2. คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับผลกำรดำเนินงำน ปี 2556
2.1

ผลกำรปฏิบัตติ ำมแผนกำรดำเนินธุรกิจ ปี 2556

การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ การขยายตัว ของเศรษฐกิจโลกทังปี
้
สาหรับปี 2556 ร้ อยละ 2.9 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ร้อยละ 3.2 สืบเนื่องจากการขยายตัวที่ลดลง
ของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม Developed Market (DM) อีกทัง้ เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
Emerging Market (EM) ยังคงค่อนข้ างทรงตัวและไม่มีการขยายตัวที่ชดั เจน
สาหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) อยูร่ ะหว่างปรับแก้ ไขตัวเลขการเติบโตประจาปี 2556 ให้ สงู ขึ ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ เบื ้องต้ นเมื่อเดือน
ตุลาคม 2556 ที่ร้อยละ 1.6 สืบเนื่องมาจากการขยายตัวที่ดีของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้ อยละ
2.5 และ ไตรมาสที่ 3 ที่มีการขยายตัวด้ วยอัตราที่ดีที่สดุ ในรอบปี คือร้ อยละ 3.6 ซึง่ ล่าสุดสานักวิเคราะห์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ได้ รายงานการทบทวนตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศที่แท้ จริงของสหรัฐฯ สาหรับไตรมาสที่ 3 เพิ่มเป็ นร้ อยละ 4.1 โดยได้ รับปั จจัยทางบวก
จากการลงทุนในสินค้ าคงคลังของภาคเอกชน (Private Inventory Investment) การใช้ จา่ ยเพื่อการอุปโภค
บริโภคของประชากรสหรัฐฯ และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่ยงั ขยายตัวได้ ดีตอ่ เนื่อง
ประกอบกับการใช้ จ่ายภาครัฐส่วนท้ องถิ่นที่กลับมาขยายตัวอีกครัง้ เศรษฐกิจสหรัฐฯยังมีแนวโน้ มค่อยๆ
ฟื น้ ตัว เพราะแรงกดดันจากมาตรการลดการขาดดุลทางการคลัง อีกทังธนาคารกลางสหรั
้
ฐฯจะเริ่มทยอย
ชะลอการอัดฉีดสภาพคล่องและการลดการซื ้อคืนสินทรัพย์ (QE Tapering) ตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ ้นและ
มีแนวโน้ มจะค่อยๆลดวงเงินในปี 2557 ในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยง
การคลังที่ลดลงและเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ดีขึ ้นจะหนุนให้ เงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซน ยังอยู่ในช่วงแรกของการฟื น้ ตัว ซึ่งคาดการณ์
การขยายตัวทังปี
้ 2556 ด้ วยอัตราที่ดีขึ ้น คือร้ อยละ -0.4 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 คือร้ อยละ -0.6 โดย
เศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ขยายตัวร้ อยละ 0.1 เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้ อยละ 0.3 การฟื น้ ตัว
ยังคงมีความเสี่ยงจากการปรับปรุ งฐานะทางการคลัง ที่เกิ ดจากหนี ส้ าธารณะในระดับสูง การว่างงาน
ระดับสูง นอกจากนี ้ได้ เกิดปั ญหาใหม่คืออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ามากอยู่ที่ระดับร้ อยละ 0.7 ต่ากว่าเงินเฟ้อ
เป้าหมาย ที่ธนาคารยุโรปกลาง (ECB) ตังไว้
้ ที่ระดับร้ อยละ 2 จนเกิดความกังวลว่ายุโรปอาจประสบปั ญหา
เงินฝื ด (Deflation) หรื ออัตราเงินเฟ้อติดลบ ดังเช่นที่เกิดขึ ้นในญี่ ปนุ่ จนล่าสุด ECB ได้ ลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายลงจากร้ อยละ 0.50 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่าที่สุดเป็ นประวัติการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ คา่ เงินยูโรเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้ มอ่อนค่าตามนโยบายการเงินที่ผอ่ นคลาย
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ุ่ การขยายตัวต่อเนื่องด้ วยอัตราที่ต่าลง ซึ่งคาดการณ์การ
ขยายตัวทังปี
้ 2556 คือร้ อยละ 1.7 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 คือร้ อยละ 2 โดยเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3
ขยายตัวร้ อยละ 0.3 เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้ อยละ 0.9 โดยการลงทุนสาธารณะเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 6.5 อันเป็ นผลมาจากงบประมาณเสริ มจานวนมากของชุดนโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาล การใช้
จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.1 ซึ่งเป็ นการเพิ่มติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน การส่งออกปรับตัว
ลดลงร้ อยละ 0.6 ซึ่งเป็ นการลดลงเป็ นครัง้ แรกในรอบ 3 ไตรมาส เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียและสหรัฐฯ ลดลง
เศรษฐกิ จ ประเทศจี น มี ก ารขยายตัว ที่ ยัง ค่อ นข้ า งทรงตัว ซึ่ง คาดการณ์ ก าร
ขยายตัวทังปี
้ 2556 คือร้ อยละ 7.7 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 คือร้ อยละ 7.7 เช่นกัน โดยเศรษฐกิจไตรมาส
ที่ 3 ขยายตัวร้ อยละ 2.2 เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวร้ อยละ 1.7 ทังนี
้ ้ในเดือนพฤศจิกายนที่
ผ่านมา ประเทศจีนได้ ประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจมุ่งเน้ นการใช้ กลไกตลาดเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็ นการปฏิรูปครัง้ ใหญ่ที่สดุ ในรอบ 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะในภาคสถาบันการเงินซึ่งส่งผลให้ ดอกเบี ้ยเงิน
ฝากและอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด และกลไกการรับประกันเงินฝากซึ่งจะเป็ นการคัด
กรองธนาคารที่มีฐานะการเงินที่อ่อนแอออกจากระบบ ซึ่งจะทาให้ อุตสาหกรรมแข็งแกร่ งมากขึ ้นในระยะ
ยาวและจะยังส่งผลให้ เศรษฐกิจฟื น้ ตัวอย่างมีเสถียรภาพ
ในส่ ว นของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลขคาดการณ์ การขยายตัวทังปี
้ 2556 ลดลงอย่างมาก คือ
ร้ อยละ 3 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 คือร้ อยละ 6.4 โดยการเติบโตเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 เติบโตร้ อยละ
2.7 ชะลอลงจากร้ อยละ 3.0 ของไตรมาสเดียวกันในปี ก่อน และชะลอลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 2.8 ในไตร
มาสก่อนหน้ า ในด้ านการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนการบริ โภคสินค้ าคงทนหดตัวจากฐานที่สงู ในช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ในขณะที่การบริ โภคสินค้ าอื่นๆชะลอตัวลง ตามภาวะรายได้ และความระมัดระวังในการปล่อย
สินเชื่อจากหนี ้ภาคครัวเรื อนที่สงู ขึ ้น ในด้ านการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในหมวด
ของเครื่ องจักร แต่การลงทุนในหมวดก่อสร้ างยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่อง ในด้ านการส่งออกสินค้ าหดตัว
เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากอุปสงค์และราคาในตลาดโลกที่ยงั ซบเซา ในด้ านการผลิตมีปัจจัยสนับสนุน
การขยายตัวจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การเงิน และการคมนาคมขนส่งที่ยงั คงขยายตัว
การเมืองจะเป็ นดัชนี ชีน้ าที่ ส าคัญส าหรับเศรษฐกิจ ไทยในไตรมาสที่ 4 และ
สาหรับปี 2557 มีแนวโน้ มที่ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวลดลง เพราะความขัดแย้ งทางการเมืองมีการ
ขยายตัวเป็ นวงกว้ าง และอาจใช้ เวลานานในการเยียวยา ซึ่ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่องบลงทุนของภาครัฐ
อีกทังยั
้ งส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังการลงทุนภาคเอกชนรวมทังน่
้ าจะกดดันกาลังซื ้อภาคครัวเรื อนซึ่งเป็ น
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คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ มีมติให้ ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย ลงร้ อยละ 0.25 จากร้ อยละ 2.50 เป็ น
ร้ อยละ 2.25 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจและราคาน ้ามันในตลาดโลกในปี 2556 มีความไม่
แน่นอนจากหลายปั จจัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนพลังงานและเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีอตั ราการเติบโตของการใช้ พลังงานสูง
อาทิ ประเทศจีน และการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ที่เป็ นผู้ นาเข้ าพลังงานรายใหญ่ ความผันผวนของ
ค่าเงินบาทจากการเคลื่ อนย้ ายเงินทุน ซึ่งส่งผลต่อการนาเข้ 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

ปั จจุบนั ปตท.สผ. มีโครงการและดาเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและ
้
ต่างประเทศ รวมทังสิ
้ ้น 42 โครงการ ใน 10 ประเทศ ดังรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจานวน 18 โครงการ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ วทังในอ่
้ าวไทย และบนบก โดยในปี 2556 ได้ ดาเนินกิจกรรม
ที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรเอส 1 เป็ นแหล่ง นา้ มันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย มีพื ้นที่ครอบคลุมในจังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโ ลก โครงการมีอตั ราการผลิตน ้ามันดิบ
สูงสุดอยู่ที่ 37,890 บาร์ เรลต่อวัน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นสถิติการผลิตน ้ามันดิบที่
สูง สุ ด ในรอบ 30 ปี ตัง้ แต่ โ ครงการเริ่ ม ด าเนิ น การ ในปี 2556 โครงการมี อัต ราการผลิ ต เฉลี่ ย
ที่ 32,749 บาร์ เรลต่อวัน โครงการยังคงสามารถรักษาอัตราการผลิตน ้ามันดิบได้ สงู กว่า 30,000 บาร์ เรล
ต่อวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลจากการเจาะหลุมผลิตใหม่ รวมถึงการทา Artificial lift และ Waterflooding
ในขณะเดียวกันโครงการได้ เจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผลเพิ่มขึ ้นเพื่อขยายพื ้นที่ผลิตและรักษาระดับ
การผลิตในอนาคต
โครงกำรบงกช ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของอ่าวไทย เป็ นแหล่งก๊ าซธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในอ่าวไทย ประกอบด้ วยแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ ในปี 2556 โครงการมีอตั รา
การผลิตก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยอยูท่ ี่ 920 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

