ ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 หรื อ ร้ อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2556
เหตุผลหลักของความสาเร็ จในไตรมาสนี ้คือการดาเนินการที่ดีเยี่ยมของ Flash Gas Recovery Unit (FGRU)
ที่บงกชใต้ ซึ่งใช้ งานไปได้ มากกว่าร้ อยละ 98 ของปริ มาณสูงสุดของอุปกรณ์นี ้ เป็ นการก้ าวไปสู่เป้าหมายการ
ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในระยะยาวของ ปตท.สผ. คือร้ อยละ 20 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2555
ในเดือนมีนาคม 2557 โครงการเอส 1 เป็ น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้ รับ “รางวัลการบริ หาร
สู่ความเป็ นเลิศ หรื อ Thailand Quality Class (TQC) ประจาปี 2556” จากผู้สมัครเข้ ารับรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ หรื อ Thailand Quality Award (TQA) จานวนทังสิ
้ ้น 30 องค์กร นอกจากนี ใ้ นฐานะองค์กรด้ าน
พลังงานชัน้ นาของประเทศ ปตท.สผ. ยัง ได้ เข้ าร่ วมโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission
Reduction Program) ในสาขาการปลูกป่ าที่ยงั่ ยืน เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาตลาดคาร์ บอนภาคสมัคร
ใจขึน้ ในประเทศ โดยเฉพาะภาคการปลูกป่ า ซึ่งนอกจากจะช่วยลดคาร์ บอนไดออกไซด์แล้ ว ยังช่วยเพิ่ม
ออกซิ เ จนและช่วยดูดซับมลพิษในอากาศได้ อีกด้ ว ย อี กทัง้ ปตท.สผ. พร้ อมด้ วยบริ ษัทพันธมิ ตร Hitachi
Zosen Corporation (HITZ) และ บริ ษัท Daiki Ataka Engineering (DAE) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ HITZ ได้
ประสบความสาเร็ จในการวิจยั เทคโนโลยีเก็บพลังงานหมุนเวียน โดยเปลี่ยนก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นก๊ าซ
มีเทนเพื่อลดโลกร้ อน
ด้ ำนควำมรั บผิดชอบต่ อสังคม (CSR) ปตท.สผ. ยังคงดาเนินโครงการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมอย่างยัง่ ยืน สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี
2557 ปตท.สผ. ได้ ดาเนินโครงการ “ปตท.สผ. ปลูกป่ าลดภาวะโลกร้ อน” โดยดาเนินการบารุ งรักษาป่ าหลัง
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การปลูกและป้องกันระวังไฟในเนื ้อที่ 50,000 ไร่ ที่ ได้ ปลูกในปี พ.ศ.2556 พร้ อมทังได้
้ เริ่ มทาการสารวจพื ้นที่ที่
มีความเหมาะสมในการปลูกป่ าสาหรับปี พ.ศ.2557 อีก จานวน 50,000 ไร่ โดยเน้ นการปลูกป่ าในพื ้นที่สารวจ
และผลิตของบริษัทฯ โดยดาเนินการร่วมกับกรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง อีกทังได้
้ เตรี ยมแผนการดาเนินโครงการฟื น้ ฟูป่าเพื่อการเรี ยนรู้เชิงนิเวศ สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ (บางกะ
เจ้ า ) ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ร่ ว มกับ กรมป่ าไม้ แ ละ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จ านวน 20 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 พร้ อมทัง้ เตรี ยมการปรั บปรุ ง เส้ นทางศึกษา
ธรรมชาติ 3 เส้ นทาง ได้ แก่ เส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้ นทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยาน และเส้ นทาง
ศึกษาธรรมชาติสาหรับคนพิการ
สาหรับ โครงการ “ปตท.สผ. รักษ์ มรดกไทย มรดกโลก” นัน้ ปตท.สผ. ได้ สนับสนุน
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้ วยขาแข้ ง ให้ พฒ
ั นาหลักสูตรท้ องถิ่นเสือโคร่ งศึกษา โดยจะเริ่ มนาไปใช้ ใน
โรงเรี ยนรอบผืนป่ าห้ วยขาแข้ งในเดือนพฤษภาคม ตลอดจนเริ่ มโครงการหลักสูตรท้ องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมจัดกิจกรรม PTTEP GREEN UP ในพืน้ ที่
บางกะเจ้ า เพื่อเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน และปลูกฝั งจิตสานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติผา่ นกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ป่า สาหรับผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว
นอกจากนี ้ ในส่วนของการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในพื ้นที่ สารวจและ
ผลิต ร่ วมกับเทศบาลและสถาบันการศึกษาในพื น้ ที่ จัดงานวันเด็กแห่ง ชาติที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ บริ จาค
ของขวัญวันเด็กและอุปกรณ์ การศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยนกว่า 5,000 คนในพืน้ ที่ สารวจและผลิต จัง หวัด
สงขลา ชุมพร ระนอง นครศรี ธรรมราช ขอนแก่น และสุพรรณบุรี และในช่ว งเดือนมีนาคม โครงการพีทีทีอีพี 1
ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมรักเพื่อนบ้ านร่ วมมือกับชุมชนปรับปรุ งพื ้นที่ว่างเปล่าในหมู่บ้านดอนระกา ตาบลสวนแตง
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ เป็ นลานออกกาลังกายประจาหมู่บ้าน ในขณะเดียวกัน ปตท.สผ. ได้ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี นาเยาวชนด้ อยโอกาสจากทัว่ ประเทศ
รวมทัง้ เด็กในพืน้ ที่สารวจและผลิต เข้ าร่ วมโครงการเปิ ดโลกมรดกทะเลไทยใน พระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อปลูกฝั งให้ เยาวชนเกิดจิตสานึกหวงแหน ร่วมป้องกัน และมีส่วนร่วมขันพื
้ ้นฐานใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมของทะเลไทย

