2. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2555
2.1

ผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินธุรกิจ ปี 2555

ภาพรวมของเศรษฐกิจ โลกตลอดปี 2555 นัน้ มีการชะลอตัวอย่ างต่อเนื่ อง โดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการณ์วา่ จะมีการขยายตัวทังปี
้ ราวร้ อยละ 3.3 ซึ่งลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2554 ที่ร้อยละ 4 อันเนื่องจากปั ญหาหนีส้ าธารณะของสหภาพยุโรป ที่ถึงแม้ จะมีมาตรการใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากมาย อาทิ การจัดตังกองทุ
้
น European Stability Mechanism (ESM)
เพื่อให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิ นแก่ป ระเทศสมาชิ ก หรื อการที่ธนาคารกลางยุโรปเข้ าไปซือ้ พันธบัตร
รัฐบาลเพื่อลดต้ นทุนทางการเงินของประเทศที่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจ
ยุโรปยังคงอยู่ในภาวะถดถอยและยังไม่มีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัวที่ชัดเจน ส่วนเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริ กา ยังคงมี
ความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสําคัญจากปั ญหาหน้ าผาการคลัง (Fiscal Cliff) อันประกอบไปด้ วย
การหมดอายุลงของมาตรการลดภาษี และการตัดค่าใช้ จ่ายภาครัฐ เนื่ องมาจากประสบปั ญ หาภาระหนี ้
สาธารณะชนเพดาน ทําให้ ตลาดโลกเกิดความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกทัง้ เศรษฐกิจ
จีนที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากการหดตัวของอุปสงค์ของตลาดทังภายในและต่
้
างประเทศ ซึ่งเป็ นเรื่อง
ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด
ในส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศปี 2555 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ในปี 2555 ทังปี
้ อยู่ที่ร้อยละ 5.9 ซึ่งดีขึ ้นกว่าปี 2554 ที่ผ่านมา เนื่องจากปั ญหาข้ อจํากัดในภาคการผลิตที่
เริ่มคลี่คลายลงตามลําดับ ประกอบกับอุปสงค์ภาคเอกชนทังการบริ
้
โภค และการลงทุนที่สามารถฟื ้นตัวขึ ้น
หลังการเร่งตัวเพื่อฟื น้ ฟูความเสียหายชดเชยผลกระทบจากนํ ้าท่วม รวมทัง้ ภาคบริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเข้ ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งขยายตัวเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ นโยบายของ
ภาครัฐ เช่น การเพิ่มรายได้ แรงงานรายวันและเงินเดือนข้ าราชการ การรับจํานําข้ าวเปลือก โครงการรถยนต์
คันแรก โครงการบ้ านหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษี เงินได้ นิติบุคคล ยังมีส่วนสนับสนุนการใช้ จ่าย
ภายในประเทศ อีกทัง้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอาเซียนที่กําลังตื่นตัวเรื่ องการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 นัน้ ถือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่
ดึงดูดนักลงทุนให้ เข้ ามาลงทุนเพิ่มมากขึ ้นจากการเตรียมความพร้ อมและพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของแต่
ละประเทศ

-2อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจโลกและราคานํ ้ามันในตลาดโลกในปี 2556 ยังมีความ
ผันผวนและมีความไม่แน่นอนจากหลายปั จจัยซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย อาทิการชลอตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศของจี น และอิน เดี ย นโยบายทางการเงิ น ต่างๆของกลุ่มประเทศที่ กํ าลังฟื ้น ฟูเ ศรษฐกิ จ เช่น
สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ ซึ่งจะมีผลต่อค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่าขึ ้นเนื่องจากการไหลเข้ าของเงินทุนต่างประเทศ
เป็ นต้ น
อนึ่ง ในปี 2555 ปตท.สผ.ได้ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ และราคานํา้ มัน อย่างใกล้ ชิด
และทบทวนแผนการดําเนินงาน ตลอดจนแผนการลงทุน ให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
ด้ านการสารวจ ปตท.สผ. ได้ ดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการต่างๆทัง้ ใน
ประเทศไทยและโครงการต่างประเทศอย่ า งต่อเนื่ อ ง เพื่ อประเมิน ศัก ยภาพและเพิ่ ม ปริ มาณสํ ารอง
ปิ โตรเลียมของโครงการ โดยในปี 2555 ปตท.สผ. มีการดําเนินกิจกรรมสํารวจในโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย เสร็ จ สิ น้ การสํ า รวจคลื่ น ไหว
สะเทือนสามมิติและการเจาะหลุมประเมินผล Maple-2 ในแหล่ง Cash-Maple ซึ่งตังอยู
้ ่ในทะเลติมอร์
ประเทศออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมปี 2555 โดยพบก๊ าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากหลุม Cash-2 ที่ขดุ ไปเมื่อ
ปลายปี 2554 โดยมีอตั ราการไหลของก๊ าซธรรมชาติประมาณ 30 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และคอนเดนเสท
696 บาร์เรลต่อวัน ขณะนี ้อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์ของแหล่ง
โครงการพม่ าเอ็ม 3 และ เอ็ม11 ซึ่งตังอยู
้ ่ในอ่าวเมาะตะมะ ทางตอน
ใต้ ของเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขณะนีอ้ ยู่ในช่วงขยายระยะเวลาสํารวจ 7 ปี เพื่ อ
ดําเนินการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์โดยมีการเตรียมการเจาะหลุมประเมินผล และในส่วนของแปลงนํ ้า
ลึกเอ็ม 11 ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเจาะหลุมสํารวจ
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ขณะนี ้อยู่ในระหว่างศึกษาและวิเคราะห์
ทางธรณีวิทยาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพ และกําหนดตําแหน่งหลุมสํารวจหลุมที่ 2 (หลุมสํารวจนํ ้าตื ้น)
ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการขุดเจาะในปี 2556
โครงการแอลจีเ รี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ มีแผนการเจาะสํารวจใน
ระยะแรก จํานวน 9 หลุม ดําเนินการเจาะหลุมสํารวจไปแล้ ว 7 หลุม โดยพบนํ ้ามันดิบจํานวน 6 หลุม ขณะนี ้
อยู่ระหว่างการเจาะหลุมสํารวจที่ เ หลื อตามแผนอย่ างต่อ เนื่ องในต้ น ปี 2556 เพื่ อยื น ยัน ศัก ยภาพทาง
ปิ โตรเลียม