และอัตราการผลิตคอนเดนเสทเฉลี่ยอยู่
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ความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน
15 โครงการ โดยในปี 2556 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรซอติก้ำ เป็ นโครงการนอกชายฝั่ ง ตั ง้ อยู่ ใ นอ่ า วเมาะตะ
มะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ ง ขณะนี ก้ าลัง อยู่ใ นระหว่ า งการก่ อ สร้ างเพื่อจะสามารถเริ่มการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ในไตรมาสแรกปี 2557 โดยในปี 2556 โครงการได้ เสร็จสิ ้นการดาเนินการติดตังแท่
้ น
หลุมผลิตจานวน 3 แท่น การวางท่อส่งก๊ าซฯระหว่างแท่นผลิต(Intra –field sealine) การวางท่อส่งก๊ าซ
หลัก(Offshore export pipeline) และการติดตังแท่
้ นผลิตกลาง ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างกาลังดาเนินการ
ก่อสร้ างระบบท่อส่งก๊ าซฯบนบก (onshore pipeline and facility ) และการเจาะหลุมผลิต
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 เป็ นโครงการนอกชายฝั่ ง ตังอยู
้ ใ่ นอ่าวเมาะ
ตะมะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในปี 2556 โครงการได้ เสร็จสิ ้นการเจาะหลุมประเมินผล ทังสิ
้ ้นจานวน
4 หลุม (Aung Sinkha 3, Aung Sinkha 4, Aung Sinkha 5 & Aung Sinkha 6) โดยพบก๊ าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสททัง้ 4 หลุม ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสจู น์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการมี
แผนที่จะเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติมอีกจานวน 8 หลุม โดยคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการเจาะในไตรมาสที่ 3 ปี
2557 เพื่อวางแผนพัฒนาและผลิตก๊ าซธรรมชาติจากแหล่ง Aung Sinkha นี ้ต่อไป
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 เป็ นโครงการนอกชายฝั่ ง ตังอยู
้ ใ่ นอ่าว
เมาะตะมะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในปี 2556 โครงการได้ เสร็จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจ Manizawta-1
(MNZ-1) ซึง่ เป็ นหลุมน ้าลึกประมาณ 1,000 เมตร โดยไม่พบปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ ปั จจุบนั โครงการอยู่
ระหว่างการประเมินศักยภาพในพื ้นที่อื่นเพิ่มเติม เพื่อวางแนวทางการดาเนินงานต่อไป
โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็ นโครงการที่ตงอยู
ั ้ ่บนบก
ห่างจากเมืองย่างกุ้งไปทางเหนือ
โครงการเสร็ จสิ ้นการดาเนินงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ
สาหรับแปลงพีเอสซี จี จานวน 1,966 กิโลเมตร และสาหรับแปลงอีพี 2 จานวน 518 กิโลเมตร เมื่ อ เดื อ น
ธั น วาคม ปี 2556 ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงสร้ างทางธรณีวิทยา เพื่อวาง
แผนการเจาะหลุมสารวจจานวน 4 หลุม ภายในปี 2557 – 2558
โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตังอยู
้ น่ อกชายฝั่ งทะเล ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ของประเทศเวียดนาม โครงการประสบความสาเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริเวณ H5 ซึง่
ตังอยู
้ ่ตอนใต้ ของแหล่งเทจัก๊ จัง๋ (Te GIac Trang Field - TGT) และได้ เตรี ยมดาเนินการติดตังแท่
้ นผลิต

-5เพื่อรองรับการผลิตจากพื ้นที่ดงั กล่าวต่อไป ซึง่ คาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ ภายในปี 2558
สาหรับปี
2556 โครงการมีอตั ราการผลิตน ้ามันดิบโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 44,641 บาร์ เรลต่อวัน และอัตราการผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
นอกจากนี ้ โครงการยังได้ ประสบความสาเร็จในการทดสอบการผลิตของ
FPSO (Floating Production Storage and Offloading Unit) ที่ระดับการผลิตน ้ามันดิบ 60,000 บาร์ เรล
ต่อวัน ทาให้ โครงการสามารถรักษากาลังการผลิตน ้ามันดิบอยูท่ ี่ปริมาณเดิมได้ คือประมาณ 43,000
บาร์ เรลต่อวัน แม้ วา่ ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผา่ นมา ได้ มีข้อตกลงให้ ใช้ FPSO ร่วมกันระหว่าง
โครงการกับโครงการอื่นที่อยู่บริเวณใกล้ เคียงในประเทศเวียดนาม จากเดิมที่โครงการได้ ใช้ FPSO เพียง
โครงการเดียว
โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 1
โครงการ โดยในปี 2556 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
แหล่ งมอนทำรำ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย โครงการได้ เริ่ม
ผลิตน ้ามันดิบจากแหล่งมอนทาราเมื่อเดือนมิถนุ ายนปี 2556 และได้ จาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกประมาณ
500,000 บาร์ เรลในเดือนสิงหาคม ปี 2556 ที่ผา่ นมา ปั จจุบนั โครงการมีอตั ราการผลิตน ้ามันดิบโดยเฉลี่ย
อยูท่ ี่ประมาณ 17,000 บาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี ้ ในปี 2557 โครงการมีแผนเพิ่มปริมาณการผลิตจากหลุม
ผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ ถึงประมาณ 25,000-30,000
บาร์ เรลต่อวัน ในครึ่งแรกของปี 2557
ส่วนการดาเนินการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัยนัน้
นับตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงสิ ้นปี 2556 บริษัทฯ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนทังสิ
้ ้น 234 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
โดยบริษัทได้ รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 ประมาณ 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือ ซึง่ คาดว่าจะได้ รับภายในปี 2557
สาหรับการเรี ยกร้ องค่าชดเชยจากเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทา
ราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนัน้ บริ ษัทฯยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการที่จะพิสจู น์หลักฐาน
และผลกระทบ (หากมี) โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป
แหล่ ง Cash Maple ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย อยูร่ ะหว่าง
การศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรม รวมถึงวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์และทางเลือกใน
การพัฒนาโครงการ โดยโครงการมีแผนที่จะเจาะหลุมสารวจเพิ่มเติมในช่วงต้ นปี 2557

-6โครงกำรในอเมริกำเหนือ ปตท.สผ.มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 1 โครงการ
โดยในปี 2556 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้
โครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นแคว้ นอัลเบอร์ ต้า ประเทศ
แคนาดา โครงการได้ เสร็จสิ ้น Winter Evaluation Program ประจาปี 2555-2556 เพื่อประเมินปริมาณบิทู
เมนและวางแผนการผลิตสาหรับแหล่ง Leismer, Corner และ Thornbury สาหรับ แหล่ง Leismer ในปี
2556 โครงการมีอตั ราการผลิตบิทเู มนเฉลี่ยอยู่ที่ 14,800 บาร์ เรลต่อวัน
โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
จานวน 7 โครงการ โดยในปี 2556 ได้ ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญดังนี ้

ปตท.สผ.มีโครงการในภูมิภาคนี ้

โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี เป็ นแหล่งน ้ามันบนบก ตังอยู
้ ่ทาง
ทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรี ย ในปี 2556 โครงการได้ เสร็จสิ ้นการเจาะหลุมพัฒนาจานวน 7 หลุม
จาก 12 หลุม ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง (EPC 1) งานก่อสร้ างที่
พักอาศัยและสาธารณูปโภค (EPC 2) โดยโครงการคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ ภายในปลายปี 2557
โครงกำรแอลจีเรี ย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ เป็ นแหล่งน ้ามันบนบก ตังอยู
้ ท่ าง
ทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรี ย ในปี 2556 โครงการได้ ดาเนินการเจาะหลุมสารวจระยะแรกเสร็จสิ ้น
ครบ 9 หลุม โดยค้ นพบน ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติ 8 หลุม ขณะนี ้อยูใ่ นระยะเวลาการสารวจช่วงที่ 2
(พฤษภาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2558) ซึง่ อยูร่ ะหว่างการจัดเตรี ยมงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2
มิติ และ 3 มิติ และการเจาะหลุมประเมินผล ทังนี
้ ้ โครงการมีแผนที่จะทาการสารวจคลื่นไหวสะเทือน
และเจาะหลุมประเมินผลในไตรมาสแรกของปี 2557
โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรี ย วัน ตังอยู
้ น่ อกชายฝั่ งของ
ประเทศโมซัมบิก

ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการเพื่อพัฒนาแหล่งก๊ าซธรรมชาตินอกชายฝั่ ง

และ

วางแผนการก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรื อ LNG) บนบก ที่เขต
อุตสาหกรรม Cape Afungi ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก ในปี 2556
โครงการได้ เจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผล รวมทังสิ
้ ้นจานวน 10หลุม โดยได้ ค้นพบก๊ าซธรรมชาติ
จากการเจาะหลุมดังกล่าวจานวน 6 หลุม จาก Orca-1 , Espadarte-1 , Atum-3 , Golfinho-5
, Golfinho-6 และ Manta-1 สาหรับหลุมที่ไม่มีการพบศักยภาพเชิงพาณิชย์จากหลุมสารวจ โครงการได้
นาผลของการสารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาของแหล่งในอนาคตต่อไป

-7นอกจากนัน้ ในปี 2557
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องอีก 8 หลุม

โครงการยังมีแผนที่ในการเจาะหลุมสารวจและ

เพื่อค้ นหาและประเมินศักยภาพเพิ่มเติม และดาเนินการตาม

แผนการพัฒนาทางวิศวกรรมพื ้นที่ก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว(LNG

Engineering

and

Construction Development)อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ โครงการคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตและขาย LNG
ครัง้ แรกได้ ในปลายปี 2561 หรื อปี 2562
โครงกำรเคนยำ แอล 5 แอล 7 แอล 11เอ แอล 11บี และแอล 12 ตังอยู
้ ่
นอกชายฝั่ งของประเทศเคนยา ในปี 2556 โครงการได้ ทาการเจาะหลุมสารวจจานวน 2 หลุม ได้ แก่
หลุมสารวจ Kiboko-1 ในแปลง L11B และ Kubwa-1 ในแปลง L7 แต่ไม่พบศักยภาพเชิง
พาณิชย์ ทังนี
้ ้ โครงการได้ นาผลของการสารวจไปใช้ ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป สาหรับในปี 2557
โครงการมีแผนที่จะเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุม
ด้ ำนกำรบริหำรและกลั่นกรองกำรลงทุน ในปี 2556 ปตท.สผ. ได้ มี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในด้ านการบริหารและกลัน่ กรองการลงทุน (Portfolio Management)
โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพื่อให้ การลงทุนมีความเหมาะสม ทังในด้
้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการ และ
การบริ หารความเสี่ยง

โดยปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่าง

สม่าเสมอ เพื่อให้ ทนั กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ ้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน

รวมทังมี
้ การทบทวนกลุม่ ประเทศเป้าหมาย (Focused

countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุม่ ประเทศตามโอกาส ความเหมาะสม และสอดคล้ อง
กับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตังไว้
้

โดยวิเคราะห์จากปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น ศักยภาพทาง

ปิ โตรเลียม ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กบั ภาครัฐ ความเสี่ยงทัง้ ด้ านการเมืองและการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทังความได้
้
เปรี ยบในการแข่งขัน โดยในปี 2556 ปตท.สผ.ได้ มีการดาเนินการบริหาร
และกลัน่ กรองการลงทุนที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
กำรเข้ ำซือ้ สัดส่ วนในโครงกำร Natuna Sea A : เป็ นโครงการผลิต
ก๊ าซธรรมชาติและน ้ามัน ตังอยู
้ ฝ่ ั่ งตะวันตกของทะเล Natuna ประเทศอินโดนีเซีย โดยในเดือนธันวาคม
2556 ปตท.สผ.และบริ ษัท Pertamina (ในอัตราส่วนร้ อยละ 50:50) ได้ เสร็จสิ ้นการเข้ าซื ้อบริษัทที่ถือ
ครองสัดส่วนร้ อยละ 23 ในโครงการ Natuna Sea A ซึง่ มูลค่าการซื ้อขายดังกล่าวประกอบด้ วยมูลค่าการ
เข้ าซื ้อหุ้นของบริษัทในเครื อ Hess Corporation จานวน 526 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และมูลค่าหนี ้สินของ
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ปตท.สผ.มีสดั ส่วนการร่วมทุนในโครงการ Natuna Sea A ร้ อยละ 11.5 ปั จจุบนั โครงการมีอตั ราการ
ผลิตก๊ าซธรรมชาติประมาณ 220 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และอัตราการผลิตน ้ามันดิบประมาณ 2,350
บาร์ เรลต่อวัน
การเข้ าซื ้อสัดส่วนในโครงการ Natuna Sea A นันเป็
้ นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ การเติบโตของ

ปตท.สผ.

