2. คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2555
2.1

ผลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินธุรกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2555

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกของปี 2555 ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากปี 2554 โดย
ปัจจัยสําคัญได้แก่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปที่ชะลอตัว โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่ม PIIGS
ยังคงเป็นปัญหาหลักที่อาจทําให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินในกลุม่ ประเทศยุโรป
ร้ายแรงขึ้น และเศรษฐกิจจีนที่กําลังปรับลดการขยายตัว ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของสหรัฐอเมริกา
เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวในการผลิตภาคอุตสาหกรรม การจ้างงานที่สูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงความ
เชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ในส่วนของประเทศไทย ในปี 2554 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 โดยมีปัจจัย
สําคัญมาจากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวในช่วงปลายปี 2554 อย่างไรก็ตามในปี 2555 มี
การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นกว่าปี 2554 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติได้ประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ 5.5 – 6.5 จากการขับเคลื่อนของอุปสงค์
ภายในประเทศและการฟื้น ตั วของภาคการผลิต ทั้งในส่วนของการลงทุน เพื่อปรับ ปรุ งฟื้น ฟู ธุรกิ จ และ
อุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยและการขยายตัวเพิ่มเติม ส่งผลให้ความต้องการ
ก๊าซธรรมชาติของ 2 เดือนแรก ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 เฉลี่ยต่อเดือน มีปริมาณที่สูงขึ้นประมาณ 12 %
เมื่อเทียบกับความต้องการเฉลี่ยต่อเดือนไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีความเปราะบางและมี
ความไม่แน่นอน ปตท.สผ.จึงได้ติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และทบทวนแผนการดําเนินงาน การ
ลงทุนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
ด้านการสารวจ ปตท.สผ. ได้ดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพของแปลงและเพิ่มปริมาณสํารองปิโตรเลียม โดยใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ปตท.สผ. มีการดําเนินการกิจกรรมสํารวจในโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ได้มีการเตรียมการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน
สามมิติ และการขุดหลุมประเมิน ผล Maple-2 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เพื่อประเมินศัก ยภาพและปริมาณ
สํารองของแหล่ง Cash–Maple ในโครงการ FLNG ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย เพิ่มเติม
จากผลหลุม Cash-2 ที่ขุดพบก๊าซธรรมชาติไปเมื่อช่วงปลายปี 2554 และขณะนี้โครงการ FLNG กําลังอยู่

-2ระหว่างการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ใน
การพัฒนาแหล่งก๊าซแห่งนี้
โครงการโอมาน 44 เริ่มดําเนินการขุดเจาะหลุมสํารวจ Shams-17 โดยได้ขุด
เจาะถึงความลึกสุดท้าย และได้ทํา Wireline Logging และ Well Completion เพื่อเตรียมทดสอบอัตราการ
ไหลของปิโตรเลียม (Well Testing) ในเดือนเมษายน 2555
โครงการพม่าเอ็ม 3 และ เอ็ม11 แปลงเอ็ม 3 รัฐบาลพม่า เห็นชอบให้ ขยาย
ระยะเวลาสํารวจอีก 1 ปีเ พื่อให้บ ริษัท ฯ ดําเนินการเจาะหลุมสํารวจ และหลุมประเมิน ผลเพื่อพิสูจ น์
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯได้ดําเนินงานสํารวจคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติและอยู่ระหว่างการ
ประมวลผลข้อมูล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาแท่นขุดเจาะและเตรียมการเจาะหลุมประเมินผลตาม
แผนในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ในส่วนของแปลงน้ําลึกเอ็ม 11 เสร็จสิ้นการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ และ
อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาแท่นขุดเจาะและเตรียมการเจาะหลุม
สํารวจตามแผนในไตรมาสที่ 4 ปี 2555
โครงการอินโดนีเ ซีย เซไม ทู ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ทาง
ธรณีวิทยาเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียม และกําหนดตําแหน่ง รวมถึงแผนการขุดหลุมสํารวจ
หลุมที่ 2 ซึ่งเป็นหลุมสํารวจน้ําตื้น ตามข้อผูกพันกับรัฐบาลอินโดนีเซีย คาดว่าจะเริ่มการขุด เจาะได้ในไตร
มาสที่ 3 ปี 2555
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ผลการเจาะหลุมสํารวจ Rhourde
Terfaia-1 (RTF-1) ซึ่งเป็นหลุมสํารวจหลุมแรก พบหินกักเก็บปิโตรเลียม โดยมีผลทดสอบอัตราการไหลของ
น้ํามันดิบประมาณ 1,000 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติประมาณ 0.3 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้
โครงการมีแผนการขุดเจาะหลุมสํารวจเพิ่มเติม เพื่อยืนยันศักยภาพทางปิโตรเลียมต่อไป
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เสร็จ สิ้น Winter Evaluation
Program ประจําปี 2554 - 2555 โดยเจาะหลุมประเมินผลแล้วเสร็จ 156 หลุม และทําการวัดคลื่นไหว
สะเทือนแบบ 3D และ 4D ในแหล่ง Leismer, Thornbury และ Hangingstone เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
ประเมิน การผลิต ของแหล่ง Leismer และประเมิน ศัก ยภาพเพื่อการผลิตของแหล่ง Thornbury และ
Hangingstone ต่อไป