-3โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เสร็จสิ ้น Winter Evaluation
Program (WEP) ประจําปี 2554 - 2555 โดยเจาะหลุมประเมินผลแล้ วเสร็จ 161 หลุม และได้ ทําการวัด
คลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ในแหล่ง Leismer, Thornbury และ Hangingstone เพื่อนําข้ อมูล
ไปใช้ ในการประเมินการผลิตของแหล่ง Leismer และประเมินศักยภาพ เพื่อการผลิตของแหล่ง Thornbury
และ Hangingstone ต่อไป
ในไตรมาส 4 ปี 2555 เตรียมงาน Winter Evaluation Program ประจําปี
2555-2556 รวมถึงการวางตําแหน่งของหลุมประเมินผลและกําหนดพืน้ ที่การวัดคลื่นไหวสะเทือน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในแหล่ง Leismer, Corner และ Thornbury โดยมีจํานวนหลุมเจาะที่คาด
ว่าจะเจาะทังสิ
้ ้น 92 หลุม และการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ทังสิ
้ ้น 134 ตารางกิโลเมตร
ด้ านการพัฒนาโครงการ ปตท.สผ. ได้ เร่งพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้ บริ ษัทฯ
สามารถเริ่มการผลิตปิ โตรเลียมได้ ตามแผนการดําเนินการของบริษัทฯ อาทิ
โครงการพี ทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เสร็ จ สิน้ การเจาะหลุมผลิต 3
หลุม และหลุมอัดก๊ าซ (Gas injection well) 1 หลุม ในเดือนกรกฎาคม 2555 และได้ นําเรื อ FPSO เข้ าสู่
แหล่งมอนทาราในเดือนพฤศจิกายน 2555 ขณะนีไ้ ด้ ดําเนินงานเชื่อมต่อและทดสอบระบบ และเตรี ยม
ความพร้ อมสําหรับการผลิต
ส่วนการดําเนินการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกัน ภัยนัน้
นับตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงสิ ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนทัง้ สิ ้น 212 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) และอยู่ระหว่างการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือต่อไป
โดยมีความคืบหน้ าเป็ นลําดับ
สําหรับการเรียกร้ องค่าชดเชยจากเหตุการณ์นํา้ มันรั่วไหลจากแหล่งมอน
ทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนัน้ บริษัทฯยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการที่จะ
พิสจู น์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตอ่ ไป
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จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ได้ มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Operating Agreement) กับ Myanmar Oil and
Gas Enterprise (MOGE) โดย MOGE เข้ าถือสัดส่วนร้ อยละ 20 ในโครงการซอติก้า ซึ่งเป็ นไปตามสัญญา
Production Sharing Contract ทัง้ นี ้ ปตท.สผ.อ. ถือสัดส่วนร้ อยละ 80 และยังคงเป็ นผู้ดําเนินการใน
โครงการนี ้ต่อไป ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการดําเนินงานก่อสร้ างแท่นผลิตหลัก งานก่อสร้ างแท่นหลุมผลิตและ
โครงข่ายท่อส่งก๊ าซธรรมชาติระหว่างแท่น งานก่อสร้ างท่อส่งก๊ าซธรรมชาตินอกชายฝั่ งทะเล งานก่อสร้ าง
ท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ และอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้ องบนบก ซึ่งมีความคืบหน้ ากว่าร้ อยละ 63 โดยบริ ษัทฯ
คาดว่าจะจัดส่งก๊ าซธรรมชาติได้ ภายในต้ นปี 2557
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ในปี 2555 มีเป้าหมายในการ
เจาะหลุมผลิต ทัง้ หมด 4 หลุม เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมผลิตไปแล้ วจํานวน 3 หลุม พบอัตราการไหลของ
นํ ้ามันดิบ 4,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะนี ้อยู่ระหว่างเจาะหลุมผลิตที่ 4 และอยู่ระหว่างการดําเนินงานก่อสร้ าง
กระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง (EPC1) และงานก่อสร้ างที่พกั อาศัย และสาธารณูปโภค (EPC2) ใน
พื ้นที่พฒ
ั นา ทังนี
้ ้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ ภายในปี 2557
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ในส่วนของแหล่ง Corner ได้
มีการขยายเวลาการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับแผนพัฒนาและงบประมาณโดยรวม เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการก่อสร้ างอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต โดยคาดว่าจะมีการทํา Final
Investment Decision (FID) ในปี 2556 และเริ่มการผลิตได้ ภายในปี 2559
โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน บริษัท PTTEP Africa
Investment Limited หรือ PTTEP AI (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ประสบความสําเร็จในการซื ้อบริษัท Cove
ในเดือนสิงหาคมปี 2555 ทําให้ PTTEP AI มีสดั ส่วนในการร่วมทุนร้ อยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก โรวูม่า
ออฟชอร์ แอเรีย วัน โดยมีบริษัท Anadarko เป็ นผู้ดําเนินการ
โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรี ย วัน เป็ นแหล่งก๊ าซธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ ในประเทศโมซัมบิก ซึ่งได้ มีการสํารวจและค้ นพบก๊ าซธรรมชาติแล้ ว โดยคาดว่าจะมีปริ มาณ
สํารอง (Resources) กว่า 65 ล้ านล้ านลูกบาศก์ฟุต (Trillion Cubic Feet - TCF) และมีศกั ยภาพในการ
พัฒนาไปสูก่ ารผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) หลังจากที่ PTTEP AI ได้ เข้ าเป็ นผู้
ร่วมทุน ทางโครงการฯ ได้ มีค วามคืบ หน้ าที่ สําคัญ ในการพัฒนา โดยกลุ่มบริ ษัทร่วมทุนได้ จัดจ้ างบริ ษั ท
รับเหมาเพื่อให้ ออกแบบทางวิศวกรรม (Front End Engineering Design: FEED) 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการ
ก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลวบนบก และด้ านการติดตังอุ
้ ปกรณ์การผลิตและท่อส่งก๊ าซนอก
ชายฝั่ ง
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ออฟชอร์ แอเรี ย วัน ได้ ทําข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น (HOA: Heads of Agreement) กับ บริ ษั ท Eni ซึ่งเป็ น
ผู้ดําเนินการของโครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออฟชอร์ แอเรีย โฟร์ โดยจะประสานงานในการดําเนินงานพัฒนา
แหล่งก๊ าซฯนอกชายฝั่ ง และร่วมมือกันวางแผนและพัฒนาการก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลวบนบก
ที่เขตอุตสาหกรรม Cape Afugi ในเมือง Cabo Delgado ทางตอนเหนือของประเทศโมซัมบิก

ด้ านการผลิต ปตท.สผ. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากําลังการผลิตใน
ปั จจุบนั และเพิ่มกําลังการผลิตจากโครงการใหม่ๆ อาทิ
โครงการบงกช เมื่อวันที่ 16 มิถุน ายน 2555 แหล่งบงกชใต้ สามารถ
ผลิตก๊ าซธรรมชาติได้ ที่ 320 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันตามที่กําหนดในสัญญาซื ้อ-ขายกับ ปตท. และผลิตคอน
เดนเสทได้ ที่ระดับ 9,000 บาร์ เรลต่อวัน สําหรับแหล่งบงกชเหนือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 สามารถ
สร้ างสถิติการผลิตคอนเดนเสทได้ สงู สุดที่ปริมาณ 25,019 บาร์เรลต่อวัน และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ยัง
เป็ นวันที่แหล่งบงกชเหนือ ประสบความสําเร็จในการผลิตคอนเดนเสทได้ ครบ 100 ล้ านบาร์ เรล โดยในปี
2555แหล่งบงกชเหนือ สามารถผลิตก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 596 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
ดังนัน้ การผลิตก๊ าซธรรมชาติโดยรวมของโครงการบงกชในปั จจุบัน ( ซึ่ง
ประกอบด้ วยแหล่งบงกชเหนือ และแหล่งบงกชใต้ ) จึงมีกําลังการผลิตสูงขึ ้นถึง 900 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
ทําให้ สามารถสนองตอบความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยได้ ถึง 20 %
โครงการเอส1 มีอตั ราการผลิตนํา้ มันดิบสูงสุดอยู่ที่ 35,176 บาร์ เรลต่อ
วันในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งเป็ นสถิติการผลิตนํ ้ามันดิบที่สงู สุดตังแต่
้ โครงการเริ่ มดําเนินการ โดยมีอตั รา
การผลิตนํ ้ามันดิบเฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ประมาณ 28,000 บาร์เรลต่อวัน
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี แหล่ง Leismer มีปริ มาณ
การผลิต Bitumen เฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ที่ประมาณ 15,700 บาร์เรลต่อวัน โดยมีหลุมเพื่อการผลิต
จํานวน 22 คูห่ ลุม (หลุมอัดไอนํ ้าและหลุมผลิต) จาก 4 well pad และปริ มาณบิทูเมนที่ผลิตตังแต่
้ เริ่ มต้ น
การผลิต รวม 9 ล้ านบาร์ เรลในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในส่วนของ well pad ที่ 5 นัน้ จะพร้ อมเข้ าสู่
กระบวนการผลิตได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556
ในส่วนของแผนการขยายกําลังการผลิต (Leismer Expansion) ยังคงอยู่
ในขันตอนการวางตํ
้
าแหน่ง well pad และศึกษาในรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะติดตังเพิ
้ ่มเติม เพื่อรองรับ
อัตราการผลิตที่ ขยายเป็ น 40,000 บาร์ เ รลต่อวัน รวมถึ งการเตรี ย มขออนุมตั ิจ าก Energy Resources
Conservation Board (ERCB)
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พัฒนาและหลุมประเมินผลจากแหล่งมูร์ฮาเมียร์และแหล่งใหม่ทางตอนใต้ ของโครงสร้ างชามส์ -อี (ShamsE South) ทําให้ อตั ราการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 เพิ่มสูงขึ ้นจากประมาณ 1,500 บาร์ เรลต่อวัน
เป็ นประมาณ 4,600 บาร์เรลต่อวัน โดยในปี 2555 โครงการโอมาน 44 มีอตั ราการผลิตนํา้ มันดิบและคอน
เดนเสทเฉลี่ ย ประมาณ 2,960 บาร์ เ รลต่อ วัน และก๊ าซธรรมชาติ 42 ล้ านลูก บาศก์ ฟุตต่อวัน และได้
ดําเนินการก่อสร้ างและทดสอบระบบตามมาตรฐานวิศวกรรมของท่อส่งจากหลุมผลิต Shams-9ST ไปยัง
หน่วยผลิตหลักของแหล่ง Shams โดยได้ เริ่มทําการผลิตก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากหลุม Shams9ST เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555
โครงการเวียดนาม 16-1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 แท่นหลุมผลิตที่
2 (Wellhead Platform : WHP-H4) ของแหล่งเทจัก๊ จัง๋ (Te Giac Trang Field) ได้ เริ่มทําการผลิตอย่างเป็ น
ทางการ ทําให้ สามารถเพิ่มการผลิตนํ ้ามันดิบจาก 41,000 บาร์ เรลต่อวันเป็ นประมาณ 55,000 บาร์ เรลต่อ
วัน
ด้ านการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน ปตท.สผ. ได้ มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในด้ านการบริหารและกลัน่ กรองการลงทุน (Portfolio Management) จุดมุง่ หมายเพื่อให้ การลงทุน
มีความเหมาะสมทังในด้
้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการและการบริ หารความเสี่ยง โดยมีการศึกษา
วิเคราะห์ ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่ างสมํ่าเสมอให้ ทัน กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ มีการทบทวนกลุ่ม
ประเทศเป้าหมาย (Focused Countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตามโอกาส ความ
เหมาะสมและให้ สอดคล้ องกับ ทิศ ทางและเป้ าหมายที่ บ ริ ษั ท ตัง้ ไว้ โดยวิเ คราะห์ จากปั จ จัย ต่างๆ อาทิ
ศักยภาพทางปิ โตรเลียม ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กบั ภาครัฐ ความเสี่ยงทัง้ ด้ านการเมือง
และการดําเนินธุรกิจ รวมทังความได้
้
เปรียบในการแข่งขัน
การเข้ าร่ วมทุนในแปลงเอ็ม 11 ในสาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมีย น
มาร์ ของบริษัท Total และ JX NOEX ปตท.สผ.อ. ได้ คดั เลือกบริ ษัท Total E&P Myanmar (Total) และ
บริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar) เข้ าเป็ นผู้ร่วมทุนในแปลง
เอ็ม11 ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 15 ตามลําดับ ทัง้ นี ้ ปตท.สผ.อ. จะยังคงเป็ นผู้ดํา เนินการและถือสิทธิ
การร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 45 ในโครงการนี ้ โดยการเข้ าร่วมทุนดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อได้ รับการอนุมตั ิ
จากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทัง้ นี ้ การสรรหาผู้เข้ าร่วมทุนดังกล่าว เป็ นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์ในการบริหารการลงทุน (Portfolio management) และการบริหารความเสี่ยง
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ปตท.สผ. โดย PTTEP AI (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ ประกาศการทําคําเสนอซื ้อหุ้นสามัญที่ออกแล้ วและ
ยังไม่ได้ ออกทัง้ หมดของบริ ษัท Cove ที่ราคา 240 เพนซ์ (สกุลเงินปอนด์สเตอลิง ) ต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 1,221.4 ล้ านปอนด์สเตอลิง โดยบริษัท Cove มีสินทรัพย์หลักคือ การถือครองสัดส่วนร้ อยละ 8.5
ในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก นอกจากนี ้ Cove ยังถือสัดส่วนร้ อยละ
10 ในแปลงสัมปทาน Rovuma Onshore Area สาธารณรัฐโมซัมบิก และถือสัดส่วนร้ อยละ 10-25 ใน
แปลงสัมปทานนํ ้าลึกอีก 7 แปลงในประเทศเคนยา
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 PTTEP AI ได้ ประสบความสําเร็จในการซือ้
หุ้น บริษัท Cove โดยบรรลุเงื่อนไขตามคําเสนอซื ้อครบถ้ วนแล้ ว และตังแต่
้ วนั ที่ 23 สิงหาคม 2555 PTTEP
AI ได้ เริ่มกระบวนการบังคับซื ้อหุ้นที่เหลืออยู่จากผู้ถือหุ้นของ Cove ที่ยังไม่ได้ ตอบรับคําเสนอซือ้ โดยใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2555 (วันสุดท้ ายของการบังคับซื ้อหุ้น) PTTEP AI มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100
อนึ่ง ในวันที่ 18 กัน ยายน 2555 ตลาดหลัก ทรัพย์ลอนดอน (London
Stock Exchange) ได้ ประกาศยกเลิกการซือ้ ขายหุ้นของบริ ษัท Cove ในตลาดหลักทรัพย์ Alternative
Investment Market (AIM)
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ผลการดาเนินงาน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ.ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
(Thai Financial Reporting Standards: TFRS) และได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ประกาศ
แล้ วแต่มีผลบังคับใช้ ในปี 2556 มาปรับใช้ ก่อน ได้ แก่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งระบุให้ กิจการกําหนดสกุลเงิน
ที่ใ ช้ ใ นการดํ าเนิ น งาน (Functional Currency) รวมถึ งการนํ า IFRS บางฉบับ มาปฏิบัติก่ อน (Early
Adoption) ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ปตท.สผ. ได้ กําหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน (Functional Currency) เป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่ อการนําส่ง
งบการเงินให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า บริ ษัทจํา เป็ นต้ องนําเสนอ
งบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็ นสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใช้ ในการนําเสนองบการเงิน Presentation Currency)
บริษัทฯ วิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรี ยบเทียบรายปี รวมทัง้ วิเคราะห์
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้

-92.2.1 ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบรายปี
หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด
กําไรต่อหุ้นปรับลด

2555
7,021
(3,826)
3,195
5
3,200
(1,354)
1,846
0.55

กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กําไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กาไรสาหรับงวด

1,999
(153)
1,846

หน่วย: ล้ านบาท

2554
2555
2554
5,685 218,137 173,375
(3,072) (118,846) (93,657)
2,613
99,291 79,718
2
145
75
2,615
99,436 79,793
(1,147) (42,120) (35,045)
1,468
57,316 44,748
0.44
17.08
13.48
1,659
(191)
1,468

ผลการดําเนินงาน สําหรับปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิรวม 1,846 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 57,316 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นปรับลด 0.55 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
17.08 บาท) มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น 378 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 26 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กําไรสุทธิสําหรับปี 2554 จํานวน 1,468 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 44,748 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไร
ต่อหุ้นปรับลด 0.44 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 13.48 บาท) ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 21.68
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กําไรสุทธิสําหรับ ปี 2555 จํานวน 1,846 ล้ านดอลลาร์
สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 1,999 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุน
จากรายการ Non-Recurring จํานวน 153 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกําไรจากการ
ดําเนินงานตามปกติสําหรับปี นี ้จํานวน 1,999 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 340 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ที่มีกําไรจากการดําเนินงานปกติที่ 1,659 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ปตท. สผ. และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน (กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ) ต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สําหรับ ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 23.49

- 10 สําหรับปี 2555 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทัง้ สิ ้น 7,021 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เที ย บเท่า 218,137 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ ปี 2554 จํ านวน 5,685 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 173,375 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 1,336 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรือร้ อยละ 24 โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 1,249 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจาก
(1) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สําหรับปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 64.86 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบตามราคานํ ้ามันโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสําหรับปี 2554 ที่ 55.49 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ
(2) ปริมาณการขายเฉลี่ยใน ปี 2555 เพิ่มขึ ้น เป็ น 275,923 บาร์ เรลเทียบเท่านํา้ มันดิบต่อวัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยใน ปี 2554 ที่ 265,047 บาร์ เรลเทียบเท่านํา้ มันดิบต่อวัน
โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากผลสุทธิของ
 โครงการบงกช: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้นจากแหล่งบงกชใต้ ที่
เริ่ มมีการผลิตตามกําหนดในสัญญาซือ้ ขายในเดือนมิถุนายน 2555 อย่างไรก็ตาม แหล่ง
บงกชเหนื อมีป ริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ ลดลงเนื่ องจากมีก ารหยุดผลิ ต ในระหว่า ง
ปี 2555
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายนํา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นใน ปี 2555 เนื่องจากมีการเร่ง
การผลิตจากหลุมใหม่จํานวน 8 หลุม ในขณะที่ในปี 2554 เริ่ มมีการผลิตในไตรมาส 3 เป็ น
ไตรมาสแรก
 โครงการเอส1: ปริ มาณการขายนํ า้ มัน ดิบ เพิ่ มขึน้ จากหลุมการผลิตใหม่และจากการใช้
เทคนิค Beam Pump ในการผลิตนํ ้ามันดิบมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม
 โครงการอาทิต ย์เ หนือ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลง เนื่องจาก
โครงการอาทิตย์เหนือได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554
 โครงการอาทิตย์: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการอาทิตย์ลดลง
ซึ่งเป็ นไปตามปริ มาณการส่ง มอบก๊ าซธรรมชาติตามสัญ ญาซื อ้ ขาย (Daily Contract
Quantity)
ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้ จากการบริการท่อขนส่งก๊ าซเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นรายได้ ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline
Company LLC (TPC)

