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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
้ อยู่ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ร้อยละ 3.0 สืบเนื่องจากคาดการณ์
การขยายตัวที่ เพิ่ม ขึน้ ของเศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ่ม Developed Market (DM) โดยเศรษฐกิ จ
สหรัฐอเมริ กา จะฟื น้ ตัวได้ ดีจากอุปสงค์ภาคเอกชน เศรษฐกิจยูโรโซนจะฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ ถึงแม้ อตั ราการ
ว่างงานยังอยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจญี่ปนคาดว่
ุ่
าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ
ในกลุ่ม Emerging Market (EM) ยังคงค่อนข้ างทรงตัว แต่ยังคงมีปัจจัย ลบจากความไม่แน่นอนด้ าน
การเมืองที่จะผนวกแคว้ นไครเมียเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของรัสเซีย ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กา ภาพรวมในปี 2556 ขยายตัวด้ วยอัตราร้ อยละ 1.9 ทังนี
้ ้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการตัวเลขการเติบโตประจาปี 2557 ที่ร้อยละ 2.8 โดยมี
ปั จจัยเสี่ยงหากมีการเลื่อนเวลาถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริ มาณ(QE) อย่างไม่เหมาะสม
หรื อหากมีการยุติมาตรการดังกล่าวในเวลาที่รวดเร็ วเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ
ทังนี
้ ้แนวโน้ มเศรษฐกิจในไตรมาสแรกยังคงมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น ซึ่งบ่งชี ้จากภาคการผลิต การบริ โภค และ
การจ้ างงานที่ปรับตัวดีขึ ้น
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซนภาพรวมในปี 2556 ถดถอยด้ วยอัตราร้ อยละ
-0.5 ทังนี
้ ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการตัวเลขการเติบโตประจาปี 2557 ที่ร้อยละ 1.2
โดยสถานการณ์ปัจจุบนั มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่า และมีอตั ราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากความ
ต้ องการบริ โภคที่ต่า ซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อภาวะเงินฝื ด ประกอบกับอัตราการว่างงานที่สูงได้ เพิ่มความไม่
แน่นอนแก่ยโุ รปที่จะฟื น้ ตัวอย่างยัง่ ยืนในปี 2557 สาหรับในไตรมาสแรก คณะกรรมการนโยบายการเงินของ
กลุ่มประเทศยูโร มีมติคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ
ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้ มดีขึ ้นจากนโยบายคงดอกเบี ้ยและการส่งออก
เศรษฐกิจประเทศญี่ ปนภาพรวมในปี
ุ่
2556 มีการขยายตัวด้ วยอัตราร้ อยละ 1.5
ทังนี
้ ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการตัวเลขการเติบโตประจาปี 2557 ที่ร้อยละ 1.4 ซึ่ง
ญี่ ปุ่นต้ องเผชิ ญกับผลกระทบจากการปรับขึน้ ภาษี มูลค่าเพิ่ม จากร้ อยละ 5 เป็ นร้ อยละ 8 เมื่ อวันที่ 1
เมษายน 2557 ที่ผ่านมา แต่ทงนี
ั ้ ้ คาดการณ์ว่า Bank of Japan จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวนอกเหนือจากการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายรวมถึงเป้าในการขยาย
ฐานเงินปี ละ 70 ล้ านล้ านเยน สาหรับในไตรมาสที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินของญี่ปนุ่ ประเมินว่า
เศรษฐกิจ ญี่ ปนก
ุ่ าลัง ฟื ้น ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยอัตราเงินเฟ้อมี แนวโน้ มปรับตัวสูง ขึน้ การบริ โภค
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ภาคเอกชนเพิ่มขึ ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคการส่งออกทรงตัว และภาคการ
ผลิตเพิ่มขึ ้นตามแนวโน้ มอุปสงค์จากทังในและนอกประเทศ
้
เศรษฐกิจประเทศจีน ภาพรวมในปี 2556 เศรษฐกิจขยายตัวด้ วยอัตราร้ อยละ 7.7
ทังนี
้ ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการตัวเลขการเติบโตประจาปี 2557 ที่ร้อยละ 7.5
ตามการปรับโครงสร้ างประเทศเพื่อเพิ่มบทบาทความต้ องการภายในประเทศ และปรับกลไกภาคเอกชนให้
เป็ นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนที่ภาคการส่งออก สาหรับการใช้ จ่ายภาครัฐ ธนาคารกลางจีนมี
มาตรการลดปั ญหาการคอรัปชัน่ รวมถึงชะลอการอัดฉี ดสภาพคล่องเพื่อแก้ ปัญหาการขยายตัวของสินเชื่อ
นอกระบบธนาคาร ทังนี
้ ้ เศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรก ปี 2557 ขยายตัวร้ อยละ 7.4 ซึ่งเป็ นอัตราที่ชะลอลง
จากร้ อยละ 7.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยมีปัจจัยสาคัญอยู่ที่ความคืบหน้ าของกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
เพื่อสร้ างเสถียรภาพระยะยาว ที่จะช่วยนาไปสูก่ ารเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
ในส่ ว นของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศไทย ภาพรวมในปี 2556 เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศขยายตัวด้ วยอัตราร้ อยละ 2.9 ทังนี
้ ้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการ
ตัว เลขการเติ บ โตประจ าปี 2557 ที่ ร้ อยละ 2.5 ในขณะที่ เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทังปี
้
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 ออกค่ 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
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่การเมืองไม่มีเสถียรภาพ รวมทังแนวโน้
้
มความล่าช้ าของการดาเนินการตาม
แผนการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ซึ่งมีผลต่อ อุปสงค์
ภายในประเทศสะท้ อนถึงความเสี่ยงของภาวะถดถอยที่เศรษฐกิจไทยอาจจะเผชิญ อย่างไรก็ตามคาดหวัง
ว่าครึ่งปี หลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปี หลังของปี 2556 ที่มี
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่า โดยหากปั ญหาการเมืองเริ่ มคลี่คลายและการส่งออกฟื น้ ตัวจากทิศทาง
เศรษฐกิจของคูค่ ้ าสาคัญที่เริ่มดีขึ ้น จะเป็ นแรงผลักดันสาคัญของเศรษฐกิจไทยในปี นี ้
ถึงแม้ ประมาณการเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างชะลอตัว แต่มิได้ ส่งผลกระทบต่อ
ปตท.สผ. เพราะปริ มาณการใช้ ก๊าซของประเทศยังอยู่ในระดับที่สูง อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจและราคา
น ้ามันในตลาดโลกในปี 2557 คาดว่าจะมีความไม่แน่นอนจากหลายปั จจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุน
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พลังงานและเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ การชะลอตัวของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีอตั รา
การเติบโตของการใช้ พลังงานสูง ได้ แก่ ประเทศจีน และ การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ความผันผวนของ
ค่าเงินบาทจากการเคลื่อนย้ ายเงินทุนซึ่งส่งผลต่อการนาเข้ า -ส่งออก และต้ นทุนการนาเข้ าพลังงานของ
ประเทศ โดยปตท.สผ. ได้ ติดตามภาวะเศรษฐกิ จ และราคานา้ มันอย่างใกล้ ชิ ด และทบทวนแผนการ
ดาเนินงาน ตลอดจนแผนการลงทุนให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทังการเพิ
้
่มประสิทธิภาพและการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทังในด้
้ านการสารวจ ด้ านการพัฒนา และด้ านการผลิต
สาหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ปตท.สผ. มีโครงการและดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทังสิ
้ ้น 42 โครงการ ใน 10 ประเทศ ดังรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจานวน 18 โครงการ
ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ นโครงการที่ ด าเนิ น การผลิ ต แล้ ว ทัง้ ในอ่า วไทยและบนบก 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 าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สดุ ในอ่าวไทย ซึ่ง
ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของอ่าวไทย โครงการประกอบด้ วยแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ โดยในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2557 โครงการมีอตั ราการผลิตก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 934 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และอัตราการ
ผลิ ตคอนเดนเสทเฉลี่ยอยู่ที่ 31,822 บาร์ เรลต่อวัน โดยปริ ม าณการผลิตก๊ าซธรรมชาติของโครงการ
โดยรวมยังคงคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติของประเทศ
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน
15 โครงการ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรซอติก้ำ ตั ง้ อยู่ ใ นอ่ า วเมาะตะมะ