-3ด้า นการพั ฒนาโครงการ ปตท.สผ. ได้ เ ร่ง พัฒ นาโครงการทั้ งในประเทศไทยและ
โครงการที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯสามารถเริ่มการผลิตปิโตรเลียมได้ตามแผนการดําเนินการของ
บริษัทฯ อาทิ
โครงการบงกช บริษั ท ฯได้ ดําเนิน การก่ อสร้ างแหล่ง บงกชใต้ แล้ว เสร็ จ ตาม
แผนงานที่วางไว้ และได้เริ่มการผลิตและทดสอบระบบการส่งก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสทแล้วตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2555 โดยขณะนี้ได้ดําเนินการผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(ปตท.) ที่อัตราประมาณ 50 ถึง 70 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสทประมาณ 3,000 ถึง 4,000
บาร์เรลต่อวัน
ทั้งนี้ บริษัทฯจะทยอยเพิ่มระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติขึ้นตามลําดับ และคาดว่า
จะถึ งระดับการผลิต ที่ 320 ล้านลูก บาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นอัตราการส่งก๊าซธรรมชาติ (Daily Contract
Quantity) ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. ได้ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2555
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย การพัฒนาแหล่งมอนทารามี ความคืบหน้า
ตามลําดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขุดเจาะหลุมผลิต โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555
สําหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราโดย
รัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯยังคงเจรจากับรัฐบาลอินโดนี เซียอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการที่จะพิสูจน์
หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
โครงการพม่าซอติก้า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Operating Agreement) กับ Myanmar
Oil and Gas Enterprise (MOGE) โดยมีสาระสําคัญหลักคือ MOGE จะเข้าถือสัดส่วนร้อยละ 20 ใน
โครงการพม่าซอติก้า ซึ่งเป็นไปตามสัญญา Production Sharing Contract และข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่าง
ปตท.สผ.อ. และ MOGE ที่ระบุให้ MOGE มีสิทธิเข้าร่วมทุนในโครงการหลังการอนุมัติการพัฒนาโครงการ
ทั้งนี้ ปตท.สผ.อ. จะถือสัดส่วนร้อยละ 80 และยังคงเป็นผู้ดําเนินการในโครงการนี้ต่อไป
ด้านการก่อสร้างแท่น ขุดเจาะ แท่น ผลิต ท่อ ขนส่ง ในทะเลและบนบกความยาว
300 กิโลเมตรมีความคืบหน้าตามลําดับ โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตภายในปี 2556
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด
ทางวิศวกรรมสําหรับกระบวนการผลิตและท่อขนส่ง ส่วนงานก่อสร้างที่พัก และระบบสาธารณูปโภค ผู้ร่วม
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ด้านการพัฒนาหลุมผลิต ขณะนี้ได้เริ่มการขุดเจาะหลุมพัฒนาแล้ว
ด้านการผลิต ปตท.สผ. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากําลังการผลิตในปัจจุบนั
และเพิ่มกําลังการผลิตจากโครงการใหม่ๆ อาทิ
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี แหล่ง Leismer อัตราการผลิตเฉลี่ย
ในไตรมาสแรกของปี 2555 อยู่ที่ประมาณ 16,450 บาร์เรลต่อวัน และสามารถผลิตบิทูเมนได้ครบ 5 ล้าน
บาร์เรลในเดือนมีนาคม โดยได้รับการอนุมัติการก่อสร้าง Well Pad ที่ 5 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทําการผลิตได้
กลางปี 2556 ในส่วนของ Well Pad ที่ 6 นั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าการ
ก่อสร้างจะเริ่มได้ในปี 2557 นอกจากนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการติดตั้ง Steam Generator ตัวที่ 4 เพื่อเพิ่ม
อัตราการผลิต เป็ น 22,000 บาร์เ รลต่ อวัน และได้ เ ริ่มร่ างแผนงานการขยายกํ าลั งการผลิ ต (Leismer
Expansion) ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้เป็ น 40,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2558 ในส่วนของ
แหล่ง Corner จะสามารถเริ่มงานออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (FEED) ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555
ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทําสัญญาการก่อสร้าง (EPC) ในกลางปี 2556 และคาดว่าจะสามารถเริ่มการ
ผลิตได้ปี 2559
ด้านการบริหารการลงทุน ปตท.สผ. ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านบริหารการ
ลงทุน (Portfolio Management) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสมทั้งในด้านการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการและการบริหารความเสี่ยง
โครงการพม่า เอ็ม 7 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (บริษัทย่อยของ
ปตท.สผ.) ได้ยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการพม่า เอ็ม 7 ภายหลังจากได้ดําเนินการ
ตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น ซึ่งการยุติการลงทุนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
การประกาศความประสงค์ ใ นการท าค าเสนอซื้ อ หุ้ น ในบริ ษั ท Cove
Energy Plc. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ปตท.สผ. ได้ประกาศความประสงค์ในการทําคําเสนอซื้อหุ้น
สามัญที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออกทั้งหมดของบริษัท Cove Energy Plc. โดยบริษัท Cove Energy Plc. ซึ่ง
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด Alternative Investment Market (AIM) ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
(London Stock Exchange) มีสินทรัพย์ ห ลัก คือ การถื อครองสัดส่วนร้อยละ 8.5 ในแปลงสัมปทาน
Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก โดยแปลงสัมปทานดังกล่าวนั้น เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ (World Class Gas Discovery) และคาดว่าจะมีปริมาณสํารอง (Resource) ถึงประมาณ 30
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (Trillion Cubic Feet - TCF)

