คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ภาพรวมราคาน้ามันดิบในปี 2558 มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทังนีราคาน้ามันดิบดูไบในช่วงครึ่งปีแรกขยับอยู่ในกรอบ 45 - 65
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล โดยราคามีการฟื้นตัวในช่วงสันและได้ปรับตัวขึนไปแตะระดับสูงสุดของปีที่ 65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ 2
เนื่องจากความกังวลต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและการผลิตน้ามันดิบในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว แต่ในช่วงครึ่งปี
หลัง ราคาน้ามันได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์อุปทานล้นตลาดจากก้าลังการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทังจากกลุ่มโอเปก
และสหรัฐอเมริกา โดยในไตรมาสที่ 4 ก้าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเฉลี่ยสูงกว่า 31.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเฉพาะจากซาอุดิอาระเบียและอิรักซึ่ง
เพิ่มก้าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก้าลังการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยได้ปรับลดจากครึ่งปี
แรกของปี 2558 เพียง 0.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนกลับชะลอตัวลงซึ่งส่งผลให้เกิด
ความกังวลต่อแนวโน้มความต้องการใช้น้ามันดิบในอนาคต ทังนี ในเดือนธันวาคม การที่กลุ่มโอเปกตัดสินใจคงนโยบายเพิ่มก้าลังการผลิตเพื่อ
รักษาส่วนแบ่งตลาด การประกาศขึนดอกเบียของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการยกเลิกกฎหมายห้ามส่งออกน้ามันดิบของสหรัฐอเมริกา เป็นแรง
กดดันให้ราคาน้ามันดิบลดลงต่้ากว่า 40 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่้าสุดในรอบ 11 ปี ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบไตรมาสที่ 4 ปี
2558 อยู่ที่ 40.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 49.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล และราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบปี
2558 อยู่ที่ 50.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 96.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ส้าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินการขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 เนื่องจากการ ลงทุนภาครัฐและการบริโภค
ภาคเอกชนที่สูงขึนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศที่ยังขยายตัวดี ส้าหรับอัตราดอกเบีย คณะกรรมการนโยบายการเงิน
แห่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอัตราดอกเบียนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับขึนอัตราดอกเบียจากร้อยละ
0.25 เป็นร้อยละ 0.5 ในเดือนธันวาคม ทังนี้ ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวมาอยู่ที่ 36.09 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สินปี 2558 โดย
แข็งค่าขึนเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สินไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ที่ 36.37 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สินปี 2557 ที่
32.96 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ทังนี ค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจาก
ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี รายละเอียดอยู่ในส่วนผลการด้าเนินงาน
จากราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลงและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในปี 2558 ส่งผลให้ ปตท.สผ. ต้องมีการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์
(Impairment) จ้านวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีค่าใช้จ่ายทางภาษีรอการตัดบัญชี และภาษีอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง
สกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีอีกจ้านวน 279 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการบันทึกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นการบันทึกตามมาตรฐานบัญชี และส่วนใหญ่ไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสด ส่งผลให้ผลการด้าเนินงานปี 2558 ขาดทุนสุทธิ จ้านวน 854
ล้านดอลลาร์ สรอ. ทังนี บริษัทน้ามันหลายแห่งทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลงและมีการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์เช่นกัน
ในปี 2558 ปตท.สผ.มีรายได้รวมจ้านวน 5,654 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับ 7,834 ล้านดอลลาร์ สรอ.ในปี 2557 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมาอยู่ที่ 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ จาก 63.71
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบในปี 2557 แม้ว่าในปี 2558 จะมีปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึนจากเดิมในปี 2557 ที่ 312,569 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เป็น 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึนร้อยละ 3 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ส้าหรับค่าใช้จ่ายรวมก่อน
บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2558 อยู่ที่ 4,642 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงเมื่อเทียบกับ 5,087 ล้านดอลลาร์ สรอ.ในปี 2557 เนื่อง จาก
บริษัทได้มีมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามโครงการ SAVE to be SAFE โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนได้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับ
แผนงบประมาณประจ้าปี 2558 ส่งผลให้ต้นทุนขายต่อหน่วย (Unit Cost) ของบริษัทลดลงทังในส่วนของค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายการส้ารวจ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน จากเดิมที่ 43.45 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในปี 2557 เป็น 38.88 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในปี
2558 หรือลดลงกว่า 11% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานและลดต้นทุน โดยยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่น
การลดจ้านวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม โดยเฉพาะในอ่าวไทย ซึ่งที่ผ่านมาสามารถปรับลดได้ม ากกว่า 20% การบริหารจัดการโลจิสติกส์
อาทิเช่น การลดจ้านวนเรือ การลดการสั่งซืออุปกรณ์การผลิตเพื่อมาเก็บไว้ รวมถึงการเจรจาต่อรองสัญญาจัดจ้างอุปกรณ์และบริการต่างๆ ทังที่
มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดจ้างในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม
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ส้าหรับความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศส้าหรับ 11 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 2.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
ต่อวัน เพิ่มขึนร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน) ตามสภาพเศรษฐกิจที่ก้าลังฟื้นตัวและแรงสนับสนุน
จากราคาพลังงานที่ลดลง
ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่ า้ คัญ
ไตรมาส 3
2558

(ปรับปรุงใหม่)

%
เพิม่ (ลด)
YTD

5,654
5,326
3,844
(854)

7,834
7,319
5,282
677

(28)
(27)
(27)
>(100)

1,473
1,323
929
(1,284)

(0.22)

0.16

>(100)

718

1,538

(1,572)

(861)

2558
(หน่วยล้านดอลาร์ สรอ.)

