คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 อยู่ที่ 49.7 ดอลลาร์ สรอ. ปรับลดจากไตรมาสก่อนที่ 61.3 ดอลลาร์ สรอ. โดยราคา
น้ามันดิบได้รับแรงกดดันจากอุปทานที่ล้นตลาดจากกลุ่มโอเปกซึ่งยังคงก้าลังการผลิตเฉลี่ยที่ระดับ 31.5 ล้านบาร์เรลต่อวันส้าหรับไตรมาสที่ 3
แม้ว่าก้าลังการผลิตจากสหรัฐฯ จะชะลอลงอย่างต่อเนื่องตังแต่ไตรมาสที่ 2 โดยลดลงจากปริมาณการผลิตเฉลี่ย 9.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส้าหรับ
ไตรมาสที่ 2 เหลือ 9.2 ล้านบาร์เรลต่อวันส้าหรับไตรมาสที่ 3 (ประมาณการโดย EIA) นอกจากนี ราคาน้ามันดิบยังถูกกดดันจากปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ซึ่งเห็นได้จากการที่ทางการจีนประกาศนโยบายลดค่าเงินหยวนต่้าสุดเป็นประวัติการณ์และลดอัตราเงินทุนส้ารองของ
ประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความกังวลต่อความต้องการใช้น้ามันของจีน
ราคาน้ามันที่ตกต่้าส่งผลกระทบต่อผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. อย่างมีนัยยะ ทังนี บริษัทได้มีมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ SAVE to be SAFE เพื่อรักษาสภาพคล่องของธุรกิจและผลการก้าไรของบริษัท เห็นได้จากค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่เริ่มลดลงในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันที่ ยังคงตกต่้าและแนวโน้ม ราคาที่อาจฟื้นตัวช้าส่งผลให้ ปตท.สผ.
บันทึกด้อยค่าสินทรัพย์เป็นจ้านวน 1,385 ล้านดอลล่าร์ สรอ. ท้าให้เกิดขาดทุนสุทธิส้าหรั บผลประกอบการประจ้างวดไตรมาส 3 ปี 2558 ทังนี
บริษัทน้ามันหลายแห่งทั่วโลกก็มีการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์เช่นกันจากราคาน้ามันปรับตัวลดลงตังแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ต่อเนื่องมาถึง
ปัจจุบัน
จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูงขึนจากความไม่แน่นอนในการปรับขึนอัตราดอกเบีย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ ในเดือนตุลาคม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ
โลกปี 2558 จากร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 3.1 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ปรับลดประมาณการอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี 2558 จากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 2.7 ในเดือนกันยายน ตามทิศทางการส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มหดตัวเนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวดี
และการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องขึน ทังจากการใช้จ่ายในโครงการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเพิ่ มเติม ส่วน
อัตราดอกเบีย คณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอัตราดอกเบียนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี แต่ยังมีความกังวลที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึนอัตราดอกเบีย ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอย่างมีนัยยะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. จาก 33.78 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ณ สินไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เป็น 36.37 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สินไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ทังนีเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
รายละเอียดอยู่ในส่วนผลการด้าเนินงาน
ส้าหรับความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศใน 8 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 2.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
เพิ่มขึนร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ อยู่ที่ 0.93 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึนร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน) ตามสภาพเศรษฐกิจที่ก้าลังฟื้นตัวและแรง
สนับสนุนจากราคาพลังงานที่ลดลง
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในไตรมาส 3 ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิ 1,284 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงาน
ลดลงจ้านวน 1,319 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2557 จ้านวน 35 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน ในขณะที่มีการรับรู้ก้าไร
จากอนุพันธ์ทางการเงิน

ไตรมาส 2
2558
(หน่วยล้านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
EBITDA
ก้าไรส้าหรับงวด
ก้าไรต่อหุ้นปรับลด (ดอลลาร์ สรอ.)
ก้าไรจากการด้าเนินงานตามปกติ
ก้าไร (ขาดทุน) จากรายการ
Non-recurring

ไตรมาส 3
2558

ไตรมาส 3
2557
(ปรับปรุงใหม่)

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

1,512
1,362
929
(1,284)
(0.32)
264
(1,548)

2,092
1,959
1,409
477
0.12
426
51

%
เพิม่ (ลด)
YoY
(28)
(30)
(34)
>(100)
>(100)
(38)
>(100)

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
2
(5)
(9)
>(100)
>(100)
36
>(100)

เก้าเดือน
2558

เก้าเดือน
2557
(ปรับปรุงใหม่)

4,440
4,233
3,035
(986)
(0.25)
705
(1,691)