ที่เน้ นการแสวงหาสินทรัพย์ที่อยูใ่ นขันตอนการผลิ
้
ตแล้ ว

(Producing Assets) ซึง่ จะสามารถเพิ่มรายได้ อัตราการเติบโตของปริมาณการผลิต และปริมาณ
สารองปิ โตรเลียมให้ กบั บริษัทฯ ได้ ทนั ที และเป็ นการเสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ฐานการผลิตใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กำรหำผู้ร่วมทุนของโครงกำรในสหภำพเมียนมำร์ : ในเดือน
มกราคม ปี 2556 รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมตั กิ ารเข้ าร่วมทุนในโครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11
ของบริษัท Total E&P Myanmar (TEPM) ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ JX Nippon Oil & Gas
Exploration (JX NOEX) ในสัดส่วนร้ อยละ 15 โดยบริษัทฯ ยังคงเป็ นผู้ดาเนินการและถือสิทธิการ
ร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 45
ในเดือนกันยายน ปี 2556 ที่ผา่ นมา รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ได้
อนุมตั ิการเข้ าร่วมทุนในโครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ของ Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO)
ในสัดส่วนร้ อยละ 20 โดยบริษัทฯ ยังคงเป็ นผู้ดาเนินการและถือสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80
การหาผู้ร่วมทุนในโครงการต่างๆนัน้ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ในการ
บริหารการลงทุน

เพื่อให้ การลงทุนมีความเหมาะสมทังด้
้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการและการ

บริ หารความเสี่ยง
กำรได้ รับสิทธิในกำรสำรวจในโครงกำรต่ ำงๆ:

ในปี

2556

รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ อนุมตั สิ ิทธิการสารวจในโครงกำรเมียนมำร์ MD-7 และ
MD-8 ให้ แก่ปตท.สผ. ทังนี
้ ้แปลงสารวจทัง้ 2 แปลงดังกล่าว ตังอยู
้ ใ่ นทะเลลึก อ่าวเมาะตะมะ ซึง่ เป็ น
พื ้นที่ตอ่ เนื่องกับแปลงสารวจอื่น ๆ ในทะเลอันดามันฝั่ งไทยที่ ปตท.สผ.มีการสารวจอยูแ่ ล้ ว ทาให้
สามารถประสานการดาเนินการร่วมกันได้
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ในปี

2556

ปตท.สผ.ได้ มีการคืนสิทธิในการสารวจโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการออสเตรเลีย ดับเบี ้ลยูเอ-423-พี
โครงการกัมพูชา บี และ แปลงเอซีพี17และแปลงเอซีพี 40 ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึง่
ได้ รับการอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ
นอกจากนี ้ สาหรับโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง โครงการอินโดนีเซีย
เซาท์ ซาการี โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ รวมถึงแปลงแอล 21/8 และแปลงเอ 6/48 ในประเทศไทย
ปตท.สผ. ได้ ทาการยื่นหนังสือแจ้ งการคืนสิทธิการลงทุน และอยู่ระหว่างรอการอนุมตั จิ ากรัฐบาลของ
แต่ละโครงการ
กล่าวโดยสรุปถึงแม้ สภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์
ทางการเมือง แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกยังคงสามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องจากแนวโน้ มการฟื น้ ตัว
ของเศรษฐกิจ ซึง่ ส่งผลให้ ปตท.สผ. ในปี 2557 ยังคงมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดีตอ่ ไปข้ างหน้ าอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืนจากการลงทุนโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 โครงการ
แอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรี ย วัน โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
แหล่ง Cash Maple เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังสามารถปฏิบตั งิ านได้ ตามแผนงานและเป้าหมายที่
กาหนด โดยมิได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเนื่องจาก ปตท.สผ. มีแผน
Business Continuity Management (BCM) ที่มีประสิทธิภาพและมีการเตรี ยมพร้ อมเสมอในการรองรับ
เหตุฉกุ เฉิน

2.2

ผลกำรดำเนินงำน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ได้ กาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
(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 ยบเทียบรายปี รวมทัง้
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบรายไตรมาส สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
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หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(ยกเว้ นกาไรต่อหุ้น
แสดงเป็ นดอลลาร์ สรอ.)

ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด

2556
7,445
(4,090)
3,355
6
3,361
(1,515)
1,846
0.46

กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กำไรสุทธิ

2,114
(268)
1,846

หน่วย: ล้ านบาท
(ยกเว้ นกาไรต่อหุ้น
แสดงเป็ นบาท)

2555
2556
2555
7,021 228,741 218,137
(3,826) (126,065) (118,846)
3,195 102,676 99,291
5
191
145
3,200 102,867 99,436
(1,354) (46,712) (42,120)
1,846
56,155 57,316
0.55
14.07
17.08
1,999
(153)
1,846

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม ปี 2556 เปรียบเทียบกับ ปี 2555
ผลการดาเนินงานก่อนตรวจสอบ (Unaudited) สาหรับปี 2556 ปตท.สผ.และ
บริษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวม 1,846 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 56,155 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น
ปรับลด 0.46 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 14.07 บาท) มีผลการดาเนินงานเทียบเท่ากับกาไรสุทธิสาหรับ
ปี 2555 จานวน 1,846 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 57,316 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด
0.55 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 17.08 บาท) ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (Return on equity) ปี 2556 อยูท่ ี่ร้อยละ 16.45
อย่างไรก็ ดี เมื่ อพิจ ารณาแล้ ว กาไรสุทธิ ส าหรั บ ปี 2556 จ านวน 1,846 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ จานวน 2,114 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
และขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 268 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับผลการดาเนินงานปกติสาหรับปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกาไร
จากการดาเนินงานตามปกติสาหรับปี นี ้จานวน 2,114 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 115 ล้ านดอลลาร์
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ดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมี อัตราผลตอบแทน (กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ)
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity from normal operations) สาหรับปี 2556 อยูท่ ี่ร้อยละ 18.84
สาหรับปี 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 7,445 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 228,741 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 จานวน 7,021 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 218,137 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 424 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 6 โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 483 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ นผลจาก
(1) ปริ มาณการขายเฉลี่ยใน ปี 2556 เพิ่มขึ ้น เป็ น 292,629 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณการขายเฉลี่ยในปี 2555 ที่ 275,923 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากผลสุทธิของ
 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้นจากแหล่งบงกชใต้ ที่
เริ่มมีการผลิตตามกาหนดในสัญญาซื ้อขายในเดือนมิถนุ ายน 2555
 โครงการ เอส1: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึน้ จากหลุมการผลิตใหม่และจากการใช้
เทคนิค Artificial lift ในการผลิตน ้ามันดิบมากขึ ้น
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการรับรู้ รายได้ การจาหน่าย
ก๊ าซธรรมชาติครั ง้ แรกในเดือนธันวาคม 2556 ส าหรั บการขายก๊ าซธรรมชาติของงวด
สิงหาคม 2554 – พฤษภาคม 2556 เป็ นผลจากสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติซึ่งได้ ลงนาม
แล้ วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2556
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึน้ จากแหล่งมอนทาราที่
เริ่มจาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกได้ ในเดือนสิงหาคม 2556
 โครงการนาทูนา่ ซี เอ: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเข้ า
ซื ้อหุ้นบริษัท Natuna 2 B.V. บริษัทที่ถือครองโครงการนาทูน่า ซี เอ ในเดือนธันวาคม 2556
อย่างไรก็ตาม
 โครงการอาทิตย์ : ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ และคอนเดนเสทลดลง เนื่องจากปตท.มี
การเรี ยกซื ้อก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง
หากไม่รวมปริ ม าณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่ง
สัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติได้ ลงนามแล้ วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน 2556 ปริ มาณการขาย
เฉลี่ยสาหรับปี 2556 จะอยูท่ ี่ 290,173 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน

- 12 (2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สาหรับปี 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 65.58 ดอลลาร์
สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสาหรับปี
2555 ที่ 64.86 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ เนื่องจากราคาขายก๊ าซธรรมชาติ
เฉลี่ยของปี 2556 สูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยปี 2555 ทังนี
้ ้เป็ นไป
ตามสูตรราคาตามสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ
หากไม่รวมการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ราคาขายเฉลี่ยสาหรับปี 2556
จะอยูท่ ี่ 66.09 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
รายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซซึ่งเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน Moattama
Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) มี
จานวนที่ใกล้ เคียงกับปี 2555
สาหรับปี 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ ลดลง จานวน 76 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2555 มีการรับรู้ รายได้ อื่นๆจากค่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มเติมจานวน 92 ล้ านดอลลาร์ ในขณะที่มีการรับรู้ ค่าสินไหม
ดังกล่าวจานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในปี 2556
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในปี 2556 รวมทังสิ
้ ้น 4,090 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 126,065 ล้ านบาท) เพิ่มขึน้ 264 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 จานวน 3,826 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 118,846 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิ
จาก
(1) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 263 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ ้นจากโครงการบงกช โครงการ เอส 1 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้นและปริ มาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ ้น จากโครงการคอนแทร็ ค 4 และโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย -มาเลเซีย-บี
17 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่ มมีการขาย
น ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 ในขณะที่โครงการเวียดนาม 16-1 ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น
และค่าตัดจ าหน่ายลดลง เนื่ องจากในปี 2556 มี การปรับเพิ่ม ปริ ม าณส ารองปิ โตรเลี ยมที่
พิสูจ น์ แล้ ว และปริ ม าณส ารองปิ โตรเลี ยมที่ พิสูจ น์ และพัฒนาแล้ ว (Proved Developed
Reserves)
(2) ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 121 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการบงกช
ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ งตามแผนหยุดการผลิตของแหล่งบงกชเหนือ และจากแหล่ง
บงกชใต้ ที่เริ่มมีการผลิตตามกาหนดในสัญญาซื ้อขายในเดือนมิถนุ ายน 2555 โครงการพีทีทีอี

