2. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2555
2.1

ผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินธุรกิจไตรมาสที่ 3 ปี 2555

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 ของปี 2555 ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 โดย
ปั จจัยสาคัญยังคงได้ แก่ ปั ญหาเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศยุโรปที่ถึงแม้ จะมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นอันเป็ นผลจากการ
ใช้ มาตรการเข้ าซื ้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการเข้ าร่วมในการจัดตังกองทุ
้
น กลไกรักษา
เสถียรภาพการเงิน European Stability Mechanism (ESM) ของเยอรมัน แต่ปัญหาเรื่ องการประท้ วงของ
ประชาชนในกรี ซและสเปนต่อมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังยัง คงส่งผลกระทบต่อการแก้ ไขปั ญหาหนี ้
สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรป ส่วนในสหรัฐอเมริ กา แม้ ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อ เฟด ได้ ประกาศ
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครัง้ ด้ วยการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน หรือ QE3 เพื่อเร่งการฟื น้ ตัวของ
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ยงั ไม่สง่ ผลต่อการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร อีกทังเศรษฐกิ
้
จ
จีนที่ยงั คงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากการหดตัวของอุปสงค์ของตลาดทังภายในและต่
้
างประเทศ ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด
ในส่วนของประเทศไทยสาหรับปี 2555 มีการคาดการณ์เศรษฐกิจที่ดีขึ ้นกว่าปี 2554 โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ในปี 2555 ที่ร้อยละ 5.5 – 6.5 และความต้ องการก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อเดือนใน 2 เดือนแรกของไตรมาส
ที่ 3 ปี 2555 ยังคงมีปริมาณที่สงู ขึ ้นประมาณ 2 % เมื่อเทียบกับความต้ องการเฉลี่ยต่อเดือนในไตรมาสที่ 2
และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นเพื่อสอดรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม หลังการเร่งตัวเพื่อฟื น้ ฟูความเสียหายชดเชยผลกระทบจากน ้าท่วมมี ความคืบหน้ าไปมากแล้ วตังแต่
้
ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ปี 2555 ตามลาดับ ในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวระดับที่ไม่เกินร้ อย
ละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อน ซึ่งชะลอตัวลงเล็กน้ อยจากไตรมาสที่ 2/2555 ที่ผา่ นมา ประกอบ
กับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยงั คงมีความผันผวนจากวิกฤตหนี ้ยุโรป สถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯและจีน
ที่ยงั คงชะลอตัว ส่งผลให้ การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกของไทยอาจล่าช้ าออกไปเป็ นช่วง
ปลายไตรมาสที่ 3/2555
อย่ างไรก็ ดี ภาวะเศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยรวมทัง้ ราคาน า้ มัน ใน
ตลาดโลกยังมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอน ปตท.สผ.จึงได้ ติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ ชิด และ
ทบทวนแผนการดาเนินงาน การลงทุนให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้ การเพิ่มประสิทธิภาพและ
การพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ ดงั นี ้

-2ด้ านการสารวจ ปตท.สผ. ได้ ดาเนินกิจกรรมการสารวจในโครงการต่างๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพและเพิ่มปริมาณสารองปิ โตรเลียมของโครงการ โดยใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ปตท.สผ. มีการดาเนินการกิจกรรมสารวจในโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เสร็จสิ ้นการขุดหลุมประเมินผล Maple-2
ในแหล่ง Cash-Maple ในเดือนกรกฎาคม มีอตั ราการไหลของก๊ าซธรรมชาติประมาณ 30 ล้ านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน และคอนเดนเสท 696 บาร์เรลต่อวัน ขณะนี ้อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพาณิชย์ของ
โครงการ
โครงการพม่ าเอ็ ม 3 และ เอ็ ม 11 อยู่ร ะหว่า งการเตรี ย มการเจาะหลุ ม
ประเมินผลในแปลง M3 และหลุมสารวจในแปลง M11 โดยมีแผนที่จ ะเริ่ มเจาะในช่วงสิ ้นปี 2555 และ
ปลายไตรมาสที่1 ปี 2556 ตามลาดับ
โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ศึกษาและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาเพิ่มเติมเพื่อ
ประเมิน ศักยภาพของโครงการฯ และกาหนดตาแหน่งหลุมสารวจที่ 2 (หลุมสารวจนา้ ตื ้น) ซึ่งคาดว่าจะ
ดาเนินการขุดเจาะในปี 2556
โครงการแอลจีเ รี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประสบความสาเร็จ ในการค้ นพบ
น ้ามันดิบจากการเจาะหลุมสารวจที่ 4 และหลุมสารวจที่ 5 โดยผลการเจาะหลุมสารวจที่ 4 (หลุม OGB-1) มี
อัตราการไหลของน ้ามันดิบประมาณ 485 บาร์เรลต่อวัน และหลุมสารวจที่ 5 (หลุม BOG-1) พบอัตราการไหล
ของน ้ามันดิบรวมประมาณ 2,423บาร์เรลต่อวัน
ปั จจุบนั นี ้ การเจาะสารวจในแปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซได้ ดาเนินการเจาะสารวจไป
แล้ ว 5 หลุม ค้ นพบน ้ามันดิบ จานวน 4 หลุม และเริ่มการเจาะหลุมสารวจที่ 6 ไปแล้ วเมื่อปลายไตรมาส 3
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เตรี ย มงาน Winter Evaluation
Program (WEP) ใหม่ (รอบปี 2555-2556) รวมถึงการวางตาแหน่งของหลุมประเมินผลและกาหนดพืน้ ที่
การวัดคลื่นไหวสะเทือน โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในแหล่ง Leismer, Corner และ Thornbury
ซึ่งคาดว่าจะเจาะหลุมทัง้ สิน้ ประมาณ 140 หลุม และทาการวัดคลื่น ไหวสะเทื อนทัง้ สิน้ ประมาณ 130
ตารางกิโลเมตร

-3ด้ า นการพั ฒ นาโครงการ ปตท.สผ. ได้ เ ร่ ง พัฒ นาโครงการทัง้ ในประเทศไทยและ
โครงการต่างประเทศ เพื่อให้ บริษัทฯสามารถเริ่มการผลิตปิ โตรเลียมได้ ตามแผนการดาเนินการของบริ ษัทฯ
อาทิ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย การดาเนิ นงานก่ อสร้ างและการเตรี ย ม
ความพร้ อมสาหรับการผลิตโครงการมอนทารามีความคืบหน้ า ตามลาดับ และบริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิให้
ดาเนินการเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ผลิตที่เกี่ยวข้ องเพื่อเริ่มการผลิต (Operation Safety Case) โดยคาด
ว่าจะผลิตน ้ามันได้ ภายในไตรมาส 1 ปี 2556
ส่วนการดาเนินการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัยนัน้ นับตังแต่
้
เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงสิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2555 บริษัทฯ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนทังสิ
้ ้น 180.15 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) และอยู่ระหว่างการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือต่อ ไปโดยมี
ความคืบหน้ าเป็ นลาดับ
สาหรับการเรียกร้ องค่าชดเชยจากเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราโดย
รัฐบาลอินโดนีเซียนัน้ บริษัทฯยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการที่จะพิสจู น์
หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตอ่ ไป
โครงการพม่ าซอติก้า อยู่ระหว่างดาเนิ นการก่อสร้ างแท่น ผลิตกลางรวมที่พัก
อาศัย และสะพานเชื่อม การก่อสร้ างแท่นหลุมผลิตและโครงข่ายท่อส่งก๊ าซฯ ระหว่างแท่นหลุมผลิต ไปยัง
แท่นผลิตกลาง ซึ่งมีความคืบหน้ ากว่าร้ อยละ 38
โครงการแอลจีเรี ย 433 เอ และ 416 บี มีเป้าหมายในการเจาะหลุมผลิตปี นี ้
จานวน 4 หลุม เสร็จสิ ้นการเจาะหลุมผลิตไปแล้ วจานวน 3 หลุม โดยหลุมที่ 3 (BRS-13) พบอัตราการไหล
ของน ้ามันดิบ 4,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะนี ้อยู่ระหว่างการทา Completion หลุม คาดว่าจะแล้ วเสร็จในเดือน
ตุลาคม 2555
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคด ในส่วนของแหล่ง Corner อยู่ใ น
ขันตอนการเตรี
้
ยมสัญญาการจ้ างงาน Front End Engineering Design (FEED) สาหรับกาลังการผลิตที่
40,000 บาร์เรลต่อวัน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มงาน FEED ได้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555

