คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 อยู่ที่ 61.3 ดอลลาร์ สรอ. ปรับเพิ่มจากไตรมาสก่อนที่ 51.9 ดอลลาร์ สรอ. โดยมี
ปัจจัยบวกจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง หลังจากกลุ่มพันธมิตรน้าโดยซาอุดิอาระเบียได้โจมตีทางอากาศกับกลุ่มกบฎฮูตีในเยเมน
ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อสถานการณ์ที่อาจบานปลาย ประกอบกับเหตุการณ์ความขัดแย้งในลิเบียซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการส่งออก
น้ามันดิบของประเทศ นอกจากนียังมีปัจจัยบวกจากปริมาณน้ามันดิบคงคลังในสหรัฐอเมริกาที่ลดลงในเดือนเมษายน และการลดลงอย่างต่อเนื่อง
ของแท่นขุดเจาะน้ามันดิบในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ตัวเลขการผลิตน้ามันดิบเริ่มชะลอตัวลง รวมถึงการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างชาติมหาอ้า นาจ
และอิหร่าน ที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายในไตรมาสที่ 2
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นคอยไป ส่งผลให้ ในเดือนมิถุนายน ธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการ
ขยายตัวเศรษฐกิจโลกปี 2558 จากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 2.8 และคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณ
การอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี 2558 จากร้อยละ 3.8 เป็นร้อยละ 3.0 เช่นกัน ตามปริ ม าณการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ มี แ นวโน้ ม หดตั ว
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวในประเทศยังคง
ขยายตัวดีและการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มที่ จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องขึน นอกจากนีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงินได้
ปรับลดอัตราดอกเบียจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอย่างมีนัยยะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. จาก 32.55 บาท
ต่อดอลาร์ สรอ. ณ สินเดือนมีนาคม 2558 เป็น 33.78 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. ณ สินเดือนมิถุนายน 2558
ทังนี ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ ใน 5 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
เพิ่มขึนร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ อยู่ที่ 5,170 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน (ประมาณ 929,062 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) เพิ่มขึนร้อยละ 2.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลก ระทรวง
พลังงาน) ตามสภาพเศรษฐกิจที่ก้าลังฟื้นตัวและแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานที่ลดลง
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยในไตรมาส 2 ปี 2558 มีก้าไรสุทธิ 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 229 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ้านวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายในการส้ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึน รวมทังมีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ไตรมาส 1
2558
(หน่วยล้านดอลาร์ สรอ.)
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
EBITDA
ก้าไรส้าหรับงวด
ก้าไรต่อหุ้นปรับลด (ดอลลาร์ สรอ.)
ก้าไรจากการด้าเนินงานตามปกติ
ก้าไร (ขาดทุน) จากรายการ
Non-recurring

ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 2
2557
(ปรับปรุงใหม่)

1,497
1,435
1,084
264
0.07
248
16

1,486
1,436
1,022
35
0.005
194
(159)

2,105
1,946
1,409
560
0.14
537
23

%
เพิม่ (ลด)
YoY
(29)
(26)
(27)
(94)
(96)
(64)
>(100)

%
เพิม่ (ลด)
QoQ

หกเดือน
2558

(1)
0.07
(6)
(87)
(93)
(22)
>(100)

2,976
2,871
2,106
299
0.07
442
(143)

หกเดือน
2557
(ปรับปรุงใหม่)

3,928
3,731
2,677
940
0.24
929
11

%
เพิม่ (ลด)
YTD
(24)
(23)
(21)
(68)
(71)
(52)
>(100)
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ผลการด้าเนินงาน
ปริมาณการขายเฉลี่ย

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ตามชนิดปิโตรเลียม

327,145 325,534 315,810 326,335 307,263
95,538

98,625

231,607

ไตรมาส 1
2558

107,791

97,090

226,909

208,019

229,245

203,009

ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 2
2557

หกเดือน
2558

หกเดือน
2557

น้ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ

104,254

ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

ตามส่วนภูมภิ าค

327,145 325,534 315,810 326,335 307,263
69,286

63,106

44,355

66,179

41,719

238,052

239,424

245,108

238,742

239,933

ไตรมาส 1
2558

ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 2
2557

หกเดือน
2558

หกเดือน
2557

ตารางสรุปผลการด้าเนินงานรวมจ้าแนกตามส่วนงาน
ราคาขายเฉลีย่ และ
นา้ มันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบ (/BBL)
ก้าไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.)
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนื่
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
ส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

%

%

หกเดือน

หกเดือน

%

2558

2558

2557

2557

48.47
61.30

67.70
106.11

เพิม่ (ลด)
QoQ
(1)
18

2558

48.74
51.89

เพิม่ (ลด)
YoY
(28)
(42)

48.61
56.59

66.35
105.29

เพิม่ (ลด)
YTD
(27)
(46)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

%

%

หกเดือน

หกเดือน

%

2558

2558

2557

เพิม่ (ลด)
YoY
(79)
(66)
>(100)
(97)
(100)
>(100)
43
(100)
49
>(100)
(94)

เพิม่ (ลด)
QoQ
(43)
(10)
>(100)
(98)
22
>(100)
(100)
(23)
>(100)
(87)