- 13 พี ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่ มมีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 และโครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี ที่มีต้นทุนสารละลายบิทเู มนที่สงู ขึ ้น
(3) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 67 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในปี
2555 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ซึ่งเป็ นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิงเพื่อซื ้อหุ้นบริ ษัท Cove Energy Plc.
ในขณะที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปี 2556 จานวน 91 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท พี
ทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก เงินกู้ที่
เป็ นสกุล เงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นจานวน 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่ ว นใหญ่
เกิ ด จากรายการที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น บาทซึ่ ง มี ทัง้ ส่ ว นของขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง และ
ขาดทุ น ที่ ยัง ไม่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง โดยเป็ นผลจากค่า เงิ น บาทอ่อนค่าลงเมื่ อ เที ย บกับ
ดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตาม
(4) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจานวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไม่มีการ
รับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในแหล่งมอนทา
ราในปี 2556 ในขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าดังกล่าว จานวน 204 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ในปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจาก ต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น การเลื่อนและการปรับปรุ ง
แผนการผลิต
(5) ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมลดลง 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
 ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมลดลงจานวน 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
การลดลงของค่าใช้ จ่ายในการสารวจคลื่นไหวสะเทือน ของโครงการพีทีทีอีพี ออสต
ราเลเชีย โครงการเอ 4/48 และ เอ 5/58 และโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 ในขณะที่
ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลี ยมบางส่วนเพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายในการสารวจคลื่นไหว
สะเทือนโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จีและอีพี 2
อย่างไรก็ตาม

- 14  ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตั ด จ าหน่ า ยหลุ ม ส ารวจลดลง 4 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
ในปี 2556 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน 68 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่จาก โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
(19 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน (19 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.) โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 (11 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) และโครงการเอส
1 (10 ล้ านดอลลาร์ สรอ.) ในขณะที่ปี 2555 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุม
สารวจ จานวน 72 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ จากโครงการบาห์เรน 2 โครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี โครงการโอมาน 44 และโครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์
ราเคซ
สาหรับ ปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 1,515 ล้ านดอลลาร์
สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 161 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2555 จานวน 1,354
ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมและภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่เพิ่มขึน้ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็ นผลจากค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
สาหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สาหรับปี 2556 จานวน 268 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 115 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 75 จากปี 2555 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 153
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1) ขาดทุนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึน้ 313 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สรอ. ส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจาก
 ภาษีเงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2556 เพิ่มขึ ้นจานวน 179 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่หนี ้สินภาษี เงิน
ได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 มีจานวนที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์
ที่ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทาให้ คา่ เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 144 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ในขณะที่ปี 2555 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผล
ทาให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตลดลงจานวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ.

- 15  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 67 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในปี
2555 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ซึ่งเป็ นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิงเพื่อซื ้อหุ้นบริ ษัท Cove Energy Plc.
ในขณะที่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศปี 2556 จ านวน 91 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท พี
ทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่
เป็ นสกุล เงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
รายการที่ เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งมีทงั ้ ส่วนของขาดทุนที่เกิดขึ ้นจริ งและขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ ้นจริง โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.

(2) รายได้ อื่นๆจากผลกระทบสุทธิจากอุบตั ิเหตุในแหล่งมอนทาราลดลงจานวน 65 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราลดลง
โดยในปี 2556 มีการรับรู้ ค่าสิ นไหมทดแทนดัง กล่าวเพิ่มเติม จานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ในปี 2555 มีการรับรู้คา่ สินไหมดังกล่าวเพิ่มเติมจานวน 92 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่
(3) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจานวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไม่มีการรับรู้
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในแหล่งมอนทาราใน
ปี 2556 ในขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าดังกล่าว จานวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ใน
ปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น การเลื่อนและการปรับปรุงแผนการผลิต
(4) ค่าใช้ จา่ ยจากการรื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิตลดลง 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากในปี 2556 ไม่มี
การรับรู้ ค่าใช้ จ่ายจากการรื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ Challis (เป็ นแหล่งที่
หยุดการผลิตไปแล้ ว) ในขณะที่มีการรับรู้คา่ ใช้ จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมในปี 2555 จานวน 52 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.

- 16 2.2.2 ผลกำรดำเนินงำนเปรี ยบเทียบรำยไตรมำส
ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม

ไตรมาส 3
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นดอลลาร์ สรอ.)
2556
รายได้ รวม
1,841
ค่าใช้ จา่ ยรวม
(996)
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
845
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
2
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
847
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
(281)
กำไรสำหรับงวด
566
กาไรต่อหุ้นปรับลด
0.14
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กำไรสุทธิ
ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม
(หน่วย: ล้ านบาท ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นปรับลด

ไตรมาส 4
2556
1,904
(1,227)
677
1
678
(440)
238
0.06

ไตรมาส 4
2555
1,954
(1,128)
826
1
827
(378)
449
0.13

600
(34)
566

393
(155)
238

494
(45)
449

ไตรมาส 3
2556
57,937
(31,374)
26,563
70
26,633
(8,828)
17,805
4.47

ไตรมาส 4
2556
60,402
(38,982)
21,420
31
21,451
(14,024)
7,427
1.85

ไตรมาส 4
2555
59,949
(34,586)
25,363
15
25,378
(11,610)
13,768
4.00

- 17 ไตรมำส 4 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2555
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานก่อ นตรวจสอบ (Unaudited) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสนี ้ รวม 238 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 7,427
ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.06 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 1.85 บาท) มีผลการดาเนินงาน
ลดลง 211 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ ร้ อยละ 47 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ก าไรสุท ธิ ส าหรั บ
ไตรมาส 4 ของปี 2555 จานวน 449 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 13,768 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อ
หุ้นปรับลด 0.13 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4.00 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on
equity) สาหรับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 อยูท่ ี่ร้อยละ 16.45
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 จานวน 238 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติสาหรับไตรมาสนี ้ จานวน 393 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 155 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับผลการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มี
กาไรจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 393 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 101 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2555 ที่มีกาไรจากการดาเนินงานปกติจานวน 494
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน (กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ)
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity from normal operations) สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 อยู่ที่
ร้ อยละ 18.84
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,904 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 60,402 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2555 จานวน 1,954
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 59,949 ล้ านบาท) ลดลง 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 3 โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากรายได้ จากการขายลดลง 26 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ นผลจาก
(1) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ลดลงเป็ น 64.48
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ ย
สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ที่ 66.38 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
หากไม่รวมการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ราคาขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 4
ปี 2556 จะอยูท่ ี่ 66.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
ในขณะที่

- 18 (2) ปริ ม าณการขายเฉลี่ ยส าหรั บไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่ม ขึน้ เป็ น 299,716 บาร์ เ รลเที ยบเท่า
น า้ มัน ดิ บ ต่อ วัน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปริ ม าณการขายเฉลี่ ย ไตรมาส 4 ปี 2555 ที่ 294,233
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากผลสุทธิของ
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการรับรู้ รายได้ การจาหน่าย
ก๊ าซธรรมชาติครั ง้ แรกในเดือนธันวาคม 2556 ส าหรั บการขายก๊ าซธรรมชาติของงวด
สิงหาคม 2554 – พฤษภาคม 2556 เป็ นผลจากสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติซึ่งได้ ลงนาม
แล้ วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2556
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึน้ จากแหล่งมอนทาราที่
เริ่มจาหน่ายน ้ามันดิบครัง้ แรกได้ ในเดือนสิงหาคม 2556
 โครงการนาทูนา่ ซี เอ: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเข้ า
ซื ้อหุ้นบริษัท Natuna 2 B.V. บริษัทที่ถือครองโครงการนาทูน่า ซี เอ ในเดือนธันวาคม 2556
อย่างไรก็ตาม
 โครงการอาทิตย์ : ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ และคอนเดนเสทลดลง เนื่องจากปตท.มี
การเรี ยกซื ้อก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง
 โครงการยาดานา: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติลดลงเนื่องจากมีการหยุดการผลิตบางส่วน
จานวน 2 วัน ในไตรมาส 4 ปี 2556 และจากความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติที่ลดลงในช่วง
ฤดูหนาว
 โครงการคอนแทร็ ค 4: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติลดลง เนื่องจาก ปตท. มีการเรี ยกซื ้อ
ก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง
หากไม่รวมปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งสัญญาซื ้อขาย
ก๊ าซธรรมชาติได้ ลงนามแล้ วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน 2556 ปริ มาณการขายเฉลี่ยสาหรับ
ไตรมาส 4 ปี 2556 จะอยูท่ ี่ 289,975 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
รายได้ จากการบริ การท่อขนส่ง ก๊ าซซึ่งเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน Moattama Gas
Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) มีจานวนที่
ใกล้ เคียงกับไตรมาส 4 ปี 2555
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 4 ปี 2556
รวมทังสิ
้ ้นจานวน 1,227 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 38,982 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 99 ล้ าน

- 19 ดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2555 จานวน 1,128 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 34,586 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่จาก
(1)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญ สิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่ม ขึ ้นจานวน 101 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วน
ใหญ่เ ป็ นผลจากค่า เสื ่อ มราคา ค่า สูญ สิ ้นและค่า ตัด จ าหน่า ยของโครงการบงกช และ
โครงการ เอส 1 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานและปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น จากโครงการ พีที
ทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่ มมีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ค่า
เสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายของโครงการเวียดนาม 16-1 ลดลงเนื่องจากในปี
2556 มีการปรับเพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ ว และปริ มาณสารองปิ โตรเลียมที่
พิสจู น์และพัฒนาแล้ ว (Proved Developed Reserves)

(2)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตร
มาส 4 ปี 2555 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 2 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 มี ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ
จานวน 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ นผลมาจาก
 ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นจานวน 47 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่ ว นใหญ่
เกิ ด จากรายการที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น บาทซึ่ ง มี ทัง้ ส่ ว นของขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ น้ จริ ง และ
ขาดทุ น ที่ ยัง ไม่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง โดยเป็ นผล จากค่า เงิ น บาทอ่อนค่าลงเมื่ อ เที ย บกับ
ดอลลาร์ สรอ.
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท พี
ทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก เงินกู้ที่
เป็ นสกุล เงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.