- 11 สําหรับ ปี 2555 ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อย มีรายได้ อื่น ๆ เพิ่ มขึน้ จํ านวน 60 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2555 มีการรับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่ง
มอนทาราเพิ่ มขึน้ โดยในปี 2555 มีก ารรับ รู้ ค่าสิน ไหมทดแทนดังกล่าวเพิ่ มเติม จํ านวน 92 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการรับรู้คา่ สินไหมดังกล่าวจํานวน 36 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในปี 2554
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในปี 2555 รวมทัง้ สิ ้น 3,826 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เที ย บเท่า 118,846 ล้ านบาท) เพิ่ มขึน้ 754 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 25 เมื่อเที ย บกับ
ปี 2554 จํานวน 3,072 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 93,657 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นจํานวน 257 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ ้นจาก โครงการบงกช และ โครงการเอส 1 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้
ยังเพิ่มขึ ้นจาก โครงการเวียดนาม 16-1 ที่มีปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้น เนื่องจากในปี 2555 มีการ
ผลิตเต็มปี และมีสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น
(2) ในปี 2555 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์จํา นวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
โครงการ พี ที ที อีพี ออสตราเลเชี ย ในแหล่งมอนทาราโดยส่ว นใหญ่ มีสาเหตุม าจากต้ น ทุน
โครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น การเลื่อนและการปรับปรุงแผนการผลิต
(3) ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นจํานวน 143 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตาม
รายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
(4) ค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นจํานวน 81 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากต้ นทุนสารละลายบิ
ทูเมน ของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ตามปริมาณการขายบิทเู มนที่เพิ่มขึ ้น
(5) ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้นจํานวน 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจาก
 ดอกเบี ้ยของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด จากการออกและ
เสนอขายหุ้น กู้ จํ านวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และจากการกู้เ งิ น รวมจํ านวน 475 ล้ าน
ดอลลาร์แคนาดา ในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2555
 ดอกเบีย้ ของบริ ษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อิน เวสท์เมนต์ จํากัดจากการกู้เงินจํานวน 950 ล้ าน
ปอนด์สเตอร์ลิง เพื่อซื ้อหุ้นบริษัท Cove Energy Plc.
สําหรับ ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จํานวน 1,354 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 42,120 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจํานวน 207 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 18 เมื่อเทียบ
กับปี 2554 จํานวน 1,147 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 35,045 ล้ านบาท) เนื่องจากภาษี เงินได้ ใน
ต่างประเทศ และภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring ลดลง

- 12 สําหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สําหรับปี 2555 จํานวน 153 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจํานวน 38 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรือร้ อยละ 20 จากปี 2554 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 191 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1) ภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กิ ด จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ย นของปี 2555 ลดลงจํ านวน 173 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่หนีส้ ินภาษี เงินได้ รอ
การตัดบัญชีลดลงซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 มีจํานวนที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 เนื่ อ งจากค่า เงิ น บาทแข็ง ค่า ขึน้ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทําให้ คา่ เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ ้น
และส่ ง ผลให้ ภาษี เงิ น ได้ ในอนาคตลดลงจํ า นวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่
ปี 2554 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทําให้ ภาษี เงินได้ ใน
อนาคตเพิ่มขึ ้นจํานวน 138 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) ผลกระทบสุทธิจากอุบตั ิเหตุในแหล่งมอนทาราเพิ่มขึ ้นจํานวน 61 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
การรับรู้คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มขึ ้น โดยในปี 2555 มีการรับรู้ค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าวเพิ่มเติม จํานวน 92 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการรับรู้ค่าสินไหม
ดังกล่าวจํานวน 36 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในปี 2554
(3) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศลดลง 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากใน ปี
2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจํานวน 24 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ปี 2554 มีการรับรู้ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ จํานวน
65 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่เป็ นเงินสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของบริษัท พีทีที
อีพี แคนนาดา จํากัด
ในขณะที่
(4) ในปี 2555 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 204 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
โครงการ พี ที ที อีพี ออสตราเลเชี ย ในแหล่งมอนทาราโดยส่ว นใหญ่ มีสาเหตุม าจากต้ น ทุน
โครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น การเลื่อนและการปรับปรุงแผนการผลิต
(5) ผลประโยชน์ทางภาษี ที่รัฐบาลออสเตรเลียให้ ผ้ ลู งทุนสามารถหักค่าใช้ จ่ายได้ ในอัตราร้ อยละของ
เงินลงทุน (Augmentation) ลดลง 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย ปี 2555 ไม่มีการรับรู้ผลประโยชน์
ดังกล่าวเพิ่มเติมซึ่งเป็ นผลมาจากได้ มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2555
ในขณะที่ ปี 2554 ได้ รับรู้ผลประโยชน์ทางภาษี นี ้จํานวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็ นดอลลาร์ สรอ.)

รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กําไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กาไรสาหรับงวด
ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
(หน่วย: ล้ านบาท ยกเว้ นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)

รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด
กําไรต่อหุ้นปรับลด

ไตรมาส 3
2555
1,820
(967)
853
1
854
(296)
558
0.17

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

ไตรมาส 4
2554
1,582
(775)
807
1
808
(319)
489
0.15

506
52
558

494
(45)
449

487
2
489

ไตรมาส 3
2555
57,083
(30,290)
26,793
40
26,833
(9,307)
17,526
5.26

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

ไตรมาส 4
2554
49,064
(24,043)
25,021
38
25,059
(9,909)
15,150
4.56
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สําหรับผลการดําเนินงาน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ
สําหรับไตรมาสนี ้ รวม 449 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 13,768 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นปรับ
ลด 0.13 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4.00 บาท) มีผลการดําเนินงานลดลง 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
ร้ อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ของปี 2554 จํานวน 489 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า15,150 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นปรับลด 0.15 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4.56 บาท) มี
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สําหรับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 อยู่ที่
ร้ อยละ 21.68
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 จํานวน 449 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติสําหรับไตรมาสนี ้ จํานวน 494 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับ ไตรมาส 4 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มี
กําไรจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 494 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ หรือ คิด
เป็ นร้ อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 ที่มีกําไรจากการดําเนินงานปกติจํานวน 489 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อยมีอัตราผลตอบแทน (กํ าไรจากการดําเนิ นงานตามปกติ)
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สําหรับไตรมาส 4 ปี
2555 อยู่ที่ร้อยละ 23.49
สําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทัง้ สิ ้น 1,954 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 59,949 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 จํานวน 1,582
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เที ย บเท่า 49,064 ล้ านบาท) เพิ่มขึน้ 372 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 24
โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 401 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจาก
(1) ปริ มาณการขายเฉลี่ย สําหรั บ ไตรมาส 4 ปี 2555 เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 294,233 บาร์ เ รลเที ย บเท่ า
นํ ้ามันดิบต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยไตรมาส 4 ปี 2554 ที่ 250,848 บาร์ เรล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากผลสุทธิของ
 โครงการบงกช: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่จากแหล่ง
บงกชใต้ ที่เริ่มมีการผลิตตามกําหนดในสัญญาซื ้อขายในเดือนมิถนุ ายน 2555
 โครงการเอส1: ปริมาณการขายนํ ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2555
และจากการใช้ เทคนิค Beam Pump ในการผลิตนํ ้ามันดิบมากขึ ้น

- 15  โครงการยาดานา: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเ พิ่มขึน้ เนื่ องจาก มีก ารเรี ย กซื อ้ ก๊ าซ
ธรรมชาติในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น จาก ปตท. ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2554 มีก ารเรี ยกซือ้ ก๊ าซ
ธรรมชาติในปริ มาณที่ลดลงซึ่งเป็ นผลกระทบจากเหตุการณ์นํ ้าท่วม
อย่างไรก็ตาม
 โครงการอาทิต ย์เ หนือ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลง เนื่องจาก
โครงการอาทิตย์เหนือได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554
(2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 66.38
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสําหรับ
ไตรมาสเดียวกันของปี 2554 ที่ 61.26 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ
ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้ จากการบริการท่อขนส่งก๊ าซเพิ่มขึ ้นซึ่ งเป็ นรายได้ ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline
Company LLC (TPC)
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 4 ปี 2555
รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 1,128 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 34,586 ล้ านบาท) เพิ่ มขึ ้นจํานวน 353 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้ อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 จํานวน 775 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 24,043 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่จาก
(1) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจํานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุน
จากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มเติมจํานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในไตร
มาส 4 ปี 2555 โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากต้ น ทุน โครงการที่ เ พิ่ มสูงขึน้ และการปรับ ปรุ ง
แผนการผลิต
(2) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นจํานวน 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
โครงการบงกช และโครงการเวียดนาม 16-1 ตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น
(3) ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับ ปิ โตรเลีย มเพิ่ มขึน้ จํานวน 46 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตาม
รายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
(4) ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นจํานวน 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากค่าการ
สํารวจตามแผน evaluation program ช่วงฤดูหนาวของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
และค่าใช้ จ่ายในการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ของโครงการเอ 4, 5 และ 6/48
(5) ค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น จํานวน 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากต้ นทุนสารละลายบิ
ทูเมน ของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ตามปริมาณการขายบิทเู มนที่เพิ่มขึ ้น และจาก