2558

2557

เพิม่ (ลด)
YTD
(65)
(59)
>(100)
(48)
(52)
33
>(100)
>(100)
>100
>(100)
(68)

(ปรับปรุงใหม่)

203
180
23
80
(51)
(4)
(1)
(1)
115
(54)
264

116
162
(46)
2
(40)
(4)
(4)
88
(169)
35

545
474
71
76
(1)
(7)
3
59
(44)
560

(ปรับปรุงใหม่)

319
342
(23)
82
(91)
(8)
(5)
(1)
203
(223)
299

920
830
90
157
(60)
(12)
(2)
7
97
(77)
940
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
ไตรมาส 2 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก้าไรสุทธิ 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้น 0.005 ดอลลาร์
สรอ.) ลดลงจ้านวน 525 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 94 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ้านวน 560 ล้านดอลลาร์
สรอ. (ก้าไรต่อหุ้น 0.14 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายลดลงจ้านวน 510 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลของราคาขาย
เฉลี่ยลดลงเป็น 48.47 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิ บ (ไตรมาส 2 ปี 2557 : 67.70 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ )
แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึนเป็น 325,534 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ไตรมาส 2 ปี 2557 : 315,810 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อ
วัน) โดยเพิ่มขึนจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายก๊าซในเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม2557 และผลิตเต็มก้าลังการผลิตในเดือนสิงหาคม 2557
นอกจากนีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน 108 ล้านดอลลาร์ สรอ.ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานของโครงการคอนแทร็ค 4 โครงการเอส 1 และโครงการอาทิตย์
และตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึนของโครงการซอติก้า อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลง 97 ล้านดอลลาร์ สรอ.ตามก้าไรที่ลดลง
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 159 ล้านดอลลาร์ สรอ.เปลี่ยนแปลงลดลง 182 ล้านดอลลาร์
สรอ.จากไตรมาส 2 ปี 2557 ที่มีก้าไรจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ทเี่ กิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 เพิ่มขึนเมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 ก้าไรสุทธิ 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 525 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 94 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ที่จ้านวน 560 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก้าไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมที่ลดลงจ้านวน 429 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 79 และจากส่วนงานอื่นลดลง 96 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิสา้ หรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 162 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 312 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 66 เมือ่
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิสา้ หรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ้านวน 474 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายทีล่ ดลงซึ่งเป็นไป
ตามราคาน้ามันทีล่ ดลง นอกจากนีค่าเสือ่ มราคาเพิม่ ขึนตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานทีเ่ พิม่ ขึนของโครงการคอนแทร็ค 4 โครงการเอส 1 และโครงการ
อาทิตย์ อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลงตามก้าไรที่ลดลง
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 46 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 117 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
เมือ่ เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ้านวน 71 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากก้าไรสุทธิที่ลดลงของส่วนงานเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อนื่ และขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลีย
ก้าไรสุทธิของส่วนงานเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 74 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 97 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ที่มีก้าไรสุทธิ 76 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาที่
เพิ่มขึนจากโครงการซอติก้าเริ่มมีการขายก๊าซในเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และมีการผลิตเต็มก้าลังการผลิตในเดือนสิงหาคม 2557 รวมทัง
ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจเพิ่มขึน โดยหลักจากการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจของโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จีและอีพี 2
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 40 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 40 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 100 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงตามราคาขายน้ามันดิบทีป่ รับตัวลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมลดลงส่วนใหญ่
เป็นผลของค่าเสือ่ มราคาที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการส้ารวจทีล่ ดลง
ส้านักงานใหญ่และอื่นๆ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับส้านักงานใหญ่และอื่นๆ จ้านวน 169 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิม่ ขึนจ้านวน 125 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 2 ปี 2557
มีการรับรู้รายได้อื่นๆจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี นอกจากนีในไตรมาส 2 ปี 2558 มี
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึนจริงของสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน

ไตรมาส 2 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก้าไรสุทธิ 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุน้ 0.005 ดอลลาร์
สรอ.) ลดลงจ้านวน 229 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิสา้ หรับไตรมาส 1 ปี 2558จ้านวน 264 ล้านดอลลาร์
สรอ. (ก้าไรต่อหุ้น 0.07 ดอลลาร์ สรอ.) สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้เพิ่มขึน 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลจากภาษีเงินได้ที่เกิดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 เพิ่มขึนเมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 เนือ่ งจาก ณ วันสินงวด ไตรมาส 2 ปี
2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมือ่ เปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ณ วันสินงวดไตรมาส 1 ปี 2558 ค่าเงินบาทแข็งค่าเมือ่ เปรียบเทียบ
กับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. นอกจากนีค่าใช้จ่ายในการส้ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึน 25 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจ
ในโครงการเมียนมาร์ พีเอสซีจี และอีพี 2 และในไตรมาส 2 ปี 2558 มีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินจ้านวน 55 ล้านดอลลาร์ สรอ.โดย
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาประกันความเสีย่ งราคาน้ามัน ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2558 มีการรับรู้ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินจ้านวน 7 ล้านดอลลาร์
สรอ.
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีจ้านวน 159 ล้านดอลลาร์ สรอ.เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 175
ล้านดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มีก้าไรจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่
เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิม่ ขึน เนือ่ งจาก ณ วันสินงวดไตรมาส 2 ปี 2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมือ่ เทียบกับสกุลเงินดอลลาร์
สรอ. นอกจากนีมีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามันในไตรมาส 2 ปี 2558 ในขณะที่ไตรมาส 1
ปี 2558 มีการรับรู้ก้าไรจากสัญญาดังกล่าว
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีก้าไรสุทธิ 35 ล้านดอลลาร์ สรอ.ลดลงจ้านวน 229 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบ
กับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2558จ้านวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก้าไรทีล่ ดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ้านวน 87
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 43 และส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆ ที่มีขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 115 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิสา้ หรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 162 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 18 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 10 เมือ่
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิสา้ หรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ้านวน 180 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลมาจากภาษีเงินได้ทเี่ กิดจากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนเพิม่ ขึน เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมือ่ เทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็รายได้จากการขายของโครงการ เอส 1 และคอน
แทร็ค 4 เพิ่มขึน จากปริมาณการขายและราคาขายที่เพิม่ ขึน
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 46 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลงจ้านวน 69 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิสา้ หรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จ้านวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ ส่วนใหญ่เป็นผลจากก้าไรสุทธิทลี่ ดลงของ
ส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น สุทธิกับขาดทุนทีล่ ดลงของส่วนงานออสเตรเลีย
ก้าไรสุทธิที่ของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 78 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มีก้าไรสุทธิ 80 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง
จากการที่มีการหยุดผลิตเพื่อซ่อมบ้ารุงในไตรมาส 2 ปี 2558 ในโครงการยาดานา เยตากุนและซอติก้า นอกจากนีค่าใช้จ่ายในการส้ารวจ
ปิโตรเลียมเพิ่มขึนจากการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจในโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และ อีพี 2
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 40 ล้านดอลลาร์ สรอ. จ้านวนขาดทุนลดลงจ้านวน 11 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้จาก
การขายที่เพิ่มขึนจากปริมาณการขายและราคาขายทีเ่ พิม่ ขึน
ส้านักงานใหญ่และอื่นๆ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับส้านักงานใหญ่และอื่นๆ จ้านวน 169 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 115 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 54 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 2 ปี 2558
มีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินจ้านวน 55 ล้านดอลลาร์ สรอ.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามันซึ่ง
ประกอบด้วยการรับรู้ขาดทุนที่เกิด ขึนจริงของสัญญาฯที่ครบก้าหนดในไตรมาส 2 จ้านวน 19 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการรับรู้ขาดทุนจากการ
ตีราคาตามราคาตลาด (Mark-to Market) อีกจ้านวน 37 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2558 มีการรับรู้ก้าไรจากสัญญาดังกล่าว
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบรายงวดหกเดือน
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนายน ปี 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก้าไรสุทธิ 299 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อ
หุ้น 0.07 ดอลลาร์ สรอ.) ลดลงจ้านวน 641 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2557
จ้านวน 940 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้น 0.24 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายที่ลดลงจ้านวน 860 ล้านดอลลาร์
สรอ. จากราคาขายเฉลี่ยทีล่ ดลงเป็น 48.61 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (ส้าหรับงวดหกเดือน ปี 2557 : 66.35 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึนเป็น 326,335 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับงวดหกเดือน ปี 2557 :
307,263 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) จากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่ม
มีการผลิตเต็มก้าลังในเดือนสิงหาคม 2557 นอกจากนีค่าเสือ่ มราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายเพิม่ ขึนจ้านวน 337 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตาม
สินทรัพย์พร้อมใช้งานทีเ่ พิ่มขึนของโครงการคอนแทร็ค 4 อาทิตย์ และเอส 1 รวมถึงโครงการซอติก้าที่ค่าเสือ่ มราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่าย
เพิ่มขึนตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน
อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานลดลง 142 ล้านดอลลาร์ สรอ.โดยหลักจากโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชียที่ในไตรมาส 1 ปี
2557 มีค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ กินกว่าปกติในการเจาะหลุมพัฒนา(หลุม H5) และโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือสัดส่วน นอกจากนีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส้าหรับงวดหกเดือน ปี 2558 มีจ้านวนลดลงตามก้าไรทีล่ ดลง
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับงวดหกเดือน ปี 2558 มีจ้านวน 143 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลง 154 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.จากงวดหกเดือน ปี 2557 ที่มีก้าไรจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 11 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ทเี่ กิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิม่ ขึน ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน สกุลดอลลาร์
สรอ.