(3)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร เพิ่มขึ ้นจานวน 33 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ จากค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารโครงการพืน้ ที่พฒ
ั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย บี 17 ซึ่งมี ค่าใช้ จ่ายที่ จ่ายให้ แก่ องค์กรร่ วม
ไทย-มาเลเซีย ตามข้ อผูกพันในสัญญาแบ่งปั นผลประโยชน์ของมูลค่าการขาย Condensate
ที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนีค้ ่าใช้ จ่ายในการบริ หารจากสานักงานใหญ่เพิ่มขึน้ จาก ค่าซื ้อข้ อมูล
ทางด้ านธรณีวิทยาและค่าที่ปรึกษา

(4)

ค่าใช้ จา่ ยการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น จานวน 8 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย ซึ่งเริ่ มมีการขายนา้ มันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 และโครงการบงกช ที่มี
ค่าใช้ จ่า ยในการซ่อมแซมเพิ่ม ขึน้ ในขณะที่ ค่าใช้ จ่า ยการดาเนินงานบางส่วนลดลงจาก

- 20 โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี จากการที่ ต้ น ทุน สารละลายบิทูเ มนลดลง และ
โครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 เนื่องจากค่าซ่อมแซมที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม
(5)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สรอ. เนื่องจากไม่มี
การรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในแหล่ง
มอนทาราในไตรมาส 4 ปี 2556 ในขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าดังกล่าว จานวน
95 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในไตรมาส 4 ปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น
และการปรับปรุงแผนการผลิต

(6)

ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมลดลง 11 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตั ด จ าหน่ า ยหลุ ม ส ารวจลดลง 8 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
ในไตรมาส 4 ปี 2556 มี ค่าใช้ จ่ายในการตัดจ าหน่ายหลุม ส ารวจจ านวน 20 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 และโครงการ เอส 1 ในขณะที่
ในไตรมาส 4 ปี 2555 มี ค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมส ารวจ จ านวน 28 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ จากโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และโครงการ
โอมาน 44
 ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมลดลง 3 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการลดลง
ของค่าใช้ จ่ายในการส ารวจคลื่ นไหวสะเทื อน ของโครงการเอ 4/48 และ เอ 5/48
ในขณะที่ ค่าใช้ จ่า ยในการส ารวจปิ โตรเลี ยมบางส่วนเพิ่มขึน้ จากค่าใช้ จ่ายในการ
สารวจคลื่นไหวสะเทือนของโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จีและอีพี 2

สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 440 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 14,024 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2555 จานวน 378 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 11,610 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 16
เนื่ องจากภาษี เ งิ น ได้ นิติบุค คล และภาษี เ งิ น ได้ ปิโตรเลี ย มที่ เพิ่ ม ขึน้ อย่า งไรก็ ตามภาษี เ งิ น ได้ ใ น
ต่างประเทศลดลง
สาหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 จานวน 155 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 110
ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 4 ปี 2555 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 45 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
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ขาดทุนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ ้น 178 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจาก
 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึน้
จานวน 78 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2555 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่
เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 มี
จานวนที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถกู แปลงค่าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2556 เนื่ อ งจากค่า เงิ น บาทอ่ อ นค่า ลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ทาให้ คา่ เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.ลดลง และส่งผล
ให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี
2555 ภาษีเงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษี เงิน
ได้ ในอนาคตลดลงจานวน 4 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ.
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยใน
ไตรมาส 4 ปี 2555 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 2 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไตรมาส 4
ปี 2556 จานวน 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ.เป็ นผลมาจาก
- 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
เกิดจากเงินกู้ที่เ ป็ นสกุลเงิน ดอลลาร์ สรอ. เนื่อ งจากค่า เงินสกุล ดอลลาร์
แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตาม

(2)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไม่มีการ
รับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในแหล่งมอน
ทารา ในไตรมาส 4 ปี 2556 ในขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าดังกล่าว จานวน 95

- 22 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น
และการปรับปรุงแผนการผลิต
(3)

ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน เพิ่มขึ ้นจานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 4 ปี
2556 มีขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน จานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการ
Mark to market ของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน ้ามัน ในขณะที่ ในไตรมาส 4 ปี 2555
มีกาไรจากอนุพนั ธ์ ทางการเงิน จานวน 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกาไรจาก
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน ้ามัน
ไตรมำส 4 ปี 2556 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2556

ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานก่อ นตรวจสอบ (Unaudited) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสนี ้ รวม 238 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 7,427
ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.06 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 1.85 บาท) มีผลการดาเนินงาน
ลดลง 328 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 58 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2556
จานวน 566 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เที ยบเท่า 17,805 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.14
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4.47 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on equity) สาหรับ ไตร
มาสที่ 4 ปี 2556 อยูท่ ี่ร้อยละ 16.45
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 จานวน 238 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ จานวน 393 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 155 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับผลการดาเนินงานตามปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย
มีกาไรจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 393 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 207 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 35 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 ที่มีกาไรจากการดาเนินงานปกติจานวน 600
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน (กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ)
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity from normal operations ) สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 อยู่ที่
ร้ อยละ 18.84
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 1,904
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 60,402 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน
1,841 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 57,937ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 3
โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ นผลจาก

- 23 (1) ปริ ม าณการขายเฉลี่ ยส าหรั บไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่ม ขึน้ เป็ น 299,716 บาร์ เ รลเที ยบเท่า
นา้ มันดิบต่อวัน เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปริ มาณการขายเฉลี่ ยไตรมาส 3 ปี 2556 ที่ 286,578
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการรับรู้ รายได้ การจาหน่าย
ก๊ าซธรรมชาติครั ง้ แรกในเดือนธันวาคม 2556 ส าหรั บการขายก๊ าซธรรมชาติของงวด
สิงหาคม 2554 – พฤษภาคม 2556 เป็ นผลจากสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติซึ่ งได้ ลงนาม
แล้ วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2556
 โครงการบี 8/32 และ 9 เอ: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมี
การหยุดการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2556 เพื่อซ่อมแซมหน่วยกาจัดสารปรอท ในขณะที่ในไตร
มาส 4 ปี 2556 ไม่มีการหยุดการผลิต
 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้นเนื่องจากไม่มีการ
หยุดการผลิตเพื่อซ่อมบารุงในไตรมาส 4 ปี 2556 ในขณะที่ในไตรมาส 3 ปี 2556 มีการหยุด
การผลิตตามแผนการซ่อมบารุงประจาปี
 โครงการนาทูน่า ซี เอ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการ
เข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัท Natuna 2 B.V. บริ ษัทที่ถือครองโครงการนาทูน่า ซี เอ ในเดือนธันวาคม
2556
อย่างไรก็ตาม
 โครงการเอส1: ปริ มาณการขายน ้ามันดิบลดลงเนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2556 มีการซ่อม
บารุงซึง่ เป็ นไปตามแผนการซ่อมบารุงปกติ
 โครงการโอมาน 44: ปริ มาณขายก๊ าซธรรมชาติลดลง และปริ มาณการขายคอนเดนเสท
ลดลงเนื่องจากจานวน load ของคอนเดนเสทเพื่อขายลดลง
หากไม่รวมปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งสัญญาซือ้ ขายก๊ าซ
ธรรมชาติได้ ลงนามแล้ วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2556 ปริ มาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 4 ปี
2556 จะอยูท่ ี่ 289,975 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
ในขณะที่
(2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ลดลงเป็ น 64.48
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสาหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2556 ที่ 65.71 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ

- 24 หากไม่รวมการขายก๊ าซธรรมชาติของโครงการเวียดนาม 16-1 ราคาขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 4 ปี
2556 จะอยูท่ ี่ 66.46 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
รายได้ จากการบริ การท่อขนส่ง ก๊ าซซึ่งเป็ นรายได้ ตามสัดส่วนใน Moattama Gas
Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) มีจานวนที่
ใกล้ เคียงกับไตรมาส 3 ปี 2556
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆเพิ่มขึ ้น จานวน 27
ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2556 มีการรับรู้ รายได้ อื่นๆจากค่าสินไหม
ทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มเติมจานวน 21 ล้ านดอลลาร์ ในขณะที่ในไตรมาส 3 ปี
2556 ไม่มีการรับรู้รายได้ อื่นๆจากรายการดังกล่าว
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 4 ปี 2556
รวมทังสิ
้ ้น 1,227 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 38,982 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 232 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อร้ อยละ 23 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 3 ปี 2556 จ านวน 996 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 31,373 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่จาก
(1)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพิ่มขึ ้นจานวน 73 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการพื ้นที่
พัฒนาร่ วมไทย-มาเลเซีย บี 17 ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ตามข้ อ
ผูกพันในสัญญาแบ่งปั นผลประโยชน์ของมูลค่าการขาย Condensate ที่เพิ่มขึ ้น และการปั น
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นของโครงการแอลจีเรี ย 433 เอ และ 416 บี นอกจากนี ้
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจากสานักงานใหญ่เพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน ค่า
ซื ้อข้ อมูลทางด้ านธรณีวิทยาและค่าที่ปรึกษา

(2)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตร
มาส 3 ปี 2556 มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 4 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ซึ่งแสดงเป็ นรายได้ อื่น ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศจานวน 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจาก
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 47 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
รายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งมีทัง้ ส่วนของขาดทุนที่เกิดขึ ้นจริ งและขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ ้นจริง โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท พี
ทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิ ดจาก เงินกู้ที่

- 25 เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.
(3)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เป็ นผลจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายของโครงการ พีที ทีอีพี ออสตราเล
เชีย ซึง่ เริ่มมีการขายน ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม 2556 จากโครงการอาทิตย์เนื่องจากในไตร
มาส 4 ปี 2556 มีการปรับลดปริ มาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ ว และปริ มาณส ารอง
ปิ โตรเลียมที่พิสจู น์และพัฒนาแล้ ว (Proved Developed Reserves) และจากโครงการคอน
แทร็ ค 4 โครงการบี 8/32 และ 9 เอ และโครงการบงกช ตามสินทรั พย์พร้ อมใช้ ง านและ
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น

(4)

ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 11 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่าย
ซ่อมบารุ งรักษาของโครงการบงกช ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสต
ราเลเชี ย ซึ่ง เริ่ ม มี การขายน า้ มัน ดิบ ในเดือ นสิ ง หาคม 2556 ในขณะที่ ค่าใช้ จ่า ยในการ
ดาเนินงานบางส่วนลดลงจากโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี

(5)

ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
 ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นจานวน 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้ จ่ายในการสารวจทางธรณีวิทยาของโครงการแคนาดา ออยล์
แซนด์ เคเคดี
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตัด จ าหน่ า ยหลุ ม ส ารวจเพิ่ ม ขึ น้ 2 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
ในไตรมาส 4 ปี 2556 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน 20 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 และโครงการ เอส 1 ในขณะที่
ในไตรมาส 3 ปี 2556 มี ค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจ จานวน 18 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี
และแอล 12 (15 ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 440 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 159 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 57 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี
2556 จานวน 281 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม และภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่
เพิ่มขึ ้น

- 26 สาหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สาหรับไตรมาส 4 ปี 2556 จานวน 155 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 121
ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 3 ปี 2556 ที่มีข าดทุน จากรายการ Non-Recurring จานวน 34 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจาก
(1)

ขาดทุนจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น 148 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจาก
 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของไตรมาส 4 ปี 2556 เพิ่มขึน้
จานวน 53 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่
เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 มี
จานวนที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถกู แปลงค่าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2556 เนื่ อ งจากค่า เงิ น บาทอ่ อ นค่า ลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ทาให้ คา่ เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.ลดลง และส่งผล
ให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี
2556 ภาษีเงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษี เงิน
ได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ ้น 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยใน
ไตรมาส 3 ปี 2556 มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 4 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งแสดงเป็ นรายได้ อื่น ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2556 มี ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จาก
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 47 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่
เกิดจากรายการที่เป็ นสกุลเงินบาทซึ่งมีทงส่
ั ้ วนของขาดทุนที่เกิดขึ ้นจริ งและ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง โดยเป็ นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ.
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ
บริ ษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด จานวน 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจาก เงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์
แคนาดา อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.