-5อนึ่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 บริษัท ฯได้รับ ทราบถึงการประกาศการทําคํา
เสนอซื้อหุ้นในบริษัท Cove Energy Plc. โดยบริษัท Shell Exploration and Production (XL) B.V.
("Shell") ที่ราคา 220 เพนซ์ต่อหุ้น ซึ่งจะมีผลผูกพัน ต่อเมื่อข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ได้บรรลุตามที่ระบุ
ไว้ในประกาศของ Shell ทั้งนี้ บริษัทฯกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางและจะดําเนินการประกาศอีก
ครั้งตามความเหมาะสมต่อไป

2.2

ผลการดาเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ.ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards: IFRS) นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังได้นํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไทยที่ประกาศแล้วแต่มีผลบังคับใช้ใ นปี 2556 มาปรับใช้ก่อ น ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งระบุใ ห้กิ จการกํ าหนดสกุลเงินที่ใ ช้ใ นการดําเนิน งาน (Functional Currency)
รวมถึงการนํา IFRS บางฉบับมาปฏิบัติก่อน (Early Adoption) ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ปตท.สผ. ได้กําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน (Functional Currency) เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) อย่างไรก็ตาม เพื่อการนําส่งงบการเงินให้กับตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า บริษั ทจําเป็ นต้องนําเสนองบการเงิน ที่แปลงค่าจากสกุ ลเงิน
ดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินบาท (สกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงิน - Presentation Currency)
บริษัทฯ วิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบรายไตรมาส สรุปได้
ดังต่อไปนี้

-62.2.1 ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ. ยกเว้นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็นดอลลาร์ สรอ.)

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กําไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-Recurring
กาไรสุทธิ
ตารางสรุปผลการดําเนินงานรวม
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นปรับลด