-4ด้ านการผลิต ปตท.สผ. มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากาลังการผลิตในปั จจุบนั
และเพิ่มกาลังการผลิตจากโครงการใหม่ๆ อาทิ
โครงการบงกช เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม แหล่งบงกชเหนือสามารถทาลายสถิติ
การผลิตคอนเดนเสทได้ สงู สุดที่ปริมาณ 25,019 บาร์เรลต่อวัน และในวันที่ 5 สิงหาคม 2555 เป็ นวันที่แหล่ง
ผลิตก๊ าซธรรมชาติบงกชเหนือประสบความสาเร็จในการผลิตคอนเดนเสทได้ ครบ 100 ล้ านบาร์ เรล สาหรับ
การผลิตก๊ าซธรรมชาติ แหล่งบงกชเหนือสามารถผลิตก๊ าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยในไตรมาส 3 2555 ที่ 640
ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
สาหรับแหล่งบงกชใต้ ซึ่งเริ่มการผลิตก๊ าซธรรมชาติที่ระดับคงที่ ตามที่กาหนดใน
สัญญาซื ้อขายในเดือนมิถนุ ายน 2555 ในไตรมาสที่ 3 แหล่งบงกชใต้ สามารถผลิตก๊ าซธรรมชาติได้ ที่ 334
ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และคอนเดนเสทที่ 10,887 บาร์เรลต่อวัน
โดยรวม โครงการบงกชมี อัตราการผลิต ก๊ าซธรรมชาติ สูงขึน้ กว่า 900 ล้ า น
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน สามารถสนองตอบความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยได้ ถึง 20% ซึ่งถือเป็ น
ความภาคภูมิใจ และเป็ นแรงผลักดันให้ ปตท.สผ. มุง่ มัน่ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางพลังงาน
ให้ กบั ประเทศต่อไป
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี แหล่ง Leismer มีปริ มาณการผลิต
bitumen เฉลี่ ย ในไตรมาส 3 ที่ ป ระมาณ 16,300 บาร์ เ รลต่อ วัน และได้ รั บ การอนุมัติ จ าก Energy
Resources Conservation Board (ERCB) สาหรับการก่อสร้ าง well pad ที่ 5 โดยจะมีหลุมเพื่อการผลิต
จานวน 7 คูห่ ลุม (หลุมอัดไอน ้าและหลุมผลิต) อย่างไรก็ตามการก่อสร้ างคาดว่าจะเริ่ มได้ ในเดือนมิถุนายน
ปี 2556 และเริ่มอัดไอน ้าได้ ในเดือนมีนาคม 2557
ในส่วนของแผนการขยายก าลังการผลิต (Leismer Expansion) ยังคงอยู่ใ น
ขันตอนการวางต
้
าแหน่ง well pad และศึกษาในรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะติดตังเพิ
้ ่มเติม เพื่อรองรับ
อัต ราการผลิ ต เป็ น 40,000 บาร์ เ รลต่อ วัน รวมถึ ง การเตรี ย มขออนุมัติ จ าก Energy Resources
Conservation Board (ERCB) ในรายละเอียดดังกล่าว
โครงการโอมาน 44 มีอตั ราการผลิตน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากเดิมถึง 3 เท่า โดยคาด
ว่ามีอตั ราการผลิตน ้ามันดิบและคอนเดนเสทโดยรวมของโครงการจะสูงขึ ้นถึง 5,000 บาร์เรลต่อวัน ในช่วงเดือน

-5ตุลาคม ปี 2555 และก๊ าซธรรมชาติประมาณ 50 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน อันเป็ นผลมาจากความสาเร็จในการ
เจาะหลุมพัฒนาและหลุมประเมินผล จานวน 7 หลุม ตามแผนงานปี 2554 - 2555 โดยมาจากการแหล่งมูร์ฮา
เมียร์ ประมาณ 2,500 บาร์ เรลต่อวัน และแหล่งน า้ มันดิบใหม่ทางตอนใต้ ของโครงการชามส์-อี (Shams-E
South) อีกประมาณ 1,000 บาร์เรลต่อวัน โดยจะเริ่มการผลิตในเดือนตุลาคมนี ้ โดย ปตท.สผ. มีแผนการสารวจ
คลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติในพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแปลงเพื่อประเมินศักยภาพเพิ่มเติมต่อไป
โครงการเวีย ดนาม 16-1 เมื่ อวัน ที่ 6 กรกฎาคม 2555 แท่ น หลุมผลิต ที่ 2
(Wellhead Platform) ของแหล่งเทจัก๊ จัง๋ (Te Giac Trang Field) ได้ เริ่มทาการผลิตอย่างเป็ นทางการ ทาให้
สามารถเพิ่มการผลิตน ้ามันดิบจาก 41,000 บาร์เรลต่อวันเป็ นประมาณ 55,000 บาร์เรลต่อวัน
ด้ านการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน ปตท.สผ. ได้ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องใน
ด้ านการบริ หารและกลัน่ กรองการลงทุน (Portfolio Management) จุดมุ่งหมายเพื่อให้ การลงทุนมีความ
เหมาะสมทัง้ ในด้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการและการบริหารความเสี่ยง โดยมีการศึกษา วิเคราะห์
ปั จจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่าเสมอให้ ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่เกิดขึ ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ มีการทบทวนกลุ่ม ประเทศ
เป้าหมาย (Focused Countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตามโอกาส ความเหมาะสม
และให้ สอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริ ษัทตังไว้
้ โดยวิเคราะห์จากปั จจัยต่างๆ อาทิ ศักยภาพทาง
ปิ โตรเลียม ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์ กับ ภาครัฐ ความเสี่ยงทัง้ ด้ านการเมืองและการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทังความได้
้
เปรียบในการแข่งขัน
การเข้ า ร่ วมทุนในแปลงเอ็ม 11 ในสหภาพเมี ยนมาร์ ของบริ ษัท Total และ JX
NOEX บริ ษั ท ปตท.สผ. อินเตอร์ เ นชั่นแนล จ ากัด หรื อ ปตท.สผ.อ. ได้ คดั เลือกบริ ษั ท Total E&P
Myanmar (Total) และบริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar) ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของ JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (JX NOEX) เข้ าเป็ นผู้ร่วมทุนใน
แปลงเอ็ม11 ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 15 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ปตท.สผ.อ. จะยังคงเป็ นผู้ดาเนินการและถือ
สิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้ อยละ 45 ในโครงการนี ้ต่อไป โดยการเข้ าร่วมทุนดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อได้ รบั
การอนุมตั ิจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ทังนี
้ ้ การสรรหาผู้เข้ าร่วมทุนดังกล่าว เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ใน
การบริหารการลงทุน (Portfolio management) และลดความเสี่ยง

-6การทาคาเสนอซือ้ หุ้นในบริษัท Cove Energy Plc.
ตามที่ ปตท.สผ. โดยบริ ษัท PTTEP Africa Investment Limited หรื อ PTTEP AI
(บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ ประกาศการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญที่ออกแล้ วและยังไม่ได้ ออกทัง้ หมดของ
บริ ษั ท Cove ที่ ราคา 240 เพนซ์ (สกุลเงิน ปอนด์สเตอลิง) ต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1,221.4 ล้ าน
ปอนด์ สเตอลิง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 การทาคาเสนอซื ้อดังกล่าวมีความคืบหน้ า โดยสังเขป ดังนี ้
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 PTTEP AI ได้ ประสบความสาเร็จในการซือ้ หุ้น บริ ษัท
Cove โดยบรรลุเงื่อนไขตามคาเสนอซื ้อครบถ้ วนแล้ ว กล่าวคือ ได้ รับการตอบรับคาเสนอซือ้ หุ้นจากผู้ถือหุ้น
Cove มากกว่าร้ อยละ 90 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท Cove และได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยไม่มีเงื่อนไขจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรณี (Minister of Mineral Resources) สาธารณรัฐ
โมซัมบิก ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือสัดส่วนทางอ้ อมในทรัพย์ สิน ทัง้ หมดของ Cove ในสาธารณรัฐ
โมซัมบิก
ตังแต่
้ วนั ที่ 23 สิงหาคม 2555 PTTEP AI ได้ เริ่มกระบวนการบังคับซื ้อหุ้นที่เหลืออยู่
จากผู้ถือหุ้นของ Cove ที่ยงั ไม่ได้ ตอบรับคาเสนอซื ้อ และในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ ายของการ
บังคับซื ้อหุ้น PTTEP AI มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100
อนึ่ง ในวัน ที่ 18 กันยายน 2555 ตลาดหลักทรัพย์ ลอนดอน (London Stock
Exchange) ได้ ประกาศยกเลิกการซื ้อขายหุ้นของบริษัท Cove ในตลาดหลักทรัพย์ Alternative Investment
Market (AIM) ตามที่ ปตท.สผ.ได้ ให้ บริ ษัท Cove ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock
Exchange) เพื่อขอเพิกถอนหุ้นของบริษัท Cove ออกจากตลาดหลักทรัพย์ AIM เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555
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ผลการดาเนินงาน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ.ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
(Thai Financial Reporting Standards: TFRS) และได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ประกาศ
แล้ วแต่มีผลบังคับใช้ ในปี 2556 มาปรับใช้ ก่อน ได้ แก่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งระบุให้ กิจการกาหนดสกุลเงิน
ที่ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งาน (Functional Currency) รวมถึ งการน า IFRS บางฉบับ มาปฏิบัติก่ อน (Early
Adoption) ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ปตท.สผ. ได้ กาหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน (Functional Currency) เป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อการนาส่งงบ
การเงินให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า บริ ษัทจาเป็ นต้ องนาเสนองบ
การเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็ นสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใช้ ในการนาเสนองบการเงิน Presentation Currency)
บริ ษัทฯ วิเคราะห์ผลการดาเนิน งานและฐานะการเงินเปรี ยบเทียบรายไตรมาส สรุปได้
ดังต่อไปนี ้

-82.2.1 ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นดอลลาร์ สรอ.)

รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กาไรสาหรับงวด
ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม
(หน่วย: ล้ านบาท ยกเว้ นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)

รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด

ไตรมาส 2
2555
1,667
(982)
685
1
686
(436)
250
0.08

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

ไตรมาส 3
2554
1,422
(932)
490
490
(240)
250
0.08

461
(211)
250

506
52
558

428
(178)
250

ไตรมาส 2
2555
52,164
(30,786)
21,378
42
21,420
(13,687)
7,733
2.33

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

ไตรมาส 3
2554
42,837
(28,141)
14,696
14,696
(7,246)
7,450
2.24

-9ไตรมาส 3 ปี 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554
สาหรับผลการดาเนินงานสอบทาน (Reviewed) ในไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และ
บริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสนี ้ รวม 558 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 17,526 ล้ านบาท) คิดเป็ น
กาไรต่อหุ้น ปรับ ลด 0.17 ดอลลาร์ สรอ. (เที ย บเท่า 5.26 บาท) มีผลการดาเนิ นงานเพิ่ มขึน้ 308 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้ อยละ 123 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจานวน 250
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 7,450 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.08 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
2.24 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 3 ปี 2555
อยู่ที่ร้อยละ 28.74
อย่างไรก็ ตามเมื่อพิ จารณาแล้ ว กาไรสุทธิสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2555 จานวน 558 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ จานวน 506 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และกาไร
จากรายการ Non-Recurring จานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับผลการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกาไร
จากการดาเนิน งานตามปกติสาหรับไตรมาสนี จ้ านวน 506 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 78 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 18 เมื่อเปรี ยบเทียบกั บไตรมาส 3 ปี 2554 ซึ่งมีกาไรจากการดาเนินงานปกติที่
428 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน (กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ) ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 3 ปี 2555 อยู่
ที่ร้อยละ 30.35
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,820 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทีย บเท่า 57,083 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทีย บกับ ไตรมาสเดีย วกัน ของปี ก่อนจานวน 1,422 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 42,837 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 398 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 28 โดยส่วนใหญ่
เป็ นผลจากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น 381 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุดงั นี ้
(1) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึ ้น
เป็ น 64.00 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านา้ มันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา
ขายผลิตภัณ ฑ์ เ ฉลี่ย ของไตรมาสเดีย วกัน ของปี ก่ อนที่ 55.37 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
(2) ปริ มาณการขายเฉลี่ย สาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่ มขึน้ เป็ น 292,228 บาร์ เ รล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 3