- 16 ค่า ใช้ จ่ า ยซ่ อมบํ า รุ ง รั ก ษาของโครงการบงกช นอกจากนี ย้ ัง เพิ่ ม ขึน้ จากค่า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินงานของโครงการคอนแทร็ค 4 จากค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมหลุม
(6) ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้นจํานวน 26 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจาก
 ดอกเบี ้ยของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด จากการออกและ
เสนอขายหุ้น กู้ จํ านวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และจากการกู้เ งิ น รวมจํ านวน 475 ล้ าน
ดอลลาร์แคนาดา ในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2555
 ดอกเบีย้ ของบริ ษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จํากัดจากการกู้เงินจํานวน 950 ล้ าน
ปอนด์สเตอร์ลิง เพื่อซื ้อหุ้นบริษัท Cove Energy Plc.
(7) ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ ้นจํานวน 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการบริ จาค รวมทัง้
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าที่ปรึกษาเพื่อซื ้อหุ้นบริษัท Cove Energy Plc.
สําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จํานวน 378 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 11,610 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 319 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทีย บเท่า 9,909 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจํ านวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 18
เนื่องจากภาษี เ งินได้ ปิ โตรเลียม และภาษี เงินได้ ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น อย่ างไรก็ ตามภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring ลดลง
สําหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 จํานวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจํานวน 47 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 4 ปี 2554 ที่มีกําไรจากรายการ Non-Recurring จํานวน 2 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจํานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุน
จากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ใ นแหล่งมอนทาราจํานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4
ปี 2555 โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการปรับปรุงแผนการผลิต
อย่างไรก็ตาม
(2) ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 ลดลงจํานวน 51
ล้ านดอลลาร์ สรอ.เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาส 4 ปี 2554 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลมาจาก
ในไตรมาส 4 ปี 2555 ผลประโยชน์ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น
จํานวน 4 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนที่เพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถูก
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เนื่ องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้น

- 17 เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทําให้ ค่าเสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
สูงขึ ้น และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตลดลง ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2554 ภาษี เงินได้ ที่เกิด
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทําให้ ภาษี เงินได้ ใ นอนาคตสูงขึ ้นจํานวน 47
ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555
สําหรับผลการดําเนินงาน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ
สําหรับไตรมาสนี ้ รวม 449 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า13,768 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นปรับลด
0.13 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4.00 บาท) มีผลการดําเนินงานลดลง 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อย
ละ 20 เมื่อเปรี ย บเที ย บกับ กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน 558 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 17,526 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นปรับลด 0.17 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 5.26 บาท)
มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สําหรับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 อยู่ที่
ร้ อยละ 21.68
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 จํานวน 449 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 494 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับ ผลการดําเนิ นงานปกติสําหรับ ไตรมาส 4 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัท ย่อย
มีกําไรจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 494 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 ที่มีกําไรจากการดําเนินงานปกติจํานวน 506
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน(กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ)ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สําหรับไตรมาส 4
ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 23.49
สําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทัง้ สิ ้นจํานวน 1,954
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เที ยบเท่า 59,949 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทีย บกับไตรมาส 3 ปี 2555 จํ านวน
1,820 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 57,083 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 134 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 7
โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 87 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจาก
(1) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 66.38
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสําหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2555 ที่ 64 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ

- 18 (2) ปริ มาณการขายเฉลี่ย สําหรั บ ไตรมาส 4 ปี 2555 เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 294,233 บาร์ เ รลเที ย บเท่ า
นํ ้ามันดิบต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยไตรมาส 3 ปี 2555 ที่ 292,228 บาร์ เรล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
 โครงการยาดานา: ในไตรมาส 4 ปี 2555 มีปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้นเนื่องจาก
มีการเรียกซื ้อก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ ้น จาก ปตท.
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริมาณการขายนํา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 4 ปี 2555 เนื่องจาก
มีการเร่งการผลิตจากหลุมใหม่จํานวน 3 หลุม
 โครงการเอส1: ปริ มาณการขายนํ า้ มัน ดิบ เพิ่ มขึน้ จากหลุมการผลิตใหม่ ในไตรมาส 4
ปี 2555
อย่างไรก็ตาม
 โครงการบงกช: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลงจากแหล่ง บงกชเหนือ
เนื่องจากมีการหยุดการผลิตบางส่วน ในไตรมาส 4 ปี 2555
ปตท.สผ.และบริ ษัท ย่อยมีรายได้ จากการบริ ก ารท่อขนส่งก๊ าซลดลงเล็ก น้ อย ซึ่งเป็ น
รายได้ ต ามสัด ส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi
Pipeline Company LLC (TPC)
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายนัน้ ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 4 ปี 2555
รวมทังสิ
้ ้น 1,128 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 34,586 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจํานวน 161 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อร้ อยละ 17 เมื่อเปรี ย บเที ย บกับ ไตรมาส 3 ปี 2555 จํ านวน 967 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 30,290 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่จาก
(1) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจํานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุน
จากการด้ อยค่าของสิน ทรัพย์ ในแหล่งมอนทาราเพิ่ มเติมจํ านวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ใน
ไตรมาส 4 ปี 2555 โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการปรับปรุง
แผนการผลิต
(2) ค่า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม ขึน้ จํ า นวน 40 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ส่ว นใหญ่ จ ากต้ น ทุ น
สารละลายบิทูเมน ของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ตามปริ มาณการขายบิ ทูเ มน
ที่เ พิ่ มขึน้ และจากค่าใช้ จ่ายซ่อมบํ ารุ งรัก ษาของโครงการบงกช นอกจากนี ย้ ังเพิ่ ม ขึน้ จาก
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของโครงการคอนแทร็ค 4 จากค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมหลุม

- 19 (3) ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร เพิ่ ม ขึน้ จํ านวน 32 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ส่ว นใหญ่ จ ากการบริ จ าค
ค่าใช้ จ่ายเดิ น ทาง รวมทัง้ ค่าที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และค่าที่ ป รึ ก ษาเพื่ อซื อ้ หุ้น บริ ษั ท Cove
Energy Plc.
สําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จํานวน 378 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 11,610 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี 2555 จํานวน 296 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทีย บเท่า 9,307 ล้ านบาท) เพิ่มขึน้ จํานวน 82 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 28
เนื่องจากภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม และภาษี เงินได้ ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น
สําหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สําหรับไตรมาส 4 ปี 2555 จํานวน 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจํานวน 97 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 3 ปี 2555 ที่มีกําไรจากรายการ Non-Recurring จํานวน 52 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่ เ กิด จากขาดทุน จากการด้ อยค่าของสิน ทรัพย์ ที่มีก ารรับรู้ ในในไตรมาส 4 ปี 2555
จํานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในแหล่งมอนทาราซึ่ง
มีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการปรับปรุงแผนการผลิต
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สินทรัพย์ 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
2555
2554
2555
2554
19,637
14,131
601,513
447,842
4,031
2,737
123,483
86,764
15,606
11,394
478,030
361,078
8,926
7,819
273,409
247,818
2,375
3,139
72,749
99,504
6,551
4,680
200,660
148,314
10,711
6,312
328,104
200,024
19,637
14,131
601,513
447,842

สําหรั บ ฐานะการเงิ น ของ ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้ สิ ้น 19,637 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 601,513 ล้ าน
บาท) เพิ่มขึ ้นจํานวน 5,506 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2554 จํานวน 14,131 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 447,842 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
(1) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น 2,673 ล้ านดอลลาร์ สรอ.สาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและ
ค่าความนิยมจํานวน 2,609 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่ได้ จากการซื ้อบริษัท Cove Energy Plc.
(2) สินทรัพย์สทุ ธิเพื่อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นจํานวน 1,670 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วน
ใหญ่เป็ นผลจากสินทรัพย์เพื่อการผลิตปิ โตรเลียมของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการ
บงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการซอติก้า
(3) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น จํานวน 1,294 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 941 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจากกระแสเงินสดรับจากการ
ดําเนินงาน การเพิ่มทุน และจากการออกหุ้นกู้และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน สุทธิจากเงิน
สดจ่ายชําระเพื่อการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม และการจ่ายชําระ
เงิ นค่ า ซื อ้ หุ้ นส ามั ญ ข องบ ริ ษั ท Cove Energy Plc. รวม ถึ ง กา รจ่ า ยชํ า ระคื น
หุ้นกู้ และเงินกู้จากสถาบันการเงิน และการจ่ายเงินปั นผลสําหรับครึ่งปี หลังของปี 2554 และครึ่ง
ปี แรกของปี 2555 นอกจากนี ้ลูกหนี ้บริษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น จํานวน 386 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้บริษัทใหญ่ ลูกหนีก้ ารค้ า และพัสดุ
คงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการ
สํ า รวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มในโครงการร่ ว มทุน ซึ่ ง อยู่ภ ายใต้ บัญ ชี ที่ ดิ น อาคาร แล ะอุป กรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี โดยปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วน
สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ 1.7 เท่า
ปตท.สผ.และบริ ษัท ย่อยมีห นีส้ ินรวม 8,926 ล้ านดอลลาร์ สรอ.(เที ยบเท่า 273,409
ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,107 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อนจํานวน 7,819 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 247,818 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1) หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น 595 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัท Cove Energy Plc.
(2) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นจํานวน 474 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่จากการกู้
เงินในสกุลดอลลาร์ แคนาดาจํานวน 475 ล้ านดอลลาร์ แคนาดาของบริ ษัท พี ทีทีอีพี แคนาดา
อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัด
(3) ประมาณการหนีส้ ินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิตเพิ่มขึ ้น 367 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการคอนแทร็ค 4
(4) หุ้นกู้เพิ่มขึ ้น จํานวน 266 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน
500 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัด สุทธิกบั
การจ่ายชําระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาทในระหว่างปี 2555
อย่างไรก็ตาม
(5) หนี ้สินหมุนเวียนลดลง 764 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี ลดลง 524 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาท
นอกจากนี ้เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง 316 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากได้ มีการ
ชําระคืนในระหว่างปี 2555

