2. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2555
2.1

ผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินธุรกิจไตรมาสที่ 2 ปี 2555

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ของปี 2555 ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากไตรมาสแรก
โดยปั จจัยสําคัญยังคงได้ แก่ปัญหาเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศยุโรปที่ยงั คงมีผลต่อเนื่องและทําให้ การฟื ้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกชะลอลงตามไปด้ วย ประกอบกับเศรษฐกิจจีนที่ เติบโตตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก
ตัวเลขการผลิตและการส่งออกที่ชะลอตัวอันเป็ นผลมาจากสถานการณ์ปัญหาหนี ส้ าธารณะในยุโรปและ
นโยบายชะลอการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ปรับเป้าการเติบโตลง
เนื่องจากความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปั ญหาทางเศรษฐกิจจากผลของวิกฤตที่เกิดขึ ้นในยุโรป และความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับแผนด้ านการเงินการคลังภายในของสหรัฐฯเอง
ในส่วนของประเทศไทย มีก ารคาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ ที่ ดีขึน้ กว่าปี 2554 โดยสํานัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ ประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิ จไทยในปี
2555 ที่ร้อยละ 5.5 – 6.5 โดยในไตรมาสที่ 2 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในกรอบร้ อยละ 3.1 – 4.1
เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวเพียงร้ อยละ 0.3 ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงการฟื น้ ตัวจากวิกฤตอุทกภัย โดยมี
ปั จ จัยขับ เคลื่อนจาการเร่ งการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม การฟื ้นตัวของการอุป โภค บริ โภค การลงทุน
ภายในประเทศ และการขยายตัวต่อเนื่องจากการใช้ จ่ายของภาคเอกชนในภาพรวมที่ยังคงได้ รับแรงหนุน
จากกิจกรรมฟื น้ ฟูความเสียหายจากนํ ้าท่วม และมาตรการสนับสนุน เศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ ความ
ต้ องการก๊ าซธรรมชาติ เฉลี่ยต่อเดือนใน 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ปี 2555 มีปริ มาณที่สงู ขึ ้นประมาณ
3.1 % เมื่อเทียบกับความต้ องการเฉลี่ยต่อเดือนในไตรมาสแรก และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่ างไรก็ ดี ภาวะเศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยรวมทัง้ ราคานํ า้ มัน ใน
ตลาดโลกยังมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอน ปตท.สผ.จึงได้ ติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ ชิด และ
ทบทวนแผนการดําเนินงาน การลงทุนให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้ การเพิ่มประสิทธิภาพและ
การพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
ด้ านการสารวจ ปตท.สผ. ได้ ดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการต่างๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพและเพิ่มปริมาณสํารองปิ โตรเลียมของโครงการ โดยใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ปตท.สผ. มีการดําเนินการกิจกรรมสํารวจในโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เสร็จสิ ้นการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนสามมิติ
และดําเนินการเจาะหลุม Maple-2 โครงการ Cash-Maple เพื่อประเมินศักยภาพและปริมาณสํารอง
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ประเมินผลและหลุมสํารวจ โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการจัดหาแท่นเจาะและเตรียมการเจาะหลุม
โครงการอินโดนีเ ซีย เซไม ทู ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ทาง
ธรณีวิทยาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมและกําหนดตําแหน่ง รวมถึงแผนการเจาะหลุมสํารวจ
หลุมที่ 2 ซึ่งเป็ นหลุมสํารวจนํ ้าตื ้น
โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ในไตรมาสที่ 2 ได้ ดําเนินการเจาะ
หลุมสํารวจเพิ่มเติมอีก 4 หลุม โดยหลุมสํารวจที่ 2 ได้ เสร็จสิ ้นการเจาะในเดือนพฤษภาคม ส่วนหลุมสํารวจ
ที่ 3 อยู่ในระหว่างการทดสอบการไหลของหลุม หลุมสํารวจที่ 4 และ 5 ได้ เริ่ มการเจาะในเดือนมิถุนายน
และคาดว่าจะแล้ วเสร็จในเดือนสิงหาคม
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี อยู่ในขันตอนการแปลผลข้
้
อมูลที่ได้
จากการเจาะหลุมและวัดคลื่นไหวสะเทือนจาก Winter Evaluation Program (WEP) ที่ผ่านมา (รอบปี
2554-2555) เพื่อประเมินผลและวางแผนการผลิต และเตรี ยมงาน Winter Evaluation Program (WEP)
ใหม่ (รอบปี 2555-2556) รวมถึงตํ าแหน่งของหลุมประเมินผลและพื น้ ที่ ก ารวัดคลื่นไหวสะเทือน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในแหล่ง Leismer Corner และ Thornbury
ด้ า นการพั ฒนาโครงการ ปตท.สผ. ได้ เ ร่ ง พัฒ นาโครงการทัง้ ในประเทศไทยและ
โครงการที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อให้ บริ ษัทฯสามารถเริ่ มการผลิตปิ โตรเลียมได้ ตามแผนการดําเนินการของ
บริษัทฯ อาทิ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย การดําเนินงานก่อสร้ าง งานเจาะหลุมผลิต
และการเตรียมความพร้ อมสําหรับการผลิตโครงการมอนทารา มีความก้ าวหน้ า ตามลําดับ โดยคาดว่าจะ
เริ่มผลิตนํ ้ามันได้ ภายในสิ ้นไตรมาส 4 ปี 2555 ส่วนการดําเนินการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัท
ประกันภัยนัน้ นับตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงสิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ปตท.สผ. ได้ รับค่าสินไหมทดแทน
ทัง้ สิ ้นประมาณ 151 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) และทางบริ ษัทฯอยู่ระหว่างดําเนินการ
เรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือต่อไปโดยมีความคืบหน้ าเป็ นลําดับ
สําหรับการเรี ยกร้ องค่าชดเชยจากเหตุการณ์นํา้ มันรั่วไหลจากแหล่งมอนทารา
โดยรัฐบาลอินโดนีเ ซียนัน้ บริ ษัท ฯยังคงเจรจากับรัฐบาลอิน โดนี เซีย อย่ างต่อเนื่ อง โดยยึดหลัก การที่จ ะ
พิสจู น์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตอ่ ไป
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อาศัย และสะพานเชื่อม การก่อสร้ างแท่นหลุมผลิตและโครงข่ายท่อส่งก๊ าซฯ ระหว่างแท่นหลุมผลิต ไปยัง
แท่นผลิตกลาง ซึ่งมีความคืบหน้ ากว่าร้ อยละ 30
โครงการแอลจีเ รี ย 433 เอ และ 416 บี เสร็จ สิ ้นการเจาะหลุม ผลิตไปแล้ ว
จํานวน 2 หลุมจากเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในปี นี ้จํานวน 4 หลุม และเริ่ มการเจาะหลุม ที่ 3 (BRS-13) โดยคาดว่า
จะแล้ วเสร็จในเดือนกันยายน 2555
ด้ านการผลิต ปตท.สผ. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากําลังการผลิตในปั จจุบนั
และเพิ่มกําลังการผลิตจากโครงการใหม่ๆ อาทิ
โครงการบงกช เมื่ อ วัน ที่ 16 มิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมา แหล่ ง บงกชใต้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการผลิตก๊ าซธรรมชาติที่ระดับคงที่เป็ นเวลา 72 ชม. ต่อเนื่อง (72 Consecutive hours test
run) ในอัตราการส่งก๊ าซธรรมชาติ 320 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามที่กําหนดในสัญญาซือ้ -ขายกับ ปตท.
รวมทังคอนเดนเสทที
้
่ระดับการผลิต 9,000 บาร์เรลต่อวัน ทังนี
้ ้นับเป็ นความสําเร็จของปตท.สผ. ที่สามารถ
ผลิตก๊ าซฯได้ ตามกําหนดและสามารถตอบสนองความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้น
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี แหล่ง Leismer มีปริ มาณการผลิต
bitumen เฉลี่ย ในไตรมาส 2 ที่ ป ระมาณ 17,000 บาร์ เ รลต่อวัน โดยมีอัตราการผลิตสูงสุดถึ ง 21,200
บาร์ เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม ในส่วนของการก่อสร้ าง well pad ที่ 5 ได้ เสร็จสิ ้นการทํา Front End
Engineering Design (FEED) และคาดว่าจะเริ่มงานปรับสภาพพื ้นที่เพื่อการก่อสร้ างได้ ในเดือนกันยายน
2555 ก่อนจะเริ่มการเจาะในเดือนตุลาคม 2555 อีกทังแผนการขยายกํ
้
าลังการผลิต (Leismer Expansion)
อยู่ในขันตอนการวางตํ
้
าแหน่ง well pad เพื่อรองรับอัตราการผลิตเป็ น 40,000 บาร์ เรลต่อวัน ในส่วนของ
แหล่ง Corner อยู่ในขันตอนการหาผู
้
้ รับเหมาสําหรับ งาน Front End Engineering Design (FEED) โดย
คาดว่าจะเริ่มงาน FEED ได้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555
โครงการเวีย ดนาม 16-1 ประสบความสําเร็จในการติดตังแท่
้ นหลุมผลิตที่ 2
(Wellhead Platform) ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field) โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มการผลิต
นํ ้ามันดิบจาก 41,000 บาร์เรลต่อวันขึ ้นเป็ นประมาณ 55,000 บาร์เรลต่อวันได้ ภายในไตรมาส 4 นี ้
ด้ านการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน ปตท.สผ. ได้ มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในด้ านการบริหารและกลัน่ กรองการลงทุน (Portfolio Management) จุดมุง่ หมายเพื่อให้ การลงทุนมีความ
เหมาะสมทังในด้
้ านการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการและการบริหารความเสี่ยง โดยมีการศึกษา วิเคราะห์
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และการเมืองที่เกิดขึ ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ มีการทบทวนกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย (Focused Countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตามโอกาส ความเหมาะสม
และให้ สอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตังไว้
้ โดยวิเคราะห์จากปั จจัยต่างๆ อาทิ ศักยภาพทาง
ปิ โตรเลีย ม ปั จ จัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่ งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทัง้ ด้ านการเมืองและการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทังความได้
้
เปรียบในการแข่งขัน โดยบริษัทฯได้ ดําเนินการในโครงการใหม่ๆ อาทิ
โครงการส ารวจปิ โตรเลี ย ม แปลงส ารวจบนบก PSC-G และ EP-2
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ บริษัท PTTEP South Asia Limited หรือ PTTEP SA (บริษัทย่อยของ
ปตท.สผ.) และบริ ษัท Win Precious Resources Pte. Ltd. (WPR) ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ชนะการ
ประมูลใน Myanmar Onshore Blocks Bidding Round 2011 เพื่อดําเนินการสํารวจปิ โตรเลียมในแปลง
ดังกล่าว โดย บริ ษัท PTTEP SA (ผู้ดําเนินการ) และ WPR มีสัดส่วนในการร่วมทุนร้ อยละ 90 และ 10
ตามลําดับ
แปลงสํารวจ PSC-G และ EP-2 ตังอยู
้ ่บนบกบริ เวณ Central Myanmar Basin
ติดกับเมืองหลวงใหม่ กรุงเนปิ ดอร์ (Nay Pyi Taw) ทางด้ านตะวันตก มีพืน้ ที่รวมประมาณ 13,330 และ
1,345 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ การขยายการลงทุนนี ้ เป็ นการต่อยอดยุทธศาสตร์ การพัฒนา และขยาย
การลงทุนต่อเนื่องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
การทาคาเสนอซือ้ หุ้นในบริษัท Cove Energy Plc. ในวันที่ 23 พฤษภาคม
2555 ปตท.สผ. ได้ ประกาศการทํ าคํ าเสนอซือ้ หุ้น สามัญที่ ออกแล้ วและยังไม่ได้ ออกทัง้ หมดของบริ ษั ท
Cove ที่ราคา 240 เพนซ์ (สกุลเงิน ปอนด์ สเตอลิง) ต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1,221.4 ล้ านปอนด์ สเตอลิง การทําคําเสนอซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ ถือเป็ นก้ าวที่สําคัญสําหรับ ปตท.สผ. ในการเข้ าถึงแหล่งพลังงานใน
แถบแอฟริกาตะวันออกที่มีศกั ยภาพทางไฮโดรคาร์ บอนสูง ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์
ของ ปตท.สผ. ที่จะสร้ างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 กระทรวงทรัพยากรธรณี (Ministry of Mineral
Resources) ของสาธารณรัฐโมซัมบิก ได้ ให้ ความยินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ ปตท.สผ. สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือสัดส่วนทางอ้ อมในทรัพย์สินทังหมดของ
้
Cove ในสาธารณรัฐโมซัมบิกหากการทําคํา
เสนอซื ้อหุ้นครัง้ นีป้ ระสบผลสําเร็จ และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 หน่วยงานการป้องกันการผูกขาดทาง
การค้ าแห่งสาธารณรัฐเคนยา (The Competition Authority of Kenya) ได้ ให้ การอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรแก่ ปตท.สผ. สําหรับการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญที่ออกแล้ วและยังไม่ได้ ออกทังหมดของบริ
้
ษัท Cove