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนายน ปี 2558 ก้าไรสุทธิจ้านวน 299 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 641 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือน ปี 2557 จ้านวน 940 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก้าไรสุทธิทลี่ ดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมจ้านวน 601 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 65 และส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆ จ้านวน 146 ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือมากกว่าร้อยละ
100 อย่างไรก็ตามก้าไรสุทธิของท่อขนส่งก๊าซเพิม่ ขึน 106 ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือมากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิสา้ หรับหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนายน ปี 2558 จ้านวน 342 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 488 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 59 เมือ่ เปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนายน ปี 2557 จ้านวน 830 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการ
ขายทีล่ ดลงเนือ่ งจากราคาขายทีป่ รับตัวลดลง นอกจากนีค่าเสือ่ มราคาเพิ่มขึนตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิม่ ขึนในโครงการคอนแทร็ค 4 อาทิตย์
และเอส 1 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามก้าไรที่ลดลง
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2558 จ้านวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 113 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมือ่ เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนายน ปี 2557 จ้านวน 90 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผล
จากขาดทุนสุทธิที่เพิม่ ขึนของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นและส่วนงานออสเตรเลีย
ก้าไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถนุ ายนปี 2558 จ้านวน 82 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ลดลงจ้านวน 75 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2557 จ้านวน 157
ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากการขายของโครงการเวียดนาม 16-1 ที่ลดลงตามราคาน้ามันทีล่ ดลงและจากการตัดจ้าหน่าย
หลุมส้ารวจของโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จีและ อีพี 2 อย่างไรก็ตามโครงการซอติก้ามีผลการด้าเนินงานทีด่ ีขึนจากการผลิตเต็มก้าลังตังแต่เดือน
สิงหาคม 2557
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2558 จ้านวน 91 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิม่ ขึน
จ้านวน 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 52 เมือ่ เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนายน ปี 2557 จ้านวน 60 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงตามราคาขายที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานส้าหรับ
งวดหกเดือน ปี 2558 มีจ้านวนที่ลดลงจากงวดหกเดือน ปี 2557 ที่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าปกติในการเจาะหลุมพัฒนา(หลุม H5) ใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 นอกจากนีค่าเสือ่ มราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่าย รวมทังค่าใช้จ่ายในการส้ารวจมีจ้านวนทีล่ ดลง
ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ
ก้าไรสุทธิสา้ หรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2558 จ้านวน 203 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึนจ้านวน 106 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมือ่ เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนายน ปี 2557 จ้านวน 97 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผล
ของรายได้ทเี่ พิม่ ขึนของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซซอติก้าที่เริ่มมีการส่งออกก๊าซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2557
ส้านักงานใหญ่และอื่นๆ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2558 จ้านวน 223 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิม่ ขึนจ้านวน 146 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนายน ปี 2557 จ้านวน 77 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เนือ่ งจากในงวดหกเดือน ปี 2557 มีการรับรู้รายได้อนื่ ๆจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
นอกจากนีในงวดหกเดือน ปี 2558 มีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึนจริงของสัญญาประกัน
ความเสี่ยงราคานา้ มัน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิน 22,359 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 755,204 ล้านบาท)
ลดลงจ้านวน 928 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ้านวน 23,287 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 767,607
ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลของ
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีบริษัทใหญ่ เงินลงทุนระยะสันและพัสดุคงเหลือ
โดยมีจ้านวนลดลง 486 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 974 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เนือ่ งจากมีการช้าระภาษีสา้ หรับปี 2557 ในไตรมาส 2 ปี 2558 รวมทังลูกหนีบริษัทใหญ่และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจ้านวน
273 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่เงินลงทุนระยะสันเพิม่ ขึนจ้านวน 781 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ้ามี
อายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์เพือ่ การส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้ บัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจ้านวนลดลง
442 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์เพือ่ การส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทีม่ ีจ้านวนลดลงจากค่าเสื่อมราคา
หนีสิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนีสินรวม 9,720 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 328,309 ล้านบาท) โดยมี
หนีสินที่มีดอกเบียจ้านวน 4,183 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหนีสินลดลงจ้านวน 1,019 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ้านวน 10,739 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 353,987 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจาก
(1) หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถ่ ึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้ค้า ง
จ่าย โดยมีจ้านวนลดลง 793 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
(2) หนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้และเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และประมาณการ
หนีสินค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิต โดยมีจ้านวนลดลง 226 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลดลง
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
โครงสร้างเงินทุนบริษทั
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วยส่วนทุนจ้านวน 12,639 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีสินรวมจ้านวน 9,720
ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนีสินที่มีดอกเบียจ้านวน 4,183 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลี่ยร้อยละ 4.13 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลีย่ 6.58
ปี ทังนีหนีสินที่มดี อกเบียของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่รอ้ ยละ 91 และอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาร้อยละ 9 ซึ่ง
สอดคล้องกับสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทฯ ที่สว่ นใหญ่อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และบางส่วนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเพือ่
รองรับการด้าเนินงานของโครงการ Mariana Oil Sands ในประเทศแคนาดา ส้าหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบียคงทีต่ ่ออัตราดอกเบียลอยตัวอยู่ที่
ร้อยละ 77 ต่อ 23
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ปตท.สผ. ไม่มีการด้าเนินกิจกรรมด้านการเงินทีม่ ีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนบริษัท
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