5,989
5,690
4,086
1,417
0.36
1,355
62

%
เพิม่ (ลด)
YTD
(26)
(26)
(26)
>(100)
>(100)
(48)
>(100)
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
ผลการด้าเนินงาน
ปริมาณการขายเฉลี่ย

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ตามชนิดปิโตรเลียม

325,534 332,203 325,248 328,312 313,324
98,625

95,799

103,937

96,655

104,147

น้ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ

226,909

236,404

221,311

231,657

209,177

ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 3
2558

ไตรมาส 3
2557

เก้าเดือน
2558

เก้าเดือน
2557

ตามส่วนภูมภิ าค

325,534 332,203 325,248 328,312 313,324
63,106

71,916

59,124

68,113

47,584

239,424

242,738

242,505

240,089

240,800

ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 3
2558

ไตรมาส 3
2557

เก้าเดือน
2558

เก้าเดือน
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 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

%

%

เก้าเดือน

เก้าเดือน

%

2558

2558

2557

เพิม่ (ลด)
QoQ
(8)
(19)

2558

2557

47.22
54.31

65.93
103.97

เพิม่ (ลด)
YTD
(28)
(48)

48.47
61.30

44.55
49.74

65.15
101.41

เพิม่ (ลด)
YoY
(32)
(51)

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

%

%

เก้าเดือน

เก้าเดือน

%

2558

2558

2557

เพิม่ (ลด)
YoY
>(100)
(94)
>(100)
>(100)
>(100)
>(100)
66
>(100)
13
>(100)
>(100)

เพิม่ (ลด)
QoQ
>(100)
(88)
>(100)
>(100)
>(100)
>(100)
>(100)
(100)
13
50
>(100)

2558

2557

เพิม่ (ลด)
YTD
>(100)
(70)
>(100)
>(100)
>(100)
>(100)
58
>(100)
63
>(100)
>(100)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

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

(1,299)
23
(1,322)
(176)
(468)
(629)
(17)
(32)
99
(84)
(1,284)

390
381
9
113
(59)
(3)
(50)
8
88
(1)
477

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(980)
365
(1,345)
(94)
(559)
(637)
(22)
(33)
302
(308)
(986)

1,310
1,211
99
270
(119)
(15)
(52)
15
185
(78)
1,417
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
ไตรมาส 3 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในไตรมาส 3 ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิ 1,284 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ขาดทุนต่อหุ้น 0.32
ดอลลาร์ สรอ.) มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 1,761 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2557 จ้านวน 477 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้น 0.12 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ จ้านวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง นอกจากนีรายได้จากการขายลดลง 597 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 44.55 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ (ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 : 65.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ) แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึนเป็น 332,203 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 : 3 25,248
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โดยเพิ่มขึนจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายก๊าซในเมียนมาร์ในเดือนมีนาคมc2557 และผลิตเต็มก้าลังการผลิต
ในเดือนสิงหาคม 2557
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 1,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลง 1,599 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.จากไตรมาส 3 ปี 2557 ที่ มีก้าไรจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนีภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ค้านวณจากผลก้าไร (ขาดทุ น)
จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากร ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 เพิ่มขึนเมื่อเปรียบเที ยบกับ
ไตรมาส 3 ปี 2557
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิ 1,284 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 1,761 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 ที่จ้านวน 477 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก้าไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก
ธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลงจ้านวน 1,689 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 และจากส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆ ที่มี
ขาดทุนเพิ่ม 83 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 94 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ้านวน 381 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลง เนื่องจาก
ราคาขายปรับตัวลดลง นอกจากนีมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบ
ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้ปิโตรเลียมลดลงตามก้าไรที่ลดลง
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 1,322 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 1,331 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2557 จ้านวน 9 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่
เพิ่มขึนของส่วนงานอเมริกา ออสเตรเลีย รวมถึงผลการด้าเนินงานที่ลดลงของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 629 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 626 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 3 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อย
ค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะส้ารวจ 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงและการเลื่อนแผนการพัฒนา
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 468 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 409 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 59 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการตัดจ้าหน่าย
หลุมส้ารวจลดลง
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 176 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงาน
ลดลงจ้านวน 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 113 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง และ
ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึนโดยหลักจากการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจในโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
ส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
ขาดทุนสุทธิส้า หรับส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 84 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 83 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่ค้า นวณ
จากผลก้าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากร มีจ้านวนเพิ่มขึนเนื่องจาก ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.