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

2557

ไตรมาส 4
2558

ไตรมาส 4
2557
(ปรับปรุงใหม่)

%
เพิม่ (ลด)
YoY

%
เพิม่ (ลด)
QoQ

1,337
1,213
809
132

1,974
1,758
1,196
(739)

(32)
(31)
(32)
>100

(9)
(8)
(13)
>100

(0.32)

0.02

(0.19)

>100

>100

(53)

264

13

183

(93)

(95)

(83)

(1,548)

119

(922)

>100

>100
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ผลการด้าเนินงาน
ปริมาณการขายเฉลีย่

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ตามชนิดปิโตรเลียม

ตามส่วนภูมภิ าค

322,167 312,569 320,795 336,363 335,595
97,919

103,775

94,615

105,280

106,940

น้ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ

224,248

208,794

226,180

231,083

228,655

ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

2558

2557

ไตรมาส3
2558

ไตรมาส4
2558

ไตรมาส4
2557

322,167 312,569 320,795 336,363 335,595
60,672

46,460

63,470

62,294

59,601

239,793

239,570

239,777

247,647

244,711

2558

2557

ไตรมาส3
2558

ไตรมาส4
2558

ไตรมาส4
2557

ตารางสรุปผลการผลการด้าเนินงานรวมจ้าแนกตามส่วนงาน
ราคาขายเฉลีย่ และ
นา้ มันดิบดูไบ
2558
(หน่วย: ดอลลาร์สรอ.)

ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบ (/BBL)

45.29
50.91

%

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

%

%

2558

2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)

เพิม่ (ลด)
YTD

(ปรับปรุงใหม่)

เพิม่ (ลด)
YoY

เพิม่ (ลด)
QoQ

63.71
96.60

(29)
(47)

44.83
49.74

39.18
40.71

56.95
74.40

(31)
(45)

(13)
(18)

%

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

%

%

2558

2558

2557

(ปรับปรุงใหม่)

เพิม่ (ลด)
YTD

(ปรับปรุงใหม่)

เพิม่ (ลด)
YoY

เพิม่ (ลด)
QoQ

331
1,441
(1,110)
252
(645)
(657)
(82)
22
276
70
677

>(100)
(74)
(30)
>(100)
2
1
66
>(100)
29
>(100)
>(100)

(1,332)
2
(1,334)
(184)
(472)
(629)
(17)
(32)
95
(47)
(1,284)

(886)
258
(1,144)
11
(490)
(642)
(30)
7
108
39
(739)

>100
(74)
96
82
90
98
80
(100)
(35)
15
>100

>100
>100
96
>100
90
97
65
100
(26)
>100
>100

2557

ก้าไร (ขาดทุน) สุทธิ
2558
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.)
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนื่
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
ส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
รวม

(1,072)
373
(1,445)
(101)
(630)
(653)
(28)
(33)
356
(138)
(854)

2557

17
68
(51)
20
(49)
(16)
(6)
70
45
132
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สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบรายปี
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยส้าหรับ ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิ 854 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลง
จ้านวน 1,531 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมือ่ เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับ ปี 2557 จ้านวน 677 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมี
สาเหตุหลักจากรายได้จากการขายที่ลดลงจ้านวน 1,993 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากราคาขายเฉลีย่ ที่ลดลงเป็น 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่านา้ มันดิบ (ส้าหรับปี 2557: 63.71 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) แม้ว่าปริมาณการขายเฉลีย่ จะเพิม่ ขึนเป็น 322,167
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับปี 2557: 312,569 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โดยปริมาณการขายที่เพิม่ ขึนนัน ส่วนใหญ่มาจาก
โครงการซอติก้าทีเ่ ริ่มมีการขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการผลิตเต็มก้าลังในเดือนสิงหาคม 2557
นอกจากนียังมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิม่ ขึนจ้านวน 388 ล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 606
ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามก้าไรทีล่ ดลง
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับปี 2558 มีจ้านวน 1,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึน 711 ล้านดอลลาร์ สรอ.จาก
ปี 2557 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 861 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทเี่ พิ่มขึน นอกจากนีภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ทคี่ ้านวณจากผลก้าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากรมีจ้านวนเพิ่มขึน ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาททีอ่ ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับปี 2558 มีขาดสุทธิจ้านวน 854 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 1,531 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิปี 2557 จ้านวน 677 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการด้าเนินงานทีล่ ดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมจ้านวน 1,403 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 และส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆที่มีผลการด้าเนินงานลดลง จ้านวน 208
ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือมากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิสา้ หรับปี 2558 จ้านวน 373 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 1,068 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ก้าไรสุทธิสา้ หรับปี 2557 จ้านวน 1,441 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายทีล่ ดลงเนือ่ งจากราคาขายที่ปรับตัวลดลง
นอกจากนีค่าเสือ่ มราคาเพิม่ ขึนโดยหลักจากโครงการอาทิตย์ และเอส1 ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ลดลงตามก้าไรที่ลดลง
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับปี 2558 จ้านวน 1,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิม่ ขึนจ้านวน 335 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 30 เมื่อ
เปรียบเทียบกับขาดทุนส้าหรับปี 2557 จ้านวน 1,110 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่เพิม่ ขึนของส่วนงานเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น
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ขาดทุนสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับปี 2558 จ้านวน 101 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน
353 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมือ่ เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิสา้ หรับปี 2557 ที่มีจ้านวน 252 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก
มาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
นอกจากนีค่าเสือ่ มราคาเพิม่ ขึนจากโครงการซอติก้าทีเ่ ริ่มมีการขายในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการผลิตเต็มก้าลังในเดือนสิงหาคม 2557
ส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับ ปี 2558 จ้านวน 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลง จ้านวน 208 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิสา้ หรับ ปี 2557 จ้านวน 70 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่ค้านวณจากผลก้าไรจาก
การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากรมีจ้านวนเพิ่มขึนจากการที่ในปี 2558 ค่าเงินบาทอ่อนค่า
ลงเมือ่ เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. และก้าไรจากอนุพนั ธ์ทางการเงินมีจ้านวนลดลง