แหล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุน

2,214

รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ
รับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

315

จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน

1,240

781

จ่ายลงทุนในเงินทุนระยะสัน

1,237

1,118

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์

3

Source

งวดหกเดือน ปี 2558

Use

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด จ้านวน 2,956 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
974 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 3,930 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มาของเงินทุนจ้านวน 1,240 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน ซึ่งเป็นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายส้าหรับค่าใช้จ่ายและ
ภาษีเงินได้ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 นีมีการจ่ายภาษีเงินได้ส้าหรับปี 2557 จ้านวน 895 ล้านดอลลาร์ สรอ.
 เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ เป็นเงินปันผลรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
แหล่งใช้ไปของเงินทุนจ้านวน 2,214 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ และโครงการบงกช
 ลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน ซึ่งเป็นเงินฝากประจ้าธนาคารทีม่ ีอายุมากกว่า 3เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่เป็นการช้าระดอกเบียหุ้นกู้ เงินกู้ และหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิทมี่ ีลักษณะคล้ายทุน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
อัตราส่วนทางการเงินและการด้าเนินงานทีส่ า้ คัญ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

หกเดือน

หกเดือน

2558

2558

2557

2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร (%)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

73.70

69.69

71.17

71.70

70.60

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

4.62

0.28

14.22

0.28

14.22

อัตราก้าไรสุทธิ

7.27

0.51

22.74

0.51

22.74

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.33

0.33

0.32

0.33

0.32

อัตราส่วนหนีสินต่อ EBITDA

0.82

0.89

0.82

0.89

0.82

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตราส่วนก้าไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวม
รายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ

อัตราก้าไรสุทธิ

=

ก้าไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

=

ก้าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

=

หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA

=

หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อก้าไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ความคืบหน้าโครงการทีส่ า้ คัญ
ส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 ปตท.สผ. มีโครงการและด้าเนินกิจกรรมทังในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทังสิน 40 โครงการ ใน 11
ประเทศ ดังรายละเอียดทีส่ ้าคัญ ดังนี
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ จ้านวน 17 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทังในอ่าวไทยและ
บนบก โดยในไตรมาสนี โครงการผลิตสามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และ
โครงการคอนแทร็ค 4 โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 239,424 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
ต่อวัน
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี จ้านวน 13 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์(เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม(เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ประมาณ 63,106 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ส้า หรั บ โครงการที่ ด้ า เนิ น การผลิต แล้ว (Producing Phase)

ปตท.สผ. ได้ด้ า เนิ น กิจกรรมในโครงการที่ ส้ าคั ญ อาทิเ ช่ น
โครงการซอติก้า ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการมีการผลิตและพัฒนาแหล่งก๊าซฯอย่างต่อเนื่อ ง
นอกจากนี โครงการได้เ สร็จสิ นการเจาะหลุมประเมิน จ้านวน 10 หลุม ที่เ ริ่ม ด้าเนิน การตังแต่ไ ตรมาส 3 ปี 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่า งรอการ
ประเมินผล และในเดือนเมษายน 2558 โครงการได้มีการปิดซ่อมบ้ารุงประจ้าปีตามแผน ส่งผลให้ในไตรมาสนี โครงการมีปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยรวมอยู่ที่ป ระมาณ 276 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 41,853 บาร์เ รลเทียบเท่า น้ามันดิบต่อวัน) โครงการเวีย ดนาม
16-1 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นหลุมผลิต เพื่อรองรับการ
ผลิตจากบริเวณโครงสร้าง H5 ซึ่งตังอยู่ทางตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field : TGT) เพื่อรักษาระดับการผลิต โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่มการผลิตจากโครงสร้างดังกล่าว ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ทังนี ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โครงการมีปริมาณการขายน้ามันดิบ
เฉลี่ย 31,251 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 16.36 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 4,169 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน)
ส้าหรับ โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญ อาทิเช่น โครงการเมียนมาร์
เอ็ม 3 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมประเมินเพิ่มเติมตามแผนงานที่วางไว้
ขณะนีอยู่ระหว่างการประเมินปริมาณส้ารองปิโตรเลียมและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็นโครงการบนบก ตังอยู่ในพืนที่บริเวณ Central Myanmar Basin ประเทศเมียนมาร์ ขณะนี
โครงการอยู่ในระหว่างการเริ่มเจาะหลุมส้ารวจหลุมที่ 4 จากแผนการเจาะหลุมส้ารวจทังสินจ้านวน 4 หลุม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2558 ทังนี ผลการเจาะหลุมส้ารวจหลุมแรกไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ทางโครงการจึงได้ตัดจ้าหน่าย (Write-off) หลุมดังกล่าวในไตรมาสที่ 2 ที่
ผ่านมา
โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มี โ ครงการในภู มิ ภ าคนี จ้ า นวน 1 โครงการ คื อ โครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย ซึ่ งตั งอยู่ ใ นเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย
ประกอบด้วย 15 แปลงสัมปทาน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ส้าหรับแหล่งทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยส้าหรับไตรมาส 2
ปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 16,448 บาร์เรลต่อวัน ส้าหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์น้ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย
นัน บริษัทพร้อมเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการที่จะพิสูจน์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ส้าหรับแหล่งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ในแหล่ง Cash Maple ในไตรมาส 2 ปี 2558 ปตท.สผ. อยู่ระหว่างการ

วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางส้าหรับการพัฒนาแหล่งดังกล่าว พร้อมทังได้ด้าเนินการศึกษาศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณี
ฟิสิกส์ในแปลงสัมปทานที่มอี ยูท่ ังหมดเพือ่ ก้าหนดแนวทางการส้ารวจที่เหมาะสมต่อไป
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 3 โครงการ ซึ่งตังอยู่ใน ประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

โดย โครงการทังสามอยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ส้าหรับ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งตังอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ตา้
ประเทศแคนาดา โครงการได้ด้าเนินการยื่นเรื่องพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาลอัลเบอร์ต้า เรียบร้อยแล้ว ขณะนีโครงการอยู่ใน
ระหว่างเตรียมงานเกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรมเบืองต้น (FEED)
ส้าหรับในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) มี 2 โครงการ คือ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตังอยูบ่ ริเวณแอ่ง Barreirinhas นอก
ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ปัจจุบนั โครงการก้าลังเตรียมการเพื่อส้ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และอยู่ในระหว่างรอการ
อนุมตั ิรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง โดยคาดว่าจะเริ่มด้าเนินการส้ารวจได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล คาดว่าจะเริ่มด้าเนินการเจาะหลุม
ส้ารวจ Pacoca ได้ในไตรมาส 4 ปี 2558
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 6 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐเคนยา(เคนยา)
ส้าหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา (Development Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญในโครงการแอลจีเรีย 433 เอ
และ 416 บี ซึ่งตังอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่มการผลิตได้ภายในปี 2558 ด้วยก้าลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน
ส้าหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase)
ปตท.สผ. ได้ดา้ เนินการส้ารวจในโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์
ราเคซ ซึ่งตังอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันโครงการได้เข้าสู่การส้ารวจระยะที่ 3 (Third Exploration Phase) โดยใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมส้ารวจและประเมินผลจ้านวน 2 หลุม ส่งผลให้ ณ ขณะนี โครงการเสร็จสินการเจาะหลุมรวม
ทังสิน 4 หลุม จากแผนการเจาะหลุมส้ารวจและประเมินผล 6 หลุม ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการเจาะหลุมทีเ่ หลือตามแผนที่วางไว้ ทังนี ผลการเจาะจะ
น้าไปใช้ส้าหรับการท้าแผนพัฒนาโครงการต่อไป
โครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตังอยูน่ อกชายฝั่งของโมซัมบิก ในไตรมาสที่ 2
ปี 2558 โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมประเมินผล Golfinho-Atum G03, Golfinho-Atum G04 , Golfinho-Atum G05 และ Golfinho-Atum
G06 ส้าหรับการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางโครงการ ได้คัดเลือกกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาที่จะรับงานก่อสร้าง
โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Engineering Procurement and Construction Contract) เรียบร้อยแล้ว ทังนี โครงการ
คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตและขาย LNG ครังแรกได้ในปี 2562
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
โครงการโมซัมบิก โรวูมา่ ออนชอร์ ตังอยูบ่ นบก ทางทิศเหนือของโมซัมบิก โครงการได้เสร็จสินการประเมินผลหลุมส้ารวจ Kifaru-1 ซึ่ง
ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์
โครงการเคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11 บี และ แอล 12 โครงการอยู่ระหว่างการด้าเนินการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและ
ธรณีฟิสิกส์ เพือ่ ก้าหนดต้าแหน่งการเจาะหลุมส้ารวจจ้านวน 1 หลุม โดยมีแผนในการเจาะหลุมดังกล่าวในปี 2559
ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการบริหารการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสมทังในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
โครงการและการบริหารความเสี่ยง อีกทังยังสามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและ
ผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่้าเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึน เพื่อประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจในการลงทุน รวมทังมีการทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตังไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ศักยภาพทางปิโตรเลียม
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทังด้านการเมืองและการด้าเนินธุรกิจ รวมทังความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ปตท.สผ. ได้มีการด้าเนินการบริหารการลงทุนที่ส้าคัญ ได้แก่ การแจ้งขอคืนสิทธิโครงการส้ารวจอินโดนีเซีย มาลุนด้า และ
โครงการส้ารวจอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ ในประเทศอินโดนีเซีย และยื่นขอคืนสิทธิในโครงการส้ารวจเคนยา แอล 10 เอ ในประเทศเคนยา ทังนี
โครงการทังหมดอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ
อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือกพัฒนาโครงการที่มีการค้นพบปิโตรเลียมแล้ว พร้อมทังมองหาโอกาสในการเข้าซือกิจการเพิม่ เติม
โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในช่วงการผลิต หรือช่วงการพัฒนาซึ่งใกล้จะเริ่มผลิต
ด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือการลงทุน
ปตท.สผ. มีการปรับแผนการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะราคาน้ามันที่ตกต่้า โดยมีแนวทางในการบริหารเงินลงทุน ดังนี
(1) การวางแผนและเรียงล้าดับความส้าคัญของการใช้เงินลงทุน เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ราคาน้ามันในปัจจุบัน
(2) การลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ SAVE…to be SAFE ซึ่งได้เริ่มด้าเนินการมาตังแต่ ปี2557 เพื่อลดต้นทุนการด้าเนินธุรกิจ ทังในระยะ
สันและระยะยาว โดยมีแนวทางหลัก คือ ลด ละ เลื่อน
- ลด หาแนวทางลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และหาวิธีการท้างาน/เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยลดต้นทุนทังระยะสันและยาว
- ละ ละเว้นกิจกรรมที่ยังไม่มีความจ้าเป็นต้องท้า โดยให้ความส้าคัญกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความจ้าเป็นต้องท้า (need to
have or need to do) แต่ละเว้นโครงการหรือกิจกรรมที่มีหรือไม่มีก็ได้ (nice to have or nice to do)
- เลื่อน เลื่อนการลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงออกไปก่อน โดยได้จัดอันดับความส้าคัญของการใช้เงินลงทุน เพื่อปรับตัวให้
สอดรับกับสถานการณ์น้ามันที่เกิดขึน
โดยการปรับลดดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลต่อการรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความต้องการใช้ปิโตรเลียม
ของประเทศ อีกทัง ต้องไม่ส่งผลต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ ปตท.สผ. ให้ความส้าคัญอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งคณะท้างาน (Task Force) ที่ได้จัดตังมาเพื่อก้าหนดแผนงานบริหารค่าใช้จ่ายและ ลดต้นทุนในส่วนของโครงการ และส้านักงานใหญ่ เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขณะนีก้าลังด้าเนินการตามเป้าหมายที่จะลดเงินลงทุนในปี 2558 ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 จากแผนเดิมที่เคยประกาศไว้
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ ทิศทางการด้าเนินงาน และเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาหลัก 3 ด้าน คือ ธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) ในกลุ่มบริษัทน้ามันและก๊าซของโลกเป็นครังแรก และเพื่อให้การด้าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ได้ต่อไปในปี 2558 บริษัทได้ก้าหนดแผนงานในเชิงรุกในด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Plan) และก้าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายประจ้าปีของบริษัทอีกด้วย
นอกจากนัน เพื่อ ปรับ ปรุงประสิทธิภาพในการสื่อ สารกับ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียต่างๆ ปตท.สผ.ได้มีการปรับปรุงเวปไซต์ให้ มีความ
ทันสมัย ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วมากขึน ส้าหรับการด้าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมที่ส้าคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
สามารถสรุปได้ตามปรัชญาหลัก 3 ด้าน ดังต่อไปนี
ด้านธุรกิจ
ปตท.สผ. ได้ตังเป้าหมายในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ด้านธุรกิจของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้น้า
เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาแล้วมาใช้ในโครงการต่างๆของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น การประมวลผลจากการส้ารวจวัดคลื่น
ไหวสะเทือนโดย Seismic Processing Center ของบริษัท การน้าอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาช่วยในการตรวจสภาพหอเผาทิง (flare) การ
พัฒนา Choke Valve ที่มีต้นทุนต่้าแต่มีความทนทานการสึกหรอที่ดียิ่งขึน เป็นต้น
นอกจากนี ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ยังได้เร่งสร้างแผนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และผลักดันให้ได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ พร้อมทังการเตรียมบุคลากรให้พร้อมส้าหรับการพัฒนาและขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น Oil Sands แหล่งปิโตรเลียม
น้าลึก (Deepwater) Tight Oil/Tight Gas เป็นต้น ทังนีเพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาวต่อไป
ด้านสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยการค้านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในพืนที่ปฏิบัติการและ
สังคมโดยรวม โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีกิจกรรมที่ส้าคัญดังต่อไปนี