สาธารณรัฐสหภาพ

เมียนมาร์ โดยบริษัทฯ ถือสัดส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 80 และเป็ นผู้ดาเนินการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่

4
ผ่านมา โครงการได้ เริ่ มส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กบั ทางหน่วยงานรัฐบาลที่กากับดูแลกิจการการสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (Myanma Oil and Gas Enterprise : MOGE) เพื่อใช้
ภายในประเทศเมียนมาร์ โดยมีปริมาณการขายเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 40 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สาหรับการ
ส่งก๊ าซธรรมชาติขายให้ แก่ ปตท. เพื่อใช้ ภายในประเทศไทยนัน้ ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้ างระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติบนบก (Onshore Pipeline and Facilities) ที่จะส่งก๊ าซธรรมชาติกลับมา
ยังประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จและสามารถเริ่ มส่ งก๊ าซธรรมชาติในอัตรา 240 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
นอกจากนี ้ โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการศึกษางานวิศวกรรมเบื ้องต้ น (Basic
Engineering Study) และเริ่ มงานประมูลการก่อสร้ างแท่นผลิตอีก 4 แท่น เพื่อรักษาระดับการผลิต รวมถึง
เตรี ยมงานเจาะหลุมประเมินผลจานวน 10 หลุม ภายในปี 2557 – 2558 เพื่อเพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียม
และรักษาระดับการผลิตในระยะยาว โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการเจาะหลุมในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 เป็ นโครงการนอกชายฝั่ ง ตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทฯ ถือสัดส่วนการร่วมทุนร้ อยละ 80 และเป็ นผู้ดาเนินการ ปั จจุบนั
โครงการอยู่ระหว่างเตรี ยมงานเจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผลเพิ่มเติมจานวน 6 หลุม เพื่อพิสูจน์
ศักยภาพปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเจาะหลุมในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เพื่อวางแผน
พัฒนาและผลิตก๊ าซธรรมชาติในลาดับต่อไป
โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็ นโครงการที่ตงอยู
ั ้ ่บนบก
และอยู่ทางตอนเหนือของเมืองย่างกุ้ง โดยบริ ษัทฯ ถือสัดส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 90 และเป็ นผู้ดาเนินการ
หลังจากเสร็ จสิ ้นการดาเนินงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติในปี 2556 ขณะนี ้โครงการอยู่ระหว่าง
การศึกษาโครงสร้ างทางธรณีวิทยา และเตรี ยมงานเจาะหลุมสารวจจานวน 4 หลุม ภายในปี 2557 – 2558
โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการเจาะหลุมในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557
โครงกำรเมี ย นมำร์ เอ็ม ดี -7 และเอ็ม ดี -8 เป็ นโครงการนา้ ลึก นอก
ชายฝั่ ง ตังอยู
้ ใ่ นอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยบริ ษัทฯ ถือสัดส่วนการลงทุนในโครงการ
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการดาเนินงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ เป็ นระยะทาง 5,800
กิโลเมตรในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้ างธรณีวิทยาเพื่อวางแผนการ
สารวจต่อไป
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โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ของประเทศเวียดนาม โครงการประสบความสาเร็ จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริ เวณ H5 ซึ่งตังอยู
้ ่
ตอนใต้ ของแหล่งเทจัก๊ จัง๋ (Te GIac Trang Field : TGT) เพื่อรักษาระดับการผลิต และได้ เตรี ยมการติดตัง้
แท่นผลิตเพื่อรองรับการผลิตจากพื ้นที่ดงั กล่าว โดยคาดว่าจะเริ่ มการผลิตได้ ภายในปี 2558 ทังนี
้ ้ ในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2557 โครงการมี อัตราการผลิ ตนา้ มันดิบเฉลี่ ย 36,826 บาร์ เรลต่อวัน และอัตราการผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติเฉลี่ย 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 มผลิตนา้ มันดิบและจาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกในปี 2556 ที่ผ่านมา ปั จจุบนั โครงการมีอตั ราการผลิต
น ้ามันดิบอยูท่ ี่ 22,000 บาร์ เรลต่อวัน
ส่วนการดาเนินการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัยนั น้
นับตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราจนถึงสิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับค่าสินไหมทดแทน
ทังสิ
้ น้ 234 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขณะนี ้อยู่ระหว่างการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือ อีก
ประมาณ 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ซึ่ง คาดว่าจะได้ รับภายในปี 2557-2558 ในส่วนของการเรี ยกร้ อง

ค่าชดเชยจากเหตุการณ์ ดงั กล่าวจากรัฐบาลอินโดนีเซียนัน้ บริ ษัทฯ ยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดย
ยึดหลักการพิสจู น์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป
แหล่ ง Cash Maple ซึ่งตังอยู
้ ่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย อยู่
ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยา ธรณี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม รวมถึงวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์และ
ทางเลือกในการพัฒนาโครงการ โดยโครงการมีแผนจะเริ่ มทาการเจาะหลุมสารวจ (Maple-East) เพิ่มเติม
ในไตรมาส 2 ของปี 2557
โครงกำรในอเมริกำเหนือ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 1 โครงการ
โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
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โครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซึ่งตัง้ อยู่ในแคว้ นอัลเบอร์ ต้า
ประเทศแคนาดา โดยในไตรมาส 1 ปี 2557 โครงการมีอตั ราการผลิตบิทเู มนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 13,998 บาร์ เรลต่อวัน
ทังนี
้ ้ ในเดือนมกราคม 2557 บริ ษัท PTTEPCA ได้ ลงนามในสัญญาโอน
คืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้ างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement : PURA) ร่วมกับบริ ษัท
Statoil Canada Limited (SCL) เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถื อสัดส่วนใน 5 พื ้นที่ของโครงการ
KKD ด้ วยการแลกเปลี่ยนการถือสัดส่วนร้ อยละ 40 ของบริ ษัท PTTEPCA ในแหล่ง Leismer และ Corner
(LC) เพื่อได้ มาซึ่งสัดส่วนร้ อยละ 60 ในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer (THSL)
รวมถึงเงินสดจานวน 200 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และเงินสดที่คานวณจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital
Adjustment) ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2556 จนกระทั่งวันที่สัญญามีผลสมบูรณ์ (เทียบเท่าประมาณ
235 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ได้ ตกลงกันไว้ ตามที่ระบุใน PURA รวมถึงการได้ รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลแคนาดา ซึ่งคาดว่าสัญญาจะมี
ผลสมบูรณ์ ภายในไตรมาส 3 ปี 2557

หากดาเนินการตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ ใน PURA ครบถ้ วน

แล้ ว บริ ษัท PTTEPCA จะถือสัดส่วนร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดาเนินการในแหล่ง THSL และจะได้ รับเงิน
จานวนดังกล่าวจากบริ ษัท SCL ในขณะที่บริ ษัท SCL จะถือสัดส่วนร้ อยละ 100 และเป็ นผู้ดาเนินการใน
แหล่ง LC
โครงกำรในแอฟริ กำและตะวันออกกลำง ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้
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 มการผลิตได้ ที่อตั รา 20,000 บาร์ เรลต่อวัน
ภายในปลายปี 2557
โครงกำรแอลจีเรีย 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
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โครงกำรโมซั มบิก โรวู ม่ำ ออฟชอร์ แอเรี ย วั น ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของ
ประเทศโมซัมบิก

ปั จ จุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อ พัฒนาแหล่งก๊ าซธรรมชาตินอกชายฝั่ ง และ

วางแผนการก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) บนบก ที่เขต
อุตสาหกรรม Cape Afungi ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก โครงการมีแผนการ
เจาะหลุมสารวจและประเมินทังสิ
้ ้นจานวน 8 หลุม เพื่อค้ นหาและประเมินศักยภาพเพิ่มเติม ในไตรมาส 1
ปี 2557 โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมประเมินผล 2 หลุม (Orca-2 และ Orca-3) โดยค้ นพบก๊ าซ
ธรรมชาติและประสบความสาเร็จในการประเมินแหล่งก๊ 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 เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจ 1 หลุม (Sunbird-1) ในแปลง
แอล10เอ

แต่ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการรอผลประเมินหลุมอย่างเป็ น

ทางการ โดยโครงการจะได้ นาผลของการสารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป
ด้ ำนกำรบริหำรและกลั่นกรองกำรลงทุน ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ในด้ านการบริ หารและกลัน่ กรองการลงทุน (Portfolio Management) โดยมีจดุ มุ่งหมาย เพื่อให้
การลงทุนมีความเหมาะสม ทังในด้
้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการและการบริ หารความเสี่ยง โดย
ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ทนั กับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการ
ลงทุน รวมทังมี
้ การทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัด
กลุ่มประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสม ให้ สอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริ ษัทตังไว้
้

โดย

วิเคราะห์จากปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น ศักยภาพทางปิ โตรเลียม ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กบั
ภาครัฐ ความเสี่ยงทังด้
้ านการเมือง และการดาเนินธุรกิจ รวมทังความได้
้
เปรี ยบในการแข่งขัน

8
โดยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการบริ หาร
และกลัน่ กรองการลงทุนที่สาคัญ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือสัดส่วนในโครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
ทัง้ นี ้ ในช่วงต้ นเดือนเมษำยน

2557 ปตท.สผ. ได้ เข้ าร่ วมทุนใน

โครงการสารวจปิ โตรเลี ยมในสหพันธ์ ส าธารณรัฐ บราซิ ล โดยบริ ษัทเข้ าถื อสัดส่วนร้ อยละ 25 ในแปลง
สารวจ BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ซึ่งบริ เวณพืน้ ที่ดงั กล่าวถือเป็ นอีก
บริเวณหนึง่ ที่มีศกั ยภาพปิ 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
ทังนี
้ ้ การเข้ าซือ้ ดังกล่าวนัน้ เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การเติบโตของ

ปตท.สผ. ที่เน้ นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยู่ในขันตอนการผลิ
้
ตแล้ ว (Producing Asset) ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
รายได้ อัตราการเติบโตของปริ มาณการผลิตและปริ มาณสารองปิ โตรเลียมให้ กับบริ ษัทได้ ทนั ที และเป็ น
การเสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ฐานการผลิตในประเทศไทย
การบริ หารและกลั่นกรองการลงทุน (Portfolio Management) ของ
ปตท.สผ. โดยการขยายการลงทุนข้ างต้ นนัน้ ทาให้ เกิดความสมดุลของการลงทุนและส่งเสริ มให้ ปตท. สผ.
เติบโตในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน
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2.2

ผลกำรดำเนินงำน

ตัง้ แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ได้ ก าหนดสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ในการด าเนิ น งาน
(Functional Currency) เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉ บับที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อการนาส่งงบการเงินให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า บริ ษัทจาเป็ นต้ องนาเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็ นสกุลเงินบาท
(สกุลเงินที่ใช้ ในการนาเสนองบการเงิน - Presentation Currency)

บริ ษัทฯ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินเปรี ยบเที ยบรายไตรมาส 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
12
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 และนาส่งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนปรับปรุ งเกี่ย วกับการ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2555) เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ที่บริ ษัทนามาปฏิบตั ิเริ่ มตังแต่
้ วั นที่ 1
มกราคม 2557 ซึง่ ทาให้ งบการเงินในไตรมาสหนึ่งมีการปรั บปรุ งย้ อนหลัง โดยรายละเอียดได้ แสดงไว้ ตามหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล สาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ข้ อ 3

11
ไตรมำส 1 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2556
สาหรับผลการดาเนินงานก่อนสอบทาน (Unreviewed) ในไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และ
บริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสนี ้ รวม 380 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 12,435 ล้ านบาท) คิด
เป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.10 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 3.12 บาท) มีกาไรสุทธิลดลง 300 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อร้ อยละ 44 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2556 จานวน 680 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 20,246 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.17 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
5.08 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 1 ปี
2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 13.64
อย่างไรก็ ตามเมื่ อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิ ส าหรั บไตรมาส 1 ปี 2557 จ านวน 380 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานปกติ จานวน 392 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
ขาดทุนจากรายการ 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 า นดอลลาร์ 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.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ 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 นผล
จากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็ 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 านดอลลาร์ สรอ. เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 โดยมีสาเหตุจากผลสุทธิของ
(1)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ 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 มาณการขายเฉลี่ ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 เพิ่มขึน้ เป็ น 298,621 บาร์ เรลเทียบเท่า
นา้ มัน ดิบ ต่อ วัน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับปริ ม าณการขายเฉลี่ ย ส าหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2556 ที่
291,476 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจาก
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากแหล่ง มอนทารา
ที่เริ่มจาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกได้ ในเดือนสิงหาคม 2556
 โครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติในไตรมาส
1 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 เนื่องจากจานวนวันที่หยุดการ
ผลิตเพื่อซ่อมแซมท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติลดลง
 โครงการนาทูนา่ ซี เอ: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเข้ า
ซื ้อหุ้นบริษัท Natuna 2 B.V. บริษัทที่ถือครองโครงการนาทูนา่ ซี เอ ในเดือนธันวาคม 2556
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ การจาหน่าย
ก๊ าซธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2557 สาหรับการขายก๊ าซธรรมชาติของงวด พฤษภาคม
2556 – มีนาคม 2557 เป็ นผลจากสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติซึ่งได้ ลงนามแล้ วเสร็ จใน
เดือนพฤศจิกายน 2556
 โครงการซอติก้า: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ เพิ่มขึน้ เนื่องจาก เริ่ มมีการขายก๊ าซ
ธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2557
อย่างไรก็ตาม
 โครงการ เอส1: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบลดลง เนื่องจากมีการหยุดการผลิตเพื่อการซ่อม
บารุงในเดือนมีนาคม 2557
หากไม่รวมปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ของงวดอื่น ปริ มาณ
การขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จะอยูท่ ี่ 293,698 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน

ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซซึ่งเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC
(TPC) ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2556 เนื่องจากปริ มาณการขนส่ง
ก๊ าซธรรมชาติในโครงการเยตากุนและยาดานาลดลงจากที่มีการหยุดการผลิต ในเดือนมกราคม 2557
เพื่อทาการเชื่อมต่อท่อระหว่างโครงการเยตากุนเหนือเข้ 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 มีการรับรู้ รายได้ อื่น ๆ จากการโอน
สัดส่วนการร่วมทุนในแปลงเอ็ม 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 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 168 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 18 ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิ
จาก
(1)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่จาก
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายของโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่ มมีการ
ขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556

(2)

ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 99 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายการ
ดาเนินงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่มีค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะ
หลุมพัฒนา (หลุม H5) จานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ.และค่าใช้ จ่ายดาเนินงานเนื่องจาก
โครงการเริ่ มมีการขายน ้ามันดิบตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2556 นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
เพิ่มขึ ้นจากโครงการบงกชที่มีคา่ ซ่อมแซมท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติและค่าใช้ จา่ ยซ่อมบารุง และ
โครงการซอติก้าซึง่ 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 ในขณะ
ที่ ไ ตรมาส 1 ปี 2556 มี ค่า ใช้ จ่ายในการตัดจ าหน่า ยหลุม ส ารวจจ านวน 18 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากโครงการโมซัม บิก โรวูม า ออฟชอร์ แอเรี ย วัน
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ และโครงการจี 4/43
 ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียม ลดลง 3 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่จากการลดลง
ของค่าใช้ จา่ ยในการสารวจทางธรณีวิทยาของโครงการแคนาดา ออยล์แซนด์ เคเคดี

(4)

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลี ยมลดลงจานวน 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตาม
รายได้ 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 ปิโตรเลียม และภาษีเงินได้ ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น
ส าหรั บ รายการ Non-Recurring ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่อยมี ข าดทุน จากรายการ NonRecurring ส าหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2557 จ านวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุ น เพิ่ ม ขึ น้
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จานวน 106 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 1 ปี 2556 ที่มีกาไรจากรายการ Non-Recurring จานวน
94 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ ้นจานวน
104 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1)

ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ เพิ่ม ขึน้ จ านวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2557 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 4
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท พี
ทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเที ยบ
กับดอลลาร์ สรอ.
 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ย นจ านวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่ว นใหญ่ เกิ ดจาก
รายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่ง มีทงั ้ ส่วนของขาดทุนที่ เกิดขึน้ จริ งและขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ ้นจริง โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2556 มีการรับรู้ กาไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ จานวน 41
ล้ านดอลลาร์ สรอ.ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับชาระเงินลูกหนี ้การค้ าที่เป็ นสกุลเงินบาท เนื่องจาก
ในวันที่รับชาระเงินค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.

(2)

ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2556 มีจานวนเพิ่มขึ ้น 70 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การที่
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเมื่อสิ ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2556 มีจานวนที่ลดลงซึ่งเป็ นผลมา
จากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษีซงึ่ ถูกแปลงค่าเป็ 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 เงิ น ได้ ที่เ กิ ด จาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 18
ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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ไตรมำส 1 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2556
สาหรับผลการดาเนินงานก่อนสอบทาน (Unreviewed) ในไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และ
บริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสนี ้ รวม 380 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 12,435 ล้ านบาท) คิด
เป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.10 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 3.12 บาท) มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 142 ล้ านดอลลาร์
สรอ.หรื อร้ อยละ 60 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2556 จานวน 238 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 7,427 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.06 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 1.85 บาท) มี
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2557 อยู่ที่ร้อย
ละ 13.64
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จานวน 380 ล้ านดอลลาร์
สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานปกติจานวน 392 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจาก
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.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน(กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ)ต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 อยู่
ที่ร้อยละ 16.96
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ 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 นผล
จากรายได้ อื่นลดลงจานวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และรายได้ จากการขายลดลง 31 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
รายได้ จ ากการขายส าหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงจ านวน 31 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 โดยมีสาเหตุจาก
(1)

ปริ ม าณการขายเฉลี่ ย ส าหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงเป็ น 298,621 บาร์ เ รลเที ย บเท่ า
น า้ มัน ดิ บ ต่ อ วัน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปริ ม าณการขายเฉลี่ ย ส าหรั บ ไตรมาส 4 ปี 2556
ที่ 299,716 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริ มาณการขายที่ ลดลงนี ้ส่วนใหญ่เป็ นผล
สุทธิจาก
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติลดลง เนื่ องในไตรมาส 4 ปี
2556 มีการรับรู้รายได้ การขายก๊ าซธรรมชาติของงวดสิงหาคม 2554 – พฤษภาคม 2556
ซึ่งเป็ นผลจากสัญญาซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติซึ่งได้ ลงนามแล้ วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน
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2556 ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีการรับรู้ รายได้ การขายก๊ าซธรรมชาติของงวด
พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557 นอกจากนี ้ปริ มาณการขายน ้ามันดิบลดลงเนื่องจากมี
การหยุดการผลิต เพื่อเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ขดุ เจาะ
 โครงการ เอส1: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบลดลง เนื่องจากมีการหยุดการผลิต เพื่อการ
ซ่อมบารุงในเดือนมีนาคม 2557
 โครงการยาดานา: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติลดลง เนื่องจากมีการหยุดการผลิตใน
เดือนมกราคม 2557 เนื่องจากการเชื่อมต่อท่อระหว่างโครงการเยตากุนเหนือเข้ ากับ
แท่นผลิตของเยตากุน
อย่างไรก็ตาม
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริ มาณการขายนา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิต
ใหม่จานวน 3 หลุม และจานวนวันที่หยุดการผลิตลดลง
 โครงการนาทูน่า ซี เอ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น เนื่องจากใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 มีการรับรู้การขายเต็มไตรมาส ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2557 มีการ
รับรู้การขายเฉพาะเดือนธันวาคม 2556
 โครงการซอติก้า : ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ เพิ่มขึน้ เนื่องจากเริ่ มมีการขายก๊ าซ
ธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2557
หากไม่รวมปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ของงวดอื่น ปริ มาณ
การขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จะอยู่ที่ 293,698 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
และไตรมาส 4 ปี 2556 จะอยูท่ ี่ 289,975 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
อย่างไรก็ตาม
(2)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ 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 ของงวดอื่น ราคาขายเฉลี่ย
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 จะอยู่ที่ 65.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ และ
ไตรมาส 4 ปี 2556 จะอยูท่ ี่ 66.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ

ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซซึ่งเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC
(TPC) ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 เนื่องจากปริ มาณการขนส่ง