ไตรมาส 3 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยในไตรมาส 3 ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิ 1,284 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ขาดทุนต่อหุ้น 0.32
ดอลลาร์ สรอ.) มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 1,319 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2557 จ้านวน 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้น 0.005 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ จ้านวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง นอกจากนีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึนจ้านวน 79 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่า
เพิ่มขึน เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการรับรู้ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินจ้านวน 10 2 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เป็นสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2558 มีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
จ้านวน 55 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีจ้านวน 1,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึน 1,389 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. จากไตรมาส 2 ปี 2558 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 159 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนีภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ค้านวณจากผลก้าไร (ขาดทุ น)
จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากร ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 เพิ่มขึนเมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 2 ปี 2558 อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการรับรู้ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นสัญญาประกันความเสี่ยง
ราคาน้ามัน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิ 1,284 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 1,319 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก้าไรที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ้านวน 1,415 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 ในขณะที่ส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆ ที่มีขาดทุนลดลง
จ้านวน 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 50
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 86 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 162 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบลดลง อย่างไรก็ตามค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายลดลงโดย
หลักจากโครงการคอนแทร็ค 4
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 1,322 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิม่ ขึนจ้านวน 1,276 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมือ่ เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 จ้านวน 46 ล้านดอลลาร์ สรอ ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่
เพิ่มขึนของส่วนงาน อเมริกา ออสเตรเลีย รวมถึงผลการด้าเนินงานที่ลดลงของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 629 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 625 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากการรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะส้ารวจ 1 โครงการ เนือ่ งจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงและการเลือ่ นแผนการพัฒนา
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 468 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 428 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 40 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากการ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 176 ล้านดอลลาร์ สรอ. มี ผลการด้าเนินงาน
ลดลงจ้านวน 178 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 2 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตั วลดลง และ
ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจที่เพิ่มขึนโดยหลักจากการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจในโครงการเมียนมาร์เอ็ม 3 ในขณะที่ภาษีเงินได้ลดลง
ส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับส้านักงานใหญ่และอื่นๆ จ้านวน 84 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อ ยละ50
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 169 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการรับรู้ก้า ไร
จากอนุพันธุ์ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2558 มีการรับรู้ขาดทุนจากสัญญาดังกล่าว
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบรายงวดเก้าเดือน
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิ 986 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(ขาดทุนต่อหุ้น 0.25 ดอลลาร์ สรอ.) มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 2,403 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ก้าไรสุทธิส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2557 จ้านวน 1,417 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ก้าไรต่อหุ้น 0.36 ดอลลาร์ สรอ.) โดยมีสาเห ตุ
หลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ้านวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง นอกจากนีรายได้
จากการขายลดลง 1,457 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 47.22 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (ส้าหรับ งวดเก้า
เดือนปี 2557: 65.93 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ) แม้ว่าปริมาณการขายเฉลีย่ เพิ่มขึนเป็น 328,312 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อ
วัน (ส้าหรับงวดเก้าเดือนปี 2557: 313,324 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) จากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียน
มาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการผลิตเต็มก้าลังในเดือนสิงหาคม 2557 นอกจากนีค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายเพิ่มขึ น 324
ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึนของโครงการซอติก้าและสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เ พิ่มขึนของโครงการ
อาทิตย์ เอส 1 และคอนแทร็ค 4 อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้ลดลง 478 ล้านดอลลาร์ สรอ. และค่าใช้จ่ายด้าเนินงานลดลง 134 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับงวดเก้าเดือน ปี 2558 มีจ้านวน 1,691 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลง
1,753 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากงวดเก้าเดือน ปี 2557 ที่มีก้าไรจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 62 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนีภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ค้านวณจากผลก้า ไร
(ขาดทุน) และจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากรมีจ้านวนเพิ่มขึน ซึ่งเป็นผลจากค่าเงิน
บาทอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2558 มีขาดสุทธิจ้านวน 986 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 2,403
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือน ปี 2557 จ้านวน 1,417 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก้าไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่
มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ้านวน 2,290 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 และส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆ ที่มีขาดทุน
เพิ่มจ้านวน 230 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิส้าหรับเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2558 จ้านวน 365 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 846 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2557 จ้านวน 1,211 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จาก
การขายที่ลดลงเนื่องจากราคาขายที่ปรับตัวลดลง นอกจากนีมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต 1 โครงการ
และมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึนตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานทีเ่ พิม่ ขึนในโครงการ อาทิตย์ เอส1 และคอนแทร็ค 4 อย่างไรก็ตามค่าภาคหลวงและค่ าตอบแทน
ปิโตรเลียม รวมทังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามรายได้จากการขายและก้าไรที่ลดลง
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ขาดทุนสุทธิส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2558 จ้านวน 1,345 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 1,444 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2557 จ้านวน 99 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เ ป็นผล
จากขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึนของส่วนงาน อเมริกา ออสเตรเลีย รวมถึงผลการด้าเนินงานที่ลดลงของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2558 จ้านวน 637 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึน
จ้านวน 622 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน
15 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะส้ารวจ 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัว
ลดลงและการเลื่อนแผนการพัฒนา
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2558 จ้านวน 559 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุน
เพิ่มขึนจ้านวน 440 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิ
จ้านวน 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต 1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบ
ปรับตัวลดลง รวมทังรายได้จากการขายลดลง ในขณะที่ค่าเสื่อมราคามีจ้านวนลดลง
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุด เดือนกันยายน ปี 2558 จ้านวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ.
มีผลการด้าเนินงานลดลง 364 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือน
กันยายน ปี 2557 ที่มีจ้านวน 270 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการในระยะผลิต
1 โครงการ เนื่องจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง นอกจากนีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึนจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการผลิตเต็มก้าลังในเดือนสิงหาคม 2557
ส้านักงานใหญ่และอื่นๆ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2558 จ้านวน 308 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 230 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับงวดเก้าเดือนสินสุดเดือนกันยายน ปี 2557 ที่มีจ้านวน 78 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากในงวดเก้าเดือน ปี 2558 มีการรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและภาษีเงินได้ที่ค้านวณจากผลก้าไร
(ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากร เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมือ่ เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. นอกจากนีรายได้อื่นๆ ลดลงเนื่องจากในงวดเก้าเดือน ปี 2557 มีการรับรู้รายได้ อื่น
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี
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ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