- 22 โครงสร้ างเงินทุนบริษัทฯ
ตั๋วแลกเงิน
ปตท.สผ. ได้ ดําเนิน“โครงการกู้เงินระยะสันของ
้
ปตท.สผ.” โดยการออกและเสนอขาย
ตัว๋ แลกเงินระยะสันในประเทศไทยให้
้
กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งการออกตัว๋ แลกเงิน
ระยะสันดั
้ งกล่าวอยู่ในวงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) จํานวน 50,000 ล้ านบาทที่
ได้ รับอนุมตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนพฤศจิกายน
2553
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไม่มีตวั๋ แลกเงินคงค้ าง

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
 ในเดือนกุมภาพัน ธ์ 2555 ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญ ญาเงิ น กู้แบบสิน เชื่ อหมุน เวีย น (Revolving
Credit) ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์จํานวน 20,000 ล้ านบาท สัญญาเงินกู้นีม้ ีระยะเวลาเบิกใช้
เงินกู้ 5 ปี และมีอตั ราดอกเบีย้ ในช่วง 5 ปี แรกเป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวที่ THBFIX บวกร้ อยละ 1.1
ต่อปี ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาเบิกใช้ เงินกู้หากมียอดเงินกู้คงค้ าง ผู้ก้ แู ละผู้ให้ ก้ อู าจตกลงให้ เปลี่ยน
เงินกู้คงค้ างเป็ นหนี ้เงินกู้ระยะยาว (Term loan) อายุ 5 ปี ได้ วงเงินกู้นีจ้ ะนํา ไปใช้ ในกิจการทั่วไปของ
บริษัทฯ การทําสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 68,250 ล้ านบาทที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 และ 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มียอดเงินกู้คงค้ าง
 ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ได้ ลง
นามในสัญญาเงินกู้ระยะสันแบบไม่
้
มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์จํานวน 950 ล้ านปอนด์สเตอร์ ลิง
และมี ปตท.สผ.เป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้ทงจํ
ั ้ านวน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินกู้ไปใช้ ในการทําคําเสนอ
ซือ้ หุ้น Cove Energy Plc. เงินกู้ดงั กล่าวมีอายุ 1 ปี และมีอตั ราดอกเบี ย้ ลอยตัวที่อัตราดอกเบี ย้
LIBOR บวกร้ อยละ 0.85 ต่อปี สําหรับเดือนที่ 1 - 6 อัตราดอกเบีย้ LIBOR บวกร้ อยละ 1.25 ต่อปี
สําหรับเดือนที่ 7 – 9 และอัตราดอกเบี ้ย LIBOR บวกร้ อยละ 1.85 ต่อปี สําหรับเดือนที่ 10 – 12 การทํา
สัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2555 ทัง้ นี ้ PTTEPO
ได้ เบิกเงินกู้ดงั กล่าวเต็มจํานวนในเดือนสิงหาคม2555 และชําระคืนเงินกู้ทงหมดแล้
ั้
วในเดือนธันวาคม
2555

- 23 เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทพีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP CIF) ได้
ลงนามในสัญญาเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์จํานวน 300 ล้ านดอลลาร์แคนาดา โดยมี
ปตท.สผ.เป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้ทงจํ
ั ้ านวน เงินกู้ดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี และมีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวที่อตั รา
ดอกเบี ย้ CDOR บวกร้ อยละ 1.7 ต่อปี ทัง้ นีใ้ นเดือนพฤษภาคม 2555 PTTEP CIF ได้ เบิ กเงิน กู้
ดังกล่าวเต็มจํานวนแล้ ว เงินกู้นี ้ได้ นําไปใช้ ในการชําระหนีท้ ี่ครบกําหนด รายจ่ายที่เป็ นทุน และ/หรื อ
กิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ การทําสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 48,250 ล้ านบาท ที่
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีเงินกู้คงค้ าง
ทังสื
้ ้น 300 ล้ านดอลลาร์แคนาดา
 ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทพีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP CIF) ได้
ลงนามในสัญญาเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์จํานวน 75 ล้ านดอลลาร์ แคนาดา โดยมี
ปตท.สผ.เป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้ทงจํ
ั ้ านวน เงินกู้ดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี และมีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวที่อตั รา
ดอกเบี ย้ CDOR บวกร้ อยละ 1.9 ต่อปี ทัง้ นีใ้ นเดือนพฤษภาคม 2555 PTTEP CIF ได้ เบิ กเงิน กู้
ดังกล่าวเต็มจํานวนแล้ ว เงินกู้นี ้ได้ นําไปใช้ ในการชําระหนีท้ ี่ครบกําหนด รายจ่ายที่เป็ นทุน และ/หรื อ
กิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ การทําสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 38,950 ล้ านบาท ที่
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีเงินกู้คงค้ าง
ทังสิ
้ ้น 75 ล้ านดอลลาร์แคนาดา
 ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทพีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP CIF) ได้
ลงนามในสัญญาเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์จํานวน 100 ล้ านดอลลาร์แคนาดา โดยมี
ปตท.สผ.เป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้ทงจํ
ั ้ านวน เงินกู้ดงั กล่าวมีอายุ 7 ปี และมีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวที่อตั รา
ดอกเบี ้ย CDOR บวกร้ อยละ 2.1 ต่อปี ทังนี
้ ้ในเดือนกันยายน 2555 PTTEP CIF ได้ เบิกเงินกู้ดงั กล่าว
เต็มจํานวนแล้ ว เงินกู้นี ้ได้ นําไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ การทําสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงิน
คงเหลือจํานวน 36,625 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2554 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 100 ล้ านดอลลาร์แคนาดา
หุ้นกู้
 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 บริษัทพีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP
CIF) ได้ ออกและเสนอขายหุ้น กู้ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้ อยสิท ธิ์อายุ 30 ปี จํ านวน 500 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ
โดยมี ปตท.สผ.เป็ นผู้คํ ้าประกันหุ้นกู้ทงั ้ จํานวนตลอดอายุห้ นุ กู้ หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการจัดอันดับ

- 24 เครดิ ต ตราสารหนี จ้ าก Standard and Poor's และ Moody's ที่ ร ะดับ BBB+ และ Baa1
ตามลําดับ โดยมี Citigroup, Deutsche Bank, HSBC and UBS ร่วมเป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่าย
 เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้นี ้ได้ นําไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ
 การออกหุ้ นกู้ดัง กล่ า วอยู่ใ นวงเงิ น คงเหลื อ จํ า นวน 103,400 ล้ า นบาท ที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2553

หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่มี ีลักษณะคล้ ายทุน
เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2555 ปตท.สผ. ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะ
คล้ ายทุนไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ชําระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อ ปตท.สผ. ใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ จํานวน 5 ล้ านหน่วย โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท
เป็ นจํ านวนเงิ น รวมทัง้ สิน้ 5,000 ล้ านบาท โดยมีอัตราดอกเบี ย้ คงที่ 5.85% ใน 10 ปี แรก อัตรา
ดอกเบีย้ 6.10% สําหรับปี ที่ 11 ถึงปี ที่ 30 อัตราดอกเบีย้ 6.85% สําหรับปี ที่ 31 ถึงปี ที่ 60 และอัตรา
ดอกเบีย้ 7.85% สําหรับปี ที่ 61 เป็ นต้ นไป หุ้น กู้ดงั กล่าวไม่มีกําหนดชํ าระคืน (perpetual) และ
ปตท.สผ. มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนดในวันครบรอบปี ที่ 10 ของการออกหุ้นกู้และทุกกําหนด
ชําระดอกเบี ้ยหลังจากนัน้
อนึ่ง ปตท. สผ. สามารถเลื่อนชําระดอกเบีย้ ตามดุลพินิจของบริ ษัท ดอกเบีย้ ค้ างชําระ
ดังกล่าวจะถูกสะสมไว้ โดยไม่มีด อกเบี ย้ อย่างไรก็ ตาม ระหว่างที่ ปตท.สผ. มีการเลื่อนการชํ าระ
ดอกเบี ้ย ปตท.สผ. จะต้ อง 1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปั นผล 2) ไม่ชําระดอกเบี ้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สิน
ใด ๆให้ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหรื อด้ อยกว่าหุ้นกู้ดงั กล่าว
และ 3) ไม่ทําการไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื ้อ หรือซื ้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่า
เทียมกับหรือด้ อยกว่าหุ้นกู้ดงั กล่าวโดยมีคา่ ตอบแทน หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการจัดอันดับเครดิตตราสาร
หนีท้ ี่ระดับ AA จาก TRIS Rating Co., Ltd. โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ร่วมเป็ นผู้จดั การการจําหน่าย
เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้นี ้ได้ นําไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ
การออกหุ้นกู้ดงั กล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 88,400 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2553