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

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

ไตรมาส 1
2554
1,310
(712)
598
1
599
(240)
359
0.11

487
2
489

538
51
589

343
16
359

ไตรมาส 4
2554
49,064
(24,043)
25,021
38
25,059
(9,909)
15,150
4.56

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

ไตรมาส 1
2554
40,011
(21,722)
18,289
20
18,309
(7,330)
10,979
3.31

-7ไตรมาส 1 ปี 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2554
สําหรับผลการดําเนินงานก่อนสอบทาน (Unreviewed) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ปตท.สผ.
และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสนี้ รวม 589 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 18,288 ล้านบาท) คิด
เป็นกําไรต่อหุ้นปรับลด 0.18 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 5.51 บาท) มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 230 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 64 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจํานวน 359
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 10,979 ล้านบาท) คิดเป็นกําไรต่อหุ้นปรับลด 0.11 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
3.31 บาท) มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สําหรับ ไตรมาสที่ 1 ปี
2555 อยู่ที่ร้อยละ 36
อย่ างไรก็ดี เมื่อพิจ ารณาแล้ว กํ าไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 จํานวน 589 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.นี้ ประกอบด้วย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 538 ล้านดอลลาร์ สรอ. และกําไร
จากรายการ Non-Recurring จํานวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกําไร
จากการดําเนินงานตามปกติสําหรับไตรมาสนี้จํานวน 538 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 195 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือ คิดเป็นร้อยละ 57 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2554 ที่มีกําไรจากการดําเนินงานปกติที่ 343
ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทน(กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ)ต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 อยู่ที่
ร้อยละ 33
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัท ย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,627 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.(เทียบเท่า 50,448 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจํานวน 1,310
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 40,011 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 317 ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือร้อยละ 24 โดยส่วน
ใหญ่เป็นผลจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น 320 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุดังนี้
(1)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ้น
เป็น 64.79 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 49.36 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ อย่างไรก็ตาม

(2)

ปริมาณการขายเฉลี่ย สําหรับ ไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลงเป็น 253,411 บาร์เ รล
เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยสําหรับไตร

-8มาส 1 ปี 2554 ที่ 271,292 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขาย
ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก


โครงการอาทิตย์เหนือ: ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ลดลง เนื่ องจากโครงการอาทิตย์ เ หนื อได้ห ยุ ดการผลิ ตตั้ง แต่เ ดือ น
พฤศจิกายน 2554



โครงการอาทิตย์ : ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการอาทิตย์ลดลงเป็นไปตามปริมาณการส่งมอบก๊าซตามสัญญาซื้อ
ขาย(Daily Contract Quantity) อย่างไรก็ตาม



โครงการเวียดนาม 16-1: ปริมาณการขายน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากเริ่ม
มีการขายน้ํามันดิบในไตรมาส 3 ปี 2554



โครงการ เอส1: ปริมาณการขายน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นจากหลุมการผลิตใหม่
และจากการใช้เทคนิค Beam Pumpในการผลิตน้ํามันดิบมากขึ้น

ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรายได้ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company
LLC (TPC)
ไตรมาส 1 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นๆ จํานวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2554 ซึ่งมีรายได้อื่น ๆ จํานวน 13
ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากในไตรมาสนี้มีการรับรู้รายได้อื่น ๆ จากการโอนสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการ
อาทิตย์เหนือให้กับผู้ร่วมทุนโครงการอาทิตย์ตามสัดส่วนเดิม
สําหรับ ไตรมาส 1 ปี 2555 นี้ ปตท.สผ. และบริษั ทย่อยรับรู้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ย น
จํานวน 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 1,064 ล้านบาท) ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนรับรู้กําไร
จากอัตราแลกเปลี่ย นจํานวน 63 ล้านดอลลาร์ สรอ.(เทีย บเท่า 1,906 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการ NonRecurring
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในไตรมาส 1 ปี 2555 รวมทั้งสิ้น 797 ล้านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 24,692 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจํานวน 712ล้านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 21,722 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลสุทธิจาก
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ค่าใช้จ่ายดําเนินงานเพิ่มขึ้นจํานวน 37 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ตามกิจกรรมการผลิตที่สูงขึ้น

(2)

ค่ าภาคหลวงและค่าตอบแทนปิ โตรเลีย มเพิ่มขึ้น 37 ล้านดอลลาร์ สรอ.ตาม
รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

(3)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้น 26 ล้านดอลลาร์สรอ. ส่วน
ใหญ่จ าก โครงการเอส 1 โครงการคอนแทร็ค 4 ตามสิน ทรัพย์ พร้อมใช้งานที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจาก โครงการเวียดนาม 16-1 ที่เริ่มมีการผลิตในไตร
มาสที่ 3 ปี 2554 อย่างไรก็ตาม

(4)

ค่ าใช้จ่ายในการสํารวจปิ โ ตรเลีย มลดลง 21 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุห ลั ก
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจลดลงจํานวน 25 ล้านดอลลาร์
สรอ. โดยในไตรมาส 1 ปี 2555 มีค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมของโครงการ
กัมพูชา บี และโครงการคอนแทร็ค 3 แปลง G6/50 ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2554
มีค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายหลุมสํารวจที่สูงกว่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ
พม่า แปลง เอ็ม 7 และจากโครงการบงกช อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ปิโตรเลียมของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการพม่า
เอ็ม 3 และเอ็ม 11