ผลการด้าเนินงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
ไตรมาส 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีก้าไรสุทธิ 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานเพิม่ ขึน
จ้านวน 871 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2557 จ้านวน 739 ล้านดอลลาร์
สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2557 จ้านวน 997 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 4
ปี 2558 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนีค่าเสื่อมราคาลดลงจ้านวน 167 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการพี
ทีทีอพ
ี ี ออสตราเลเชีย ที่มมี ูลค่าของสินทรัพย์พร้อมใช้งานลดลงจากการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์และจากโครงการคอนแทร็ค 4 ที่มีการปรับ
ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการส้ารวจมีจ้านวนลดลง 91 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากค่าใช้จ่ายในการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจ
ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายลดลง 545 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 39.18 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบ (ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2557: 56.95 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
ก้าไรจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด้าเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 922 ล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นผลการด้าเนินงานเพิม่ ขึนจ้านวน 1,041
ล้านดอลลาร์ สรอ.โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 4 ปี 2558 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่มีการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2557จ้านวน 997 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 มีกา้ ไรสุทธิ132 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานเพิ่มขึนจ้านวน 871 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมือ่ เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2557 จ้านวน 739 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการด้าเนินงานที่เพิ่มขึนส่วน
ใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิม่ ขึนจ้านวน 903 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
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ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิสา้ หรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 190 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 74 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิสา้ หรับไตรมาส 4 ปี 2557 จ้านวน 258 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลง เนือ่ งจาก
ราคาขายปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาลดลงจากโครงการคอนแทร็ค 4 มีการปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน ค่าใช้จ่ายในการ
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมลดลงจากค่าใช้จ่ายในการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจทีล่ ดลง และค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส้าหรับปิโตรเลียมลดลงตาม
รายได้จากการขายที่ลดลง
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 1,093 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 96
เมือ่ เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสา้ หรับไตรมาส 4 ปี 2557 จ้านวน 1,144 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิทลี่ ดลงของส่วนงาน
อเมริกา และออสเตรเลีย
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 626 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 642 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในไตรมาส 4 ปี 2557 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 49 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 441 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 490 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอพ
ี ี ออสตราเลเชีย ในไตรมาส 4 ปี 2557 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558