23,287
สินทรัพย์หมุนเวียน

5,580

2,877
7,862

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

17,707

12,548

ณYEวั14
นที่ A31 ธันวำคม
2557
YE 14
LE

20,150
4,560

15,590

1,632

หนีสินหมุนเวียน

7,315

หนีสินไม่หมุนเวียน

11,203

ส่วนของผู้ถือหุน้

ณ
นที่ A30 กันยำยน
2558
Q3วั15
Q3 15
LE

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิน 20,150 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 732,839 ล้านบาท)
ลดลงจ้านวน 3,137 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ้านวน 23,287 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 767,607
ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลของ
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน ลูกหนีบริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ
โดยมีจ้านวนลดลง 1,020 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสันลดลง 824
ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนีลูกหนีบริษัทใหญ่ลดลงจ้านวน 186 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้
บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจ้านวน
ลดลง 2,117 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลของการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์และการตัดค่าเสื่อมราคา แม้ว่าจะมีการ
ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
หนีสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนีสินรวม 8,947 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 325,374 ล้านบาท) โดยมี
หนีสินที่มีดอกเบียจ้านวน 3,277 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหนีสินลดลงจ้านวน 1,792 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ้านวน 10,739 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 353,987 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจาก
(1) หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนของหนีสินระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้
ค้างจ่าย โดยมีจ้านวนลดลง 1,245 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงจ้านวน 799
ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนีส่วนของหนีสินระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีลดลงจ้านวน 471 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วน
ใหญ่เป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิจ้านวน 700 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการจัดประเภทรายการของเงินกู้
สกุลเงินดอลลาร์ แคนาดา จ้านวน 375 ล้านดอลลาร์ แคนาดา (เทียบเท่า 279 ล้านดอลลาร์ สรอ.) จากหนีสินไม่หมุนเวียนมาเป็น
หนีสินหมุนเวียน
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(2) หนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และประมาณการ
หนีสินค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิต โดยมีจ้านวนลดลง 547 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เกิดจากการช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาจ้านวน 100 ล้านดอลลาร์ แคนาดา (เทียบเท่า 75 ล้านดอลลาร์ สรอ.) และจากการจัดประเภทรายการ
ของเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา จ้านวน 375 ล้านดอลลาร์ แคนาดา (เทียบเท่า 279 ล้านดอลลาร์ สรอ.) จากหนีสินไม่หมุนเวียน
ไปเป็นหนีสินหมุนเวียน
โครงสร้างเงินทุนบริษทั
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยส่วนทุนจ้านวน 11,203 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีสินรวมจ้านวน 8,947
ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนีสินที่มีดอกเบียจ้านวน 3,277 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลี่ยร้อยละ 4.16 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลีย่ 7.86
ปี ทังนีหนีสินที่มดี อกเบียของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่รอ้ ยละ 92 และอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาร้ อยละ 8 ซึ่ง
สอดคล้องกับสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทฯ ที่สว่ นใหญ่อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และบางส่วนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเพือ่
รองรับการด้าเนินงานของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ในประเทศแคนาดา ส้าหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบียคงทีต่ ่ออัตราดอกเบียลอยตัวอยู่ที่
ร้อยละ 75 ต่อ 25
ทังนีในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมด้านการเงินดังนี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 และ 4 สิงหาคม 2558 บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จ้ากัด ( PTTEP AIF) ได้
ด้าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท PTTEP AIF ตามก้าหนด จ้านวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 200 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามล้าดับ
วันที่ 21 กันยายน 2558 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จ้ากัด (PTTEP CIF) ได้ด้าเนินการโอนเงินเพื่อช้าระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร JP Morgan, Chase Bank, N. A., (Toronto Branch) ก่อนก้าหนด จ้านวน 100 ล้านดอลลาร์แคนาดา
วันที่ 30 กันยายน 2558 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการโอนเงินเพื่อช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารธนชาติ จ้ากัด (มหาชน) ก่อนก้าหนด
จ้านวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