17
ก๊ าซธรรมชาติในโครงการเยตากุนและยาดานาลดลงจากที่มีการหยุดการผลิตในเดือนมกราคม 2557
เพื่อทาการเชื่อมต่อท่อระหว่างโครงการเยตากุนเหนือเข้ ากับแท่นผลิตของเยตากุน
ไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มี รายได้ อื่นๆ จ านวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ลดลงจานวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556 ซึ่งมีรายได้ อื่นๆ จานวน 44
ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2556 มีการรับรู้ รายได้ อื่นๆจากค่าสินไหม
ทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มเติม จานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส
1 ปี 2557 ไม่มีการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนดังกล่าว
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 1 ปี 2557 รวมทัง้ สิ ้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 จา่ ยในการบริ หาร ลดลงจานวน 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้ จ่ายใน
การบริหารจากโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย บี 17 ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่องค์กร
ร่ ว มไทย-มาเลเซี ย ตามข้ อผู ก พั น ในสั ญ ญาแบ่ ง ปั นผลประโยชน์ ข องมู ล ค่ า การขาย
Condensate และการปั นส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ ลดลงของโครงการแอลจีเรี ย 433 เอ
และ 416 บี นอกจากนี ค้ ่าใช้ จ่ายในการบริ หารจากส านัก งานใหญ่ ลดลงจากค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับพนักงาน ค่าซื ้อข้ อมูลทางด้ านธรณีวิทยาและค่าที่ปรึ กษา

(2)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง 61 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยใน ไตร
มาส 1 ปี 2557 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 4 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ซึง่ เกิดจากผลสุทธิของ
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท พี
ทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ.
 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ย นจ านวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่ว นใหญ่ เกิ ดจาก
รายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่ง มีทงั ้ ส่วนของขาดทุนที่ เกิดขึน้ จริ งและขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ ้นจริงโดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 65
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจาก
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 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 47 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
รายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งมีทงส่
ั ้ วนของขาดทุนที่เกิดขึน้ จริ งและขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ ้นจริง โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท พี
ทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่
เป็ นสกุล เงิ นดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่ อ
เทียบกับดอลลาร์ 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 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจของโครงการเอส 1
เพี ยง 1 หลุม ในขณะที่ ในไตรมาส 4 ปี 2556 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจ าหน่ายหลุม
สารวจจานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11
และโครงการ เอส 1
 ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมลดลง 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายใน
การสารวจคลื่นไหวสะเทือนของโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จีและอีพี 2 ค่าใช้ จ่ายในการ
สารวจทางธรณี วิทยาของโครงการแคนาดา ออยล์แซนด์ เคเคดี และค่าใช้ จ่ายในการ
สารวจปิ โตรเลียมของโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี

(4)

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลี ยมลดลงจานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตาม
รายได้ จากการขายที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม

(5)

ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 58 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้ จ่าย
การดาเนินงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่เกิดค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการ
เจาะหลุมพัฒนา (หลุม H5) ในขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยในการดาเนินงานบางส่วนลดลงจากค่าใช้ จ่าย
ซ่อมบารุงรักษาของโครงการบงกช

(6)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เป็ นผลจาก ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายของโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเล
เชีย ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นและสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น
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สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 342 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ลดลง 98 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 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
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 นผลมาจาก
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง 61 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 4 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เกิดจากผลสุทธิของ
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ
บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่
เกิ ดจากเงิ นกู้ที่ เป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สรอ. เนื่ องจากค่าเงิ นสกุลดอลลาร์
แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
- กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิด
จากรายการที่ เ ป็ นสกุลเงิ น บาทซึ่ง มี ทัง้ ส่วนของขาดทุนที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง และ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งโดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ ในไตรมาส 4 ปี 2556 มี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
จานวน 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจาก
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 47 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่
เกิดจากรายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งมีทงส่
ั ้ วนของขาดทุนที่เกิดขึ ้นจริ งและ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ.
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ
บริ ษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่
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เกิ ดจาก เงิ นกู้ที่เป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์
แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ภาษี เงิ นได้ ที่ เกิ ดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยนของไตรมาส 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 มีจานวน
ที่เพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวนที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถกู แปลงค่า
เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทาให้ คา่ เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์
สรอ.ลดลง และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึน้ จานวน 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ ไตรมาส 1 ปี 2557 ภาษี เงิ นได้ ที่เกิ ดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยน
ดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษีเงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
 ภาษี เงินได้ ที่คานวณจากผลกาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศให้ เ ป็ นเงินตราไทยตามมาตรา 65 ทวิ (5) ตามประมวลรั ษฎากร ลดลง
จานวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุมาจากในไตรมาส 1 ปี 2557 เกิดขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในทางภาษี จากสินทรัพย์สุทธิ ที่เป็ นสกุลดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2557 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมี
ผลทาให้ มีภาษีที่ลดลงจานวน 11 ล้ านดอลลาร์ สรอ
ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 เกิดกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในทางภาษี จากสินทรัพย์
สุทธิที่เป็ นสกุลดอลลาร์ สรอ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ เงิ น ดอลลาร์ สรอ จึง มี ผลท าให้ เกิ ด ภาษี เงิ น ได้ จ านวน 34 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตาม
(2)

รายได้ อื่นๆจากผลกระทบสุทธิจากอุบตั ิเหตุในแหล่งมอนทาราลดลงจานวน 27 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากในไตรมาส 4 ปี 2556 มีการรับรู้ คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์
ในแหล่งมอนทาราเพิ่มเติมจานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2557 ไม่มี
การรับรู้คา่ 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 ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 22,086 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 716,530 ล้ านบาท)
เพิ่มขึ ้นจานวน 514 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน
21,572 ล้ านดอลลาร์ 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 นผลจากในระหว่าง
งวด PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ ลงนาม
ในสัญญาโอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้ างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption
Agreement หรื อ PURA) เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือสัดส่วนใน 5 พื ้นที่ของ
โครงการ Canada Oil Sands KKD กับบริ ษัท Statoil Canada Limited ซึ่งเป็ นผู้ร่วม
ทุนในโครงการ Canada Oil Sands KKD โดย บริ ษัท PTTEP CA ได้ แลกเปลี่ยน
การถือสัดส่วนร้ อยละ 40 ในแหล่ง Leismer และ Corner เพื่อได้ มาซึ่งสัดส่วนร้ อยละ
60 ในแหล่ง Thornbury Hangingstone และ South Leismer และเงินสดจานวน
200 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา พร้ อมทังเงิ
้ นสดที่คานวณจากเงินลงทุนหมุนเวียน
(working capital adjustment) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จนกระทัง่ วันที่สญ
ั ญามี
ผลสมบูรณ์ โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัท PTTEP CA ได้ ทาตามเงื่อนไขที่
ได้ ตกลงกันตามที่ระบุใน PURA และได้ รับอนุมตั ิจากรัฐบาลแคนาดา ณ วันที่ 31
มี น าคม 2557 ผู้บ ริ ห ารของกลุ่ม บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น และเห็ น ว่ า มี ค วามเป็ นไปได้
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ค่อนข้ างแน่นอนที่สัญญาจะมีผลสมบูรณ์ ดังนัน้ จึงมีการจัดประเภทสินทรัพย์และ
หนี ส้ ินที่เ กี่ ยวข้ องกับการแลกเปลี่ ยนสัดส่ วนของแหล่ง Leismer และ Corner ใน
โครงการ Canada Oil Sands KKD เป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถือไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้ วย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
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

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ ้น 412 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 714 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจากกระแสเงิน
สดรับจากการดาเนินงาน สุทธิจากเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมและการชาระต้ นทุนทางการเงิน ในขณะที่ลูกหนี ้บริ ษัท
ใหญ่ลดลง จานวน 268 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตาม
(2)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมลดลงจานวน 496 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจาก
การจัดประเภทสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมที่เกี่ยวข้ องของแหล่ง Leismer และ Corner
ในโครงการ Canada Oil Sands KKD จานวน 522 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ไปเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย

(3)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ลดลงจานวน 1,871 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการ
จัดประเภท ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ ที่ เ กี่ ยวข้ องของแหล่ง Leismer และ Corner ใน
โครงการ Canada Oil Sands KKD จานวน 1,841 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ไปเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อ
ขาย
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สินทรัพย์หมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ส่วนใหญ่
ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่ พัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการ
สารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ยมในโครงการร่ วมทุน ซึ่ง อยู่ภ ายใต้ บัญ ชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุท ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ และค่าความนิยม โดยปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั 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) ส่วนใหญ่
เป็ นผลสุทธิจาก
(1)

หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 972 ล้ านดอลลาร์ สาเหตุหลักจากผลสุทธิของ
 หนี ส้ ิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับสิน ทรั พ ย์ ที่จัด ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ ที่ถือ ไว้ เพื่ อขาย
จานวน 517 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเกิดจากการจัดประเภทใหม่ของหนี ้สินที่เกี่ยวข้ อง
ของแหล่ง 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 ค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 215 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากภาษี เงินได้ นิติบุคคล
และภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะที่
 ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายลดลง 57 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายใน
การก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อการผลิตของโครงการซอติก้าและโครงการบงกช
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(2)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนลดลง 428 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชีลดลง 417 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดประเภทของหนี ้สินภาษี เงินได้ รอ
การตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ Canada Oil Sands
KKD จ านวน 456 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ไปเป็ นหนี ส้ ินที่ เกี่ ยวข้ อ งโดยตรงกับ สินทรั พ ย์ ที่จัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย

โครงสร้ ำงเงินทุนบริษัท
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
ปตท.สผ. ได้ ดาเนิน“โครงการกู้เงินระยะสันของ
้
ปตท.สผ.” โดยการออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสันใน
้
ประเทศไทยให้ กบั นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไป ซึ่งการออกตัว๋ แลกเงินระยะสันดั
้ งกล่าวอยู่ในวงเงิน
แบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) จานวน 50,000 ล้ านบาทที่ได้ 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) ไม่
มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์ จานวน 20,000 ล้ านบาท สัญญาเงินกู้นี ้มีระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้ 5 ปี และมี
อัตราดอกเบี ้ยในช่วง 5 ปี แรกเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวที่ THBFIX บวกร้ อยละ 1.10 ต่อปี ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุด
ระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้หากมียอดเงินกู้คงค้ าง ผู้ก้ แู ละผู้ให้ ก้ อู าจตกลงให้ เปลี่ยนเงินกู้คงค้ างเป็ นหนีเ้ งิ นกู้
ระยะยาว (Term loan) อายุ 5 ปี ได้ วงเงินกู้นี ้จะนาไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ
การทาสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจานวน 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 ษั ทมี ภ าระผูกพันตามสัญ ญาให้ ก้ ูยืม เงิ น ประเภทด้ อยสิท ธิ แ ก่ บริ ษัท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็ กซ์ จ ากัด
(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 ษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกันเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของบริ ษัท พีทีทีอีพี
ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จากัด (PTTEPO) เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 575 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกันเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของบริ ษัท พีทีทีอีพี
แคนาดา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP CIF)เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 475 ล้ านดอลลาร์ แคนาดา
การค ้าประกันหุ้นกู้
บริ ษัท มี ภ าระผูกพันจากการค า้ ประกัน หุ้น กู้แ บบไม่มี ห ลัก ประกันและไม่ด้อ ยสิ ทธิ ของบริ ษั ท พี ที ทีอี พี
ออสเตรเลีย อินเตอร์ เ นชั่นแนล ไฟแนนซ์ จ ากัด (PTTEP AIF) เป็ นวงเงิ นรวมทัง้ สิน้ 700 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
บริ ษัท มี ภ าระผูกพันจากการค า้ ประกัน หุ้น กู้แ บบไม่มี ห ลัก ประกันและไม่ด้อ ยสิ ทธิ ของบริ ษั ท พี ที ทีอี พี
แคนาดา อิ นเตอร์ เ นชั่นแนล ไฟแนนซ์ จ ากัด (PTTEP CIF)เป็ นวงเงิ น รวมทัง้ สิ น้ 1,190 ล้ า นดอลลาร์
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 นผลสุทธิจาก
เงินสดรับจากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จา่ ยและภาษีเงินได้
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ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 609 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ซึง่ เป็ นการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ส่วนใหญ่
เป็ นการลงทุนใน โครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ และโครงการบงกช
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ 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
ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,357 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยเงินสดจานวน 37 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.ซึ่งเป็ นส่วนที่เกี่ ยวข้ องของแหล่ง Leismer และ Corner ในโครงการ Canada Oil Sands
KKD ได้ ถกู จัดประเภทไปแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ทาให้ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 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.
ต่อบาร์ เรล ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 105.42 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล
และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 108.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล
สถานการณ์ความไม่สงบในยูเครน ยังคงเป็ นแรงผลักดันราคาน ้ามันดิบ เนื่องจาก
ตลาดมีความกังวลต่ออุปทานน ้ามันดิบในรัสเซีย ซึ่งถือเป็ นประเทศผู้ส่งออกน ้ามันดิบรายใหญ่ อย่างไรก็ดี
ราคาน ้ามันดิบคาดว่าจะได้ รับแรงกดดันจากอุปทานของลิเบีย หลัง จากรัฐบาลลิเบียและฝ่ ายกบฏสามารถ
เจรจาบรรลุข้อตกลงทาให้ สามารถเปิ ดบริ การท่านา้ มันดิบจานวน 4 ท่า ได้ สาเร็ จ หลังจากปิ ดมาเป็ น
เวลานาน 8 เดือน ซึง่ จะทาให้ ลิเบียสามารถส่งออกน ้ามันดิบได้ ถึง 700,000 บาร์ เรลต่อวัน
ทังนี
้ ้ ยังคงมีปัจจัยอื่นที่อาจผลักดันราคาน ้ามันดิบให้ มีความผันผวนทังในแง่
้
บวก
และแง่ลบในช่วงที่เหลือของปี 2557 อาทิ การที่สหรัฐอเมริ กาผลิตน ้ามันได้ เพิ่มขึ ้นจากเทคโนโลยีขดุ น ้ามัน
จากชัน้ หินดินดาน อาจก่อให้ เ กิดอุปทานส่วนเกินในระบบ ในขณะที่ สถานการณ์ ทางการเมื องระหว่าง
ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริ กา อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกน ้ามัน นอกจากนี ้ ปั จจัย
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจยุโรปและแนวโน้ มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่สงู ขึ ้น อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์
น ้ามันในประเทศผู้นาเข้ า
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เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามันยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงได้
มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจและความต้ องการพลังงานอย่างใกล้ ชิด และมีแนวทางในการบริ หารงานเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี ้
ด้ ำนกำรตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรพลังงำนของประเทศ ปตท.สผ. มีอตั รา
การผลิ ต ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เฉลี่ย 332,491 บาร์ เรลเที ยบเท่านา้ มันดิบต่อวัน ซึ่งใกล้ เคียงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับอัตราการผลิตในไตรมาสก่อนหน้ าเฉลี่ย 327,617 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ความ
ต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศโดยกระทรวงพลังงาน เดือนมกราคม 2557 ประเทศไทยมีความต้ องการ
ใช้ พลังงานรวมทัง้ สิ ้นประมาณ 1.88 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่ระดับ 1.97 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อ ลดลงร้ อยละ 4 โดยปั จจัยหลักมาจากความ
ต้ องการใช้ พลังงานเพื่อใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลดลง ทัง้ นีก้ ระทรวงพลังงานได้ กาหนด
นโยบายและทิศทางพลังงานในปี 2556 - 2557 โดยเน้ นความสมดุลระหว่างการพัฒนาพลังงานที่มีอยู่เพื่อ
ความมั่นคงทางพลัง งานและการพัฒ นาพลัง งานทดแทนเพื่ ออนาคต อาทิ การผลิตเอทานอล ไบโอ
พลาสติก และไบโอดีเซล รวมทัง้ นโยบายส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานและการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการใช้
พลังงาน และการปรับโครงสร้ างราคาพลังงานให้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริง
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ได้ มี ก ารทบทวนแผนการจัดหาและพัฒ นาการผลิ ต ให้ มี ความ
สอดคล้ องกับความต้ อ งการพลัง งานที่ สูง ขึน้ อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารประสานงานกับผู้ซื อ้ และ
หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อร่ วมกันวางแผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อน
บ้ า นทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว อี ก ทัง้ ยัง มี ก ารปรั บ แผนการผลิ ต และการพัฒ นาโครงการให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเร่งศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริ มาณสารองให้
สอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานของประเทศ
ด้ ำ นกำรพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพและกำรบริ ห ำรต้ น ทุ น ในกำรด ำเนิ น งำน
ในช่ว งไตรมาสที่ 1 ที่ ผ่า นมา ปตท.สผ. ได้ เ ข้ า ร่ วมประชุม Operational