ไตรมาส 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีก้าไรสุทธิ 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานเพิม่ ขึน
จ้านวน 1,416 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสา้ หรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 1,284 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากในไตรมาส 3 ปี 2558 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ้านวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ ไตรมาส 4 ปี 2558 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าว
ก้าไรจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานเพิม่ ขึนจ้านวน
1,667 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากไตรมาส 3 ปี 2558 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 1,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลัก
จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 3 ปี 2558 ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าว
นอกจากนีภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ค้านวณจากผลก้าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากร มีจ้านวนลดลง ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุล
ดอลลาร์ สรอ.
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ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 มีก้าไรสุทธิ132 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานเพิ่มขึนจ้านวน 1,416 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสา้ หรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 1,284 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการด้าเนินงานทีเ่ พิ่มขึนส่วนใหญ่มาจาก
ธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทีเ่ พิ่มขึนจ้านวน 1,349 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 และส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆที่มีผลการ
ด้าเนินงานเพิม่ ขึน จ้านวน 92 ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือมากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิสา้ หรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึนจ้านวน 66 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
เมือ่ เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 2 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในไตรมาส 3 ปี 2558 แต่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558 ในขณะที่รายได้จากการขายลดลง ตามราคาขายทีล่ ดลง
ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 1,283 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 96
เมือ่ เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสา้ หรับไตรมาส 3 ปี 2558 จ้านวน 1,334 ล้านดอลลาร์ สรอ ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิทลี่ ดลงของส่วนงาน
อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 613 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 97 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 ทีม่ ีขาดทุนสุทธิจ้านวน 629 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 49 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 423 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 ทีม่ ีขาดทุนสุทธิจ้านวน 472 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558
ก้าไรสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนื่ ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานเพิ่มขึน
จ้านวน 204 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 184 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558
ส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ
ก้าไรสุทธิสา้ หรับส้านักงานใหญ่และอืน่ ๆ จ้านวน 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานเพิ่มขึนจ้านวน 92 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่ค้านวณ
จากผลก้าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากรมีจ้านวนลดลง ซึ่งเป็นผลจาก
ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
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ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิน 19,642 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 708,864 ล้านบาท)
ลดลงจ้านวน 3,629 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ้านวน 23,271 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 767,073
ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน ลูกหนีบริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดย
มีจ้านวนลดลง 863 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสันลดลง 670 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. นอกจากนีลูกหนีบริษัทใหญ่ลดลงจ้านวน 155 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพือ่ การส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้บญ
ั ชีที่ดนิ
อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน-สุทธิ และค่าความนิยม โดยมีจ้านวนลดลง 2,766 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก
เป็นผลของการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์และการตัดค่าเสือ่ มราคา แม้ว่าจะมีการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์เพือ่ การส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม
หนีสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนีสินรวม 8,314 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 300,053 ล้านบาท) โดยมีหนีสิน
ที่มีดอกเบียจ้านวน 3,005 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหนีสินลดลงจ้านวน 2,409 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ้านวน 10,723 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 353,453 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1) หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้ค้างจ่าย โดยมีจ้านวนลดลง 1,453 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากหนีสินระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปีลดลงจ้านวน 749 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการช้าระคืน
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนีภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจ้านวน 660 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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(2) หนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุน้ กู้และเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประมาณการหนีสิน
ค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิตและ ประมาณการหนีสินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม โดยมีจา้ นวนลดลง 956 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (475 ล้านดอลลาร์แคนาดา) นอกจากนีหนีสิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและประมาณการหนีสินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมลดลงจ้านวน 427 ล้านดอลลาร์
สรอ.
โครงสร้างเงินทุนบริษทั
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยส่วนทุนจ้านวน 11,328 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีสินรวมจ้านวน 8,314
ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนีสินที่มีดอกเบียจ้านวน 3,005 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลี่ยร้อยละ 4.32 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลีย่ 8.17
ปี ทังนีหนีสินที่มีดอกเบีย อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่รอ้ ยละ 100 ส้าหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบียคงที่ตอ่ อัตราดอกเบียลอยตัวอยู่ที่
ร้อยละ 82 ต่อ 18
ทังนี ใน ปี 2558 ปตท.สผ ได้ด้าเนินกิจกรรมด้านการเงินดังนี
 วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 และ 4 สิงหาคม 2558 บริษัท พีทีทอี ีพี ออสเตรเลีย อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จ้ากัด (PTTEP AIF)
ได้ด้าเนินการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ บบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท PTTEP AIF ตามก้าหนด จ้านวน 500 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และ 200 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามล้าดับ
 วันที่ 21 กันยายน 2558 บริษัท พีทีทอี ีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟแนนซ์ จ้ากัด (PTTEP CIF) ได้ด้าเนินการโอนเงินเพือ่
ช้าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนก้าหนดแก่ธนาคาร JP Morgan, Chase Bank, N. A., (Toronto Branch) จ้านวน 100 ล้าน
ดอลลาร์แคนาดา
 วันที่ 30 กันยายน 2558 ปตท.สผ ได้ด้าเนินการโอนเงินเพือ่ ช้าระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวก่อนก้าหนดแก่ธนาคารธนชาติ จ้ากัด
(มหาชน) จ้านวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ.
 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และ 26 พฤศจิกายน 2558 PTTEP CIF ได้ช้าระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวก่อนก้าหนด แก่
CITIBANK, N.A., Canadian Branch จ้านวน 75 ล้านดอลลาร์แคนาดา และ ธนาคาร Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
(Canada), ธนาคาร Mizuho Corporate Bank, Ltd., และ ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada
จ้านวน 300 ล้านดอลลาร์แคนาดาตามล้าดับ
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กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ

รับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน
(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงินลงทุนระยะสัน ซึ่งเป็นเงินฝาก
ประจ้าธนาคารที่มอี ายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจ้านวน 3,260 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 670 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 3,930 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มาของเงินทุนจ้านวน 2,878 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงานซึ่งเป็นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายส้าหรับค่าใช้จ่าย
และภาษีเงินได้
 เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ ซึ่งเป็นเงินปันผลรับจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันและเงินสดรับจากดอกเบียเงินลงทุนระยะสันและ
จากเงินให้กู้ยืม
แหล่งใช้ไปของเงินทุนจ้านวน 3,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น
 เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในโครงการอาทิตย์ โครงการซอติกา้ และโครงการคอนแทร็ค 4
 เงินสดใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช้าระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว รวมทังการจ่ายดอกเบีย
 เงินปันผลจ่ายส้าหรับผลการด้าเนินงานส้าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
อัตราส่วนทางการเงินและการด้าเนินงานทีส่ า้ คัญ
2558
อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

2557

(ปรับปรุงใหม่)

ไตรมาส 3
2558

ไตรมาส 4
2558

ไตรมาส 4
2557

(ปรับปรุงใหม่)

70.60

70.84

68.66

65.47

66.57

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(7.15)

5.58

(14.07)

(7.15)

5.58

อัตราก้าไรสุทธิ

(14.95)

8.61

(27.17)

(14.95)

8.61

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.27

0.34

0.29

0.27

0.34

อัตราส่วนหนีสินต่อ EBITDA

0.78

0.80

0.77

0.78

0.80

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย =

อัตราส่วนก้าไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา ต่อรายได้จากการ
ขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ

อัตราก้าไรสุทธิ

=

ก้าไรสุทธิตอ่ รายได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้

=

ก้าไรสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่ ย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