- 27 อย่างไรก็ตาม
(2)

รายได้ อื่นๆจากผลกระทบสุทธิ จ ากอุบตั ิเหตุในแหล่ง มอนทาราเพิ่มขึ ้นจานวน 27 ล้ าน
ล้ า นดอลลาร์ สรอ. โดยมี ส าเหตุห ลัก จากในไตรมาส 4 ปี 2556 มี ก ารรั บ รู้ ค่า สิ น ไหม
ทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มเติมจานวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่
ในไตรมาส 3 ปี 2556 ไม่มีการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ดงั กล่าว

2.2.3 ฐำนะกำรเงิน

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

หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หน่วย: ล้ านบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
21,572
19,637
707,867
601,513
4,105
4,031
134,719
123,483
17,467
15,606
573,148
478,030
9,844
8,926
323,012
273,409
2,633
2,375
86,383
72,749
7,211
6,551
236,629
200,660
11,728
10,711
384,855
328,104
21,572
19,637
707,867
601,513

สาหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ปตท.สผ.
และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 21,572 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 707,867 ล้ านบาท)
เพิ่มขึ ้นจานวน 1,935 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 จานวน 19,637 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 601,513 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
(1)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ เพิ่มขึ ้นจานวน 1,701 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
สินทรัพย์เพื่อการผลิตปิ โตรเลียมของ โครงการซอติก้า โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการ
บงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการนาทูน่า ซี เอ ซึ่งได้ มาจากการซื ้อบริ ษัท Natuna 2 B.V. ใน
เดือนธันวาคม 2556

(2)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมเพิ่มขึ ้นจานวน 131 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
ค่าความนิยมจานวน 112 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ที่ได้ จากการซื ้อบริ ษัท Natuna 2 B.V. ซึ่งเป็ นบริ ษัท

- 28 ในเครื อ Hess Corporation ที่ถือครองโครงการ Natuna Sea A ทาให้ ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่วม
ทุนในโครงการ Natuna Sea A อยู่ที่ 11.5% และการลงทุนเพิ่มในโครงการที่อยู่ในระยะสารวจ
ได้ แก่โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน และโครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
(3)

สิ นทรั พย์ หมุนเวี ยนเพิ่มขึน้ จ านวน 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เพิ่ มขึน้ จากเงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจากกระแสเงินสดรับจากการ
ดาเนินงานและจากการออกหุ้นกู้ สุทธิจากเงินสดจ่ายชาระเพื่อการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม รวมถึงการจ่ายชาระคืนหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน และการจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับครึ่ งปี หลังของปี 2555 และครึ่ งปี แรกของปี 2556 นอกจากนี ้สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึน้
จานวน 26 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และลูกหนี ้บริษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น จานวน 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

สิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นของ ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556
ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลูกหนี บ้ ริ ษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลื อ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการสารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้ บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ สินทรัพ ย์ไม่มี
ตัว ตน-สุท ธิ และค่า ความนิย ม โดยปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 อยูท่ ี่ 1.56 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม 9,844 ล้ านดอลลาร์
สรอ.(เทียบเท่า 323,012 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 918 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 8,926 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 273,409 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่
เป็ นผลสุทธิจาก
(1)

หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 258 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจาก
 หนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ ้นจานวน 193 ล้ านดอลลาร์
สรอ. เนื่องจากผลสุทธิของการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้สกุลเงินบาทจานวน 11,700
ล้ านบาท เทียบเท่าจานวน 373 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
จากหนี ้สินไม่หมุนเวียนมาเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน และในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2556 มี
การจ่ายช าระคืนหุ้น กู้สกุลเงิ น บาทจ านวน 5,000 ล้ านบาท เที ยบเท่า 166 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ.
 ภาษีเงินได้ ค้างจ่ายเพิ่มขึ ้น 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและ
ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ ้น

- 29  ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายลดลง 73 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายใน
การก่อสร้ างสินทรัพย์เพื่อการผลิตของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม
(2)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 660 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
 ประมาณการหนี ้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียมที่เพิ่มขึ ้น 363
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ของโครงการบงกช
 หุ้นกู้เพิ่มขึ ้นจานวน 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในเดือน
กันยายน ปี 2556 สุทธิกบั การลดลงของหุ้นกู้ จากการจัดประเภทรายการหุ้นกู้สกุล
เงินบาท จานวน 11,700 ล้ านบาท เทียบเท่าจานวน 373 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่มี
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ไปแสดงอยู่ในหนี ้สินหมุนเวียน (ส่วนของหนี ้สินระยะยาว
ที่ ถึ ง ก าหนดช าระภายในหนึ่ ง ปี ) และการซื อ้ คื น หุ้ นกู้ บางส่ ว นจากหุ้ นกู้ ไม่ มี
หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์อายุ 30 ปี จานวน 10 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ของบริ ษัทพีที
ทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP CIF)

(3)

หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น 136 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่เกิดจากหนี ้สินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2556 และจากการซื ้อ
หุ้นบริ ษัท Natuna 2 B.V. ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อ Hess Corporation ที่ถือครองโครงการ
Natuna Sea A

(4)

ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิตเพิ่มขึ ้น 118 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
โครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 และโครงการซอติก้า
โครงสร้ ำงเงินทุนบริษัทฯ
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
ปตท.สผ. ได้ ดาเนิน “โครงการกู้เงินระยะสันของ
้
ปตท.สผ.” โดยการออกและเสนอขาย

ตัว๋ แลกเงินระยะสันในประเทศไทยให้
้
กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไป ซึ่งการออกตัว๋ แลกเงิน
ระยะสันดั
้ งกล่าวอยู่ในวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) จานวน 50,000 ล้ านบาทที่

- 30 ได้ รับอนุมตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนพฤศจิกายน
2553
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีตวั๋ แลกเงินคงค้ าง
หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ปตท.สผ. ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและ
ไม่ด้อยสิทธิอายุ 5 ปี จานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.707 ต่อปี
แก่นกั ลงทุนสถาบันในต่า งประเทศ หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้จาก Standard
and Poor's และ Moody's ที่ระดับ BBB+ และ Baa1 ตามลาดับ โดยเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้ใน
ครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ นาไปใช้ เพื่อการพัฒนาโครงการสารวจและผลิตต่าง ๆ รวมถึงใช้ ในกิจการทัว่ ไป เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
การออกหุ้นกู้ดงั กล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจานวน 83,400 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2553
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 และวันที่ 10 ตุลาคม 2556 บริ ษัทพีทีทีอีพี แคนาดา
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP CIF) ได้ ซื ้อคืนหุ้นกู้จานวน 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
จากหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์ อายุ 30 ปี จานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา อัตรา
ดอกเบี ย้ คงที่ ร้ อยละ 6.35 ต่ อ ปี ที่ อ อกและเสนอขายในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 และบริ ษั ท ฯ ได้
ดาเนินการยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อคืนดังกล่าวแล้ ว
หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ำยทุน
ไม่มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนในปี 2556
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้แบบสินเชื่อหมุนเวียน
(Revolving Credit) ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์ จานวน 20,000 ล้ านบาท สัญญาเงินกู้นีม้ ี
ระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้ 5 ปี และมีอตั ราดอกเบี ้ยในช่วง 5 ปี แรกเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวที่ THBFIX
บวกร้ อยละ 1.10 ต่อปี ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้หากมียอดเงินกู้คงค้ า ง ผู้ก้ แู ละผู้ให้ ก้ อู าจ

- 31 ตกลงให้ เปลี่ยนเงินกู้คงค้ างเป็ นหนี ้เงินกู้ระยะยาว (Term loan) อายุ 5 ปี ได้ วงเงินกู้นี ้จะนาไปใช้ ใน
กิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ
การทาสัญญากู้เงินดังกล่าวอยูใ่ นวงเงินคงเหลือจานวน 68,250 ล้ านบาทที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มียอดเงินกู้คงค้ าง
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จากัด (PTTEPO) ได้ ลง
นามใน Amendment Deed สาหรับสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 วงเงินกู้ 500
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 วงเงินกู้ 75 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา เพื่อขยายระยะเวลาการใช้ คืนเงินกู้จากเดิมสิ ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2558 และ
เดือนธันวาคม 2558 เป็ นเดือนพฤศจิกายน 2560 และเดือนธันวาคม 2560 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 575 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ภำระผูกพันและกำรคำ้ ประกัน
สัญญาเงินกู้
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาให้ ก้ ยู ืมเงินประเภทด้ อยสิทธิแก่บริ ษัท เอนเนอร์ ยี่ คอม
เพล็กซ์ จากัด (EnCo) ในวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,250 ล้ านบาท สัญญาให้ ก้ ยู ืมเงินมีอายุ 13 ปี 6 เดือน นับจาก
วันที่ 2 เมษายน 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินให้ ก้ คู งค้ างสิ ้น 580 ล้ านบาท
การค ้าประกันเงินกู้ยืม
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกันเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
ของบริ ษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อิ นเวสท์เมนต์ จากัด (PTTEPO) เป็ นวงเงินรวมทัง้ สิน้ 575 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

- 32 บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกันเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
ของบริ ษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP CIF)เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 475
ล้ านดอลลาร์ แคนาดา
การค ้าประกันหุ้นกู้
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกันหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ
บริ ษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP AIF) เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 700
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการค ้าประกันหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ
บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP CIF)เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,190 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
กำรลงทุนระยะสัน้ ในกองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง
บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในกองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่งเพื่อเป็ นการบริ หารสภาพ
คล่องส่วนเกินระยะสัน้ โดยมีนโยบายการลงทุนครัง้ ละไม่เกิน 1 ปี และมีมลู ค่าการลงทุนรวม ณ ระยะเวลา
ใดเวลาหนึง่ รวมกันไม่เกิน 5 ล้ านบาท โดยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้ น ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เป็ นดังนี ้
บาท
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