แหล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุน

2,873
รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ
รับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

2,049
14

2,035

Source

งวดเก้ำเดือน ปี 2558

297

จ่ายเงินปันผล

993

จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน

1,583

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์

Use

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงินลงทุนระยะสัน ซึ่งเป็นเงินฝาก
ประจ้าธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจ้านวน 3,106 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 824 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 3,930 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มาของเงินทุนจ้านวน 2,049 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน ซึ่งเป็นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายส้าหรับค่าใช้จ่ายและ
ภาษีเงินได้
 เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ ซึ่งเป็นเงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินสดรับจากดอกเบียเงินลงทุนระยะสันและจาก
เงินให้กู้ยืม
แหล่งใช้ไปของเงินทุนจ้านวน 2,873 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการซอติก้าและโครงการอาทิตย์
 เงินสดใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และการช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับ
ธนาคาร รวมทังการจ่ายดอกเบีย
 เงินปันผลจ่ายส้าหรับผลการด้าเนินงานส้าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
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อัตราส่วนทางการเงินและการด้าเนินงานทีส่ า้ คัญ
ไตรมาส 2
2558

ไตรมาส 3
2558

ไตรมาส 3
2557

เก้าเดือน
2558

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

69.69

66.76

70.56

70.11

70.59

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

0.28

(14.07)

13.33

(14.07)

13.33

อัตราก้าไรสุทธิ

0.51

(26.45)

20.88

(26.45)

20.88

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.33

0.29

0.32

0.29

0.32

อัตราส่วนหนีสินต่อ EBITDA

0.89

0.77

0.80

0.77

0.80

(ปรับปรุงใหม่)

เก้าเดือน
2557

(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร (%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตราส่วนก้าไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวม
รายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ

อัตราก้าไรสุทธิ

=

ก้าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ช่วง 12 เดือนย้อนหลัง)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

=

ก้าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ช่วง 12 เดือนย้อนหลัง)