- 10 ปี 2554 ที่ 264,961 บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ ้น
ส่วนใหญ่เกิดจาก
 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้นจาก
แหล่งบงกชใต้ ที่เริ่มมีการผลิตตามกาหนดในสัญญาซือ้ ขายในเดือนมิถุนายน
2555 และโครงการบงกชเหนื อ มี ป ริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ แล ะ
คอนเดนเสทเพิ่มขึ ้นเนื่องจากไม่มีการหยุดผลิต ในไตรมาส 3 ปี 2555 ในขณะที่
ระหว่างไตรมาส 3 ปี 2554 มีการหยุดการผลิตบางส่วนจานวน 15 วัน
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริ มาณการขายน า้ มันดิบเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 3 ปี
2555 เนื่องจากมีก ารเร่ งการผลิตจากหลุมใหม่จ านวน 5 หลุม ในขณะที่ใ น
ไตรมาส 3 ปี 2554 เป็ นไตรมาสแรกที่เริ่มมีการผลิต
 โครงการเอส1: ปริมาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่และจาก
การใช้ เทคนิค Beam Pump ในการผลิตน ้ามันดิบมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม
 โครงการอาทิตย์เหนือ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลง
เนื่องจากโครงการอาทิตย์เหนือได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554
 โครงการพื ้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ
และคอนเดนเสทลดลงเนื่องจากระหว่างไตรมาส 3 ปี 2555 มีการหยุดการผลิต
จานวน 10 วันเพื่อซ่อมบารุงประจาปี ในขณะที่มีการหยุดผลิต เพียง 5 วันใน
ไตรมาส 3 ปี 2554
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นรายได้ ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company LLC
(TPC)
ในไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จานวน 26 ล้ านดอลลาร์
สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ซึ่งมีรายได้ อื่นๆ จานวน
10 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสนี ้มีการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่ง
มอนทาราจากโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากัด ซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring ในขณะที่ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนไม่มีการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนดังกล่าว
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สรอ. (เทียบเท่า 30,290 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจานวน 932 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 28,141 บาท) เพิ่มขึ ้น 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 100 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่ เ ป็ นผลจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจ าหน่ายของ โครงการ
บงกช และ โครงการเอส 1 เพิ่มขึ ้นตามสินทรัพย์พร้ อมใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยัง
เพิ่ มขึน้ จาก โครงการเวีย ดนาม 16-1 ที่ เ ริ่ มการผลิต เพิ่ ม ขึน้ จากหลุมผลิ ตใหม่
อย่างไรก็ต าม ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญ สิ ้นและ ค่าตัดจาหน่ายของโครงการอาทิตย์
เหนือลดลงจากการหยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554
(2) ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับ ปิ โตรเลีย มเพิ่ มขึน้ 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
(3) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพิ่ มขึน้ จานวน 29 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ จากค่า
อากรแสตมป์จากการซื ้อหุ้นบริษัท Cove Energy Plc. ภาษี การส่งออกของโครงการ
เวียดนาม 16-1 ค่าใช้ จ่ายในการบริหารของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานสัญญาจ้ างจากสานักงานใหญ่
(4) ต้ น ทุน ทางการเงิ น เพิ่ มขึน้ จ านวน 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่ วนใหญ่ มาจากการ
เพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยของบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด
ที่ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2555 มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จานวน 500 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้ในระหว่างไตรมาส 2 และ 3 ปี 2555 มีการเบิกเงินกู้รวม
จานวน 475 ล้ านดอลลาร์ แคนาดาจากสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม
(5) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring ลดลง
จานวน 169 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2555 มีการรับรู้ขาดทุน
จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ จานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิด
จาก
 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ซึ่งเป็ นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิง เนื่องจาก
ค่าเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
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ค่าเงินบาท อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ขณะเดียวกัน
 รับรู้กาไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริษัท พีทีที
อีพี แคนาดา จากัด เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา แข็งค่าเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2554 มีการรับรู้ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจานวน
181 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากเงิ นกู้ที่ เป็ นสกุลเงิน ดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษัท พีทีที อีพี แคนาดา
จากัด
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีภาษี เงินได้ จานวน 296 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 9,307 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจานวน 240 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 7,246 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 56 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากภาษี เงินได้ ในต่างประเทศ และ
ภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม ที่เพิ่มขึ ้นตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ที่
เ กิ ด จ า ก ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ซึ่ ง เ ป็ น ร า ย ก า ร
Non-Recurring ลดลง
ส าหรั บ รายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก าไรจากรายการ
Non-Recurring สาหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ. กาไรเพิ่มขึ ้นจานวน 230 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 3 ปี 2554 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 178 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1) ขาดทุน จากการแปลงค่า เงิ น ตราต่า งประเทศลดลง 169 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการแปลง
ค่าเงินตราต่างประเทศจานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2554
มีการรับรู้ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจานวน 181 ล้ านดอลลาร์
(2) ภาษี เ งิน ได้ ที่เ กิด จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ย นสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2555
ลดลงจานวน 106 ล้ านดอลลาร์ สรอ.เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2554 ส่วน
ใหญ่ เ ป็ นผลมาจากในไตรมาส 3 ปี 2555 ผลประโยชน์ ภ าษี เ งิ น ได้ ที่ เ กิ ดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. มีสาเหตุหลักมาจาก
การที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีลดลงจานวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ น
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กันยายน 2555 มีจานวนที่เพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถู กแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้น
เมื่อเปรี ย บเทีย บกับเงิน ดอลลาร์ สรอ. ท าให้ ค่าเสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. สูงขึ ้น และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตลดลง ในขณะที่ในไตรมาส
3 ปี 2554 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้
ภาษี เงินได้ ในอนาคตสูงขึ ้นจานวน 36 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(3) ผลกระทบสุท ธิ จากอุบัติเ หตุใ นแหล่งมอนทาราเพิ่มขึน้ จ านวน 30 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยในไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่อยรับรู้ รายได้ อื่นจากค่า
สิน ไหมทดแทนจากเหตุก ารณ์ ใ นแหล่งมอนทาราเพิ่ มเติมเป็ นจ านวน 29 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2554 มีการรับรู้คา่ ความเสียหายจากอุบตั ิเหตุ
ในแหล่งมอนทาราจานวน 1 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตาม
(4) ผลประโยชน์ทางภาษี ที่รัฐบาลออสเตรเลียให้ ผ้ ลู งทุนสามารถหักค่าใช้ จ่ายได้ ในอัตรา
ร้ อยละของเงิ น ลงทุ น (Augmentation) ลดลง 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
ไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยไม่รับรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็ นผลมาจากได้ มี
การรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ในขณะที่ไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อนได้ รับรู้ผลประโยชน์ทางภาษี นี ้จานวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 3 ปี 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555
สาหรับผลการดาเนินงานสอบทาน (Reviewed) ในไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัท
ย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสนี ้รวม 558 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 17,526 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อ
หุ้นปรับลด 0.17 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 5.26 บาท) มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 308 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้ อยละ 123 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิในไตรมาสก่อน จานวน 250 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
7,733 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.08 ดอลลาร์ สรอ.(เทียบเท่า 2.33 บาท) มีอตั ราผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 28.74
อย่ างไรก็ ดี เมื่อพิ จ ารณาแล้ ว ก าไรสุท ธิ สาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2555 จ านวน 558 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 506 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และกาไร
จากรายการ Non-Recurring จานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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จากการดาเนินงานตามปกติสาหรับปี นี ้จานวน 506 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 45 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 10 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2555 ที่มีก าไรจากการดาเนิน งานปกติที่ 461 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน(กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ)ต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สาหรับไตรมาส 3 ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ
30.35
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,820 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 57,083 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อนจานวน 1,667 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (
เทียบเท่า 52,164 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 153 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรือร้ อยละ 9 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจากรายได้
จากการขายที่เพิ่มขึ ้นจานวน 188 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีสาเหตุดงั นี ้
(1) ปริ มาณการขายเฉลี่ย สาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2555 เพิ่มขึน้ เป็ น 292,228 บาร์ เ รล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส
2 ปี 2555 ที่ 263,441 บาร์ เ รลเที ย บเท่าน า้ มันดิบ ต่อวัน โดยปริ มาณการขายที่
เพิ่มขึ ้นนี ้ส่วนใหญ่เกิดจาก
 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่ มขึ ้นจาก
แหล่งบงกชใต้ ที่เริ่มมีการผลิตตามกาหนดในสัญญาซือ้ ขายในเดือนมิถุนายน
2555 นอกจากนี แ้ หล่ง บงกชเหนื อ มีป ริ ม าณการขายก๊ าซธรรมชาติ และ
คอนเดนเสทเพิ่มขึน้ เนื่องจากไม่มีก ารหยุดผลิต ในเดือนไตรมาส 3 ปี 2555
ในขณะที่ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2555 มีการหยุดการผลิตรวมจานวน 11 วัน
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริมาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นจากการเร่งการผลิต
จากหลุมใหม่จานวน 5 หลุมในไตรมาส 3 ปี 2555
อย่างไรก็ตาม
 โครงการอาทิตย์: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการ
อาทิตย์ลดลง เนื่องจากปตท. มีการเรียกซื ้อก๊ าซธรรมชาติกลับสูร่ ะดับปกติจาก
ไตรมาสก่อนที่มีการเรียกซื ้อในปริมาณที่มากกว่าปกติ
 โครงการคอนแทร็ ค 4: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ ลดลง เนื่ องจากใน
ไตรมาส 3 ปี 2555 มีการหยุดผลิตจานวน 7 วัน ในขณะที่ มีการหยุดการผลิต
เพียง 2 วัน ในไตรมาส 2 ปี 2555
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ั นาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ
ลดลงเนื่องจากระหว่างไตรมาส 3 ปี 2555 มีการหยุดการผลิต 10 วันเพื่อซ่อม
บารุงประจาปี
อย่างไรก็ตาม
(2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 3 ปี 2555 ลดลงเป็ น
64.00 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านา้ มันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2555 ที่ 64.17 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบ
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่ อยมีรายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซเพิ่ มขึ ้นซึ่งเป็ นรายได้ ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company
LLC (TPC)
ไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จานวน 26 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 808 ล้ านบาท) ลดลงจานวน 34 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 ซึ่งมี
รายได้ อื่นจานวน 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ.(เทียบเท่า 1,884 ล้ านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 2 ปี
2555 มีก ารรับ รู้รายได้ อื่น ของบริ ษั ท พี ที ทีอีพี แคนาดา จ ากัด จากการปรับลดราคาจ่ายซื อ้ โครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 3 ปี 2555 รวมทัง้ สิ ้น 967 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 30,290 ล้ านบาท) ลดลง 15 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อนจานวน
982 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 30,786 ล้ านบาท) เป็ นผลสุทธิจาก
(1) ขาดทุ น จากการด้ อยค่า ของสิ น ทรั พ ย์ ล ดลงจ านวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2555 ไม่มีก ารรับ รู้ก ารด้ อยค่าของสิน ทรัพย์ ในขณะที่
ไตรมาส 2 ปี 2555 มีการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของแหล่งมอนทารา
จานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring
(2) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring ลดลง
จานวน 31 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2555 มีการรับรู้ ขาดทุน
จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ จานวน 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิด
จาก
 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ซึ่งเป็ นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิง เนื่องจาก
ค่าเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
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ค่าเงินบาท อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ขณะเดียวกัน
 รับรู้กาไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ บริษัท พีทีที
อีพี แคนาดา จากัด เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา แข็งค่าเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2555 มีการรับรู้ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
จานวน 43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากเงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ของ
บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด
อย่างไรก็ตาม
(3) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 53 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากโครงการบงกช โครงการเวียดนาม 16-1 และ โครงการเอส 1ตามสินทรัพย์
พร้ อมใช้ งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น
(4) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 25 ล้ านดอลลาร์ สรอ.จากค่าใช้ จ่ายซ่อม
บ ารุ งรัก ษาของโครงการคอนแทร็ ค 4 และโครงการอาทิ ต ย์ และจากค่าใช้ จ่า ย
ดาเนินงานของแหล่งบงกชใต้ นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานยังเพิ่มขึ ้นจาก
น ้ามันดิบสังเคราะห์ (Synthetic Blend) ของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
(5) ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับ ปิ โตรเลีย มเพิ่ มขึน้ 22 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
(6) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและอื่นๆ เพิ่มขึ ้นจานวน 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
จากค่าอากรแสตมป์จากการซื ้อหุ้นบริษัท Cove Energy Plc. และภาษี การส่งออก
ของโครงการเวียดนาม 16-1
สาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อย มีภาษี เ งิ น ได้ จ านวน 296 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง 140 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 32 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 ที่มี
จานวน 436 ล้ าน ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากผลกระทบของ
อัตราแลกเปลี่ยน(รายการ Non-Recurring )มีจานวนที่ลดลง
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Non-Recurring สาหรับไตรมาส 3 ปี 2555 จานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ. กาไรเพิ่มขึ ้นจานวน 263 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 ซึ่งมีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน
211 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1) ภาษี เ งิน ได้ ที่เ กิด จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ย นสาหรับ ไตรมาส 3 ปี 2555
ลดลงจานวน 145 ล้ านดอลลาร์ สรอ.เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 ส่วน
ใหญ่ เ ป็ นผลมาจากในไตรมาส 3 ปี 2555 ผลประโยชน์ ภ าษี เ งิ น ได้ ที่ เ กิ ดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. มีสาเหตุหลักมาจาก
การที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีลดลงจานวน 50 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ น
ผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30
กันยายน 2555 มีจานวนที่เพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้น
เมื่อเปรี ย บเทีย บกับเงิน ดอลลาร์ สรอ. ท าให้ ค่าเสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. สูงขึ ้น และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตลดลง ในขณะที่ในไตรมาส
2 ปี 2555 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้
ภาษี เงินได้ ในอนาคตสูงขึ ้นจานวน 67 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) ขาดทุน จากการด้ อ ยค่า ของสิ น ทรั พ ย์ ล ดลงจ านวน 109 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2555 ไม่มี การรับรู้ การด้ อยค่าของสิน ทรัพย์ ในขณะที่
ไตรมาส 2 ปี 2555 มีการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของแหล่งมอนทารา
จานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่ เพิ่ มสูงขึน้
และการเลื่อนแผนการผลิต
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ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบรายงวดเก้ าเดือน
หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ตารางสรุปผลการดาเนินงานรวม
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลด

2555
5,081
(2,712)
2,369
4
2,373
(976)
1,397
0.42

2554
4,153
(2,347)
1,806
1
1,807
(828)
979
0.30

กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กาไรสาหรับงวด

1,505
(108)
1,397

1,171
(192)
979

หน่วย: ล้ านบาท

2555
2554
158,617 125,852
(84,688) (71,154)
73,929 54,698
129
37
74,058 54,735
(30,510) (25,136)
43,548 29,599
13.09
8.92

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดเดือนกันยายนปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ (Reviewed) สาหรับงวดเก้ าเดือนของ ปี 2555 รวม
1,397 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 43,548 ล้ านบาท) คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น ปรับลด 0.42 ดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 13.09 บาท) มีผลกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 418 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 43 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กาไรสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือนของปี 2554 จานวน 979 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 29,599 ล้ านบาท)
คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นปรับลด 0.30 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 8.92 บาท) ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สาหรับงวดเก้ าเดือนของ ปี 2555 อยู่
ที่ร้อยละ 28.74
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กาไรสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือนของ ปี 2555 จานวน 1,397
ล้ านดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กาไรจากการดาเนินงานตามปกติสาหรับ จานวน 1,505 ล้ านดอลลาร์
สรอ. และขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จานวน 108 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับผลการดาเนินงานปกติสาหรับงวดเก้ าเดือนของ ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย
มีกาไรจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 1,505 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 334 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้ าเดือนของปี 2554 ที่มีกาไรจากการดาเนินงานปกติที่ 1,171
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน (กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ)ต่อส่วน

- 19 ของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือน
กันยายน ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 30.35
สาหรับงวดเก้ าเดือนของปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทัง้ สิ ้น 5,081 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เที ย บเท่ า 158,617 ล้ านบาท) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ รายได้ ร วมของงวดเก้ าเดื อ น
ปี 2554 จานวน 4,153 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 125,852 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 928 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้ อยละ 22 โดยส่วนใหญ่มาจากการขายที่เพิ่มขึ ้น 848 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลจาก
(1) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. สาหรับงวดเก้ าเดือนของ ปี 2555
เพิ่มขึ ้นเป็ น 64.30 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสาหรับงวดเก้ าเดือนของ ปี 2554 ที่ 53.68 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบตามราคาน ้ามันโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม
(2) ปริ ม าณการขายเฉลี่ย ส าหรั บ งวดเก้ าเดือ นของ ปี 2555 ลดลงเล็ก น้ อย เป็ น
269,776 บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ย
ในงวดเก้ าเดื อนของ ปี 2554 ที่ 269,831 บาร์ เรลเที ยบเท่านา้ มัน ดิบ ต่อวัน โดย
ปริมาณขายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากผลสุทธิของ
 โครงการอาทิตย์เหนือ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลง
เนื่องจากโครงการอาทิตย์เหนือได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554
 โครงการอาทิตย์: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการ
อาทิตย์ลดลงซึ่งเป็ นไปตามปริ มาณการส่งมอบก๊ าซธรรมชาติตามสัญญาซือ้
ขาย (Daily Contract Quantity)
อย่างไรก็ตาม
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริมาณการขายน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเริ่ มมีการ
ขายน ้ามันดิบในไตรมาส 3 ปี 2554
 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่ มขึ ้นจาก
แหล่งบงกชใต้ ที่เริ่มมีการผลิตตามกาหนดในสัญญาซือ้ ขายในเดือนมิถุนายน
2555 อย่างไรก็ ตาม แหล่งบงกชเหนื อมีปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติ และ
คอนเดนเสทลดลงเนื่ องจากมีก ารหยุดผลิ ต ในระหว่างงวดเก้ าเดือนของ
ปี 2555 จานวน 11 วัน
 โครงการ เอส1: ปริ มาณการขายนา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่และ
จากการใช้ เทคนิค Beam Pump ในการผลิตน ้ามันดิบมากขึ ้น

- 20 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่ อยมีรายได้ จากการบริ ก ารท่อขนส่งก๊ าซเพิ่ มขึ ้นซึ่งเป็ นรายได้ ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company
LLC (TPC)
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จานวน 110 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 3,416
ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือนของปี 2554 ซึ่งมีรายได้
อื่นๆ จานวน 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 1,553 ล้ านบาท) สาเหตุหลักเนื่องจาก โครงการพีทีทีอีพี ออ
สตราเลเชีย มีการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราที่สงู กว่างวดเก้ าเดือน ปี 2554
จานวน 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้ บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัดมีการรับรู้รายได้ อื่นจากการปรับ
ลดราคาจ่ายซื ้อโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี จานวน 17 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายสาหรับงวดเก้ าเดือนของปี 2555 รวมทัง้ สิ ้น 2,712
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทีย บเท่า 84,688 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทีย บกับ งวดเก้ าเดือนของปี 2554 จานวน
2,347 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 71,154 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 365 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลสุทธิจาก
(1) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจานวน 165 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่จาก โครงการบงกช และโครงการเอส 1 ตามสิน ทรัพย์ ที่พร้ อมใช้ งานที่
เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ โครงการเวียดนาม 16-1 มีค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัด
จาหน่ายเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเริ่มมีการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2554 อย่างไรก็ตามค่าเสื่อม
ราคา ค่าสูญสิ น้ และค่าตัดจาหน่ายลดลงจากโครงการอาทิตย์เหนื อเนื่องจากได้
หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554 และจากโครงการอาทิตย์ตามปริ มาณ
การผลิตที่ลดลงซึ่งเป็ นไปตามปริมาณการส่งมอบก๊ าซธรรมชาติตามสัญญาซือ้ ขาย
(Daily Contract Quantity)
(2) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์จานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการพี
ทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่มีการรับรู้การด้ อยค่าของสินทรัพย์ของแหล่งมอนทารา โดย
มีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการเลื่อนแผนการผลิต
(3) ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น จานวน 96 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
(4) ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้นจานวน 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากดอกเบีย้ ของ
บริษัทพีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด จากการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ จานวน 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และดอกเบี ้ยของบริษัทพีทีทีอีพี แคนาดา
อินเตอร์ เ นชั่น แนล ไฟแนนซ์ จากัด จากการ กู้เ งินรวมจานวน 475 ล้ านดอลลาร์

- 21 แคนาดาในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2555 นอกจากนีย้ ังเพิ่มขึ ้นจาก ดอกเบีย้
จากเงิน กู้ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จานวน 6,000 ล้ านบาทในระหว่างปี
2555
(5) ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 42 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุท ธิ
จากโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซึ่งมีการผลิตที่เพิ่มขึ ้น และจากโครงการ
เวียดนาม 16-1 ซึ่งเริ่มมีการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2554 อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายการ
ดาเนินงานลดลงจากการที่ โครงการอาทิตย์เหนือได้ มีการหยุดการผลิตตังแต่
้ เดือน
พฤศจิกายน 2554
(6) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจ านวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากภาษี
การส่งออกของโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งเริ่ มมีการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2554 ค่า
อากรแสตมป์จากการซื ้อหุ้นในบริษัท Cove Energy Plc. และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
กับพนักงานสัญญาจ้ างจากสานักงานใหญ่
อย่างไรก็ตาม
(7) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring ลดลง
จานวน 93 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่ องจากในงวดเก้ าเดือนของปี 2555 มีก ารรับ รู้
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ จานวน 22 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วน
ใหญ่เกิดจาก
 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ซึ่งเป็ นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิง เนื่องจาก
ค่าเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับเงินลูกหนีท้ ี่เป็ นสกุลเงินบาท เนื่องจาก
ค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ขณะเดียวกัน
 รับ รู้ ก าไรอัต ราแลกเปลี่ย นเงิ น กู้ที่ เ ป็ นสกุลเงิ น ดอลลาร์ สรอ. ของ บริ ษั ท
พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด เนื่องจากค่าเงินสกุลดอลลาร์ แคนาดา แข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์ สรอ.