4,800,000

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

100,000

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด

100,000
กระแสเงินสด

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับ
สุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 3,675 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจากเงินสดรับ
จากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จา่ ยและภาษีเงินได้
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 2,906
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ น

- 33 (1) การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน จานวน
2,666 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ นการลงทุน ในโครงการซอติ ก้ า โครงการบงกช
โครงการอาทิตย์ และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
(2) เงินสดจ่ายซื ้อหุ้นบริ ษัท Natuna 2 B.V. ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อ Hess Corporation ที่ถือครอง
โครงการ Natuna Sea A จานวน 266 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สุทธิกับเงินสดคงเหลือในบริ ษัท
Natuna 2 B.V. จานวน 25 ล้ านดอลลาร์ สรอ. รวมเป็ นกระแสเงินสดจ่าย 241 ล้ านดอลลาร์
สรอ.
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 704
ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลสุทธิจาก
เงินสดจ่าย
- เงินปั นผลจ่าย จานวน 783 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- ชาระคืนหุ้นกู้ จานวน 176 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- ชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม / หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน จานวน 174 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ จานวน 62 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- ชาระต้ นทุนทางการเงิน จานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เงินสดรับ
- การออกหุ้นกู้ จานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จานวน 2,357 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่
31ธันวาคม 2555 ซึง่ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,292 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

2.3

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่ อกำรดำเนินงำน

ภาพรวมของสถานการณ์ราคาน ้ามันในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ยังคงมีความ
ผันผวนจากหลายปั จจัย โดยราคาน ้ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 4 มีระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 105.42 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์ เรล ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 105.95 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล และ
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ราคาเฉลี่ย 107.49 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล สาหรับราคาเฉลี่ย
น ้ามันดิบดูไบในปี 2556 อยู่ที่ 105.04 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล ซึง่ ปรับลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2555
ที่ 109.02 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล

- 34 สถานการณ์ความรุนแรงในซีเรี ยและอียิปต์ที่ผ่อนคลายลงช่วงปลายปี 2556 ช่วย
ลดความกังวลต่ออุปทานน ้ามันที่ออกสู่ตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามันดิบมีความผันผวนระหว่าง
ไตรมาสที่ 4 ซึง่ เกิดจากความกังวลวิกฤติเพดานหนี ้สหรัฐฯ ความไม่สงบในลิเบีย ประกอบกับการเจรจาเพื่อ
หาทางออกสาหรับปั ญหานิวเคลียร์ อิหร่านที่ไม่มีข้อสรุปที่ชดั เจน ทาให้ เกิดความผันผวนต่อราคาน ้ามันดิบ
ระหว่างไตรมาส ซึ่งภายหลังการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ อิหร่านประสบความสาเร็ จจึงทาให้ เกิด
ความคาดหวังด้ านกาลังการผลิตน ้ามันจากอิหร่านที่จะเข้ าสูร่ ะบบในอนาคต
ทังนี
้ ้ยังคงมีปัจจัยอื่นที่อาจผลักดันราคาน ้ามันดิบให้ มีความผันผวนทังในแง่
้
บวก
และแง่ลบในปี 2557 ได้ แก่ การที่อิหร่าน อิรัก และลิเบีย มีแผนที่จะเพิ่มการผลิตเข้ ามา ประกอบกับสหรัฐ
ผลิตน ้ามันได้ เพิ่มขึ ้นมากจากเทคโนโลยีขดุ น ้ามันจากชันดิ
้ นดานอาจก่อให้ เกิดอุปทานส่วนเกินในระบบ
ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง และเหตุการณ์ความรุนแรงในซูดาน
ใต้ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกน ้ามัน นอกจากนี ้ปั จจัยการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจยุโรป แนวโน้ ม
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่สงู ขึ ้น และปั จจัยจากการที่คา่ เงินสกุลท้ องถิ่นประเทศผู้นาเข้ าน ้ามันอ่อนตัว
เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น ้ามันในประเทศผู้นาเข้ า
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามันยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงได้
มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจและความต้ องการพลังงานอย่างใกล้ ชิด และมีแนวทางในการบริ หารงานเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี ้
ด้ ำนกำรตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรพลังงำนของประเทศ ปตท.สผ.มีอตั รา
การผลิตเฉลี่ยตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2556 เท่ากับ 329,471 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ซึ่ง
สูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการผลิตเฉลี่ยตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2555 ที่เท่ากับ 313,972
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน สาหรับในไตรมาสที่ 4 ปตท.สผ. มีอตั ราการผลิตเฉลี่ย 327,617 บาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ซึง่ ใกล้ เคียงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการผลิตในไตรมาสก่อนหน้ าเฉลี่ย 327,127
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อ วัน ความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศโดยกระทรวงพลังงาน เดือน
ตุลาคม 2556 ประเทศไทยมีความต้ องการใช้ พลังงานรวมทังสิ
้ ้นราว 2 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อ
วัน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที่ 1.97 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อ เพิ่มขึ ้นราว
ร้ อยละ 1.5 โดยปั จจัยหลักมาจากความต้ องใช้ พลังงานเพื่อใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทังนี
้ ้
กระทรวงพลังงานได้ กาหนดนโยบายและทิศทางพลังงานในปี 2556 - 2557 โดยเน้ นความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาพลังงานที่มีอยู่เพื่อความมัน่ คงทางพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่ออนาคต อาทิ
การผลิ ตเอทานอล ไบโอพลาสติก และไบโอดีเซล นโยบายส่ง เสริ ม การอนุรักษ์ พลังงานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และการปรับโครงสร้ างราคาพลังงานให้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริง

- 35 ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ได้ มี การทบทวนแผนการจัดหาและพัฒ นาการผลิตให้ มี ความ
สอดคล้ องกับความต้ องการพลัง งานที่ สูง ขึน้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ โดยมี การประสานงานกับผู้ซื อ้ และ
หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ ยวข้ องเพื่อร่ 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
ภาพรวมตลอดทังปี
้ 2556 ปตท.สผ. ได้ รับผลประเมินมีความเป็ นเลิศที่สดุ ในกลุ่มปตท. อีกทังได้
้ รับรางวัล
Center of Excellence Awards ประจาปี 2556 จากกลุ่มปตท. ในด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้ อม (SSHE) และ ด้ านการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management)
ในช่วงไตรมาส 4 ที่ผา่ นมา ปตท.สผ. ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อขับเคลื่อน
สู่ความเป็ นเลิศ (PTTEP Operational Excellence Committee)ขึ ้นอย่างเป็ นทางการเป็ นครัง้ แรก โดยมี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่กลุ่มงานโครงการในประเทศเป็ นประธานคณะกรรมการ นอกจากนัน้ ปตท.สผ.
ยังเข้ าร่วมประชุม Operational Excellence และ OpEx Transformation Project กับกลุ่มปตท. เพื่อ
กาหนดทิศทางเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ร่วมกันในด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและบริ หารต้ นทุนในการ
ดาเนินงาน โดยมุ่งเน้ นให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางสอดคล้ องกับแผนของกลุ่มปตท. เพื่อ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านตามแบบ Operational Excellence อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ด้ านการบริ หารต้ นทุนในการดาเนินงาน บริ ษัทฯได้ ดาเนินการตามนโยบายการ
บริ หารจัดการด้ าน Supply Chain ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและโปร่ งใส ในปี 2556 ได้ มีการ
ดาเนินงานโครงการ Supply Chain Plus ซึ่งสามารถลดต้ นทุนได้ 14.65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เกินกว่า
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ คือ 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยผลของความสาเร็ จนี ้มาจากการดาเนินการตามกลยุทธ์
ด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง และกลยุทธ์ทางด้ าน Logistics เช่น
-

การจัดซื ้อสินค้ าจากประเทศที่เป็ น Low Cost Country (LCC)

-

การจัดทา Price Agreement กับสินค้ าที่มีความต้ องการในปริมาณสูง
เพิ่มเติม
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การใช้ กลยุทธ์ในการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ เข้ ากับสถานการณ์และความผันผวน
ของตลาดในปั จจุบนั เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองและทาให้ ได้ มาซึง่ สินค้ า
และบริการที่มีราคาเหมาะสมมากที่สดุ

-

การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้ าให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น (Inventory
Optimization) เพื่อช่วยลดต้ นทุนการจัดเก็บ และลดปริมาณสินค้ าคง
คลัง เป็ นต้ น

-

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ าน Logistics โดยการควบคุมและ
บริหารจัดการไม่ให้ เกิดการ Delay ของ Vessel และความแม่นยาในการ
จัดส่งสินค้ าที่เหมาะสม

ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. ได้ ปรับปรุงระเบียบจัดหาใหม่เพื่อให้ กระบวนการจัดหาสอดคล้ อง
และเป็ นไปตามกฎหมายของ ป.ป.ช. อีกทังยั
้ งได้ ประกาศใช้ แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดซื ้อสีเขียว (Green
Procurement) ซึง่ มุง่ เน้ นการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีสินค้ าและ
บริการจานวนทังสิ
้ ้น 72 รายการ ครอบคลุมสินค้ าและบริ การประเภทเครื่ องเขียน อุปกรณ์