- 25 ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกู้
 บริ ษั ทมีภาระผูกพันตามสัญ ญาให้ ก้ ูยืมเงิ นประเภทด้ อยสิท ธิแก่บ ริ ษั ท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็ก ซ์
จํากัด (EnCo) ในวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,250 ล้ านบาท สัญญาให้ ก้ ยู ืมเงินมีอายุ 13 ปี 6 เดือน นับจาก
วันที่ 2 เมษายน 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินให้ ก้ คู งค้ างสิ ้น 580 ล้ านบาท

ภาระผูกพันจากการคา้ ประกันเงินกู้ยมื
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกันเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท พีที
ที อี พี ออฟชอร์ อิ น เวสท์ เ มนต์ จํ า กัด (PTTEPO) เป็ นวงเงิ น รวมทัง้ สิ น้ 575 ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกันเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท พีที
ทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP CIF) เป็ นวงเงินรวมทัง้ สิ ้น 475 ล้ าน
ดอลลาร์แคนาดา

ภาระผูกพันจากการคา้ ประกันหุ้นกู้
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกันหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท พีทีทีอี
พี ออสเตรเลีย อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP AIF) เป็ นวงเงินรวมทัง้ สิ ้น 700 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการคํ ้าประกันหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท พีทีทีอี
พี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่น แนล ไฟแนนซ์ จํากัด (PTTEP CIF) เป็ นวงเงินรวมทัง้ สิ ้น 1,200 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การเพิ่มทุน
 ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครัง้ ที่ 10/2555/353 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิ
แผนการจัดหาเงิ นโดยการเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 98 พัน ล้ านบาท หรื อเทีย บเท่า 3.15 พันล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เ กิน 650,000,000 หุ้น ใน
รูปแบบการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering (PPO) โดยแบ่งการจัดสรรและเสนอขาย
ออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่ 1) ปตท. ไม่เกินจํานวน 403,395,000 หุ้น 2) ประชาชนทั่วไป จํานวนไม่เกิน
214,443,000 หุ้น และ 3) Greenshoe option จํานวนไม่เกิน 32,162,000 หุ้น

- 26  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 12/2555/355 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้ มีมติให้ ยกเลิก
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยบริ ษัทฯ ยังคงมีแผนใน
การเพิ่มทุนเช่นเดิม
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 13/2555/356 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิ
แผนการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ น
จํานวนเงินเทียบเท่า 98 พันล้ านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 3.15 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็ น
การเสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิม และในกรณีที่มีห้ นุ เหลือ
จากการจัดสรรจะเสนอขายให้ กับผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวม ปตท.) ทัง้ นี ้ ราคาเสนอขายหุ้ นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จะกํ า หนดด้ วยวิ ธี ก ารสํ า รวจความต้ องการซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ จ ากนั ก ลงทุ น สถาบั น
(Bookbuilding) และได้ มีมติอนุมตั ิให้ มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 ในวันจันทร์
ที่ 29 ตุลาคม 2555
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ปตท.สผ. ได้ ทําการกําหนดราคาเสนอขายสุดท้ ายต่อหุ้น จํานวนหุ้น
เพิ่มทุน และอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดงั นี ้
ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่อหุ้น:

142 บาทต่อหุ้น

จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน:

650,000,000 หุ้น

อัต ราส่ ว นหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น เดิ ม ต่ อ หุ้ น

1 หุ้น เดิมต่อ 0.195783 หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน

สามัญเพิ่มทุนใหม่:

ใหม่

 วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ. ได้ รับเงินจากการเพิ่มทุนและดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน วันที่
19 ธันวาคม 2555 หุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เป็ นวันแรก

- 27 กระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 3,469 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากรายได้ คา่ ขายที่เพิ่มขึ ้น
ตามราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและปริมาณการขายของปี 2555 ที่เพิ่มขึ ้น
ปตท.สผ. และบริ ษัท ย่อย มีกระแสเงิ นสดสุท ธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 4,735
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ น
(1) การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน จํานวน
2,853 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่ งส่ว นใหญ่ เ ป็ นการลงทุน ใน โครงการพี ที ที อีพี ออสตราเลเชี ย
โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ และโครงการซอติก้า
(2) การจ่ายซื ้อหุ้นสามัญที่ชําระแล้ วและยังไม่ได้ ชําระทัง้ หมดในบริ ษัท Cove Energy Plc. จํานวน
1,884 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,207
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
เงินสดรับ
- การเพิ่มทุน (สุทธิต้นทุน) จํานวน 2,991 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (Bridging loan) จํานวน 1,503 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การออกหุ้นกู้ จํานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 478 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน (Hybrid Bond) จํานวน 157 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เงินสดจ่าย
- ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (Bridging loan) และเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่น จํานวน
1,856 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- ชําระคืนหุ้นกู้ จํานวน 779 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- เงินปั นผลจ่าย จํานวน 588 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- ชําระดอกเบี ้ยและต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 199 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 จํานวน 2,292 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 941 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่
31ธันวาคม 2554 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 1,351 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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2.3

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงาน

สําหรับภาพรวมของสถานการณ์ราคานํ ้ามันตลอดปี 2555 ยังคงมีความผันผวนใน
ระดับสูง โดยราคานํ ้ามันดิบมีระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 109 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ ้นจากราคาเฉลีย่
ในปี 2554 ที่ 106 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล โดยราคานํา้ มันดิบในครึ่งปี แรกมีความผันผวนค่อนข้ างมาก
เนื่องจากปั ญหาหนี ้สาธารณะในกลุม่ ประเทศยุโรป ความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกกับอิหร่านในเรื่ อง
โครงการนิวเคลียร์ และปั ญหาความขัดแย้ งอื่นๆ ในตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ ส่งผลให้ อปุ ทาน
นํา้ มันดิบเกิด การตึงตัว ในส่วนครึ่งปี หลัง ราคานํ า้ มัน เริ่ มปรับ ตัวสูง เล็กน้ อย หลังรัฐ บาลกรี ซ ประสบ
ความสําเร็จในการปรับโครงสร้ างหนี ้และได้ รับเงินช่วยเหลือรอบที่ 2 จากกลุม่ ยูโรโซนและ IMF อีกทังยุ
้ โรปได้
สรุปแนวทางการแก้ ปัญหาหนี ้สาธารณะ โดยมีการจัดตังกองทุ
้
นช่วยเหลือถาวรของสหภาพยุโรป (European
Stability Mechanism : ESM) ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปได้ ออกมาตรการเข้ าซือ้ พันธบัตรรัฐ บาลของ
ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาอย่างไม่จํากัดจํานวน (Outright Monetary Transactions : OMTs) ประกอบ
กับธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังได้ ออกมาตรการ QE3 และ QE4 โดยเข้ าซือ้ ตราสารที่มีอสังหาริ มทรัพย์คํา้
ประกันและพันธบัตรรัฐบาล รวมทังคงอั
้ ตราดอกเบี ้ยนโยบายในระดับตํ่าไปจนกว่าอัตราการว่างงานจะลดลง
นอกจากนี ้ความขัดแย้ งระหว่างอิสราเอลและกองกําลังติดอาวุธในปาเลสไตน์ที่ทวีความตึงเครียดมากขึ ้น ยัง
เป็ นปั จจัยหนุนราคานํ ้ามันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ราคานํ ้ามันดิบในช่วงปลายปี ยังคงมีความผันผวน
อย่างต่อเนื่อง จากปั จจัยเรื่องความไม่แน่นอนในการแก้ ปัญหาหน้ าผาการคลังของสหรัฐฯ ที่จะมีการปรับขึ ้น
ภาษี และลดรายจ่ายของภาครัฐ ในวันที่ 1 มกราคม 2556 และกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้ นทุนใน
การผลิตนํ ้ามันจากชันหิ
้ นดินดาน (Shale Oil/Tight Oil) ที่ทําให้ อปุ ทานนํ ้ามันจากสหรัฐเพิ่มสูงขึ ้น ประกอบ
กับสภาพอากาศในช่วงปลายปี ในประเทศตะวันตกที่ไม่หนาวมากนักยังเป็ นปั จจัยกดดันราคานํ ้ามันในช่วง
ปลายปี
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคานํ ้ามันยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงได้ มี
การติดตามภาวะเศรษฐกิจและความต้ องการพลังงานอย่างใกล้ ชิด และมีแนวทางในการบริ หารงาน เพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี ้
ด้ านการตอบสนองต่ อความต้ องการพลังงานของประเทศ ในไตรมาสที่ 4
ปตท.สผ.มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ ้น 2% เทียบกับไตรมาสที่ 3 โดยสามารถผลิตได้ 332,526 บาร์ เรลเทียบเท่า
นํ ้ามันดิบต่อวัน โดยอัตราการผลิตเฉลี่ยตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2555 เท่ากับ 313,972 บาร์ เรล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้ ทบทวนแผนการจัดหาและพัฒนาการผลิตให้ มีความ