โครงการ ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลก ได้ด้าเนินการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ อาคารนิทรรศการมรดกโลก
ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติจ้านวน 8 เส้นทางในผืนป่ามรดกโลกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ปี 2558
 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา ได้มีการน้าลูกปูจากโครงการฯ ปล่อยกลับสู่ทะเลเพื่อเป็นการฟื้น
คืนทรัพยากรธรรมชาติ โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นน้าลูกปูไปปล่อยในพืนที่จังหวัดสงขลากว่า 10 ล้านตัว
 โครงการรักสุขภาพกับ ปตท.สผ. มีการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพืนที่ต้าบลวังน้าเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีชุมชน
ท้องถิ่นเข้าร่วมรับบริการกว่า 300 คน
 โครงการ “30 ความดี 30 ปี ปตท.สผ.” ที่จัดขึนในโอกาสครบรอบ 30 ปีบริษัทโดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR อาทิ
เช่น กิจกรรมปลูกป่า การท้าสมุด DIY บริจาคโลหิต บรรจุถุงยังชีพ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนรวม 20 กิจกรรม
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
ด้านสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดวัฎจักรของโครงการ ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีก ารบาดเจ็บจนถึงขันหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.18 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
(TRIR) เท่ากับ 1.28 ซึ่งทัง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตนา้ มันและก๊าซนานาชาติ
หรือ IOGP
นอกจากนี ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ของบริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่ อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2555
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญดังต่อไปนี