=

หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA

=

หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อก้าไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบีย ภาษี
และค่าเสือ่ มราคา
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
ความคืบหน้าโครงการทีส่ า้ คัญ
ส้าหรับปี 2558 ปตท.สผ. มีโครงการและด้าเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทังสินจ้านวน 39 โครงการ ใน 11 ประเทศ
ดังรายละเอียดทีส่ ้าคัญ ดังนี
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจ้านวน 17 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทังในอ่าวไทยและบน
บก โดยในปีนีโครงการผลิตสามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และโครงการคอน
แทร็ค 4 โดยในปี 2558 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 239,793 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
74 ของปริมาณการขายทังหมด
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 13 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2558 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่
ประมาณ 60,672 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณการขายทังหมด
ส้าหรับโครงการทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมในโครงการที่ส้าคัญ อาทิเช่น โครงการซอติก้า
ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้คงที่และตามเป้าหมาย โดยโครงการได้
ก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1B แล้วเสร็จจ้านวน 1 แท่น และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 3 แท่น เพื่อรักษาระดับการผลิต นอกจากนี โครงการได้เสร็จ
สินการเจาะหลุมประเมินจ้านวน 10 หลุม ที่เริ่มด้าเนินการตังแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินศักยภาพและวางแผนการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต โดยในปี 2558 มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 314 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,541 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โครงการเวียดนาม 16-1 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม โครงการประสบความส้าเร็จ
ในการด้าเนินการผลิตครังแรกจากแท่น หลุมผลิต H5 ซึ่งตังอยู่ทางตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field : TGT) ในเดือนสิงหาคม
2558 โดยปัจจุบันแท่นหลุมผลิต H5 สามารถผลิตนา้ มันดิบที่อัตราเฉลี่ยประมาณวันละ 11,000 บาร์เรล ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทังนี ในปี 2558
โครงการมีปริมาณการขายน้ามันดิบเฉลี่ย 31,294 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย ที่ประมาณ 16 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน (ประมาณ 3,981 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
ส้าหรับ โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่สา้ คัญ อาทิเช่น โครงการเมียนมาร์ เอ็ม
3 ตังอยูน่ อกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ ในปี 2558 โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมประเมินเพิ่มเติมตามแผนงานที่วางไว้ทังหมด 5
หลุม ทังนี ไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์จ้านวน 4 หลุม ซึ่งทางโครงการได้ตัดจ้าหน่าย (Write-off) หลุมประเมินผลดังกล่าวในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทางวิศวกรรมเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็นโครงการบนบก ตังอยู่ในพืนที่บริเวณ Central Myanmar Basin ประเทศเมียนมาร์ ในปี
2558 โครงการได้เจาะหลุมส้ารวจทัง 4 หลุม ตามข้อผูกพันการส้ารวจปิโตรเลียมช่วงที่ 1 ซึ่งไม่พบศักยภาพปิโตรเลียม ทางโครงการจึงได้ตัด
จ้าหน่าย (Write-off) หลุมส้ารวจดังกล่าวในปี 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอขยายเวลาส้ารวจเพื่อการศึกษาศักยภาพปิโตรเลียมเพิ่มเติมกับ
รัฐบาลเมียนมาร์
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 14 แปลงสัมปทาน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
ส้าหรับแหล่งทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ในปีที่ผ่านมามีปริมาณการขายโดยเฉลี่ย อยู่
ที่ประมาณ 16,288 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณการขายทังหมด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้ ส้าหรับแหล่ง
ที่อยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ในปี 2558 ปตท.สผ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของ แหล่ง Cash Maple และหา
แนวทางพัฒนา พร้อมทังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ในแปลงสัมปทานที่มอี ยู่ทังหมดเพื่อก้าหนดแนวทางการส้ารวจที่
เหมาะสมต่อไป
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 3 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)
โดย โครงการทังสามอยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ส้าหรับ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งตังอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้า
ประเทศแคนาดา โครงการได้ด้าเนินการยื่นขออนุมัติพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาลอัลเบอร์ต้า เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาน้ามันที่ลดลง โครงการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการด้าเนินงานในอนาคต โดยจะเน้นการศึกษาเพื่อลดต้นทุนและ
ลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการเป็นหลัก
ส้าหรับในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) มี 2 โครงการ คือ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอก
ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โครงการได้รับการอนุมัติรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
จากหน่วยงานของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (IBAMA) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อด้าเนินการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติ โดยคาดว่าจะเริ่มด้าเนินการส้ารวจได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo
นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล ในปี 2558 โครงการได้เจาะหลุมส้ารวจแล้วเสร็จจ้านวน 1 หลุมและหลุมประเมินผลจ้านวน 1 หลุม โดยพบ
ปิโตรเลียมในหลุมส้ารวจและอยู่ระหว่างประเมินศักยภาพ ส่วนอีกหนึ่งหลุมไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่งทางโครงการได้ตัดจ้าหน่าย (Write-off)
หลุมส้ารวจดังกล่าวในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 5 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรีย (แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐเคนยา (เคนยา)
ส้าหรับโครงการทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้เริ่มด้าเนินการผลิตนา้ มันดิบจาก โครงการแอลจีเรีย 433 เอ
และ 416 บี ซึ่งตังอยูบ่ นบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ด้วยก้าลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมทังจ้าหน่ายนา้ มันดิบครังแรก
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558
ส้าหรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการส้ารวจใน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
ซึ่งตังอยูบ่ นบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ในปี 2558 โครงการได้เข้าสู่การส้ารวจระยะที่ 3 (Third Exploration Phase) และได้เสร็จสินการเจาะ
หลุมส้ารวจและประเมินผลแล้วจ้านวน 5 หลุมจากแผนการเจาะ 6 หลุม
โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตังอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก โครงการได้
เสร็จสินการเจาะหลุมประเมินผลทังหมดจ้านวน 6 หลุม และได้คัดเลือกกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาที่จะรับงานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ เหลว
บนบก (Onshore LNG Engineering Procurement and Construction Contract) โดยในส่วนของการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการด้าเนิน
โครงการ (Decree Law) นัน ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและรับรองจากรัฐสภาของสาธารณรัฐโมซัมบิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่
ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาส้าหรับการติดตังอุปกรณ์นอกชายฝั่งทะเล (Offshore Installation) รวมถึงการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบของ Project
Finance
ห น้ า ที่ | 13