-5ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ปตท.สผ ได้ นําส่งเอกสารระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ทําคําเสนอซือ้ หุ้น (Offer Document) และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 บริ ษัท Shell Exploration and
Production (XL) B.V. ("Shell") ได้ ประกาศที่จะไม่ปรับเพิ่มราคาเสนอซื ้อหุ้นที่ 220 เพนซ์ต่อหุ้น และจะไม่
เข้ าสูก่ ระบวนการประมูล ทําให้ คําเสนอซื ้อหุ้นของ ปตท.สผ. ที่ 240 เพนซ์ต่อหุ้น เป็ นราคาสูงสุดที่มีอยู่ใน
ปั จ จุบัน ซึ่ง ระยะเวลาการตอบรับ คํ า เสนอซื อ้ หุ้นต่อ ปตท.สผ. ยัง คงมีผ ลต่อ เนื่ องไปจนถึ งวัน ที่ 25
กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. (ตามเวลาของประเทศอังกฤษ)
2.2

ผลการดาเนินงาน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ.ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) และได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่
ประกาศแล้ วแต่มีผลบังคับ ใช้ ใ นปี 2556 มาปรับใช้ ก่อน ได้ แก่ มาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 21 (ปรับ ปรุ ง
2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งระบุให้ กิจการ
กําหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน (Functional Currency) รวมถึงการนํา IFRS บางฉบับมาปฏิบตั ิก่อน
(Early Adoption) ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน
ปตท.สผ. ได้ กําหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน (Functional Currency) เป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) อย่างไรก็ตาม เพื่อการนําส่งงบการเงินให้ กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า บริ ษั ทจํ าเป็ นต้ องนํ าเสนองบการเงิ น ที่แปลงค่าจากสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. เป็ นสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใช้ ในการนําเสนองบการเงิน - Presentation Currency)
บริ ษัทฯ วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิ นเปรี ยบเทียบรายไตรมาส สรุปได้
ดังต่อไปนี ้

-62.2.1 ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ. ยกเว้ นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็ นดอลลาร์ สรอ.)