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 3 ล้านดอลลาร์
สรอ.เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส1 ปี 2554 เป็นผลสุทธิของการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษี
เงินได้ในต่างประเทศ ในขณะที่ภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นรายการ NonRecurring มีจํานวนที่ลดลง
สําหรับ รายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริษั ท ย่ อยมีกํ าไรจากรายการ NonRecurring สําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 จํานวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจํานวน 35 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากไตรมาส 1 ปี 2554 ที่มีกําไรจากรายการ Non-Recurring จํานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิด
จากผลสุทธิของ
(1)

ภาษี เ งิน ได้ ที่เ กิ ดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ย นลดลงจํา นวน 70 ล้า น
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการที่หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงซึ่ง
เป็นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็นฐานภาษีซึ่งถูกแปลงค่าเป็นเงิ นดอลลาร์ สรอ. ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจํานวนที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลง
ค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากค่าเงินบาท

- 10 แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทําให้ค่าเสื่อมราคาในอนาคตใน
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สูงขึ้น และส่งผลให้ภาษีเงินได้ในอนาคตลดลง
(2)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 29 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากในไตรมาส 1
ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยรับรู้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 34 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สรอ.ของ บริษัท พี
ทีทีอีพี แคนาดา จํากัด ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2554 มีการรับรู้กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จํานวน 63 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนี้สินสุทธิที่เป็นสกุลเงินบาท

ไตรมาส 1 ปี 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554
ผลการดําเนินงานก่อนสอบทาน (Unreviewed) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ปตท.สผ. และ
บริษัทย่อยมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสนี้ รวม 589 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 18,288 ล้านบาท) คิดเป็น
กําไรต่อหุ้น ปรับลด 0.18 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 5.51 บาท) มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 100 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.หรือร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิในไตรมาสก่อน จํานวน 489 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 15,150 ล้านบาท) คิดเป็นกําไรต่อหุ้นปรับลด 0.15 ดอลลาร์ สรอ.(เทียบเท่า 4.56 บาท) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on shareholders’ equity) สําหรับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 36
อย่ างไรก็ดี เมื่อพิจ ารณาแล้ว กํ าไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 จํานวน 589 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.นี้ ประกอบด้วย กําไรจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 538 ล้านดอลลาร์ สรอ. และกําไร
จากรายการ Non-Recurring จํานวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สําหรับผลการดําเนินงานปกติสําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกําไร
จากการดําเนินงานตามปกติสําหรับปีนี้จํานวน 538 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 ที่มีกํ าไรจากการดําเนิน งานปกติที่ 487 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทน(กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ)ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Return from normal operation on shareholders’ equity) สําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 อยู่ที่ร้อย
ละ 33
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,627 ล้านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 50,448 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนจํานวน 1,582 ล้านดอลลาร์ สรอ. (
เทียบเท่า 49,064 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 45 ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้
จากการขายที่เพิ่มขึ้นจํานวน 84 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

- 11 (1)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ของไตรมาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ้น
เป็น 64.79 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2554 ที่ 61.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ํามันดิบ

(2)

ปริมาณการขายเฉลี่ยสําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 253,411 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายเฉลี่ยสําหรับไตร
มาส 4 ปี 2554 ที่ 250,848 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน โดยปริมาณการขาย
ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก


โครงการเอส 1: ปริมาณการขายน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นจากหลุมการผลิตใหม่
และจากการใช้เทคนิค Beam Pumpในการผลิตน้ํามันดิบมากขึ้น



โครงการบงกช: ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากปตท. มี
การเรียกซื้อก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ เพิ่มขึ้น จากไตรมาสก่อนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วม



โครงการพื้น ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย -บี 17: ปริมาณการขายก๊ า ซ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นเนื่องจากในไตรมาสนี้มีไม่มีการหยุดการผลิต ในขณะที่
ในไตรมาส 4 ปี 2554 มีการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมแซมประจําปีและเกิด
เหตุการณ์น้ําท่วม อย่างไรก็ตาม



โครงการอาทิตย์เหนือ: ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ลดลง เนื่ องจากโครงการอาทิตย์ เ หนื อได้ห ยุ ดการผลิ ตตั้ง แต่เ ดือ น
พฤศจิกายน 2554