โครงการฟื้นฟูป่าเพือ่ การเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยด้าเนินการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศจ้านวน 40 ไร่ ภายในสวนสาธารณะสวน
พฤกษชาติศรีนครเขือ่ นขันธ์ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติส้าหรับจักรยานและผู้ใช้รถเข็น จุดบริการการเรียนรู้เชิงนิเวศเพือ่ เป็น
”ห้องเรียนธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์” ทังนี ได้ท้าพิธีส่งมอบ “ห้องเรียนธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์” ให้แก่กรมป่าไม้และ
ชุมชนบางกะเจ้า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2558
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจปี 2558
ส้าหรับแนวโน้มราคาน้ามันดิบซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ปตท.ส ผ.มองว่าราคายังคงมี
ความผันผวน โดยมีปัจจัยลบต่อเนื่องมาจากปริมาณน้ามันดิบที่มีมากในตลาด หลังจากการประชุมของกลุ่มโอเปกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ยังมี
มติให้คงระดับโควตาไว้ที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยในเดือนมิถุนายน โอเปกผลิตน้ามันดิบสูงถึง 31.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ
3 ปี และมีแนวโน้มที่จะยังคงก้าลังการผลิตอยู่เหนือระดับ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตลอดช่วงครึ่งปีหลัง ส้าหรับปัจจัยด้านอุปทานอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อ
ราคาน้ามันดิบ ได้แก่ อุปทานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน จากการที่ 6 ชาติมหาอ้านาจและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ในเดือนกรกฎาคม และ
เปิดทางยกเลิกมาตรการคว่้าบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน ซึ่งจะมีผลให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ามันดิบได้มากขึน ทังนี คาดว่าอิหร่านจะสามารถ
เพิ่มการส่งออกน้ามันดิบประมาณ 0.25- 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวันได้อย่างเร็วที่ สุดภายในต้นปีหน้า จากปัจจุบันที่ส่งออกอยู่ระดับ 1.2 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน และ ปัจจัยจากอุปทานน้ามันดิบในสหรัฐอเมริกาที่อาจชะลอตัวน้อยกว่าที่คาด หากราคาน้ามันดิบยังทรงตัวอยู่เหนือระดับ 60 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรล พิจารณาจากจ้านวนแท่นขุดเจาะน้ามันดิบในสหรัฐอเมริกาที่ปรับเพิ่มขึนเป็นครังแรกในเดือนกรกฎาคมหลังจากลดลงมาอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่ปลายปีที่แล้ว นอกจากนียังมีปัจจัยสนับสนุนราคาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในซีเรีย ลิเบียและอิรักซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถใน
การผลิตน้ามันดิบในประเทศดังกล่าว
ปัจจัยด้านอุปสงค์ที่จะส่งผลต่อราคานา้ มันดิบในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ สภาวะและเสถียรภาพเศรษฐกิจจีนหลังจากเกิดภาวะฟองสบู่แตกใน
ตลาดหุ้นจีน สถานการณ์เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปที่ขณะนีก้าลังเผชิญปัญหาวิกฤตหนีสินของกรีซ และปัจจัยเรื่องการปรับขึนอัตราดอกเบีย
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee, FOMC) ในช่วงปลายปี โดย EIA (U.S.
Energy Information Administration) คาดการณ์ว่า ณ สินปี 2558 จะยังคงมีอุปทานส่วนเกินในตลาดประมาณ 1 – 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง
จากในช่วงครึ่งปีแรกที่มีอุปทานส่วนเกิน กว่า 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย จากสภาวะราคาน้ามันดิบตกต่้า
ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทชันน้าต่างๆในอุตสาหกรรมให้ความส้าคัญกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึน เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ความพยายามในการปรับลดกิจกรรมการลงทุนและต้นทุนต่างๆรวมถึง การจัดซือจัดจ้างอุปกรณ์และบริการทางเทคนิค
(เช่น แท่นเจาะ และ Service Contractors) ส่งผลให้ต้นทุนของอุตสาหกรรม (Industry Cost) มีแนวโน้มปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายเหล่านี
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบสัญญาระยะกลางถึงยาว ท้าให้ความพยายามในการลดต้นทุนดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นผลอย่างชัดเจนขึนในช่วงครึ่งปีหลังและ
ปีถัดๆไป
เช่นเดียวกับบริษัทน้ามันชันน้าอื่นๆ ปตท.สผ.มีการติดตามความคืบหน้าของภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความผันผวนของราคาน้ามันอย่างใกล้ชิด และมีการเตรียมพร้อมรับมือ โดยการจัดท้าแผนจ้าลองสถานการณ์ราคาน้ามันดิบที่ระดับราคาต่างๆ
รวมถึงด้าเนินการตามแผนงานของโครงการ SAVE to be SAFE อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการด้าเนินธุรกิจทังในระยะสั นและระยะยาว
นอกจากนี ปตท.สผ.ยังให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วน
หนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาพคล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ามัน และเศรษฐกิจที่มี ความไม่แน่นอน
รวมทังโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึนได้ นอกจากนี ปตท.สผ.ยังมีการประเมินสถานะและความมั่นคงทางการเงินของคู่สัญญา เพื่อประเมิน
ความเสี่ยง (counter party risk) เพื่อวางแผนรองรับให้เหมาะสม
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