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

รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นปรับลด

ไตรมาส 1
2555
1,627
(797)
830
2
832
(243)
589
0.18

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

ไตรมาส 2
2554
1,487
(769)
718
1
719
(349)
370
0.11

538
51
589

461
(211)
250

401
(31)
370

ไตรมาส 1
2555
50,448
(24,692)
25,756
47
25,803
(7,515)
18,288
5.51

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

ไตรมาส 2
2554
45,012
(23,299)
21,713
17
21,730
(10,560)
11,170
3.36

-7ไตรมาส 2 ปี 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2554
สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานก่ อ นสอบทาน (Unreviewed) ในไตรมาส 2 ปี 2555
ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกํ าไรสุทธิ สําหรับไตรมาสนี ้ รวม 250 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
7,733 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นปรับลด 0.08 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 2.33 บาท) มีผลการ
ดําเนินงานลดลง 120 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 32 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 370 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 11,170 ล้ านบาท) คิดเป็ น
กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.11 ดอลลาร์ สรอ. (เที ยบเท่า 3.36 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถื อหุ้น
(Return on shareholders’ equity) สําหรับ ไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ14.73
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้ ว กํ าไรสุทธิสําหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จํานวน 250 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 461 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
และขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 211 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกําไร
จากการดําเนินงานตามปกติสําหรับไตรมาสนีจ้ ํา นวน 461 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 60 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 15 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2554 ซึ่งมีกําไรจากการ
ดําเนินงานปกติที่ 401 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน (กําไรจาก
การดํ า เนิ น งานตามปกติ ) ต่อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้ น ( Return from normal operation on
shareholders’ equity) สําหรับไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 27.10
สําหรับไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,667 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 52,164 ล้ านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 1,487
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 45,012 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 180 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรือร้ อยละ 12 โดย
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น 147 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุดงั นี ้
(1) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึ ้น
เป็ น 64.17 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํา้ มันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา
ขายผลิต ภัณฑ์ เฉลี่ยของไตรมาสเดียวกัน ของปี ก่ อนที่ 56.28 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ
อย่างไรก็ตาม

-8(2) ปริ มาณการขายเฉลี่ ย สําหรั บ ไตรมาส 2 ปี 2555 ลดลงเป็ น 263,441 บาร์ เ รล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยสําหรับไตรมาส
2 ปี 2554 ที่ 273,310 บาร์ เรลเทีย บเท่านํ า้ มัน ดิบ ต่อวัน โดยปริ มาณการขายที่
ลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก
 โครงการอาทิตย์เหนือ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทลดลง
เนื่องจากโครงการอาทิตย์เหนือได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554
 โครงการอาทิตย์: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการ
อาทิตย์ลดลงซึ่งเป็ นไปตามปริมาณการส่งมอบก๊ าซตามสัญญาซือ้ ขาย (Daily
Contract Quantity)
 โครงการบงกช: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติ และคอนเดนเสทลดลงเป็ นผล
จากการหยุดการผลิตจํานวน 11 วัน ในไตรมาส 2 ปี 2555
อย่างไรก็ตาม
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริมาณการขายนํา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเริ่ มมีการ
ขายนํ ้ามันดิบในไตรมาส 3 ปี 2554
 โครงการ เอส1: ปริ มาณการขายนํา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่และ
จากการใช้ เทคนิค Beam Pump ในการผลิตนํ ้ามันดิบมากขึ ้น
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นรายได้ ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline
Company LLC (TPC)
ในไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จํานวน 60 ล้ านดอลลาร์
สรอ. เพิ่มขึ ้นจํานวน 32 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2554 ซึ่งมีรายได้ อื่นๆ
จํานวน 28 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสนี ้มีการรับรู้รายได้อื่นจากบริษัท พีทีที
อีพี แคนาดา จํากัด จํานวน 17 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการปรับลดราคาจ่ายซื อ้ โครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี นอกจากนี ้รายได้ อื่นจากการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอน
ทาราเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นรายการ NonRecurring

-9ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในไตรมาส 2 ปี 2555 รวมทัง้ สิ ้น 982 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เทีย บเท่า 30,786 ล้ านบาท) เมื่อเที ยบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่ อนจํานวน 770 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 23,299 บาท) เพิ่มขึ ้น 212 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจาก
(1) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจํานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่มีการรับรู้การด้ อยค่าของสินทรัพย์ของแหล่ง
มอนทารา โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการเลื่อนแผนการ
ผลิตซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ ภายในสิ ้นไตรมาส 4 ปี 2555
(2) ผล กา รเ ปลี่ ย นแ ปล งข องกํ าไร/ ข าด ทุ น จา กอั ต ร า แล กเ ป ลี่ ย นเ พิ่ ม ขึ น้
46 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เ กิ ดจากในไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และ
บริ ษั ท ย่ อ ย รั บ รู้ ขาด ทุ น จ ากก ารแ ปลง ค่ า เ งิ นต ราต่ า งป ระเ ทศจํ านวน
43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยขาดทุนดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่ เป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ของ บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จํากัด ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2554 มี
การรับรู้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(3) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นจํานวน 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่ายของ โครงการบงกช
และ โครงการเอส 1 เพิ่ มขึน้ ตามสิ น ทรั พย์ ที่ เ พิ่ มขึน้ นอกจากนี ย้ ัง เพิ่ ม ขึน้ จาก
โครงการเวีย ดนาม 16-1 ที่ เ ริ่ มมีก ารผลิตในไตรมาส 3 ปี 2554 อย่ างไรก็ ตาม
ค่าเสื่อมราคา ค่า สูญ สิ น้ และ ค่า ตัดจํ าหน่ายของโครงการอาทิ ตย์ เ หนื อลดลง
เนื่องจากโครงการอาทิตย์เหนือได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554 และ
ลดลงจากโครงการอาทิตย์ตามปริมาณการผลิตที่ลดลง
(4) ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับ ปิ โตรเลียมเพิ่ มขึน้ 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ตาม
(5) ค่า ใช้ จ่ ายในการสํ า รวจปิ โตรเลี ย มลดลง 18 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. สาเหตุห ลัก
เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจลดลงจํานวน 28 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยใน ไตรมาส 2 ปี 2555 มีคา่ ใช้ จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมจํานวน 28 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากโครงการบาห์เรน 2 และโครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ
เบอร์ ราเคซ ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2554 มีคา่ ใช้ จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจ
จํานวน 56 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู

- 10 อย่ างไรก็ ต ามค่าใช้ จ่ายในการสํารวจปิ โตรเลียมเพิ่ มขึ ้นส่วนใหญ่ จ ากโครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จํานวน 10 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับ ไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อย มีภาษี เ งิ น ได้ จํ านวน 436 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 13,687 ล้ านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 348
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 10,560 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้นจํานวน 88 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
ภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม และภาษี เงินได้ ในต่างประเทศที่ เพิ่มขึ ้น รวมทังภาษี
้ เงินได้ รอการตัดบัญชี ที่
เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring
สําหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษัท ย่อยมีขาดทุน จากรายการ NonRecurring สําหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จํานวน 211 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่ มขึ ้นจํานวน 180
ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 2 ปี 2554 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 31 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จํานวน
109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการ
เลื่อนแผนการผลิตซึ่งบริ ษัท คาดว่าจะสามารถเริ่ มผลิตได้ ภายในสิ ้นไตรมาส 4 ปี
2555
(2) ผล กา รเ ปลี่ ย นแ ปล งข องกํ าไร/ ข าด ทุ น จา กอั ต รา แล กเ ป ลี่ ย นเ พิ่ ม ขึ น้
46 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เ กิ ดจากในไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และ
บริ ษั ท ย่ อ ย รั บ รู้ ขาด ทุ น จ าก ก ารแ ปลง ค่ า เ งิ นต ราต่ า งป ระเ ทศจํ านวน
43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยขาดทุนดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่ เป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ของ บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จํากัด ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2554 มี
การรับรู้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(3) การเปลี่ยนแปลงภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ ้น
ในไตรมาส 2 ปี 2555 จํ านวน 35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 2 ปี 2555
ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 82 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
มีสาเหตุหลักมาจากการที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่ มขึ ้น ซึ่งเป็ นผลมาจาก
สินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555 มีจํานวนที่ ลดลง เมื่อเปรี ยบเที ยบกับสิน ทรัพย์ ที่ถูก แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2555 เนื่ อ งจากค่ า เงิ น บาทอ่ อ นตัว ลง

- 11 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเงิน ดอลลาร์ สรอ. ทําให้ ค่าเสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตสูงขึ ้น ในขณะที่ในไตรมาส
2 ปี 2554 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทําให้
ภาษี เงินได้ ในอนาคตสูงขึ ้นจํานวน 47 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
อย่างไรก็ตาม
(4) รายได้ อื่นจากการรับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มขึ ้น
จํานวน 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย
รับ รู้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุก ารณ์ใ นแหล่งมอนทาราเพิ่ มเติมเป็ นจํ านวน 31
ล้ า นดอลลาร์ ส รอ. ในขณะที่ ไตรมาส 2 ปี 2554 มีก ารรั บ รู้ ค่า สิ น ไหมทดแทน
ดังกล่าว จํานวน 17 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