Excellence

และ OpEx

Transformation Project กับกลุ่มปตท. เพื่อติดตามผลในด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและบริ หารต้ นทุนใน
การดาเนินงาน โดยมุ่งเน้ นให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางสอดคล้ องกับแผนของกลุ่มปตท. เพื่อ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านตามแบบ Operational Excellence อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายในการลดต้ นทุนในการดาเนินงาน ไว้ ที่ 15
ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาสแรก สามารถลดต้ นทุนได้ ประมาณ 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์ ด้านการจัดซื ้อจัดจ้ าง เช่น การจัดทา Price Agreement และการต่อรองราคา
สาหรับสัญญาระยะยาว เป็ นต้ น
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อนึง่ แผนงานในการลดต้ นทุนในด้ านต่างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
-

การลดต้ นทุนจากการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหา
การหาคูค่ ้ ารายใหม่ที่มีต้นทุนต่า (Low-cost Country Vendor)
การลดต้ นทุนจากการบริหารจัดการเรื อสนับสนุนที่ใช้ อยูใ่ นอ่าวไทยเพื่อ
เพิ่มอัตราการใช้ Deck Utilization และลดปริมาณการใช้ เชื ้อเพลิง
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ าน Logistics โดยการควบคุมและ
บริหารจัดการไม่ให้ เกิดการล่าช้ า ของ Vessel การปรับปรุงคุณภาพการ
รับส่งสินค้ า และการเพิ่มความแม่นยาในการบริหาร Warehouse

ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี แผนในการบริ หารความสั ม พั น ธ์ กั บ คู่ ค้ า (Supplier
Relationship Management) การประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพคูค่ ้ า เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหา
และเพิ่มประสิทธิภาพในการวางกลยุทธ์ ทาให้ ได้ มาซึง่ สินค้ าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพและราคาเหมาะสมมาก
ที่สุด นอกจากนี ย้ ัง สนับสนุนนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (Green
Procurement) อย่างต่อเนื่อง
ด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำนำ้ มัน ปตท.สผ. ได้ ทา
อนุพนั ธ์ ประกันความเสี่ยงราคาน ้ามัน สาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริ ษัท ปตท.สผ. เพื่อป้องกัน
ความผันผวนของราคาน ้ามัน และมีการติดตามความคืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นและติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างใกล้ ชิด
พร้ อมกับได้ ทาแผนจาลองสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบที่ระดับราคาต่างๆ และสร้ างแผนรองรับเพื่อบรรเทา
ผลกระทบที่จะได้ รับหากเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ด้ ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์ กร ปตท.สผ. และบริ ษัทในเครื อได้ มี
การดาเนินงานอยู่ทวั่ โลกเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางด้ านพลังงาน เรื่ องเทคโนโลยี จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วย
สนับสนุนและผลักดันให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิงานในพื ้นที่น ้าลึกหรื อมีความซับซ้ อนทางธรณีวิทยามาก
ยิ่งขึ ้น รวมไปถึงการดาเนินงานในรูปแบบที่แตกต่างจากปกติหรื อที่เรี ยกว่า unconventional
บริษัทฯ ได้ จดั ตัง้ PTTEP Technology Center ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และแผนงานทางด้ านเทคโนโลยีของบริ ษัทฯ ตามที่ได้ มีการวางแผนไว้ ตงแต่
ั ้ ปีที่
ผ่านมาเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ด้านการเติบโตของบริ ษัทฯ ในระยะยาว โดยมีภารกิจที่
สาคัญเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ เทคโนโลยีใหม่ที่มีความทันสมัยและสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ธุรกิจได้
ส่งเสริ มให้ เกิดงานวิจยั และพัฒนา และสนับสนุนงานด้ านเทคนิคประเภทต่างๆ เพื่อนาไปใช้ ในการดาเนิน
ธุรกิจต้ นน ้าของบริษัทในเครื อทัว่ โลก
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ในการนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารด าเนิ น งานอย่า งใกล้ ชิ ด ร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย และ
สถาบัน วิ จัย หลายแห่ ง โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสถาบัน วิ จัย และเทคโนโลยี ปตท. และ PTTEP’s
University Partnership Program ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือในการทางานวิจยั ด้ านปิ โตรเลียม
การพัฒ นาเทคโนโลยี และโครงการฝึ กสอนทักษะในการทางาน ในส่วนของโครงสร้ างหน่วยงานด้ า น
เทคโนโลยี จ ะประกอบด้ ว ยนัก วิ จัย นั ก วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกร ผู้เ ชี่ ย วชาญทางเทคนิ ค และนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้ เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายยิ่งขึ ้นในการสารวจและผลิตพลังงานอย่างปลอดภัยและประหยัด
ค่าใช้ จา่ ยมากที่สดุ ควบคูไ่ ปกับรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้ อมและช่วยพัฒนาสังคมในพื ้นที่ที่ทางบริ ษัทเข้ าไป
ปฏิบตั งิ านให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ 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 อ ม (SSHE)
ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการก้ าวสู่การเป็ นองค์กรซึ่งปราศจากการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขันหยุ
้ ด
งาน หรื อ Lost Time Injury Free Organization โดยผ่านการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดล้ อมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงาน
หรื อ Lost Time Injury Frequncy (LTIF) ของ ปตท.สผ. และอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
หรื อ Total Recordable Injury Rate (TRIR) ในไตรมาสแรกของปี 2557 อยู่ในระดับ Top Quartile เมื่อ
เทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆในสมาคมผู้ผลิตน ้ามันและก๊ าซนานาชาติ หรื อ OGP
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 อัตรา LTIF เท่ากับ 0.3 และอัตรา TRIR เท่ากับ 1.28
ซึง่ หาก ปตท.สผ. สามารถรักษาผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยไว้ ในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยให้ สถิติ LTIF และ TRIR ของ ปตท.สผ. ก้ าวไปสู่ Top Quartile ของ OGP ได้ ในปี 2557 นี ้ นอกจากนี ้
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ปตท.สผ. ได้ จดั ทาคูม่ ือความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมสาหรับพนักงานและผู้รับเหมา
เพื่อให้ ได้ ทราบถึงหน้ าที่ของตนเองซึ่งเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานและสิทธิตามกฎหมาย ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อความปลอดภัย
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการสื่อสารด้ านความปลอดภัยให้ กับ
พนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทฯ ได้ มีการสื่อสารเตือนภัย ในเรื่ องความปลอดภัยตามสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยง ทังจากภั
้
ยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรค และเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่อาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการปฎิบตั ิงาน ในไตรมาสที่ 1 บริ ษัทฯ ได้ มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนภัย (SSHE
Alerts) ทังในระดั
้
บของพนักงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ปฏิบตั งิ านและพนักงาน ปตท.สผ. โดยรวม อาทิ ประกาศเตือน
ด้ านความมัน่ คงในช่วงการชุมนุมประท้ วงสาหรับในพื ้นที่กรุงเทพฯ
กำรบริหำรกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน (SD) ในไตรมาสแรกของปี 2557 ปตท.สผ.
ได้ มีการจัดทาและเผยแพร่ “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยื น ประจาปี 2556” ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และได้
มอบให้ กับผู้ถือหุ้นในงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2556 ถูก
จัดทาขึ ้นมาตาม Global Reporting Initiative G3.1 และได้ รับการรับรอง GRI Application Level A+ โดย
บริษัท Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)
สาหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกได้ ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 หรื อ ร้ อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2556 เหตุผลหลักของความสาเร็ จในไตรมาสนี ้คือการดาเนินการที่ดีเยี่ยมของ Flash Gas Recovery
Unit (FGRU) ที่บงกชใต้ ซึ่งใช้ งานไปได้ มากกว่าร้ อยละ 98 ของปริ มาณสูงสุดของอุปกรณ์นี ้ เป็ นการก้ าว
ไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในระยะยาวของ ปตท.สผ. คือ ร้ อยละ 20 ภายในปี 2563
เมื่อเทียบกับปี 2555
ในเดือนมี นาคม 2557 โครงการเอส 1 เป็ น 1 ใน 10 บริ ษัทที่ ไ ด้ รับ “รางวัลการ
บริ หารสู่ความเป็ นเลิศ หรื อ Thailand Quality Class (TQC) ประจาปี 2556” จากผู้สมัครเข้ ารับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ หรื อ Thailand Quality Award (TQA) จานวนทังสิ
้ ้น 30 องค์กร นอกจากนี ้ในฐานะองค์กร
ด้ านพลังงานชันน
้ าของประเทศ ปตท.สผ. ยังได้ เข้ าร่วมโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission
Reduction Program) ในสาขาการปลูกป่ าที่ยงั่ ยืน เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาตลาดคาร์ บอนภาค
สมัครใจขึ ้นในประเทศ โดยเฉพาะภาคการปลูกป่ า ซึ่งนอกจากจะช่วยลดคาร์ บอนไดออกไซด์แล้ ว ยังช่วย
เพิ่มออกซิเจนและช่วยดูดซับมลพิษในอากาศได้ อีกด้ วย อีกทัง้ ปตท.สผ. พร้ อมด้ วยบริ ษัทพันธมิตร Hitachi
Zosen Corporation (HITZ) และ บริ ษัท Daiki Ataka Engineering (DAE) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ HITZ ได้
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ประสบความสาเร็ จในการวิจยั เทคโนโลยีเก็บพลังงานหมุนเวียน โดยเปลี่ยนก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ น
ก๊ าซมีเทนเพื่อลดโลกร้ 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” โดยดาเนินการบารุงรักษาป่ า
หลังการปลูกและป้องกันระวังไฟในเนื ้อที่ 50,000 ไร่ ที่ ได้ ปลูกในปี พ.ศ.2556 พร้ อมทังได้
้ เริ่ มทาการสารวจ
พื ้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูก ป่ าสาหรับปี พ.ศ.2557 อีก จานวน 50,000 ไร่ โดยเน้ น การปลูกป่ าใน
พื น้ ที่ ส ารวจและผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ โดยด าเนิ น การร่ ว มกับ กรมป่ าไม้ กรมอุท ยานแห่ง ชาติฯ และ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อีกทังได้
้ เตรี ยมแผนการดาเนินโครงการฟื น้ ฟูป่าเพื่อการเรี ยนรู้เชิงนิเวศ สวน
ศรี นครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้ า) ตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่ วมกับกรมป่ าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 20 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 พร้ อมทัง้ เตรี ยมการ
ปรับปรุงเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้ นทาง ได้ แก่ เส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้ นทางศึกษาธรรมชาติโดย
จักรยาน และเส้ นทางศึกษาธรรมชาติสาหรับคนพิการ
สาหรับ โครงการ “ปตท.สผ. รักษ์ มรดกไทย มรดกโลก” นัน้ ปตท.สผ. ได้ สนับสนุน
ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้ วยขาแข้ ง ให้ พฒ
ั นาหลักสูตรท้ องถิ่นเสือโคร่งศึกษา โดยจะเริ่ มนาไปใช้ ใน
โรงเรี ยนรอบผืนป่ าห้ วยขาแข้ งในเดือนพฤษภาคม ตลอดจนเริ่ มโครงการหลักสูตรท้ องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมจัดกิจกรรม PTTEP GREEN UP ในพื ้นที่ บาง
กะเจ้ า เพื่อเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน และปลูกฝั งจิตสานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติผา่ นกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ป่า สาหรับผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว
นอกจากนี ้ ในส่วนของการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในพื ้นที่สารวจและ
ผลิต ร่ วมกับเทศบาลและสถาบันการศึกษาในพื ้นที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ บริ จาค
ของขวัญวันเด็กและอุปกรณ์ การศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยนกว่า 5,000 คนในพืน้ ที่สารวจและผลิต จังหวัด
สงขลา ชุมพร ระนอง นครศรี ธรรมราช ขอนแก่น และสุพรรณบุรี และในช่วงเดือนมีนาคม โครงการพีทีทีอีพี
1 ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมรักเพื่อนบ้ านร่ วมมือกับชุมชนปรับปรุ งพื ้นที่ว่างเปล่าในหมู่บ้านดอนระกา ตาบลสวน
แตง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ เ ป็ นลานออกกาลังกายประจาหมู่บ้าน ในขณะเดียวกัน ปตท.สผ. ได้ ร่วม กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี นาเยาวชนด้ อยโอกาส
จากทัว่ ประเทศ รวมทังเด็
้ กในพืน้ ที่สารวจและผลิต เข้ าร่ วมโครงการเปิ ดโลกมรดกทะเลไทยใน พระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อปลูกฝั งให้ เยาวชนเกิดจิตสานึกหวงแหน ร่ วมป้องกัน และมี
ส่วนร่วมขันพื
้ ้นฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมของทะเลไทย