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการบริหารการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสมทังในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
โครงการและการบริหารความเสี่ยง อีกทังยังสามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและ
ผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่้าเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึน เพื่อประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจในการลงทุน โดยบริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะราคาน้ามันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทังมีการทบทวน
กลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับทิศทาง
และเป้าหมายที่บริษัทตังไว้ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ศักยภาพทางปิโตรเลียม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ
ความเสี่ยงทังด้านการเมืองและการด้าเนินธุรกิจ รวมทังความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้มีการด้าเนินการบริหารการลงทุนทีส่ า้ คัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในโครงการเมียนมาร์
จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเมียนมาร์พเี อส ซี-จี และอีพี 2 โดยการโอนสิทธิการถือสัดส่วนร้อยละ 20 ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท Mitsui Oil
Exploration Co., Ltd. (MOECO) และ บริษทั PALANG SOPHON OFFSHORE PTE. LTD. และโครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 โดยการโอนสิทธิ
การถือสัดส่วนร้อยละ 10 ให้กับบริษัทย่อยของ MOECO การแจ้งขอคืนสิทธิโครงการส้ารวจอินโดนีเซีย มาลุนด้า โครงการส้ารวจอินโดนีเซีย เซาท์
มานด้าร์ ในประเทศอินโดนีเซีย และยื่นขอคืนสิทธิโครงการส้ารวจโมซัมบิก โรวูม่า ออนชอร์ ในประเทศโมซัมบิก ทังนีโครงการทังหมดอยู่ระหว่างรอ
การอนุมตั ิจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ นอกจากนียังได้รับการอนุมตั ิการคืนสิทธิการลงทุนในโครงการส้ารวจเคนยา แอล 10 เอ ในประเทศเคนยา
โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง ในประเทศอินโดนีเซีย และโครงการเอ 4/48 และเอ 5/48 ในประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือกพัฒนาโครงการที่มีการค้นพบปิโตรเลียมแล้ว พร้อมทังมองหาโอกาสในการเข้าซือกิจการเพิม่ เติม
โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในช่วงการผลิต หรือช่วงการพัฒนาซึ่งใกล้จะเริ่มผลิต
ด้านการบริหารต้นทุน (Cost Management)
ปตท.สผ. มีการปรับแผนการลงทุนและลดค่าใช้จ่าย ตามโครงการ SAVE to be SAFE เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะราคา
น้ามันที่ตกต่้า โดยมีแนวทางคือ ลด ละ เลื่อน
- ลด หาแนวทางลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และหาวิธีการท้างาน/เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยลดต้นทุนทังระยะสันและยาว
- ละ ละเว้นกิจกรรมที่ยังไม่มีความจ้าเป็นต้องท้า โดยให้ความส้าคัญกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความจ้าเป็นต้องท้า (need to
have or need to do) ละเว้นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่มีความจ้าเป็น (nice to have or nice to do)
- เลื่อน เลื่อนการลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงออกไปก่อน โดยจัดอันดับความส้าคัญของการใช้เงินลงทุน และเลือกลงทุน
เฉพาะในโครงการที่มีความคุ้มค่าในภาวะราคาน้ามันที่ตกต่้า เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์น้ามันที่เกิดขึน
โดยในปี 2558 ปตท.สผ. สามารถลดรายจ่ายด้าเนินงานลงร้อยละ 25 และลดเงินลงทุนลงร้อยละ 32 เมือ่ เทียบกับแผนงบประมาณ
ประจ้าปี 2558 ทังนีค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ลดลงคิดเป็นเงินรวม 1.42 พันล้านเหรียญ สรอ. ในขณะที่บริษัทยังสามารถเพิม่ ปริมาณการขายได้ร้อย
ละ 3 ตามเป้าหมายที่กา้ หนดไว้ และส่งผลให้ยอดรวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์) ลดลงกว่า 445 ล้านเหรียญ
สรอ. จาก 5,087 พันล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2557 เหลือ 4,642 ล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2558 ทังนีค่าใช้จ่ายทีล่ ดลงมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน โดยยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่น การลดจ้านวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม โดยเฉพาะในอ่าวไทย ซึ่งที่ผ่านมา
สามารถปรับลดได้มากกว่า 20% การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อาทิเช่น การลดจ้านวนเรือ การลดการสั่งซืออุปกรณ์การผลิตเพื่อมาเก็บไว้
การเจรจาต่อรองสัญญาจัดจ้างอุปกรณ์และบริการต่างๆ ทังทีม่ ีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดจ้างในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้
เหมาะสมโดยการช้าระคืนเงินกู้จ้านวน 1,100 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2558 นี ปตท.สผ. สามารถสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างโดดเด่นทังในประเทศไทย และระดับโลก โดยใน
เดือนเมษายน 2558 ปตท.สผ. ได้รับการตอบรับจาก United Nations Global Compact (UNGC) หรือ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ให้อยู่ใน
ระดับ Advanced Level ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ UNGC โดยปัจจุบันมีองค์กรในประเทศไทยแสดงเจตนาเข้าร่วม UNGC จ้านวน 33 องค์กร และมี
เพียง 4 องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็น Advanced Level ทังนี ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมท้าข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการของ UNGC
ตังแต่ปี 2554 โดยหลักสากล 10 ประการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการใน 4 เรื่อง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labor)
สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)
ต่อมาในเดือ นกัน ยายน 2558 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่มน้ามันและก๊าซระดับโลกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทัง ในเดือนตุลาคม 2558 ปตท.สผ. ยังได้รับการ
ประกาศอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจ้าปี 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมอบให้กับบริษัทจด
ทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการด้าเนินธุรกิจโดยค้านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี
ความส้าเร็จข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการด้าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมชันน้าในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและ ยั่งยืน