- 12 ไตรมาส 2 ปี 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555
ผลการดําเนินงานก่อนสอบทาน (Unreviewed) ในไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัท
ย่อยมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสนี ้ รวม 250 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 7,733 ล้ านบาท) คิดเป็ น
กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.08 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 2.33 บาท) มีผลการดําเนินงานลดลง 339 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 58 เมื่อเปรี ย บเทียบกับ กําไรสุทธิใ นไตรมาสก่อน จํ านวน 589 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เที ยบเท่า 18,288 ล้ านบาท) คิดเป็ นกํ าไรต่อหุ้น ปรับ ลด 0.18 ดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 5.51 บาท) มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สําหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 14.73
อย่ างไรก็ ดี เมื่อพิจ ารณาแล้ ว กํ าไรสุท ธิ สําหรับ ไตรมาส 2 ปี 2555 จํ านวน 250 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กําไรจากการดําเนิ นงานตามปกติจํานวน 461 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
และขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 211 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกําไร
จากการดําเนินงานตามปกติสําหรับปี นีจ้ ํานวน 461 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 77 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 14 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 ที่มีกําไรจากการดําเนินงาน
ปกติ ที่ 538 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อัต ราผลตอบแทน(กํ า ไรจากการ
ดําเนินงานตามปกติ)ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’
equity) สําหรับไตรมาส 2 ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 27.10
สํา หรั บ ไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อ ยมีร ายได้ ร วมทัง้ สิ น้ 1,667
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 52,164 ล้ านบาท) เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อนจํานวน 1,627
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ( เทียบเท่า 50,448 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 40 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรือร้ อยละ 2 โดย
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 42 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีสาเหตุดงั นี ้
(1) ปริ มาณการขายเฉลี่ย สําหรับ ไตรมาส 2 ปี 2555 เพิ่มขึน้ เป็ น 263,441 บาร์ เ รล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยสําหรับ ไตรมาส
1 ปี 2555 ที่ 253,411 บาร์ เรลเทีย บเท่านํ า้ มัน ดิบ ต่อวัน โดยปริ มาณการขายที่
เพิ่มขึ ้นนี ้ส่วนใหญ่เกิดจาก
 โครงการคอนแทร็ค 4: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่มขึ ้น
เนื่องจาก ปตท. มีการเรี ยกซือ้ ก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
ก่อน

- 13  โครงการอาทิตย์: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก ปตท. มีการ
เรียกซื ้อก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อน
 โครงการเอส 1: ปริ มาณการขายนํา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่และ
จากการใช้ เทคนิค Beam Pump ในการผลิตนํ ้ามันดิบมากขึ ้น
 โครงการบงกช: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเพิ่ มขึ ้นจาก
แหล่งบงกชใต้ ที่เริ่มมีการผลิตตามกําหนดในสัญญาซือ้ ขายในเดือนมิถุนายน
2555
อย่างไรก็ตาม
(2) ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 2 ปี 2555 ลดลงเป็ น
64.17 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํา้ มันดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาขาย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ฉลี่ ย ของไตรมาส 1 ปี 2555 ที่ 64.79 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์ เ รล
เทียบเท่านํ ้ามันดิบ
ปตท.สผ.และบริ ษั ทย่ อยมีรายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ าซลดลงซึ่งเป็ นรายได้ ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline
Company LLC (TPC)
ไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ จํานวน 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เที ย บเท่ า 1,884 ล้ านบาท) เพิ่ ม ขึน้ จํ า นวน 36 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ
ไตรมาส 1 ปี 2555 ซึ่งมีรายได้ อื่นจํานวน 24 ล้ าน ดอลลาร์ สรอ.(เทียบเท่า 739 ล้ านบาท) สาเหตุ
หลักเนื่ องจากในไตรมาสนีม้ ีการรับ รู้รายได้ อื่นจากการรับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ใ น
แหล่งมอนทาราเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนจํานวน 31 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในไตรมาส 2 ปี 2555 รวมทัง้ สิ ้น 982 ล้ านดอลลาร์
สรอ. (เที ย บเท่ า 30,786 ล้ านบาท) เพิ่ ม ขึ น้ 185 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ ร้ อยละ 23
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 ที่มีค่าใช้ จ่ายจํานวน 797 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
24,692 ล้ านบาท) เป็ นผลจาก

- 14 (1) ขาดทุน จากการด้ อ ยค่าของสิน ทรั พย์ เ พิ่ มขึน้ จํ านวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากโครงการพี ที ที อีพี ออสตราเลเชี ย ที่ มีก ารรับรู้ การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ของ
แหล่งมอนทาร่า โดยมีสาเหตุมาจากต้ น ทุน โครงการที่เ พิ่มสูงขึ ้น และการเลื่อน
แผนการผลิตซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ ภายในสิ ้นไตรมาส 4 ปี 2555
(2) ผล กา รเ ปลี่ ย นแ ปล งข องกํ าไร/ ข าด ทุ น จา กอั ต รา แล กเ ป ลี่ ย นเ พิ่ ม ขึ น้
77 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เ กิ ดจากในไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และ
บริ ษั ท ย่ อ ย รั บ รู้ ขาด ทุ น จ ากก ารแ ปลง ค่ า เ งิ นต ราต่ า งป ระเ ทศจํ านวน
43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยขาดทุนดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่ เป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ของ บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จํากัด ในขณะที่ ไตรมาส 1 ปี 2555 มี
การรับรู้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 34 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(3) ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจปิ โตรเลีย มเพิ่ มขึน้ 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุห ลัก
เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจเพิ่มขึ ้นจํานวน 18 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยในไตรมาส 2 ปี 2555 มีค่าใช้ จ่ ายในการตัดจําหน่ายหลุมของโครงการ
บาห์เรน 2 และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2555
มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจํ าหน่ายหลุมสํารวจที่ ตํ่ากว่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ
กัมพูชา บี
สําหรับ ไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อย มีภาษี เ งิ น ได้ จํ านวน 436 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 193 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 79 เมื่อเปรี ย บเที ยบกับไตรมาส1 ปี
2555 ที่มีจํานวน 243 ล้ าน ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจากภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ที่เกิด
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นรายการ Non-Recurring รวมทัง้ ภาษี เงินได้
ปิ โตรเลียม และภาษี เงินได้ ในต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ ้น
สําหรับ รายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริ ษั ทย่อยมีขาดทุนจากรายการ NonRecurring สําหรับไตรมาส 2 ปี 2555 จํานวน 211 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ ้นจํานวน 262
ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 ซึ่งมีกําไรจากรายการ Non-Recurring
จํานวน 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จํานวน
109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการ

- 15 เลื่อนแผนการผลิตซึ่ งบริ ษัท คาดว่าจะสามารถเริ่ มผลิตได้ ภายในสิ ้นไตรมาส 4 ปี
2555
(2)

การเปลี่ย นแปลงภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กิ ดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ย นเพิ่ มขึน้
จํานวน 141 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 2 ปี 2555 ภาษี เงิน ได้ ที่เ กิดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ย น มีจํ านวน 82 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมา
จากการที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็ น
ฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 มีจํานวน
ที่สงู ขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิน ทรัพย์ ที่ถูก แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สรอ. ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2555 เนื่ องจากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเมื่อเปรี ยบเทีย บกับ เงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ทําให้ คา่ เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง และ
ส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตสูงขึ ้น ในขณะที่ในไตรมาส 1 ปี 2555 ภาษี เงินได้ ที่
เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลทําให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคต
ลดลงจํานวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

(3)

ผลการเปลี่ย นแปลง ของกํ า ไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ ย นเพิ่ ม ขึน้ 77 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากในไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย
รับรู้ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจํานวน 43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์
สรอ.ของ บริ ษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จํากัด ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2555 มีการรับรู้
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 34 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

(4)

ค่าใช้ จ่ายจากการประมาณการค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ
Challis ลดลง 43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2555 ไม่มีการรับรู้
ค่าใช้ จ่ายจากการประมาณการค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์ดงั กล่าว ในขณะที่มีการรับรู้ใน
ไตรมาส 1 ปี 2555 จํานวน 43 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

(5)

รายได้ อื่นจากการรับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราเพิ่มขึ ้น
จํานวน 30 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 2 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย
รับ รู้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุก ารณ์ใ นแหล่งมอนทาราเพิ่ มเติมเป็ นจํ านวน 31
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ไตรมาส 1 ปี 2555 มีก ารรับ รู้ ค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าว จํานวน 1 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

- 16 2.2.2 ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบรายงวดหกเดือน
หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นปรับลด

2555
3,260
(1,745)
1,515
3
1,518
(679)
839
0.25

2554
2,797
(1,482)
1,315
2
1,317
(588)
729
0.22

กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กําไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กาไรสุทธิ

999
(160)
839

744
(15)
729

หน่วย: ล้ านบาท

2555
2554
101,534 85,023
(54,399) (45,021)
47,135 40,002
89
37
47,224 40,039
(21,203) (17,890)
26,021 22,149
7.84
6.67

สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดเดือนมิถุนายนปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554
ปตท.สผ. และบริ ษัท ย่อยมีกําไรสุท ธิ (Unreviewed) สําหรับ งวดหกเดือนสิน้ สุดเดือน
มิถนุ ายน ปี 2555 รวม 839 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 26,021 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น
ปรับลด 0.25 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 7.84 บาท) มีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 110 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อร้ อยละ 15 เมื่อเปรี ยบเทีย บกับกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2554
จํานวน 729 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 22,149 ล้ านบาท) คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นปรับ ลด 0.22
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 6.67 บาท) ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Return on shareholders’ equity) สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2555 อยู่ที่ร้อย
ละ 25.23

- 17 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแล้ ว กําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2555
จํานวน 839 ล้ านดอลลาร์ สรอ.นี ้ ประกอบด้ วย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติสําหรับงวดหก
เดือนนี ้จํานวน 999 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จํานวน 160 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2555 ปตท.สผ.
และบริษัทย่อย มีกําไรจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 999 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 255
ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2554 ที่มีกําไร
จากการดําเนินงานปกติที่ 744 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทน
(กําไรจากการดําเนิ นงานตามปกติ)ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on
shareholders’ equity) สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 30.03
สําหรับงวดหกเดือนของปี 2555 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทัง้ สิ ้น 3,260 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 101,534 ล้ านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ ของงวดหกเดือนของปี ก่อน
จํานวน 2,797 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 85,023 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 463 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้ อยละ 17 โดยส่วนใหญ่มาจากการขายที่เพิ่มขึ ้น 466 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 18 ซึ่ง
เป็ นผลจาก
(1)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็ นเงินดอลลาร์ สรอ.สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือน
มิถนุ ายน ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ น 64.47 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํา้ มันดิบ
เมื่อเปรี ย บเที ย บกับ ราคาขายผลิตภัณ ฑ์ เ ฉลี่ย สําหรับ งวดหกเดือนของปี ก่ อนที่
52.85 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่านํ า้ มันดิบตามราคานํา้ มัน โลกที่ปรับตัว
เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม

(2)

ปริมาณการขายเฉลี่ยสําหรับงวดหกเดือน สิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2555 ลดลงเป็ น
258,426 บาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ย
ในงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ 272,307 บาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบต่อวัน โดยปริ มาณ
ขายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากผลสุทธิของ
 โครงการอาทิตย์เหนือ: ปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติแ ละคอนเดนเสทลดลง
เนื่องจากโครงการอาทิตย์เหนือได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554

- 18  โครงการอาทิตย์: ปริมาณการขายก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการ
อาทิ ตย์ลดลงเป็ นไปตามปริ มาณการส่งมอบก๊ าซตามสัญญาซื อ้ ขาย (Daily
Contract Quantity)
อย่างไรก็ตาม
 โครงการเวียดนาม 16-1: ปริมาณการขายนํา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเริ่ มมีการ
ขายนํ ้ามันดิบในไตรมาส 3 ปี 2554
 โครงการ เอส1: ปริ มาณการขายนํา้ มันดิบเพิ่มขึ ้นจากหลุมการผลิตใหม่และ
จากการใช้ เทคนิค Beam Pump ในการผลิตนํ ้ามันดิบมากขึ ้น
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการบริ การท่อขนส่งก๊ า ซเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นรายได้ ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline
Company LLC (TPC)
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีรายได้ อื่นๆ เพิ่มขึ ้น 42 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเนื่องจาก
ในงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2555 โครงการอาทิตย์มีการรับรู้รายได้ อื่น เพิ่มขึ ้นจากการ
โอนสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการอาทิตย์เหนือให้ กบั ผู้ร่วมทุนเดิมของโครงการอาทิตย์ซึ่งเป็ นไป
ตามสัญญา โดยผู้ร่วมทุนเดิมสามารถกลับเข้ ามาร่วมทุนในโครงการได้ นอกจากนี ้โครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย มีการรับรู้คา่ สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ในแหล่งมอนทาราที่สงู กว่างวดหกเดือน
สิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2554
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายสําหรับงวดหกเดือนของปี 2555 รวมทัง้ สิ ้น 1,745
ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 54,399 ล้ านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนของปี ก่อนจํานวน
1,482 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 45,021 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 263 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อย
ละ 18 เป็ นผลสุทธิจาก
(1) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจํานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ที่มีการรับรู้การด้ อยค่าของสินทรัพย์ของแหล่งมอน
ทารา โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และการเลื่อนแผนการผลิตซึ่ง
บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ ภายในสิ ้นไตรมาส 4 ปี 2555

- 19 (2) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นจํานวน 66 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจําหน่ายของ โครงการ
บงกช โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทร็ค4 ตามสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้
ยังเพิ่ มขึน้ จาก โครงการเวีย ดนาม 16-1 ที่ เ ริ่ มมีก ารผลิตในไตรมาส 3 ปี 2554
อย่ างไรก็ ตามค่าเสื่อมราคา ค่าสูญ สิน้ และค่าตัดจําหน่ายของโครงการอาทิ ตย์
เหนือลดลงเนื่องจากโครงการอาทิตย์เหนือได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน
2554 และลดลงจากโครงการอาทิตย์ตามปริมาณการผลิตที่ลดลง
(3) ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานเพิ่มขึ ้นจํานวน 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิ
จากโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซึ่งมีการผลิตที่เพิ่มขึ ้น และเพิ่มขึ ้นจาก
โครงการเวีย ดนาม 16-1 ซึ่งเริ่ มมีการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2554 อย่ างไรก็ ตาม
โครงการอาทิตย์เหนือ มีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินงานลดลง เนื่องจากมีการหยุดการ
ผลิตตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2554
(4) ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนปิ โตรเลียมเพิ่ มขึ ้น จํานวน 52 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ตาม
(5) ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจปิ โตรเลียมลดลง 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
 ในงวดหกเดื อนสิ ้นสุดเดือนมิถุน ายน ปี 2555 มีค่าตัดจํ าหน่ายหลุมสํารวจ
ลดลง 53 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในงวดนีม้ ีค่าใช้ จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุม
สํารวจจํานวน 38 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ส่วนใหญ่จ ากโครงการบาห์เ รน 2 และ
โครงการแอลจี เ รี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ในขณะที่ งวดหกเดือนสิน้ สุด เดือ น
มิถุนายน 2554 มีค่าใช้ จ่ายในการตัดจํ าหน่ายหลุมสํารวจ จํานวน 91 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ มาจากโครงการ อินโดนี เซี ย เซไมทู โครงการพม่า
แปลง เอ็ม 7 และจากโครงการบงกช
อย่างไรก็ตาม
 ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจเพิ่มขึ ้นจํานวน 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจาก
ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
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ผลจากภาษี เงินได้ ในต่างประเทศ ที่เพิ่มสูงขึ ้น
สําหรับรายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีการขาดทุนจากรายการ NonRecurring สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน 2555 จํานวน 160 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น
จํานวน 145 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากงวดเดียวกันปี ที่แล้ วที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring
จํานวน 15 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1)

ขาดทุน จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ข องโครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย
จํานวน 109 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุมาจากต้ นทุนโครงการที่เ พิ่มสูงขึน้
และการเลื่อนแผนการผลิตซึ่งบริ ษัท คาดว่าจะสามารถเริ่ มผลิตได้ ภายในสิน้ ไตร
มาส 4 ปี 2555

(2)

ผลการเปลี่ย นแปลง ของกํ า ไร/ขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี่ ย นเพิ่ มขึน้ 76 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ส่ว นใหญ่ เ กิ ด จากในงวดหกเดื อ นสิ น้ สุด เดือ นมิถุน ายน 2555
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจํานวน
10 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจาก
เงินกู้ที่เป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สรอ.ของ บริ ษั ท พีทีทีอีพี แคนาดา จํากัด ในขณะที่
งวดหกเดื อนสิน้ สุดเดือนมิถุน ายน 2554 มีก ารรั บ รู้ กํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ย น
จํานวน 66 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

(3) การเปลี่ยนแปลงภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน
35 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในงวดหกเดือน สิ ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2555 ภาษี เงิน
ได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนมีจํานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากการที่หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจาก
สินทรัพย์ที่เป็ นฐานภาษี ซึ่งถูกแปลงค่าเป็ นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555 มีจํ านวนที่ ลดลงเมื่อเปรี ย บเที ยบกับ สิน ทรัพย์ ที่ ถูก แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สรอ. ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 เนื่ องจากค่าเงิ น บาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทําให้ คา่ เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์
สรอ. ลดลง และส่งผลให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้น ในขณะที่งวดหกเดือนสิ ้นสุด
เดือนมิถนุ ายน 2554 ภาษี เงินได้ ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
มีผลทําให้ ภาษี เงินได้ ในอนาคตเพิ่มขึ ้นจํานวน 58 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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ฐานะการเงิน
หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หน่วย: ล้ านบาท
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
สินทรัพย์ รวม
14,527
14,131
462,351
447,842
สินทรัพย์หมุนเวียน
2,574
2,737
81,917
86,764
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
11,953
11,394
380,434
361,078
หนีส้ ินรวม
7,532
7,819
239,714
247,818
หนี ้สินหมุนเวียน
2,205
3,139
70,162
99,504
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
5,327
4,680
169,552
148,314
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
6,995
6,312
222,637
200,024
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
14,527
14,131
462,351
447,842
สําหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2555 ปตท.สผ.
และบริ ษัท ย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 14,527 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เที ยบเท่า 462,351 ล้ านบาท)
เพิ่มขึ ้นจํานวน 396 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีสินทรัพย์
รวมจํานวน 14,131 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 447,842 ล้ านบาท) เป็ นผลสุทธิจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพื่อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นจํานวน 564 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
สินทรัพย์เพื่อการผลิตปิ โตรเลียมของโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการซอติก้า และโครงการ
อาทิ ตย์ อย่ างไรก็ ต าม (2) สิน ทรัพย์ ห มุน เวีย นลดลงจํ านวน 164 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เนื่องจากรายการเงินสดและรายการเทีย บเท่าเงิ นสด และเงิน ฝากสถาบันการเงิ นลดลง 764 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการจ่ายชําระเงินกู้ยืม
สินทรัพย์หมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ส่วนใหญ่เป็ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี ้บริษัทใหญ่ ลูกหนี ้การค้ า และพัสดุ
คงเหลือ และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินทรัพย์เพื่อการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่ง อยู่ภายใต้ บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ ค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ และ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี โดยปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วน
สภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 อยู่ที่ 1.17 เท่า

- 22 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวม 7,532 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 239,714 ล้ านบาท) ลดลงจํานวน 287 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งมีหนี ้สินรวมจํานวน 7,819 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 247,818 ล้ านบาท) ส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจาก หนี ้สินหมุนเวียนลดลง 935 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากหนี ้สินระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ลดลงจํานวน 530 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง
จํานวน 319 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
โครงสร้ างเงินทุนบริษัทฯ
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ปตท.สผ. ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) วงเงินรวมทังสิ
้ ้น 20,000 ล้ านบาท อายุเงินกู้ 10 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก ในวันที่ 30
มีนาคม 2555 ปตท.สผ. ได้ เบิกเงินกู้งวดแรกจํานวน 10,000 ล้ านบาท โดยเงินที่ได้ รับจากการทํ า
สัญญากู้เ งินนีไ้ ด้ นําไปใช้ ในการชําระหนีค้ รบกํ าหนด รายจ่ายที่ เป็ นทุน และ/หรื อกิ จการทั่วไปของ
บริษัทฯ ทังนี
้ ้การทําสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 68,250 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2553 และ 2554 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษัทมีเงินกู้คงค้ าง
ทังสิ
้ ้น 9,000 ล้ านบาท
ในวัน ที่ 29 มีน าคม 2555 บริ ษั ท พี ที ที อีพี แคนาดา อิน เตอร์ เ นชั่น แนล ไฟแนนซ์ จํ ากัด
(บริ ษั ท ย่ อยของปตท.สผ.) ได้ ล งนามในสัญ ญาเงิ น กู้อ ายุเ งิ น กู้ 5 ปี กับ สถาบัน การเงิ น 3 แห่ ง
ประกอบด้ วย Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada), Mizuho Corporate Bank, Ltd. และ
Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada มีวงเงินกู้ 300 ล้ านดอลลาร์ แคนาดา ซึ่ง
ป ต ท . ส ผ . เ ป็ น ผู้ คํ า้ ป ร ะ กั น เ งิ น กู้ ทั ้ง จํ า น ว น ใ น วั น ที่ 1 1 พ ฤ ษ ภ า ค ม 25 55 บ ริ ษั ท
พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัดได้ เบิกเงินกู้จํานวนเต็มจํานวน 300 ล้ านดอลลาร์
แคนาดา โดยเงินที่ได้ รับจากการทําสัญญากู้เงินนีไ้ ด้ นําไปใช้ ในการชําระหนีค้ รบกําหนด รายจ่ายที่
เป็ นทุน และ/หรื อกิ จการทั่วไปของบริ ษั ทฯ ทัง้ นี ก้ ารทํ าสัญญากู้เงิ นดังกล่าวอยู่ใ นวงเงิน คงเหลือ
จํานวน 48,250 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2554 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555 บริษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 300 ล้ านดอลลาร์แคนาดา
ในวันที่ 20 เมษายน 2555 บริ ษั ท พี ที ทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เ นชั่น แนล ไฟแนนซ์ จํ ากัด
(บริ ษัทย่อยของปตท.สผ.) ได้ ลงนามในสัญญาเงินกู้อายุเงินกู้ 5 ปี กับ Citibank, N.A., Canadian
Branch วงเงินกู้ 75 ล้ านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งมี ปตท.สผ. เป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้ทงั ้ จํานวน ในวันที่ 11
พฤษภาคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จํากัดได้ เบิกเงินกู้จํานวนเต็ม
จํานวน 75 ล้ านดอลลาร์แคนาดา โดยเงินที่ได้ รับจากการทําสัญญากู้เงินนีจ้ ะนําไปใช้ ในการชําระหนี ้