ปตท.สผ.และบริษัท ย่อยมีรายได้จ ากการบริก ารท่อขนส่งก๊าซสูงขึ้นซึ่งเป็น รายได้ตาม
สัดส่วนใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) และ Taninthayi Pipeline Company
LLC (TPC)
ไตรมาส 1 ปี 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นๆ จํานวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ลดลงจํานวน 31 ล้านดอลลาร์ สรอ.เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งมีรายได้อื่นจํานวน 54 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. รายได้อื่น ๆ ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากในไตรมาส 1 ปี 2555 รายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่จากการ
โอนสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการอาทิตย์เหนือให้กับผู้ร่วมทุนโครงการอาทิตย์ตามสัดส่วนเดิม ในขณะที่
ในไตรมาส 4 ปี 2554 รายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่จากการโอนสัดส่วนการลงทุนหลายโครงการในต่างประเทศ

- 12 ได้แก่โครงการพม่าซอติก้า โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ โครงการ
อินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี และโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง
สําหรับ ไตรมาส 1 ปี 2555 นี้ ปตท.สผ. และบริษั ทย่อยรับรู้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ย น
จํานวน 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 1,064 ล้านบาท) ในขณะที่ไตรมาสก่ อนรับรู้กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ.(เทียบเท่า 1,541 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการ Non-Recurring
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในไตรมาส 1 ปี 2555 รวมทั้งสิ้น 797 ล้านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 24,692 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 22 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนจํานวน
775 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 24,043 ล้านบาท) เป็นผลสุทธิจาก
(1)

ค่ าเสื่อมราคา ค่ าสูญ สิ้น และค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้น 56 ล้า นดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการ
ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ ง Jabiru และ Challis เพิ่มเติม
43 ล้านดอลลาร์สรอ.ในไตรมาสนี้ซึ่งเป็นรายการ Non-Recurring นอกจากนี้ ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นจากโครงการเอส 1 ตามสินทรัพย์พร้อมใช้
งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และจากโครงการพื้ น ที่พั ฒ นาร่ ว มไทย-มาเลเซี ย -บี 17 ตาม
ปริมาณการผลิต ที่ เ พิ่มขึ้น อย่ างไรก็ ตาม

(2)

ค่าใช้จ่ายดํ าเนินงานลดลง 23 ล้า นดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
โครงการอาทิตย์เหนือได้หยุดการผลิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ลดลงจํานวน
76 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิด
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นรายการ Non-Recurring
สําหรับ รายการ Non-Recurring ปตท.สผ.และบริษัท ย่ อยมีกํ าไรจากรายการ NonRecurring สําหรับไตรมาส 1 ปี 2555 จํานวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. กําไรเพิ่มขึ้นจํานวน 49 ล้านดอลลาร์
สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งมีกําไรจากรายการ Non-Recurring จํานวน 2 ล้านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของ
(1)

ภาษี เ งินได้ ที่เ กิ ดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน 114 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการที่ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในไตร
มาส 1 ปี 2555 ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็นฐานภาษีซึ่งถูกแปลงค่าเป็น
เงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจํานวนที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

- 13 สินทรัพย์ ที่ถูก แปลงค่าเป็ นสกุ ลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554
เนื่องจากค่ าเงิน บาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ เงินดอลลาร์ สรอ. ทําให้ค่า
เสื่อมราคาในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สูงขึ้น และส่งผลให้ภาษีเงินได้ใน
อนาคตลดลง
ในขณะที่ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในไตรมาส 4 ปี 2554 เพิ่มขึ้นซึ่งเป็น
ผลมาจากสินทรัพย์ที่เป็นฐานภาษีซึ่งถูกแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงค่า
เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทําให้ค่าเสื่อมราคาในอนาคตในสกุล
เงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง และส่งผลให้ภาษีเงินได้ในอนาคตสูงขึ้น
(2)

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตในแหล่ง Jabiru และ
Challis เพิ่มขึ้น

(3)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 16 ล้านดอลลาร์สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การแปลงค่าเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สรอ.ของ บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จํากัด
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สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.
หน่วย: ล้านบาท
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
14,971
14,131
461,742
447,842
3,088
2,737
95,231
86,764
11,883
11,394
366,511
361,078
8,359
7,819
257,807
247,818
3,655
3,139
112,728
99,504
4,704
4,680
145,079
148,314
6,612
6,312
203,935
200,024
14,971
14,131
461,742
447,842

สําหรับฐานะการเงินของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ปตท.สผ.
และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 14,971 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 461,742 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น
จํานวน 840 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจํานวน
14,131 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทีย บเท่า 447,842 ล้านบาท) เป็ น ผลสุท ธิจ าก (1) เงิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจํานวน 412 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เ ป็นผลจากกระแสเงินสดรับจากการ
ดําเนินงานสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิต (2) สินทรัพย์สุทธิเพื่อการสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นจํานวน 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการ
สํารวจและผลิต ปิ โตรเลีย มของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการ พม่าซอติก้ า และโครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
สินทรัพย์หมุนเวียนของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนใหญ่
เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ่ ลูกหนี้การค้า และพัสดุคงเหลือและในส่วนของ
สิน ทรัพย์ ไม่ห มุน เวีย นนั้น ส่วนใหญ่ป ระกอบด้วย (1) สิน ทรัพย์ เพื่อการสํารวจและผลิตปิ โตรเลีย มใน
โครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้ บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ (3) ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี โดยปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 อยู่ที่ 0.84
เท่า
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(เทียบเท่า 257,807 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจํานวน 540 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรีย บเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งมีหนี้สินรวมจํานวน 7,819 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 247,818 ล้านบาท) ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจาก หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 516 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากเงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
301 ล้านดอลลาร์ สรอ. และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 245 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ. ได้ดําเนิน“โครงการกู้เงินระยะสั้นของปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลก
เงินระยะสั้นให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน ซึ่งการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวอยูใ่ น
วงเงินแบบสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit) จํานวน 50,000 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555 บริษัทฯ ไม่มีตั๋วแลกเงินคงค้าง
ในวันที่ 13 กุมภาพัน ธ์ 2555 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญ ญาเงิน กู้ กับ ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) วงเงินรวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท อายุเงินกู้ 10 ปีนับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก การทํา
สัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 68,250 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ ในปี 2553 และ 2554 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ปตท.สผ. ได้เบิกเงินกู้งวดแรกจํานวน 10,000 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีเงินกู้คงค้างทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท
ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ (บริษัท
ย่อยของปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้อายุเงินกู้ 5 ปี กับสถาบันการเงิน 3 แห่งประกอบด้วย Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada), Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Sumitomo Mitsui Banking
Corporation of Canada ซึ่งมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ทั้งจํานวน โดยเงินที่ได้รับจากการทําสัญญา
กู้เงินนี้จะนําไปใช้ในการชําระหนี้ครบกําหนด รายจ่ายที่เป็นทุน และ/หรือกิจการทั่วไปของบริษัทฯ การทํา
สัญญากู้เงินดังกล่าวอยู่ในวงเงินคงเหลือจํานวน 48,250 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ ในปี 2554
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกระแสเงิน
สดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 1,157 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากการ
ขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่สูงขึ้น
ปตท.สผ. และบริษัท ย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 720 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการต่างๆ
ได้แก่ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการ พม่าซอติก้า และโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
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ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นการชําระดอกเบี้ยเงินกู้จํานวน 33 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
จํานวน 1,763 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 412 ล้ าน ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรีย บเทีย บกั บ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 1,351 ล้านดอลลาร์ สรอ.