IT

เครื่ องใช้ ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้ าง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด อะไหล่ชิ ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอื่นๆ
รวมทังการปรั
้
บปรุงกระบวนการจัดหาของบริษัทให้ มีความรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อความต้ องการใน
การดาเนินงานได้ ดียิ่งขึ ้น
ด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำนำ้ มัน ปตท.สผ. ได้
ทาอนุพนั ธ์ประกันความเสี่ยงราคาน ้ามันสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริ ษัท เพื่อป้องกันความผัน
ผวนของราคาน ้ามัน และมีการติดตามความคืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจส่งผล
กระทบต่อราคาน ้ามันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัทฯได้ เล็งเห็นและติดตามสถานการณ์ตา่ งๆอย่างใกล้ ชิด พร้ อม
กับได้ ทาแผนจ าลองสถานการณ์ ร าคานา้ มันดิบ ที่ ระดับราคาต่างๆ และสร้ างแผนรองรั บ เพื่ อ บรรเทา
ผลกระทบที่จะได้ รับหากเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ด้ ำนกำรพั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถขององค์ กร ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญเร่งด่วนในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการขยายธุรกิจไป
ในต่างประเทศทัว่ โลกที่นบั วันยิ่งมีความท้ าทายมากขึน้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้ าง
และพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศ (Center of Excellent หรื อ COE) โดยได้ มีการวางแผนงานที่ชดั เจน
มุง่ เน้ นการสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ใน 7 ด้ านหลักที่มีความสาคัญและสอดคล้ องกับทิศทางและแผนกล
ยุทธ์ในการเติบโตแบบก้ าวกระโดด อันได้ แก่ การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีเชิงลึกใน
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และ (5) ด้ าน Unconventional รวมไปถึง (6) การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการ Merger and
Acquisition (M&A) และ (7) การส่งเสริ มด้ าน Health Security and Environment ซึ่งในขณะนี ้อยู่ใน
ขันตอนการก
้
าหนดเป้าหมายในแต่ละปี และจัดทาแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับเป้ามายที่ได้ กาหนด
ไว้ อีกทังได้
้ ริเริ่ มการจัดตัง้ Technology Center ซึ่งจะเป็ นศูนย์กลางในการค้ นคว้ าเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของทังองค์
้ กรและบุคลากร ซึ่งจะเริ่ มศึกษาเรื่ อง Conceptual Design ในปี
2557
ด้ ำ นควำมปลอดภั ย มั่ นคง อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อม (SSHE)
ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการก้ าวสู่การเป็ นองค์กรซึ่งปราศจากเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขันหยุ
้ ดงาน
ภายในปี 2556 (Lost Time Injury free organization by 2013) โดยผ่านการบริ หารจัดการด้ านความ
ปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมที่มีประสิทธิภาพ
เมื่ อ สิ น้ สุดไตรมาสที่ 4 อัตราการเกิ ด อุบัติเหตุ ที่มี การบาดเจ็ บถึง ขึน้ หยุด งาน
(LTIF) เท่ากับ 0.18 และ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
(TRIR) เท่ากับ 1.12 ซึ่งหาก
ปตท.สผ. สามารถรักษาผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยไว้ ในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้
สถิติ LTIF และ TRIR ของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับ Top Quartile เมื่อเทียบกับบริ ษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคม
ผู้ผลิตน ้ามันและก๊ าซนานาชาติ (OGP) สาหรับประจาปี 2556 ซึ่งจะประกาศผลในปี 2557 สาหรับอัตรา
การรั่วไหลของ Hydrocarbonและสารเคมี (Spill rate) ของ ปตท.สผ. มีคา่ เท่ากับ 2.92 ตันต่อล้ านตันผลิต
ซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานของ OGP ที่อยู่ในระดับ 7.94 ตันต่อล้ านตันผลิต นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ ริเริ่ ม
โครงการรณรงค์เพื่อการลดอุบตั ิเหตุ โดยในไตรมาสที่ 4 ได้ เปิ ดตัวเกมส์ Safety Rush - Life Saving
Interactive Animation ผ่าน SSHE Facebook, Appstore และ SSHE intranet ซึ่งเป็ นเกมส์ที่ได้ จาลอง
เหตุการณ์ตา่ งๆในการขับขี่ยานพาหนะ โดยผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น เกมส์ชดุ นี ้
เป็ นส่วนหนึ่ง ของโครงการรักษ์ ชีวิต หรื อ Life Saving Program เพื่ อให้ พ นักงาน ผู้รับเหมา และ
บุคคลภายนอกได้ ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นขณะขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงเป็ นการให้ ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบตั ติ นอย่างปลอดภัยฯ ขณะใช้ รถใช้ ถนน
ปตท.สผ.

ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการสื่อสารด้ านความปลอดภัยให้ กบั

พนักงานในทุกระดับ โดยบริ ษัทฯได้ มีการสื่อสารเตือนภัย ในเรื่ องความปลอดภัยตามสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยง ทังจากภั
้
ยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรค และเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่อาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการปฎิบตั งิ าน ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ได้ มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนภัย (SSHE
Alerts) ทังในระดั
้
บของพนักงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ปฏิบตั งิ านและพนักงาน ปตท.สผ. โดยรวม อาทิ ประกาศ

- 38 เตือนสถานการณ์ด้านความมัน่ คงจังหวัดสงขลา ประกาศเตือนด้ านความมัน่ คงในช่วงการชุมนุมประท้ วง
สาหรับในพื ้นที่กรุงเทพฯ
กำรบริ หำรกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน (SD) สาหรับการบริ หารการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน และเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทังใน
้
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมตามหลักสากล โดยในปี 2556 ปตท.สผ. ทารายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนของปตท.สผ. ประจาปี 2555 ซึ่งได้ รับการจัดอันดับให้ อยู่ใน GRI Application Level A+ โดย
GRI หรื อ Global Reporting Initiative เป็ น มาตรฐานการจัดทารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัท ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อความโปร่ งใส
และสร้ างความเชื่อมัน่ ในการรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ ถือเป็ นครัง้ แรกที่รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของบริษัทฯได้ รับการรับรองในระดับสูงสุดของข้ อกาหนด
นอกจากนี ้เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ขององค์กรในเรื่ องของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยเฉพาะปั ญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวะโลกร้ อนนัน้ ปตท.สผ. ได้ มีการกาหนด
เป้าหมายในการลดปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกจากการดาเนินโครงการต่างๆของบริ ษัทฯ ซึ่งในปี 2556 ผลการ
ดาเนินงานลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของบริ ษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 3.51 โดยสามารถลดการปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกได้ เกินเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ร้อยละ 3 นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ ให้ ผ้ ตู รวจประเมินภายนอก มา
ทาการสอบทานบัญชีก๊าซเรื อนกระจกของปตท.สผ. เพื่อเพิ่มความถูกต้ องในการรายงานบัญชีก๊าซเรื อน
กระจกให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน ISO 14064-1
อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมการประเมินดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI- Dow
Jones Sustainability Index) เป็ นครัง้ แรกในปี 2556 และได้ รับการประเมินจาก DJSI World Universe
สาขาอุตสาหกรรมผลิ ตนา้ มันและก๊ าซ ให้ อยู่ในอันดับที่ 21 จากทัง้ หมด 123 บริ ษัท โดยมี คะแนนอยู่
15 เปอร์ เซ็นต์แรกของบริ ษัทที่เข้ าร่วมการประเมิน CDP (Carbon Disclosure Project) และ DJSI (Dow
Jones Sustainability Index)
สาหรับไตรมาสที่ 4 ปตท.สผ. เป็ น 1 ใน 7 บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และฮ่องกงจาก CDP Asia Ex-Japan Climate Change Reporting ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ รับรางวัล Second Best Year-on-Year Disclosure Score Change in the
Region for CDP Asia Ex-Japan Climate Change Reporting ในเรื่ องของการปรับปรุงผลการรายงาน
ยอดเยี่ยมในในปี ที่ผา่ นมา เกี่ยวกับด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

- 39 ยิ่งไปกว่านัน้ โครงการเอส 1 ณ แหล่งผลิตปิ โตรเลียมเสาเถียร-เอ จ. สุโขทัย ที่
สามารถนาก๊ าซส่วนเกิ นจากกระบวนการผลิ ตปิ โตรเลี ยมที่ ปกติถูกเผาทิง้ มาใช้ ป ระโยชน์ ในการเป็ น
พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งโครงการนี ้จะทาให้ สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกคิดเป็ นคาร์ บอน
เครดิต ได้ ป ระมาณ 26,000 ตัน ต่อ ปี ปตท.สผ. จึง ได้ รั บ การขึน้ ทะเบี ย นภายใต้ Executive Board
ของ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ในกลไกการพัฒนาที่
สะอาด หรื อ Clean Development Mechanism (CDM) เพื่อมีสิทธิ์ ในการซื อ้ ขายคาร์ บอนเครดิตใน
ตลาดโลก ซึง่ ถือเป็ นโครงการแรกในธุรกิจก๊ าซและน ้ามันของประเทศไทย
ด้ ำนควำมรั บผิดชอบต่ อสังคม (CSR) ปตท.สผ. ยังคงดาเนินโครงการและ
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2556 ที่
ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ ริเ ริ่ ม ดาเนินโครงการปตท.สผ. ปลูกป่ าลดภาวะโลกร้ อน โดยได้ ทาการปลูกและ
บารุงรักษาป่ าเนื ้อที่ 50,000 ไร่ในพื ้นที่ 30 จังหวัด และดาเนินโครงการฟื น้ ฟูป่าเพื่อการเรี ยนรู้ เชิงนิเวศน์
สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรม
ป่ าไม้ แ ละมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โครงการ ปตท.สผ. รั กษ์ ม รดกไทย มรดกโลก โดยสนับ สนุน
งบประมาณในการซ่อมแซมศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ และร่วมกับศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
ห้ วยขาแข้ งเปิ ดตัวโครงการหลักสูตรท้ องถิ่นเสือโคร่ งศึกษา ตลอดจนริ เริ่ มโครงการ ปตท.สผ. ร่วมใจรักษ์
โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อสังคมของพนักงาน โดยได้ จดั กิจกรรม PTTEP GREEN UP เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ผ่านกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ป่า โดยมีผ้ บู ริหาร พนักงานและครอบครัว ร่วมกิจกรรม จานวน 2,163 คน
ส าหรั บ ในพื น้ ที่ ป ฏิ บัติก าร ปตท.สผ. ได้ เพิ่ ม โอกาสทางการศึกษาอันเป็ นการ
นาไปสู่การพัฒนาบุคลากรในอนาคต โดยในปี 2556 ได้ มอบทุนการศึกษาจานวน 761 ทุน แก่นกั เรี ยนใน
5 จังหวัดได้ แก่จงั หวัด สุพรรณบุรี ชุมพร ระนอง นครศรี ธรรมราช และสงขลา อีกทังได้
้ สนับสนุนกิจกรรม
หนูรักกีฬากับ ปตท.สผ. ให้ กบั โรงเรี ยนในเครื อข่าย ปตท.สผ. ใน 3 จังหวัด ได้ แก่จงั หวัด ชุมพร สุพรรณบุรี
และสงขลา นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ให้ การสนับสนุนทางด้ านการฟื ้นฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงการส่งเสริ ม
อาชี พให้ กับชุม ชนในอี กหลายโครงการ เช่น โครงการปะการั งเที ยมในอาเภอหลัง สวน อาเภอทุ่งตะโก
โครงการทิง้ ปะการังเชือกที่อ่าวชุมพร โครงการบ้ านของปลา ซึ่งเป็ นโครงการจมเรื อประมงเก่าเพื่อสร้ าง
แหล่งอาศัยของสัตว์น ้า โครงการธนาคารปู ในพื ้นที่จงั หวัดชุมพร ส่วนในจังหวัดสงขลามีโครงการเพาะฟั ก
พันธุ์ลูกปู คืนสู่ธรรมชาติ ในอาเภอสิงหนคร รวมถึงโครงการอุทยานการเรี ยนรู้ สงขลา (PTTEP Smart
Center) ซึ่งเป็ นโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย สงขลา สร้ างอุทยานการเรี ยนรู้ สงขลา เพื่ อกระตุ้นให้ เยาวชนรักการอ่านหนังสือเพื่ อเป็ นพืน้ ฐาน
สาคัญในการเรี ยนรู้ในอนาคต