- 23 ครบกําหนด รายจ่ายที่เป็ นทุน และ/หรื อกิจการทั่วไปของบริ ษัทฯ การทําสัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ใน
วงเงินคงเหลือจํานวน 38,950 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2554 ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทมีเงินกู้คงค้ างทังสิ
้ ้น 75 ล้ านดอลลาร์แคนาดา
ในวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์ เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด ได้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีห ลัก ประกัน และไม่ด้ อยสิท ธิ์ อ ายุ 30 ปี จํ านวน 500 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี แก่นกั ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่ง ปตท.สผ.
เป็ นผู้คํ ้าประกันเต็มจํานวนตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยมี Citigroup, Deutsche Bank, HSBC and UBS
ร่วมเป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่าย หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีจ้ าก Standard
and Poor's และ Moody's ที่ระดับ BBB+ และ Baa1 ตามลําดับโดยเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้นี ้จะ
นําไปใช้ ในกิจการทัว่ ไปของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้ดงั กล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 103,400 ล้ าน
บาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554
ในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2555 ปตท.สผ. ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่
แปลงสภาพที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน (Hybrid Bonds) มีกําหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ จํานวน 5,000
ล้ านบาท ที่อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ในปี 2555 ถึงปี 2565 ที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี ปี 2566 ถึงปี 2585 ที่ร้อยละ
6.10 ต่อปี ปี 2586 ถึงปี 2615 ที่ 6.85% ต่อปี และตังแต่
้ ปี 2616 เป็ นต้ นไป ที่ร้ อยละ 7.85 ต่อปี ทัง้ นี ้
ปตท.สผ. มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ ปี 2565 และมีสิทธิเลื่อนการชําระดอกเบีย้ ไม่จํากัดจํานวนครัง้ โดย
จะสะสมดอกเบี ้ยค้ างชําระดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ทังนี
้ ห้ าก ปตท.สผ. มีการเลื่อนการชําระดอกเบีย้
หรือดอกเบี ้ยค้ างชําระ ปตท.สผ. จะต้ องไม่
1. ประกาศหรือจ่ายเงินปั นผล
2. ไม่ชําระดอกเบี ้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆให้ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะ
ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหรือด้ อยกว่าหุ้นกู้ และ
3. ไม่ทําการไถ่ถ อน ลด ยกเลิก ซื อ้ หรื อซื อ้ คืนซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทาง
กฎหมายเท่ าเที ย มกับ หรื อด้ อยกว่าหุ้น กู้โดยมีค่าตอบแทน โดยในการออกและเสนอขายครัง้ นี ม้ ี
ธนาคารกรุ งไทย จํ า กั ด (มหาชน) ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ร่วมเป็ นผู้จัดการการจําหน่าย หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ "AA" จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้นีจ้ ะนําไปใช้ ในกิจการ
ทัว่ ไปของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้ดงั กล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 88,400 ล้ านบาท ที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554

- 24 กระแสเงินสด
สํ า หรั บ งวดหกเดื อนสิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2555 ปตท.สผ.และบริ ษั ท ย่ อ ยมี
กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 1,446 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
รายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นตามราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่สงู ขึ ้น
ปตท.สผ. และบริ ษัท ย่อย มีก ระแสเงิน สดสุทธิ ใ ช้ ไปในกิจ กรรมลงทุน จํ านวน 2,049 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการ
ต่างๆ ได้ แก่ โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการซอติก้า และโครงการอาทิตย์ นอกจากนีย้ ังมี
เงินฝากในสถาบันทางการเงิน ซึ่งสํารองไว้ เพื่อ การทําคําเสนอซือ้ หุ้นของบริ ษัท Cove Energy Plc.
จํานวน 600 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เงิ นสดดังกล่าวแสดงภายใต้ รายการเงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น ที่ มี
ข้ อจํากัดในการใช้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุท ธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 161 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลสุทธิจากการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ และจ่ายเงินปั นผลจํานวน 783 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. และ 293 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามลําดับ อย่างไรก็ ตามปตท.สผ.และบริ ษั ทย่ อย มี
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการจัดหาเงินจากการออกหุ้นกู้ และการกู้ยืมสถาบันการเงิน จํานวน
496 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ 369 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามลําดับ
ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
จํานวน 587 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 764 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทีย บกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 1,351 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
2.3

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงาน

แม้ ว่าจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อาทิ เศรษฐกิจจีนที่
ชะลอตัวลง ปั ญหาเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศยุโรปที่ยงั คงมีปัญหา และสถานการณ์นิวเคลียร์ในอิหร่านหลัง
สหรัฐฯและยุโรปได้ ออกมาตรการควํ่าบาตรการนําเข้ านํา้ มัน จากอิหร่าน แต่ก็ส่งผลกระทบกับราคานํา้ มัน
ในไตรมาสนี ไ้ ม่มากนัก โดยราคานํ า้ มันดิบดูไบเฉลี่ย อยู่ที่ 106.5 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล ลดลงเพีย ง
เล็กน้ อยจากไตรมาสแรก อย่างไรก็ดี ราคานํา้ มันดิบในช่วงครึ่งหลังของปี มีแนวโน้ มที่จะทรงตัวในระดับ
เฉลี่ยประมาณ 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล อย่างไรก็ตาม นักลงทุนและนักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่า
รัฐ บาลสหรัฐฯ จี น และสหภาพยุโรป จะออกมาตรการกระตุ้นหรื อนโยบายผ่อนปรนทางการเงิน เพื่ อ
แก้ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย รักษาเสถียรภาพการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งจะทําให้ ระดับ
ราคานํ ้ามันในตลาดโลกสูงขึ ้น