2.3

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงาน

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ราคาน้ํามันมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีปั จจัยหลักที่ส่งเสริมราคา
น้ํามัน คือ สถานการณ์ค วามไม่สงบในกลุ่มประเทศในตะวัน ออกกลางและแอฟริก าเหนือ โดยเฉพาะ
สถานการณ์นิวเคลีย ร์ใ นอิห ร่านซึ่ง ส่งผลให้เ กิ ดความไม่มั่นใจในอุป ทานจากภูมิภาคดังกล่าว รวมทั้ง
แนวโน้มที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ในทางกลับกันมีปัจจัยที่ส่งผลลบต่อราคาน้ํามันคือการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ทั้งในกลุ่มประเทศยุโรป และการที่เศรษฐกิจจีนชะลอการเติบโต โดยราคา
น้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยไตรมาสที่ 1 ปี 2555 อยู่ที่ 115.9 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล สูงกว่าราคาเฉลี่ยในไตรมาส
ที่ผ่านมาที่ 104.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลประมาณร้อยละ 10 ซึ่งการที่ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผล
ดีต่อการดําเนินงานในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการแข่งขันในธุรกิจสํารวจและปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นด้วย
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ํามันมีความผันผวนอย่างมาก ปตท.สผ. จึงได้มี
การติดตามภาวะเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานอย่างใกล้ชิด และมีแนวทางในการบริหารงาน เพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจดังนี้
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของประเทศ ในไตรมาสที่ 1 ปตท.สผ.มี
กําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 4% เทียบกับไตรมาสที่ 4 ในปี 2554 ซึ่งสามารถผลิตได้ 289,713 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ํามันดิบต่อวัน และได้ทบทวนแผนการจัดหาและพัฒนาการผลิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
พลังงานที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ประสานงานกับผู้ซื้อและหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ร่วมกันวางแผนการจัดหาพลังงานจากในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
ปรับแผนการผลิตและการพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯยังเร่งศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ด้านการสํารวจและผลิต รวมทั้งเร่งศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณ
สํารองให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศ
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ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพปฏิ บั ติ ก าร
(Operational Excellence) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และสามารถแข่งขันได้ในภาวะการ
แข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น
จากแนวโน้มของต้ นทุน ในการดําเนิน การธุรกิจ สํารวจและผลิ ตปิโตรเลีย มที่มีทิศทาง
ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อรักษาต้นทุนในการดําเนินการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และคงระดับของผลตอบแทน
บริษัทฯได้ดําเนินการบริหารต้นทุนในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการการบริหารต้นทุนในการ
จัด ซื้ อ (Supply Chain Plus) และ โครงการเพื่ อ ลดการหยุ ด การผลิ ต นอกแผนบํ า รุ ง รั ก ษา (Zero
Unplanned Shutdown)
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (SSHE) และการ
บริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) ปตท.สผ.มีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นองค์กรซึ่งปราศจากการ
บาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานภายในปีพ .ศ.2556 (Loss Time Injury free organization by 2013) โดย
ส่งเสริมการดําเนินการและติดตามผลในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทในการตอบสนองความต้องการพลังงานของ
ประเทศ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน และมีแผนการจัดการ
เพื่อให้การดําเนินงานต่างๆมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีการริเริ่มโครงการต่างๆในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน หรือสาร HCFC ซึ่งมีผลต่อการ
ลดลงของโอโซนน้อยกว่าสาร คลอโรฟลูโอคาร์บอน หรือสาร CFCs ที่ใช้อยู่เดิมในโครงการบงกช และ S1,
การนําก๊าซธรรมชาติที่เผาทิ้งมาใช้ประโยชน์ในโครงการในทะเลของแหล่งบงกช โดยได้ติดตั้งระบบ FGRU
หรือ Flash Gas Recovery ทําให้ลดการปล่อย Flare Gas ลงประมาณ 6.5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมถึง
เริ่มมีการบันทึกและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนํามาประเมินและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ISO 14064-1 ในแหล่งผลิตภายในประเทศประกอบไปด้วย แหล่งบงกช แหล่งอาทิตย์ แปลงสัมปทาน S1
และแปลงสัมปทาน PTTEP 1 และมีแผนที่จะขยายไปสู่แหล่งผลิตในต่างประเทศต่อไป
บริษัทฯ มีการริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ต่างๆ อาทิ การเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แหล่งเรียนรู้คู่มรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
“รวมใจภักดิ์ รักษ์มรดกไทย มรดกโลก” ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะ “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” และสืบสาน
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ด้านการกลั่นกรองการลงทุน ปตท.สผ. มีการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบใน
การลงทุนอย่างสม่ําเสมอให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาและตัด สินใจลงทุนให้เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับ องค์กร รวมทั้งมีการ
ทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused Countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตาม
โอกาส ความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยวิเคราะห์จ ากปัจจัย
ต่างๆ อาทิ ศักยภาพทางปิโตรเลียม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้ง
ด้านการเมืองและการดําเนินธุรกิจ ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้านการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามัน ปตท.สผ. ได้ทําอนุพันธ์
ประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัทโดยใช้ราคาน้ํามันดิบเบรนท์เป็น
ราคาอ้างอิง และมีการติดตามความคืบหน้าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ปตท.สผ. ได้เร่งพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านบุคลากร (people) เทคโนโลยี (technology) และ
กระบวนการทํางาน (process) เพื่อเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับ ทิศทางการขยายธุรกิจ ที่จ ะต้อง
เติบโตไปในต่ างประเทศทั่วโลก อาทิ การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสําหรับ งานที่มีความต้องการ
เร่งด่วน เช่น งานขุดเจาะปิโตรเลียมในแหล่งน้ําลึก (Deepwater drilling) และแผนการพัฒนาภาวะผู้นํา
ขององค์กร (Leadership Development) รวมทั้งมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานต่างๆ เช่น งาน
สารสนเทศมีก ารจัด เตรีย มแผนงานวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่ อจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