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

=

หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA

=

หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อก้าไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
(ช่วง 12 เดือนย้อนหลัง)
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ความคืบหน้าโครงการทีส่ า้ คัญ
ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 ปตท.สผ. มีโครงการและด้าเนินกิจกรรมทังในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทังสิน 39 โครงการ ใน 11
ประเทศ ดังรายละเอียดทีส่ ้าคัญ ดังนี
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ จ้านวน 17 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ด้าเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทังในอ่าวไทยและ
บนบก โดยในไตรมาสนี โครงการผลิตสามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และ
โครงการคอนแทร็ค 4 โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 242,738 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
ต่อวัน
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี จ้านวน 13 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ประมาณ 71,916 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
ส้า หรับ โครงการที่ด้ า เนิ น การผลิต แล้ว (Producing Phase)
ปตท.สผ. ได้ด้ า เนิ น กิจกรรมในโครงการที่ ส้า คั ญ อาทิ เ ช่ น
โครงการซอติก้า ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการมีการผลิตและพัฒนาแหล่งก๊าซฯอย่างต่อเนื่อง โดย
โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1B ทังหมด 4 แท่น เพื่อรักษาระดับการผลิต นอกจากนีโครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมประเมิน
จ้านวน 10 หลุม ที่เริ่มด้าเนินการตังแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมิ นศักยภาพและวางแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยใน
ไตรมาสนี โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 349 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 53 ,106 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน โครงการเวียดนาม 16-1 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม โครงการประสบความส้าเร็จใน
การด้าเนินการผลิตครังแรกจากแท่นผลิต H5 ซึ่งตังอยู่ทางตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field : TGT) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
โดยปัจจุบัน แท่นผลิต H5 สามารถผลิตน้ามันดิบที่อัตราเฉลี่ยประมาณวันละ 11,000 บาร์เรล ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทังนี ในไตรมาสที่ 3 ปี
2558 โครงการมีปริมาณการขายน้ามันดิบเฉลี่ย 28,501 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(ประมาณ 3,378 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
ส้าหรับ โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญ อาทิเช่น โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์ โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมประเมินเพิ่มเติมตามแผนงานที่วางไว้ ทังนี ผลการเจาะ
หลุมประเมินเพิ่มเติมจ้านวน 4 หลุมไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ทางโครงการจึงได้ตัดจ้าหน่าย (Write-off) หลุมประเมินผลดังกล่าวในไตรมาส 3 ที่
ผ่านมา ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทางวิศวกรรมเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็นโครงการบนบก ตังอยู่ในพืนที่บริเวณ Central Myanmar Basin ประเทศเมียนมาร์ ขณะนี
โครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมส้ารวจหลุมที่ 4 จากแผนการเจาะหลุมส้ารวจทังสินจ้านวน 4 หลุม ตามข้อผูกพันการส้ารวจปิโตรเลียมช่วงที่ 1 ซึ่ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
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 3 ปี 2558
ส้าหรับแหล่งทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมาได้มีการปิดซ่อมบ้ารุง
ประจ้าปีตามแผน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 13,080 บาร์เรลต่อวัน
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 3 โครงการ ซึ่งตังอยู่ใน ประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
โดย โครงการทังสามอยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ส้าหรับ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งตังอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้า
ประเทศแคนาดา โครงการได้ด้าเนินการยื่นขออนุมตั ิพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาลอัลเบอร์ต้า เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี
อยู่ระหว่างการพิจารณา ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมส้าหรับการออกแบบทางวิศวกรรมเบืองต้น (FEED)
ส้าหรับในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) มี 2 โครงการ คือ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอก
ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ปัจจุบันโครงการก้าลังเตรียมการเพื่อส้ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และอยู่ในระหว่างรอการ
อนุมัติรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเริ่มด้าเนินการส้ารวจได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล คาดว่ าจะเริ่มด้าเนินการเจาะหลุม
ส้ารวจ Pacoca และหลุมส้ารวจ Jujuba ได้ในไตรมาส 4 ปี 2558
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 5 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐเคนยา (เคนยา)
ส้าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญในโครงการแอลจีเรีย 433 เอ
และ 416 บี ซึ่งตังอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา โครงการได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบการผลิต
โดยคาดว่าจะสามารถจ้าหน่ายน้ามันดิบครังแรกได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2558
ส้าหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการส้ารวจในโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
ซึ่งตังอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันโครงการได้เข้าสู่การส้ารวจระยะที่ 3 (Third Exploration Phase) และได้เสร็จสินการ
เจาะหลุมส้ารวจและประเมินผลแล้ว 4 หลุมจากแผนการเจาะ 6 หลุม โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 โครงการอยู่ระหว่างด้าเนิน การเจาะหลุมส้ารวจ
หลุมที่ 5
โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตังอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก โครงการได้
เสร็จสินการเจาะหลุมประเมินผลทังหมดจ้านวน 6 หลุม และได้คัดเลือกกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาที่จะรับงานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว
บนบก (Onshore LNG Engineering Procurement and Construction Contract) โดยในส่วนของการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการด้าเนิ น
โครงการ (Decree Law) นัน ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและรับรองจากรัฐสภาของสาธารณรัฐโมซัมบิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่
ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาส้าหรับการติดตังอุปกรณ์นอกชายฝั่งทะเล (Offshore Installation) รวมถึงการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบของ Project
Finance
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
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 3 ของปี 2558 ปตท.สผ. ได้มีการด้าเนินการบริหารการลงทุนที่ส้าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในโครงการเมียนมาร์
พีเอสซี-จี และอีพี 2 โดยการโอนสิทธิการถือสัดส่วนร้อยละ 20 ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. (MOECO) และ บริษัท
Palang Sophon Offshore Pte. Ltd. และการแจ้งขอคืนสิทธิโครงการส้ารวจโมซัมบิก โรวูม่า ออนชอร์ โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาล
โมซัมบิก นอกจากนียังได้รับการอนุมัติการคืนสิทธิการลงทุนในโครงการส้ารวจเคนยา แอล 10 เอ ในประเทศเคนยาเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือกพัฒนาโครงการที่มีการค้นพบปิโตรเลียมแล้ว พร้อมทังมองหาโอกาสในการเข้าซือกิจการเพิ่มเติม
โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในช่วงการผลิต หรือช่วงการพัฒนาซึ่งใกล้จะเริ่มผลิต
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ ทิศทางการด้าเนินงาน และเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาหลัก 3 ด้าน คือ ธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และในเดือนกันยายน 2558 ปตท.สผ.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่มน้ามันและก๊าซระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการด้าเนินธุรกิจตาม
วิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมชันน้าในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อพัฒนาองค์ กรไปสู่
เป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ ปตท.สผ.
นอกจากนันเพื่อให้การด้าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถรักษาสถานภาพการ
เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ระดับโลกได้ต่อไป บริษัทได้ก้าหนดแผนงานในเชิงรุกในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Plan) ทังในระยะสันและระยะยาว และก้าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายประจ้าปีของบริษัทอีกด้วย
ส้าหรับการด้าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมที่ส้าคัญในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 สามารถสรุปได้ตามปรัชญาหลัก 3
ด้าน ดังต่อไปนี
ด้านธุรกิจ
ตามที่บ ริษัท ได้ตั งเป้า หมายในการพัฒ นาด้า นเทคโนโลยีใ ห้ต อบโจทย์ด้า นธุรกิจเพื่อ รองรับ การเติบ โตอย่า งยั่งยืน โดยได้น้า
เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาแล้วมาใช้ในโครงการต่างๆของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดค่า ใช้จ่าย ส้าหรับในไตรมาสที่ 3 นี บริษัทได้มีการ
ทดลองน้าอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาช่วยในการตรวจสภาพหอเผาทิง (flare stack) ซึ่งได้ประสบความส้าเร็จมาแล้วในช่วงครึ่งปีแรกจาก
โครงการน้าร่องที่แหล่งสังขจาย จังหวัดสุพรรณบุรี มาใช้งานเป็นครังแรกที่แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชเหนือ ในอ่าวไทย เมื่อเดือนกันยายน
ที่ผ่า นมา นอกจากนี บริษัท ยังได้เ ตรียมการที่จะทดสอบงานวิจัย เทคโนโลยีก ารส้ารวจโดยวิธีคลื่น แม่เ หล็ก ไฟฟ้า ( Electromagnetic) มา
ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตของแหล่งน้ามันสิริกิติ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มท้าการทดสอบได้ปลายปี 2558 นี
บริษัทได้ด้าเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทังการเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมส้าหรับการพัฒนาและขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีแต่ละด้าน ซึ่งบริษัทได้ให้ความส้าคัญในการจัดเตรียมแผนพัฒนาความสามารถของ
บุคคลากรเพื่อรองรับแผนการลงทุนด้าน Tight Oil/ Tight Gas ที่บริษัทได้ตังเป้าหมายไว้ ทังในระยะสันและระยะยาว
ด้านสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยการค้านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในพืนที่ปฏิบัติการและ
สังคมโดยรวม โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีกิจกรรมที่ส้าคัญดังต่อไปนี