นับเป็นความภาคภูมิใ จอย่างยิ่งของ ปตท.สผ. และเพื่อให้การด้าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทมี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้
ก้าหนดกลยุทธ์ ทิศทางการด้าเนินงาน และแผนงานเชิงรุกในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Plan) ทังในระยะสันและ
ระยะยาว ภายใต้ปรัชญาหลัก 3 ด้าน คือ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการด้าเนินงานที่ส้าคัญใน ปี 2558 ดังต่อไปนี
ด้านธุรกิจ
ตามที่บริษัทได้ตังเป้าหมายในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ด้านธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยน้าเทคโนโลยี
ที่ได้พัฒนาแล้วมาใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขยายโอกาสในทางธุ รกิจ นัน บริษัทได้น้าอากาศ
ยานไร้คนขับ (Multi-purpose Plant Inspection Octocopter - MPIO) มาช่วยในการตรวจสอบโครงสร้างแท่นผลิตที่แหล่งก๊าซธรรมชาติ
อาทิตย์ในอ่าวไทย การพัฒนา Choke Valve ที่มีต้นทุนต่้าแต่มีความทนทานการสึกหรอที่ดียิ่งขึน นอกจากนี ยังได้มีการให้บริการกับ บริษัท
เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการตรวจสอบสภาพหอเผาทิง (Flare) ระหว่างการใช้งานในเดือนพฤศจิกายน 2558
และส้าหรับในปี 2559 จะมีการน้า MPIO ไปใช้งานในอีกหลายด้าน อาทิเช่น การตรวจสอบท่อส่งนา้ มัน (Pipeline) และต่อยอดการให้บริการกับ
บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. อีกด้วย อีกทัง บริษัทอยู่ระหว่างการวิจัยเทคโนโลยีการส้ารวจด้วยวิธีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) เพื่อ
ช่วยเพิ่มผลผลิตของแหล่งน้ามันสิริกิติ์
ด้านสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนตามกลยุทธการพัฒนาสังคม ( Social Development
Strategy) โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้านได้แก่ ความต้องการพืนฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและกีฬา บริษัทได้ด้าเนินการโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และประเมินผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้ามาปรับปรุ ง
แก้ไขแผนงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในพืนที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวมได้รบั ประโยชน์ในระยะยาวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
ในปี 2558 มีกิจกรรมที่ส้าคัญดังต่อไปนี
โครงการในประเทศ
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ในพืนที่ด้าเนินการโครงการเอส 1 ปตท.สผ. ร่วมกับมูลนิธิเย็นศิระ
เพราะพระบริบาล และกรมศิลปากร อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นสถานที่ส้าคัญ
ทางประวัติศาสตร์แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบต่อไป เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงพระสุหร่าย
พระอั ฏ ฐารสศรี สุ คตทศพลญาณบพิ ต รจ้ า ลอง และทรงประกอบพิ ธี เ ปิ ด ป้ า ยอาคารศู น ย์ ป ระวั ติ ศ าสตร์
พระราชวังจันทน์อย่างเป็นทางการ
 โครงการ ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปตท.สผ. ด้าเนินงานแล้วเสร็จตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกรมศิลปากร เรื่องการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมระยะที่ 2 (ปี 2557-2560) ซึ่งได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในพืนที่ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ใน
การนี บริ ษั ท สนั บ สนุ น โครงการวิ เ คราะห์ท างสถาปั ต ยกรรมและทางโบราณคดี โดยจั ด ท้ า สื่ อ การเรี ย นรู้
พระราชวังโบราณ พระนครศรีอยุธยา และจัดท้าเส้นทางเดินศึกษาพระราชวังโบราณ ป้ายข้อมูลทางโบราณคดี
ป้ายภาพรูปแบบสันนิษฐานสามมิตขิ องโบราณสถาน แบบจ้าลอง (Model) พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาและ
อาคารสื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ที่ง่ายต่อความเข้าใจ
 โครงการอุ ทยานเรี ยนรู้ นครสงขลาระยะที่ 1 ในพื นที่จังหวั ดสงขลา มี วั ตถุ ป ระสงค์ ที่จะส่งเสริ ม การศึก ษา
พัฒนาการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่ง ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ให้แก่สังคมด้วยการ
สร้างเสริมปัญญาจะเป็นรากฐานส้าคัญทีจ่ ะน้าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ในเดือนธันวาคม 2558 ปตท.สผ.
ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดโครงการอุทยานเรียนรู้นครสงขลา
ณ อาคารโรงสีแดง อย่างเป็นทางการแล้ว
 โครงการฟื้ น ฟู ป่ า เพื่ อ การเรี ย นรู้ เ ชิ ง นิ เ วศสวนศรี น ครเขื่ อ นขั น ธ์ ต ามแนวพระราชด้ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บางกะเจ้า) ปตท.สผ. ร่วมกับกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้าเนินการปลูกฟื้นฟูปา่ เชิงนิเวศจ้านวน 40 ไร่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพืนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์จ้านวน 108 ไร่
ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติส้าหรับผู้ใช้รถเข็นพร้อมป้ายสื่อ
ความหมายธรรมชาติ ตลอดจนจัดท้าแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพืนที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความ
ยั่งยืน และได้ท้าพิธีส่งมอบโครงการฯให้กับกรมป่าไม้และชุมชนบางกะเจ้า ในเดือนมิถุนายน
โครงการต่างประเทศ
 โครงการ PTTEP-LKC เป็นโครงการคลินิกให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ.
และ Dompet Dhuafa องค์กรที่ไม่แสวงหาก้าไรที่ท้างานด้านสังคมระดับชันน้าของประเทศอินโดนีเซีย โดยการตัง
คลินิกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขขันพืนฐานกับประชาชนชาวอินโดนีเซียซึ่งอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน Rorotan บริเวณจาการ์ต้าเหนือซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ในเดือนเมษายน 2558
ได้มีพิธีเปิดคลินิกอย่างเป็นทางการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and
Environment Management System – SSHE MS) ในการด้าเนินงานของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในปี 2558
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีก ารบาดเจ็บ จนถึงขั นหยุด งาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.13 และอัต ราการเกิด อุบัติเ หตุที่มีการบาดเจ็บ
ทังหมด (TRIR) เท่ากับ 1.11 ซึ่งทัง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้ามันและ
ก๊าซนานาชาติ หรือ IOGP
นอกจากนี ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมของบริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 โดยในปี 2558 ปตท.สผ. สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี 2555