- 29 สอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานที่สงู ขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ ประสานงานกับผู้ซื ้อและหน่วยงาน
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ านทัง้ ใน
ระยะสันและระยะยาว
้
อีกทังยั
้ งมีการปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และเร่งศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริ มาณสํารองให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการพลังงานของประเทศ
ด้ า นการพั ฒ นาประสิทธิ ภาพและการบริ หารต้ นทุน ในการด าเนิน งาน
ปตท.สผ. ได้ เข้ าร่วมกับ ปตท. และบริ ษัทในเครื อในการดําเนิ นการโครงการ PTT Group Operational
Excellence Transformation เพื่อจัดทําระบบบริหารการปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศของกลุ่ม ปตท.
(PTT Group Operational Excellence Management System – OEMS) ซึ่งมีเป้าหมายในการก้ าวสู่การ
เป็ นบริษัทพลังงานชันนํ
้ า โดยทางทีมงานที่ประกอบไปด้ วยตัวแทนจาก ปตท. ปตท.สผ.และบริ ษัทอื่นๆใน
เครือ ปตท. ได้ จดั ทําคูม่ ือของระบบบริหารการปฏิบตั ิการฯ ดังกล่าวในระดับของกลุ่ม ปตท.แล้ วเสร็จ และ
จะนําไปใช้ เป็ นต้ นแบบของการพัฒนาและจัดทําคู่มือนีใ้ นระดับบริ ษัทในเครื อต่อไป อีกทัง้ แต่ละบริ ษัทยัง
ร่วมกันเสนอจัดทําโครงสร้ างเพื่อกํากับดูแลการพัฒนาและการดําเนินงานของโครงการนี ้ให้ มีความต่อเนื่อง
และสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ
นอกจากนี ้ เนื่ อ งจากแนวโน้ ม ของต้ น ทุน ในดํา เนิ น การธุรกิ จ สํารวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียมที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ ้น รวมทังการที
้
่ ปตท.สผ. มีโครงการ Unconventional และโครงการผลิต
นํ ้ามันเพิ่มมากขึ ้น บริษัทฯ จึงได้ ดําเนินการบริหารต้ นทุนในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาต้ นทุนใน
การดํา เนิ นการให้ อยู่ใ นระดับ ที่เ หมาะสม และคงระดับ ของผลตอบแทนที่เ หมาะสม อาทิ โครงการการ
บริหารต้ นทุนในการจัดซื ้อ (Supply Chain Plus) ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. สามารถลดต้ นทุนใน
การจัดซื ้อได้ ดีกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ 22% จากเป้าหมายการลดต้ นทุนที่ตงไว้
ั ้ 90 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ด้ านการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มัน ปตท.สผ. ได้ ทํา
อนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคานํา้ มันสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริ ษัทโดยใช้ ราคานํา้ มันดิบ
เบรนท์เป็ นราคาอ้ างอิง และมีการติดตามความคืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ตา่ งๆที่อาจส่งผล
กระทบต่อราคานํ ้ามันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้ เล็งเห็นและติดตามสถานการณ์ตา่ งๆอย่างใกล้ ชิด พร้ อม
กับได้ ทําแผนจําลองสถานการณ์ราคานํ ้ามันดิบในราคาต่างๆ และคิดแผนรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะ
ได้ รบั หากเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ด้ านการพั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ กร ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญเร่งด่วนในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้ อมในการขยายธุรกิจไป
ในต่างประเทศทัว่ โลกที่นบั วันยิ่งมีความท้ าทายมากขึ ้น ในปี 2555 ที่ผา่ นมา ปตท.สผ. ได้ ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในการสร้ างและพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศ (Center of Excellent หรือ COE) ได้ มีการวางแผนงานที่

- 30 ชัดเจนมุง่ เน้ นการสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ใน 4 ด้ านหลักที่มีความสําคัญและสอดคล้ องกับทิศทางและ
แผนกลยุทธ์ในการเติบโตแบบก้ าวกระโดด อันได้ แก่ การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีเชิง
ลึกใน 3 ด้ าน ได้ แก่ การสํารวจ (Exploration), การสํารวจและผลิตในแหล่งนํา้ ลึก (Deep Water) และการ
พัฒนาก๊ าซธรรมชาติและนํ ้ามันดิบจากแหล่งนอกรูปแบบ (Unconventional) และการสร้ างและพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้ านธุรกิ จ และเศรษฐกิจ เพื่อการเข้ าซือ้ และควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition หรื อ
M&A) รวมถึงได้ ริเริ่ มการจัดตัง้ Technology Center ซึ่งจะเป็ นศูนย์กลางในการค้ นคว้ าเทคโนโลยีใหม่ๆ
และพัฒนาความรู้ ความสามารถของทัง้ องค์กรและบุคลากร ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะเริ่ มดําเนินการในปี
2556 ต่อไป
ด้ านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม (SSHE) และ
การบริหารการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (SD) ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการก้ าวสู่การเป็ นองค์กรซึ่งปราศจาก
การบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงานภายในปี .2556 (Lost Time Injury free organization by 2013) โดยมีการ
นําระบบบริ หารจัด การด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อม มาบังคับ ใช้ ทุกพื น้ ที่
ปฏิบัติการ ผ่านการวัด ผลโดยอาศัย ตัวชีว้ ัด โดยในปี 2555 ปตท.สผ. มีผลการดําเนิ นงานด้ านความ
ปลอดภัยที่ดีที่สดุ เท่าที่เคยมีมา โดยรายงานสถิติอบุ ัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงาน (LTIF) และ
สถิติอบุ ตั ิเหตุการบาดเจ็บทังหมด
้
(TRIR) ในปี 2555 อยู่ในอัตรา 0.19 และ 1.87 ตามลําดับ ซึ่งสามารถลด
สถิติอบุ ัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงานลงกว่า 45% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2554 และคาดว่าจะ
สามารถก้ าวเข้ า สู่ Top Quartile เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ บริ ษั ท สมาชิ ก ในกลุ่ม OGP (International
Association of Oil and Gas Producers) หรือสมาคมผู้ผลิตนํ ้ามันและก๊ าซนานาชาติ
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ เปิ ดตัวโครงการ “รัก ษ์ ชีวิต ” (Life Saving Program)
มุง่ เน้ นให้ พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนปฏิบัติตามข้ อกําหนดต่างๆ ด้ านความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อกําหนดตามสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Life Saving Icons) ทัง้ 18 ตัว ซึ่งมาจากผล
การศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุใหญ่ๆ ที่เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียขันรุ
้ นแรงในธุรกิจสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมของสมาคมผู้ผลิตนํ ้ามันและก๊ าซนานาชาติ หรือ OGP
สําหรับ การบริ ห ารการพัฒนาอย่ างยั่งยืน ปตท.สผ. มีก ลยุท ธ์ และทิศทางการ
ดําเนิ น งาน และเป้ าหมายระยะยาวในการเพิ่ มปริ มาณการผลิตในระดับ 900,000 บาร์ เ รลเที ย บเท่ า
นํ ้ามันดิบต่อวันในปี 2563 ด้ วยการขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้ อมตามหลักสากล โดยในปี 2554 ปตท.สผ. ได้ จัดตังคณะกรรมการการพั
้
ฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Committee) ขึ ้นทังในระดั
้
บคณะทํางานและระดับผู้บริ หาร เพื่อกํากับ ดูแล
และสนับสนุนให้ หน่วยงานต่างๆ ในองค์ก รให้ มีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. มีเป้าหมายที่จะติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลก (Dow Jones
World Sustainability Indix - DJSI World) ภายในปี 2557
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ด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคม (CSR) ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญใน
การรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชุมชนโดยรอบฐานปฏิบัติการ โดยใน
ปี 2555 ปตท.สผ. ได้ ทํากิ จกรรมเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะเรื่ องการฟื ้นฟูและอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนรอบๆฐานปฏิบัติการ อาทิ โครงการแหล่ง
เรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ ทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการฟื น้ ฟูทรัพยากรสัตย์นํ ้าและระบบนิเวศน์ทะเลชายฝั่ งหลัง
สวน จังหวัดชุมพร โครงการปลูกป่ าชายเลน โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดชุมพร อนุรักษ์ ป่า
ชายเลนกับชุมชนหัวเขา จังหวัดสงขลา โครงการร่วมใจรักษ์ ทะเลสาบสงขลา กับ ปตท.สผ. จังหวัดสงขลา
และโครงการธนาคารนํ ้า จังหวัดสงขลา และในปี 2556 ปตท.สผ. ได้ วางแผนงานเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