- 22 ในขณะที่ งวดเก้ าเดื อนของปี 2554 มีก ารรับ รู้ ขาดทุน จากการแปลงค่าเงิ น ตรา
ต่างประเทศจ านวน 115 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ จ ากเงิ น กู้ที่ เ ป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ของ บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด
(8) ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมลดลง 46 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
 ในงวดเก้ า เดื อนของ ปี 2555 มี ค่าตัด จ าหน่ ายหลุมสารวจลดลง 74 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. โดยในงวดนีม้ ีค่าใช้ จ่ายในการตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน
44 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่ จากโครงการบาห์เ รน 2 โครงการแอลจีเ รี ย
ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ และ โครงการโอมาน 44 ในขณะที่ งวดเก้ าเดือนของปี
2554 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจ าหน่ายหลุมสารวจ จ านวน 118 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่ ว นใหญ่ จ ากโครงการ อิ น โดนี เ ซี ย เซไมทู โครงการพี ที ที อี พี
ออสตราเลเชีย โครงการพม่า แปลงเอ็ม 7 และโครงการบงกช
อย่างไรก็ตาม
 ค่าใช้ จ่ายในการสารวจเพิ่มขึ ้นจานวน 28 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จาก
โครงการเอส 1 และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
สาหรับงวดเก้ าเดือนของปี 2555 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น
148 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากภาษี เงินได้ ในต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้น
สาหรับ รายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อยมีก ารขาดทุน จากรายการ
Non-Recurring สาหรับงวดเก้ าเดือนของปี 2555 จานวน 108 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจานวน 84
ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากงวดเดีย วกัน ปี ที่แล้ วที่มีขาดทุน จากรายการ Non-Recurring จ านวน 192 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1) ภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กิ ด จากผลกระทบของอัต ราแลกเปลี่ย นสาหรั บ งวดเก้ าเดือนของ
ปี 2555 ลดลงจานวน 140 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้ าเดือนของ
ปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีลดลงซึง่ เป็ น
ผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30
กันยายน ปี 2555 มีจานวนที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้น
เมื่อเปรี ย บเทีย บกับเงิน ดอลลาร์ สรอ. ทาให้ ค่าเสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึน้ และส่งผลให้ ภาษี เ งิน ได้ ในอนาคตลดลงจานวน 31 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่งวดเก้ าเดือนของปี 2554 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบ

- 23 ของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทาให้ ภาษี เงิ นได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจ านวน 91
ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศลดลง 93 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เกิดจากในงวดเก้ าเดือนของ ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการ
แปลงค่าเงินตราต่างประเทศจานวน 22 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่งวดเก้ าเดือน
ของ ปี 2554 มีการรับ รู้ ขาดทุน จากการแปลงค่าเงิน ตราต่างประเทศ จานวน 115
ล้ านดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตาม
(3) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์จานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการพี
ทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่มีการรับรู้การด้ อยค่าของสินทรัพย์ของแหล่งมอนทารา โดย
มีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการเลื่อนแผนการผลิต
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ฐานะการเงิน
หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.

30 กันยายน
2555
สินทรัพย์ รวม
17,258
สินทรัพย์หมุนเวียน
2,324
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
14,934
หนีส้ ินรวม
9,975
หนี ้สินหมุนเวียน
3,932
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
6,043
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
7,283
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
17,258

31 ธันวาคม
2554
14,131
2,737
11,394
7,819
3,139
4,680
6,312
14,131

หน่วย: ล้ านบาท

30 กันยายน
2555
532,061
71,655
460,406
307,527
121,230
186,297
224,534
532,061

31 ธันวาคม
2554
447,842
86,764
361,078
247,818
99,504
148,314
200,024
447,842

สาหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ปตท.สผ.และ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 17,258 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 532,061 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น
จานวน 3,127 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม
จานวน 14,131 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 447,842 ล้ านบาท) เป็ นผลสุทธิจาก
(1) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมเพิ่มขึ ้นจานวน 2,722 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุ
หลักมาจากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิยมจานวน 2,609 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ที่ได้ มาจากการซือ้
บริษัท Cove Energy Plc.
(2) สินทรัพย์สทุ ธิเพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลี ยมเพิ่มขึ ้นจานวน 907 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากสินทรัพย์เพื่อการผลิตปิ โตรเลียมของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการ
อาทิตย์ โครงการซอติก้า และโครงการบงกช อย่างไรก็ตาม
(3) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจานวน 413 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เนื่องจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 675 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อ
การสารวจและผลิตปิ โตรเลียม การจ่ายชาระเงินค่าซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท Cove Energy Plc. และการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับครึ่งปี หลังของปี 2554 และครึ่งปี แรกของปี 2555 สุทธิจากกระแสเงินสดรับจากการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามลูกหนี ้
บริษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น จานวน 304 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น

- 25 สินทรัพย์หมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ส่วนใหญ่เป็ น
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น ลูก หนี บ้ ริ ษั ท ใหญ่ ลูก หนี ก้ ารค้ า และ
พัสดุคงเหลือ และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการสารวจและ
ผลิตปิ โตรเลีย มในโครงการร่ วมทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ บัญ ชี ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ ค่าความนิ ยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ และ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี โดยปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพ
คล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 อยู่ที่ 0.59 เท่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม 9,975 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 307,527 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจานวน 2,156 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งมีหนี ้สินรวมจานวน 7,819 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 247,818 ล้ านบาท) ส่วนใหญ่
เป็ นผลสุทธิมาจาก
(1) หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 793 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นจานวน 1,511 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากเงินกู้จานวน 950 ล้ านปอนด์สเตอร์ ลิง สุทธิ
กับหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ที่ลดลงจานวน 525 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการจ่ายเงิน
ไถ่ถอนหุ้นกู้ใ นสกุลเงิน บาทจานวน 21,800 ล้ านบาท และภาษี เงิน ได้ ค้างจ่ายลดลงที่จานวน 122 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.
(2) หนี ส้ ิน ภาษี เ งิ น ได้ รอการตัดบัญ ชี เ พิ่ มขึน้ จ านวน 597 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.ส่ว นใหญ่
จากการซื ้อหุ้นสามัญที่ชาระแล้ วและยังไม่ได้ ชาระทังหมดของบริ
้
ษัท Cove Energy Plc.
(3) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นจานวน 481 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่
จากการกู้เ งิ น ในสกุลดอลลาร์ แคนาดาจ านวน 475 ล้ านดอลลาร์ แคนาดาของบริ ษั ท บริ ษั ท พี ที ที อีพี
แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด
(4) หุ้นกู้เพิ่มขึ ้นจานวน 261 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ จากการออกหุ้นกู้จานวน 500 ล้ าน
ดอลลาร์สรอ.ของบริษัท บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด สุทธิกบั การจ่ายเงินไถ่
ถอนหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทจานวน 5,000 ล้ านบาท หรือเทียบเท่า 147 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ของปตท.สผ. และ
การจัดประเภทรายการไปเป็ นส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ของหุ้นกู้ในสกุลเงิน
บาทจานวน 5,000 ล้ านบาท หรือเทียบเท่า 147 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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ปตท.สผ. ได้ ดาเนิน“โครงการกู้เงินระยะสันของปตท.สผ.”
้
ซึ่งออกและเสนอขายตัว๋ แลกเงิน
ระยะสันให้
้ กบั นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน ซึ่งการออกตัว๋ แลกเงินระยะสันดั
้ งกล่าวอยู่ใน
วงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit) จานวน 50,000 ล้ านบาทที่ได้ รับอนุมตั ิตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553 ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 บริษัทฯ ไม่มีตวั๋ แลกเงินคงค้ าง
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) วงเงินรวมทังสิ
้ ้น 20,000 ล้ านบาท อายุเงินกู้ 10 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก ซึ่ง ปตท.สผ. ได้
เบิกใช้ เงินกู้งวดแรกไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 วงเงินกู้นี ้จะนาไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริ ษัทฯ การทา
สัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจานวน 68,250 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2553 และ 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 6,000 ล้ านบาท
ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัด (บริษัท
ย่อยของปตท.สผ.) ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้อายุเงินกู้ 5 ปี วงเงินกู้ 300 ล้ านดอลลาร์ แคนาดา กับสถาบัน
การเงิน 3 แห่งประกอบด้ วย Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada), Mizuho Corporate Bank, Ltd.
และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada โดย ปตท.สผ. เป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้ดงั กล่าว
ทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จากัด
ได้ เบิกใช้ เงินกู้ทงจ
ั ้ านวนแล้ ว เงินกู้นีไ้ ด้ นาไปใช้ ในการชาระหนีท้ ี่ครบกาหนด รายจ่ายที่เป็ นทุน และ/หรื อ
กิจการทั่วไปของบริ ษัท ฯ เงิน กู้นี ไ้ ด้ นาไปใช้ ใ นการชาระหนีท้ ี่ ครบก าหนด รายจ่ายที่เ ป็ นทุน และ/หรื อ
กิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ การทาสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจานวน 48,250 ล้ านบาท ที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษัทมีเงินกู้คงค้ างทัง้ สื ้น 300
ล้ านดอลลาร์แคนาดา
ในวัน ที่ 20 เมษายน 2555 บริ ษั ท พี ที ที อีพี แคนาดา อิน เตอร์ เ นชั่นแนล ไฟแนนซ์ จ ากัด
(บริษัทย่อยของปตท.สผ.) ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้อายุเงินกู้ 5 ปี วงเงินกู้ 75 ล้ านดอลลาร์ แคนาดา กับ
Citibank, N.A., Canadian Branch โดย ปตท.สผ. เป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้ดงั กล่าวทัง้ จานวน ทัง้ นี ้ ในวันที่
11 พฤษภาคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จากัดได้ เบิกใช้ เงินกู้ทงั ้ จานวน
แล้ ว เงินกู้นี ้ได้ นาไปใช้ ในการชาระหนีท้ ี่ครบกาหนด รายจ่ายที่เป็ นทุน และ/หรื อกิจการทั่วไปของบริ ษัทฯ
การทาสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจานวน 38,950 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในปี 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 75 ล้ านดอลลาร์แคนาดา
ในวัน ที่ 20 เมษายน 2555 บริ ษั ท พี ที ที อีพี แคนาดา อิน เตอร์ เ นชั่นแนล ไฟแนนซ์ จ ากัด
(บริษัทย่อยของปตท.สผ.) ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้อายุเงินกู้ 7 ปี วงเงินกู้ 100 ล้ านดอลลาร์ แคนาดา กับ