ห น้ า ที่ | 18

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2558
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจ ปี 2559
ส้าหรับแนวโน้มราคาน้ามันดิบซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ปตท.สผ. มองว่า ราคาน้ามันดิบ
ในปี 2559 จะยังคงอยู่ในระดับต่้าในช่วงครึ่งปีแรก จากภาวะอุปทานน้ามันดิบล้นตลาดอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากกลุ่มโอเปกที่ยังคงนโยบายเพิ่ม
ก้าลังการผลิตเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ประกอบกับการที่อิหร่านเตรียมเพิ่มการส่งออกน้ามันดิบประมาณ 0.5 – 0.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน
หลังยกเลิกมาตรการคว่้า บาตร ประกอบกับจะยังคงมีผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจของจีนที่อาจจะซบเซากว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี แต่
ราคาน้ามันดิบมีโอกาสปรับตัวสูงขึนในช่วงครึ่งปีหลัง ตามแนวโน้มอุปทานนา้ มันส่วนเกินในตลาดโลกทีล่ ดลง จากก้าลังการผลิตที่คาดว่าจะปรับตัว
ลงจากประเทศนอกกลุ่มโอเปก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการปรับลดหรือชะลอการลงทุนอย่างต่อเนื่องตังแต่ปี 2558 ตามราคาน้ามันที่ลดลง
ซึ่งจะมีผลให้ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน
ในด้านเศรษฐกิจ ธนาคารโลกได้ปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2559 ที่คาดการณ์ไว้ จากร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 2.9 ใน
เดือนมกราคม เนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (กลุ่ม BRICS)
อันได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ ส้าหรับประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยส้าหรับ ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.5 จากการใช้จ่ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะเพิ่มขึนและ
การท่องเที่ยวมีแนวโน้ม ที่จะขยายตัว
ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน คาดการณ์ว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายในปี 2559 โดยผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบในรูปของภาษีเงินได้จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี แต่ ส่วนใหญ่จะไม่มีผล
ต่อกระแสเงินสด ส้าหรับอัตราดอกเบียที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนนัน บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบียของบริษัทอย่างมีสาระส้าคัญ
เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบียของบริษัทเป็นอัตราดอกเบียคงที่ประมาณร้อยละ 80 ของภาระหนีทังหมด
ภายใต้ระดับราคาน้ามันดิบที่ตกต่้า ปตท.สผ. ได้เตรียมแผนรับมือส้าหรับปี 2559 โดย
1. คงนโยบายการใช้อนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน (oil price hedging) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ามันที่ผันผวน
ดังเช่นในปี 2558 ซึ่งบริษัทได้บรรเทาผลกระทบโดยมีก้าไรจาก Oil Price Hedging กว่า 120 ล้านเหรียญ สรอ.
2. ด้าเนินการลดต้นทุนตามแผนงานของโครงการ SAVE to be SAFE อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งหมายรวมถึงการพิจารณาชะลอ
หรือหยุดการลงทุนในโครงการที่ต้นทุนสูง นอกจากนีบริษัทยังคงเน้นในเรื่องของการเจรจาต่อรองสัญญาจ้างอุปกรณ์และบริการใน
ธุรกิจ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างรัดกุม
3. เน้นการบริหารจัดการการผลิต โดยจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างก้าไรและกระแสเงินสดจากการขาย
และไม่ให้มีผลกระทบกับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
4. จัดท้าแผนจ้าลองสถานการณ์ราคาน้ามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ที่ระดับราคาต่างๆ เพื่อจัดเตรียม
แผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม พร้อมทังสร้างความยืดหยุ่นในแผนการลงทุนทังในระยะสันและระยะยาวให้สอดคล้อง
กับราคาน้ามันที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ระดับที่เหมาะสม

5. ให้ความส้าคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนีสินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาพคล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ามันและเศ รษฐกิจที่มีความไม่
แน่นอน รวมทังโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึนได้

ห น้ า ที่ | 19