โครงการ ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลก ได้ด้าเนินการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ อาคารนิทรรศการมรดก
โลกทุ่ งใหญ่ น เรศวร-ห้ว ยขาแข้ ง และเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ จ้า นวน 8 เส้ น ทาง ในผื น ป่ า มรดกโลกเพื่ อ ให้ใ ช้ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จนแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา ได้มีการน้าลูกปูจากโครงการฯ ปล่อยกลับสู่ทะเลเพื่อเป็นการฟื้น
คืนทรัพยากรธรรมชาติ โดยในไตรมาสที่ 3 ได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นน้าลูกปูไปปล่อยในพืนที่จังหวัดสงขลาอีกกว่า 10 ล้านตัว
 โครงการรักสุขภาพกับ ปตท.สผ. มีการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพืนที่ต้าบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีชุมชน
ท้องถิ่นเข้าร่วมรับบริการกว่า 400 คน

ห น้ า ที่ | 16

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558


โครงการ “30 ความดี 30 ปี ปตท.สผ.” ที่จัดขึนในโอกาสครบรอบ 30 ปีบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนรวม 5 กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมปลูกป่า การท้าสมุด DIY บริจาคโลหิต ปรับปรุงอาคารเรียน

ด้านสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัด การสิ่งแวดล้อ มครอบคลุม ตลอดวัฎ จัก รของโครงการ ภายใต้ระบบบริหารจัด การด้า นความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในไตรมาสที่ 3
ปี 2558 อัต ราการเกิดอุบัติเ หตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั นหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่า กับ 0.13 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการ
บาดเจ็บทังหมด (TRIR) เท่ากับ 1.14 ซึ่งทัง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิต
น้ามันและก๊าซนานาชาติ หรือ IOGP
นอกจากนี ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้าหมายที่จะลดปริ มาณก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมของบริษัท ให้ไ ด้ไ ม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 20 ภายในปี 2563 เปรีย บเทีย บกับ ปีฐ านในปี 2555 โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ปตท.สผ.
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปี 2555
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2558
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจไตรมาส 4 ปี 2558
ส้าหรับภาพรวมธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ปตท.สผ. มองว่า แนวโน้มราคาน้ามันดิบ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่ขับเคลื่อน
ผลประกอบการของบริษัท น่าจะยังคงตัวอยู่ในระดับต่้า โดยปัจจัยลบยังคงต่อเนื่องมาจากอุปทานส่วนเกินในตลาดที่ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 1.8 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน จากทังกลุ่มโอเปกที่ยังคงไม่ลดก้าลังการผลิตเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางตลาดและกลุ่มนอกโอเปกที่ยังคงผลิตในระดับสูง ท้าให้ค าดว่า
ราคาน้ามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 4 จะทรงตัวอยู่ในระดับ 50 ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนียังมีปัจจัยเรื่องความคืบหน้าในการเจรจาด้านนิวเคลียร์
ระหว่างชาติมหาอ้านาจและอิหร่าน โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะผลักดันข้อตกลง
นิวเคลียร์อิหร่าน ท้าให้มีความเป็นไปได้สูงที่มาตรการคว่้าบาตรต่ออิหร่านจะถูก ยกเลิกและส่งผลให้อิหร่านสามารถเพิ่มการส่งออกน้ามันดิบ
ประมาณ 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวันได้ภายในกลางปีหน้า
ในส่ ว นของปั จ จั ย ลบทางด้ า นอุ ป สงค์ ได้ แ ก่ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จจี น ที่ เ ข้ า สู่ ภ าวะชะลอตั ว โดยตั ว เลขดั ชนี ผู้ จัด การฝ่ า ยจั ด ซื อ
(Purchasing Managers' Index, PMI) ซึ่งเป็นตัวชีวัดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของจีนในเดือนกันยายน ปรับ
ลดลงมาอยู่ในระดับต่้าสุดในรอบ 6 ปี ท้าให้มีการปรับลดการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนส้าหรับปีหน้า นอกจากนี อัตรา
ดอกเบียนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee, FOMC) ที่มีการคาดการณ์
ว่าจะปรับขึนในการประชุมเดือนธันวาคมนี เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรืออัตรา
การว่างงานที่ปรับตัวดีขึน ถึงแม้ในการประชุมเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะมีมติคงอัตราดอกเบียมาตรฐานไว้ที่ 0-0.25% ตามเดิมก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกจากก้าลังการผลิตน้ามันดิบในสหรัฐอเมริกาที่ ชะลอลงตังแต่ไตรมาสที่ 2 อีกทังจ้านวนแท่นขุดเจาะ
น้ามันดิบกลับมาปรับลดลงอีกครัง ท้าให้คาดการณ์ว่าอุปทานจากสหรัฐฯจะลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนียังคงต้องจับตามองธนาคารกลาง
ยุโรป ที่มีความเป็นไปได้ที่จะขยายวงเงินและระยะเวลาของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing, QE) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส้าหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท แม้ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อ
กระแสเงินสดก็ตาม คาดการณ์ว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงถึงระดับ 36.5 บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ. หากมีการปรับอัตราดอกเบียนโยบายของ
FOMC ในไตรมาสที่ 4 ปีนี
จากความผันผวนของราคาน้ามันและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ปตท.สผ. ได้เตรียมพร้อมรับมือ โดยการจัดท้าแผนจ้าลองสถานการณ์ราคา
น้ามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ที่ระดับราคาต่างๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ นอกจากนีบริษัทยังคงด้าเนินการตามแผนงานของโครงการ SAVE to be SAFE อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการด้าเนินธุรกิจทังใน
ระยะสันและระยะยาว ส้าหรับการบริหารจัดการทางการเงินนัน ปตท.สผ.ยังคงให้ความส้าคัญกับการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นโครงสร้าง
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และมีสภาพคล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ามัน
และเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน รวมทังโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึนได้ นอกจากนี ปตท.สผ.ยังมีการประเมินสถานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของคู่สัญญา เพื่อประเมินความเสี่ยง (counter party risk) เพื่อวางแผนรองรับให้เหมาะสม
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