- 27 JP Morgan Chase, N.A. (Toronto Branch) โดย ปตท.สผ. เป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้ดงั กล่าวทัง้ จานวน ทัง้ นี ้
ในวันที่ 19 กันยายน 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จากัดได้ เบิกใช้ เงินกู้ทงั ้
จานวนแล้ ว เงินกู้นี ้ได้ นาไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ การทาสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือ
จานวน 36,625 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 100 ล้ านดอลลาร์แคนาดา
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 บริ ษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จากัด ได้ ลงนามใน
สัญญาเงินกู้อายุ 1 ปี จานวน 950 ล้ านปอนด์สเตอลิง UBS AG Singapore Branch และในวันที่ 28
สิงหาคม 2555 ได้ ท าการ syndicate เงิ น กู้ดังกล่าวให้ กับสถาบันการเงิ น ซึ่งประกอบด้ วย UBS AG
Singapore Branch, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd Singapore Branch, Mizuho Corporate
Bank, Ltd., London Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation , Australia and New Zealand
Banking Group Limited, DBS Bank Ltd. และ Oversea-Chinese Banking Corporation Limited. โดย
ปตท.สผ. เป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้ทงั ้ จานวน ทัง้ นี ้ ในวันที่ 28 กันยายน 2555 บริ ษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อิน
เวสท์เมนต์ จากัดได้ เบิ กใช้ เงิ นกู้ทัง้ จ านวนแล้ ว เงิน กู้นีไ้ ด้ นาไปใช้ ใ นการท าคาเสนอซื อ้ หุ้น บริ ษั ท Cove
Energy Plc. การทาสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 950 ล้ านปอนด์สเตอลิง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 คณะกรรมการบริ ษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน) (ปตท.สผ.) ได้ มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
 การลดทุนจดทะเบียน
- มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ทจาก 3,322,000,000 บาท เป็ น
3,319,985,400 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบีย นที่ยังไม่ได้ นาออกจาหน่ายจานวน
2,014,600 หุ้น ซึ่งมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนลดลงจานวน
2,014,600 บาท
 การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 3,319,985,400 บาท เป็ น
3,969,985,400 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 650,000,000 หุ้น ซึ่งมีมลู ค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยจะทาการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท (preferential public offering) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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หุ้นละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนใหม่ซึ่งจะมีการประกาศให้ ทราบต่อไป
2. ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากข้ อ 1. บริ ษัทจะทาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่
เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามสัดส่วน
การถือหุ้นอย่างน้ อยหนึ่งรอบ
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามรายละเอียดข้ างต้ น บริษัทจะพิจารณา
เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้ กับผู้ลงทุนสถาบันไม่รวม ปตท.
ซึ่งถือเป็ นการเสนอขายให้ กบั บุคคลในวงจากัด
ทัง้ นี ้ การลดทุน จดทะเบีย น การเพิ่มทุน จดทะเบีย น และการจัดสรรหุ้น เพิ่ มทุน ดั งกล่าว
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย บริษัทจะจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2555 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555
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ส าหรั บ งวดเก้ าเดื อ นสิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2555 ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อ ยมี
กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 2,304 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากรายได้
จากการขายที่เพิ่มขึ ้นตามราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและปริมาณการขายที่สงู ขึ ้น
ปตท.สผ. และบริ ษั ทย่ อย มีก ระแสเงิน สดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุน จ านวน 4,083 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ น
(1) การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการต่างๆ จานวน
2,138 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ได้ แก่ โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการอาทิตย์ โครงการซอ
ติก้า และโครงการบงกช
(2) การจ่ายซื ้อหุ้นสามัญที่ชาระแล้ วและยังไม่ได้ ชาระทัง้ หมดของบริ ษัท Cove Energy Plc.
จานวน 1,876 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(3) เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้ จานวน 69 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นเงิน
ฝากประจาระยะสันกั
้ บสถาบันการเงินเพื่อสารองไว้ สาหรับการจ่ายซือ้ หุ้นของบริ ษัท Cove Energy Plc.
รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหุ้นนี ้
ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,103 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
เงินสดรับสุทธิ
- การกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวน 1,465 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การออกหุ้นกู้ จานวน 653 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 471 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เงินสดจ่าย
- การจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ จานวน 783 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การจ่ายเงินปั นผล จานวน 588 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
- การจ่ายดอกเบี ้ย จานวน 115 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
จานวน 675 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 676 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31ธันวาคม
2554 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 1,351 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงาน

ราคาน ้ามันดิบในไตรมาสที่ 3 ยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่โลก
ที่ยงั คงชะลอตัว สาเหตุหลักจากความไม่ชัดเจนของมาตรการแก้ ไขปั ญหาหนีส้ าธารณะในยุโรป รวมถึง
สัญญาณทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯหลังจากการออกมาตรการ QE3 ยังไม่มีความชัดเจน ขณะที่แผนการนา
ปริมาณสารองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯมาใช้ ยงั คงมีความเป็ นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ราคานา้ มันยังคง
ได้ รับแรงหนุนจากการปิ ดซ่อมบารุงแหล่งผลิตในทะเลเหนือ ปั ญหาความตึงเครี ยดในตะวันออกกลางและ
ฤดูก าลเฮอริ เ คนในมหาสมุทรแอตแลนติก ส่งผลให้ ราคาน า้ มันดิบดูไบในไตรมาส 3 เฉลี่ย อยู่ที่ 106.3
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผา่ นมา สาหรับราคานา้ มันดิบในช่วงครึ่งหลังของปี มี
แนวโน้ มที่จ ะทรงตัวในระดับเฉลี่ย ประมาณ 100 - 115 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เ รล ทัง้ นี ้ นักลงทุนและ
นักวิเ คราะห์ คาดการณ์ ว่าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยความขัดแย้ งระหว่างอิสราเอลกับ
อิหร่าน มาตรการคว่าบาตรอิหร่านของสหภาพยุโรป (EU) และมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐ
หรือ QE3 จะเป็ นปั จจัยหนุนราคาน ้ามันดิบในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี นี ้ อย่างไรก็ตาม ปั ญหาเศรษฐกิจ
ในสหรัฐอเมริ กา และยุโรปที่ยังไม่ฟื้นตัว และปริ มาณนา้ มันที่มีมากกว่าความต้ องการ ยังคงเป็ นปั จจัย
สาคัญที่กดดันราคาน ้ามันดิบโลกไม่ให้ ปรับสูงขึ ้นมากนัก
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคานา้ มันยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงได้ มีการ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจและความต้ องการพลังงานอย่างใกล้ ชิด และมีแนวทางในการบริหารงาน เพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี ้
ด้ านการตอบสนองต่ อความต้ องการพลังงานของประเทศ ในไตรมาสที่ 3 ปตท.สผ.มี
กาลังการผลิตเพิ่มขึ ้น 6% เทียบกับไตรมาสที่ 2 โดยสามารถผลิตได้ 326,522 บาร์ เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ
ต่อวัน และได้ ทบทวนแผนการจัดหาและพัฒนาการผลิตให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานที่
สูงขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ ประสานงานกับผู้ซื ้อและหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมกันวาง
แผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ านทัง้ ในระยะสันและระยะยาว
้
อีกทัง้ ยังมีการ
ปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเร่ งศึก ษาโอกาสการลงทุนใน
โครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณสารองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานของประเทศ
ด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารต้ นทุนในการดาเนินงาน ปตท.สผ. ได้
เข้ าร่ วมกับ ปตท.และบริ ษั ทในเครื อในการดาเนินการโครงการ PTT Group Operational Excellence
Transformation เพื่อจัดทาระบบบริหารการปฏิบตั ิการเพื่อมุง่ สู่ความเป็ นเลิศของกลุ่ม ปตท. (PTT Group
Operational Excellence Management System – OEMS) ซึ่งมีเป้าหมายในการก้ าวสู่การเป็ นบริ ษัท
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้ า โดยทางทีมงานที่ประกอบไปด้ วยตัวแทนจากปตท. ปตท.สผ.และบริษัทอื่นๆในเครือปตท.ได้
จัดทาคูม่ ือของระบบบริ หารการปฏิบัติการฯ ดังกล่าวในระดับของกลุ่มปตท.ได้ แล้ วเสร็จ และจะนาไปใช้
เป็ นต้ นแบบของการพัฒนาและจัดทาคูม่ ือนี ้ในระดับบริษัทในเครือแต่ละบริษัทเองต่อไป อีกทังแต่
้ ละบริ ษัท
ยังร่ วมกันเสนอจัดทาโครงสร้ างเพื่อก ากับดูแลการพัฒนาและการดาเนิ นงานของโครงการนีใ้ ห้ มีความ
ต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ด้ านการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มัน ปตท.สผ. ได้ ทาอนุพันธ์
ประกันความเสี่ยงราคาน ้ามันสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัทโดยใช้ ราคานา้ มันดิบไอซ์เบรนท์
เป็ นราคาอ้ างอิง และมีการติดตามความคืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ตา่ งๆที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาน ้ามันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตังแต่
้ ในช่วงครึ่งปี แรกมาจนถึงในไตรมาส 3 ที่ราคานา้ มันยังคงมี
ความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากปั จจัยหลายๆด้ าน ซึ่งบริษัทฯได้ เล็งเห็นและติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่าง
ใกล้ ชิด พร้ อมกับได้ ทาแผนจาลองสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบในราคาต่างๆ และคิดแผนรองรับเพื่อบรรเทา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นหากเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ด้ า นการพั ฒนาขีด ความสามารถขององค์ ก ร ปตท.สผ. ตระหนัก ถึ งความสาคัญ
เร่ ง ด่วนในการพัฒนาขี ด ความสามารถขององค์ก ร เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมในการขยายธุร กิ จ ไปใน
ต่างประเทศทัว่ โลกที่นบั วันยิ่งมีความท้ าทายมากขึ ้น ปตท.สผ.จึงได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้ าง
และพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศ (Center of Excellent หรื อ COE) โดยในไตรมาสนี ้ ได้ มีการวางแผนงานที่
ชัดเจนมุ่งเน้ นการสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเชิงลึก ใน 4 ด้ านหลักที่มีความสาคัญและ
สอดคล้ องกับ ทิ ศทางและแผนกลยุท ธ์ใ นการเติบ โตแบบก้ าวกระโดด ได้ แก่ การสารวจ (Exploration),
การสารวจและผลิต ในแหล่งน า้ ลึก (Deep Water), การเข้ า ซื อ้ และรวบรวมกิ จ การ (Merger and
Acquisition หรื อ M&A) และ การพัฒนาก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งนอกรู ปแบบ (Unconventional) ซึ่ง
แผนงานดังกล่าวจะเริ่มดาเนินการในปี 2556 ต่อไป
ด้ านความปลอดภัย มั่ นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม (SSHE) และการ
บริหารการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (SD)
ปตท.สผ.มีเป้าหมายในการก้ าวสู่การเป็ นองค์กรซึ่งปราศจากการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ด
งานภายในปี พ.ศ.2556 (Lost Time Injury free organization by 2013) โดยมีการนาระบบบริ หารจัดการ
ด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม มาบังคับใช้ ทุกพืน้ ที่ปฏิบัติการ ผ่านการวัดผล
โดยอาศัยตัวชี ้วัดอันได้ แก่อตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุที่ทาให้ เกิดการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลาทางาน หรื อ Lost
Time Injury Frequency (LTIF) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทัง้ หมด หรื อ Total Recordable

- 32 Injury Rate (TRIR) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการรั่วไหลจากอุปกรณ์การผลิตและขุดเจาะ หรื อ Loss of
Primary Containment Rate (LOPCR) รวมทัง้ อัตราการเกิดอุบัติเ หตุที่ มีก ารรั่วไหลของสารเคมีและ
ไฮโดรคาร์ บอน หรื อ Chemical and Hydrocarbon Spill Rate โดยตัวชีว้ ดั ดังกล่าวได้ ถูกกาหนดขึ ้นบน
พื ้นฐานของผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา และอ้ างอิงกับบริษัทฯอื่นที่อยู่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันที่ได้ มีการบันทึก
ไว้ ในรายงานของสมาคมผู้ผลิตนา้ มันและก๊ าซนานาชาติ (International Association of Oil and Gas
Producers หรือ OGP) ซึ่งการจัดการอย่างเป็ นระบบดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา
ของอุบัติการณ์ต่างๆได้ อันเห็นได้ จากอัต ราแสดงผลต่างๆในไตรมาส 3 นีม้ ีแนวโน้ มที่ลดลงและอยู่ใ น
เป้าหมายของบริษัทฯซึ่งได้ กาหนดไว้
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทฯได้ เปิ ดตัวโครงการ “รักษ์ ชีวิต”
(Life Saving Program) มุ่งเน้ นให้ พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนปฏิบัติตามข้ อกาหนดต่างๆด้ านความ
ปลอดภัยฯ อย่ างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งข้ อก าหนดตามสัญลักษณ์ ความปลอดภัย ( Life Saving
Icons) ทัง้ 18 ตัว ซึ่งมาจากผลการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิ ดอุบัติเหตุใหญ่ ๆที่เ กิ ดการบาดเจ็บ และ
สูญเสียขันรุ
้ นแรงในธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของสมาคมผู้ผลิตน ้ามันและก๊ าซนานาชาติ หรือ OGP
สาหรับการบริ หารการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปตท.สผ.มีกลยุทธ์และทิศทางการดาเนินงาน
และเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มปริมาณการผลิตในระดับ 900,000 บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวันในปี
2563 ด้ วยการขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ตาม
หลัก สากล โดยในปี 2554 ปตท.สผ.ได้ จัด ตัง้ คณะกรรมการการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (Sustainable
Development Committee) ขึ ้นทังในระดั
้
บคณะทางานและระดับผู้บริ หาร เพื่อกากับ ดูแล และสนับสนุน
ให้ หน่วยงานต่างๆในองค์กรมีการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ทัง้ นี ป้ ตท.สผ.มี เ ป้ าหมายที่ จ ะติ ด อัน ดับ ดัช นี ความยั่งยื น ดาวโจนส์ร ะดับ โลก ( Dow Jones World
Sustainability Indix - DJSI World) ภายในปี 2557
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2555 ปตท.สผ.มีการกาหนดทิศทางในการจัดการเรื่ องการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริ ษัทฯ (PTTEP’s Sustainable Development Journey) โดยเน้ นการวางแผนกลยุทธ์ใน
ด้ านการดาเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมซึ่งเป็ นแกนหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ การ
ดาเนินงานดังกล่าวมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น บริษัทฯได้ จดั เตรียมนโยบายหลักในการดาเนินงาน รวมทัง้ ระบบ
การบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีกาหนดจะแล้ วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี นี ้
สาหรับความก้ าวหน้ าอื่นๆที่สาคัญในเรื่ องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไตรมาส 3 สามารถ
สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
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แผนกลยุท ธ์ สู่ก ารเป็ นองค์ ก รสีเ ขี ย ว (Green Process) และเป้ าหมายด้ า น
สิ่งแวดล้ อมได้ รับอนุมตั ิจากผู้บริหารระดับสูง โดยเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้ วย
a.
หน่วยปฏิบตั ิการของบริษัทฯทังในและต่
้
างประเทศจะต้ องผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001
b.
ทาการศึกษาสภาพแวดล้ อมปั จจุบัน (Environmental Baseline Study)
ในทุกพื ้นที่ปฏิบตั ิการ
c.
ศึก ษาผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ก่ อ นเริ่ ม การขุด เจาะส ารวจและ
พัฒนาการผลิต โดยเฉพาะการสารวจด้ วยคลื่ นไหวสะเทือน (Seismic)
จะต้ องมีการศึกษาผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมตามที่กฏหมายกาหนด
d.
ลดปริมาณก๊ าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ผ่านการ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน และชดเชยการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกด้ วย
วิธีการอื่นๆ

2.

วิเคราะห์ประเด็นต่างๆตามแนวทางดัชนีความยั่ งยืนดาวโจนส์ระดับโลกร่วมกับ
บริษัทที่ปรึกษาในการหาแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุง (Gap Analysis)