- 25 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคานํา้ มัน ยังคงมีความผันผวน ปตท.สผ. จึงได้ มีการ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจและความต้ องการพลังงานอย่างใกล้ ชิด และมีแนวทางในการบริหารงาน เพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี ้
ด้ านการตอบสนองต่ อความต้ องการพลังงานของประเทศ ในไตรมาสที่ 2 ปตท.สผ.มี
กําลังการผลิตเพิ่มขึ ้น 5.7% เทียบกับไตรมาสที่ 1 โดยสามารถผลิตได้ 306,255 บาร์เรลเทียบเท่านํา้ มันดิบ
ต่อวัน และได้ ทบทวนแผนการจัดหาและพัฒนาการผลิตให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการพลังงานที่
สูงขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ ประสานงานกับผู้ซื ้อและหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมกันวาง
แผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ านทัง้ ในระยะสันและระยะยาว
้
โดยเฉพาะใน
ประเทศพม่า อีกทังยั
้ งมีการปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเร่ง
ศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณสํารองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
พลังงานของประเทศ
ด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารต้ นทุนในการดาเนินงาน ปตท.สผ. ได้
ให้ ความสําคัญ กับ การพัฒนาประสิท ธิภาพอย่ างต่อเนื่ องโดยเน้ น การพัฒนาศักยภาพด้ านปฏิบัติก าร
(Operational Excellence) เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ และสามารถแข่งขันได้ ในภาวะการแข่งขัน
ที่ทวีความรุนแรงขึ ้น โดยได้ มีการจัดทําแผนงานอย่างชัดเจนใน 3 เรื่อง ประกอบด้ วย ความปลอดภัย มัน่ คง
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อม (SSHE) ดูแลเรื่ องความปลอดภัยในการทํ างาน ความเชื่อมัน่ ในการ
ปฏิบตั ิการ (Reliability) ดูแลเรื่องความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิการ และประสิทธิภาพ (Efficiency) ดูแลเรื่ อง
การผลิตและการบริหารต้ นทุนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้ านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้ อม (SSHE) และการ
บริหารการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (SD)
ปตท.สผ.มีเป้าหมายในการก้ าวสูก่ ารเป็ นองค์กรซึ่งปราศจากการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงานภายใน
ปี พ.ศ.2556 (Loss Time Injury free organization by 2013) โดยมีการนําระบบบริ หารจัดการด้ านความ
ปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม มาบังคับใช้ ทุกพืน้ ที่ปฏิบัติ การ ผ่านการวัดผลโดยอาศัย
ตัวชีว้ ัดอัน ได้ แก่ อตั ราการเกิด อุบัติ เหตุที่ทําให้ เกิ ดการบาดเจ็บ จนสูญเสีย เวลาทํางาน หรื อ Lost Time
Injury Frequency (LTIF) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทัง้ หมด หรื อ Total Recordable Injury
Rate (TRIR) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ มีการรั่วไหลจากอุปกรณ์การผลิตและเจาะ หรื อ Loss of Primary
Containment Rate (LOPCR) รวมทังอั
้ ตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคาร์ บอน
หรือ Chemical and Hydrocarbon Spill Rate โดยตัวชี ้วัดดังกล่าวได้ ถกู กําหนดขึ ้นบนพืน้ ฐานของผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา และอ้ างอิงกับบริษัทฯอื่นที่อยู่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันที่ได้ มีการบันทึกไว้ ในรายงานของ
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OGP) ซึ่งการจัดการอย่างเป็ นระบบดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมาของอุบัติการณ์
ต่างๆได้ อันเห็นได้ จากอัตราแสดงผลต่างๆในไตรมาส 2 นี ้มีแนวโน้ มที่ลดลง
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงบทบาทในการตอบสนองความต้ องการพลังงานของประเทศ
ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม และให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมในทุกขันตอนของการดํ
้
าเนินงาน และมีแผนการจัดการเพื่อให้ การดําเนินงาน
ต่างๆมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ บริษัทได้ กําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินการต่าง ๆ โดย
สรุป ดังต่อไปนี ้
1. หน่ วยปฏิบั ติการของ ปตท.สผ. มี ก ารรั บ รองมาตรฐาน ISO 14001 ทางด้ า น
สิ่ง แวดล้ อม โดยในปั จ จุบัน ได้ พัฒ นาระบบการจัด การสิ่ งแวดล้ อ มของบริ ษั ท ฯเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมสากล ISO 14001 ฉบับปรับปรุงใหม่และ
ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ในหน่วยปฏิบัติการภายในประเทศที่ ปตท.สผ.
เป็ นผู้ดําเนินการเอง
2. จัดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) ก่ อนเริ่มดาเนินโครงการ
และกิ จ กรรมต่ างๆ เพื่ อเตรี ย มหามาตรการป้ องกัน แก้ ไข ติด ตามตรวจสอบ และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นให้ น้อยที่สดุ ทังโครงการภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
3. อัดฉีดนา้ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต(Produced Water) ทัง้ หมดกลับลงสู่ชนั ้ หินกัก
เก็บใต้ ดินสาหรับโครงการที่อยู่ในช่ วงการดาเนินการผลิตในประเทศไทยทัง้ หมด นํา้ ที่
เกิ ด ขึ ้นจากกระบวนการผลิตทัง้ หมดจะถูก อัดกลับ สู่ชั น้ หิ น และไม่มีก ารปลดปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้ อม ตามข้ อกํ าหนดของกรมเชื อ้ เพลิง ธรรมชาติ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 นํ า้ ที่
เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตที่อดั กลับสู่ชนั ้ หินมีปริ มาณ 11,932,156 ลูกบาศก์ เมตร สําหรับ
การจัดการนํา้ แนวทางหลักที่ ใช้ ในการลดผลกระทบจากการใช้ ทรัพยากรนํา้ จื ดในปั จจุบัน
ได้ แก่การออกแบบระบบการใช้ นํ ้าอย่างยัง่ ยืนเพื่อลดปริมาณนํ ้าบาดาลและนํา้ ผิวดินที่ต้องใช้
ในการเจาะ โดยได้ นํานํ ้าที่ใช้ ในการเจาะกลับมาใช้ ในกระบวนการเจาะใหม่
4. ติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ ทิง้ จากกระบวนการผลิต คุณภาพนํ ้าทะเล ตะกอนดิน
สัตว์ผิวดิน และปลา บริเวณรอบแท่นผลิต
5. ดาเนินการเพื่อรายงานการปลดปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 140641 และการดาเนินการเพื่อลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก แนวโน้ มการปล่อยก๊ าซเรื อน
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2554 เนื่องจากสาเหตุหลายประการด้ วยกัน เช่น การเริ่มดําเนินการลดการปล่อยก๊ าซที่ปรกติ
ต้ องเผาทิ ง้ (Flare Gas) ของโครงการเอส 1 และการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของ
โครงการอาทิตย์
6. ดาเนินการจัดการของเสีย เช่น ของเสียที่ปนเปื อ้ นปรอท คราบนํ ้ามัน ที่เกิดจากการ
ผลิตให้ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ
7. จัดเตรียมแผนและอุปกรณ์ ต่างๆเพื่อรองรับเหตุการณ์ ร่ ัวไหลของนา้ มัน
และจากความพยายามดังกล่าว ทําให้ ปตท.สผ. ได้ รับรางวัล Environment Award ประจําปี
2555 ด้ า นการบริ ห ารจัด การนํ า้ ที่ ได้ จ ากกระบวนการผลิต บนพื น้ ที่ โ ครงการบงกช (Environmentally
Responsible Produced Water Management) ซึ่งรางวัลนี เ้ ป็ นหนึ่งในรางวัลอัน ทรงเกี ย รติของ BG
Group Chairman’s Award จัดเป็ นประจําทุกปี เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ แก่บริ ษัทที่มีผลงาน
ดีเด่นในด้ านกิจกรรมความปลอดภัย ความมัน่ คง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และสังคม ซึ่งในปี นีม้ ีบริ ษั ท
ผู้เข้ าร่วมประกวดถึง 121 บริษัทจากทัว่ โลก โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาด้ านกิจกรรมความปลอดภัย ความมัน่ คง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และสังคม รวมถึงการแบ่งปั น
วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สดุ (Best practice) ที่ได้ พิสจู น์แล้ วผ่านทาง BG Group และ Partner จากรางวัลด้ าน
สิ่งแวดล้ อมที่ ปตท.สผ. ได้ รับในครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่า ปตท.สผ. ได้ รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลก ใน
ศักยภาพของการบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อม โดยยึด
แนวปฏิบตั ิภายใต้ หลักการ SSHE
ในด้ านชุมชน ปตท.สผ. ได้ ดําเนินโครงการก๊ าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านทางสหกรณ์แปรรูปกล้ วยหนองตูม จํากัด ภายใต้ การสนับสนุนของโครงการเอส 1 โดยเป็ น
การติดตังระบบการส่
้
งก๊ าซธรรมชาติสว่ นเกินที่ได้ จากกระบวนการผลิตนํา้ มันดิบให้ แก่ชุมชนที่อยู่ในพืน้ ที่
ปฏิบตั ิงานเพื่อนํามาสร้ างประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชนแทนการเผาทิง้ โครงการสามารถสร้ างการพัฒนา
และสร้ างองค์ความรู้ที่เหมาะแก่การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตัวเองของชุมชน โดยปั จจุบนั โครงการนีส้ ามารถ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ สามารถสร้ างงาน สร้ างรายได้ อันเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ด้ านการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มัน ปตท.สผ. ได้ ทําอนุพนั ธ์
ประกันความเสี่ยงราคานํ ้ามันสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุม่ บริษัทโดยใช้ ราคานํ ้ามันดิบเบรนท์เป็ น
ราคาอ้ างอิง และมีการติดตามความคืบหน้ าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ตา่ งๆที่อ าจส่งผลกระทบต่อ
ราคานํ ้ามันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปี แรกที่ผ่านมาที่ราคานํา้ มันมีความผันผวนอย่างยิ่งจาก
ปั จจัยหลายๆด้ าน ซึ่งบริ ษัท ฯได้ เล็งเห็น และติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ ชิ ด พร้ อมกับได้ ทําแผน

- 28 จําลองสถานการณ์ราคานํ ้ามันดิบในราคาต่างๆ และคิดแผนรองรับเพื่ อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นหาก
เหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้น
ด้ านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์ กร ปตท.สผ. ได้ เร่งพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร โดยมุง่ เน้ นที่การพัฒนาศักยภาพทังทางด้
้
านบุคลากร (people) เทคโนโลยี (technology) และ
กระบวนการทํางาน (process) เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้ สอดคล้ องกับ ทิศทางการขยายธุรกิจ ที่จ ะต้ อง
เติบโตไปในต่างประเทศทัว่ โลก โดยในไตรมาสนี ้ ได้ เร่งผลักดันในการสร้ างและพัฒนาศูนย์ ความเป็ นเลิศ
(Center of Excellence หรือ COE) เพื่อศึกษา ค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูล ความรู้ใหม่ๆในเชิงลึกเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่จําเป็ นต่อการเติบโตในอนาคตของบริ ษัทฯตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะ
ยาว ซึ่งนํามาสู่ก ารเร่งสร้ างบุค ลากรขององค์กรให้ มีความรู้ ความสามารถในเทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อให้
องค์กรประสบความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ได้ อย่างรวดเร็วและยัง่ ยืน

