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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ราคาน้ามันดิบ
ราคาน้ามันดิบในช่วงต้นของไตรมาส 1 ปี 2559 มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2558 โดยราคาน้ามันดิบดูไบแตะจุดต่้าสุดที่
ประมาณ 23 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในเดือนมกราคม ภายหลังจากที่อิหร่านได้รับการผ่อนคลายมาตรการคว่้าบาตรจากชาติตะวันตกซึ่งเพิ่มความ
กังวลต่อสถานการณ์อุปทานที่ยังคงล้นตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาน้ามันดิบได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยบวกต่างๆ เช่น ความ พยายามของกลุ่มโอเปกและ
กลุ่มนอกโอเปกที่จะร่วมมือกันตรึงก้าลังการผลิต การขยายมาตรการซือสินทรัพย์ทางการเงิน (Quantitative Easing, QE) ของธนาคารกลางยุโรป การ
ประกาศล้มละลายของบริษัทผู้ผลิตน้ามันจากชันหินดินดาน (Shale Oil) ในสหรัฐ อเมริกาหลายแห่ง และการลดลงของจ้านวนแท่นขุดเจาะน้ามันดิบใน
สหรัฐอเมริกามาอยู่ที่ 372 แท่น ซึ่งเป็นระดับต่้าสุดตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบเริ่มปรับตัวสูงขึนในช่วงปลายไตรมาส โดยราคาเฉลี่ย
น้ามันดิบดูไบในไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ที่ 30.42 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 40.71 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน
ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศส้าหรับ 2 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 2.13 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึน
ร้อยละ 2.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน) ส่วนหนึ่งมาจากการที่ราคาพลังงานปรับตัวลดลง และจากสภาพเศรษฐกิจไทย
ที่ก้าลังฟื้นตัว โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเกิดจากการลงทุนจากภาครัฐและการท่องเที่ยว แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ปรับลดตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จากเดิมที่ร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.1 เนื่องจากการส่งออกสินค้าลดลงตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
โดยเฉพาะในเอเชียที่ขยายตัวต่้ากว่าที่คาดการณ์
ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี โดย
ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2559 ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึน ส่ว นหนึ่ง เกิดจากการคงอัตราดอกเบียของสหรัฐ อเมริกา โดยค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ปรับตัวมาอยู่ที่ 35.24 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สินไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ่งแข็งค่าขึนเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สินปี 2558 ที่ 36.09 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าไตรมาส 1 ปี 2559
จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ามันที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่้า โดยในไตรมาส 1
ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,093 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ปรับตัวตามราคา
น้ามันดิบในตลาดโลก โดยราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสนีอยู่ที่ 35.08 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ลดลงประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า ในด้านปริมาณการขาย บริษัทยังคงสามารถด้าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มี ปริมาณการขายเฉลี่ย ส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ที่
329,858 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ลดลงเล็กน้อยจาก 336,363 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันในไตรมาส 4 ปี 2558 เนื่องจากการหยุดการผลิต
ตามแผนเพื่อซ่อมบ้ารุงในบางโครงการ อย่างไรก็ดี ปริมาณการขายดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานของบริษัทซึ่งมีเป้าหมายที่จะรักษาปริมาณการขายให้อยู่ใน
ระดับเดียวกับปี 2558
เพื่อรับมือสถานการณ์ราคาน้ามันที่ตกต่้า ปตท.สผ. ได้ด้าเนินนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานภายใต้โครงการ SAVE to
be SAFE ตังแต่ปลายปี 2557 โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของบริษัทลดลงเป็น 28.57 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบ จาก 35.18 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบในไตรมาส 4 ปี 2558 ซึ่งโดยหลักลดลงจากค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจปิโตรเลียมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทังนีต้นทุนที่ลดลงในไตรมาส 1 เป็นไปตามแผนงานของบริษัทซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนต่อหน่วย
ส้าหรับปี 2559 ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ประมาณ 38.88 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
ต้นทุนการด้าเนินงานที่ลดลงส่งผลให้ก้าไรจากการด้าเนินงานตามปกติในไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ที่ 116 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนียังมีก้าไร
จากรายการที่ไม่ใช่การด้าเนินงานปกติ (Non-Recurring) จ้านวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษี เงินได้ จาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีก้าไรสุทธิ 157 ล้านดอลลาร์ สรอ. ใน
ไตรมาส 1 ปี 2559 เพิ่มขึนจ้านวน 25 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิจ้านวน 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2558
นอกจากนี บริษัทยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์ ณ สินไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 19,795 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีส่วน
ที่เป็นเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน รวมทังสิน 3,702 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีหนีสินระยะยาวที่มีดอกเบียจ้านวน 3,018 ล้านดอลลาร์ สรอ. และยังคงมี
กระแสเงินสดจากการด้าเนินงานเป็นบวกอยู่ถึง 818 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทังนี บริษัทยังคงได้รับการคงอันดับความน่าเชื่อถือ จากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ Moody’s, Japan Credit Rating และ TRIS Rating ในขณะที่บริษัทน้ามันหลายบริษัทได้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ จากผลของราคาน้ามัน
ที่ตกต่้า
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
บทสรุปผูบ้ ริหาร (ต่อ)
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจปี 2559
ส้าหรับแนวโน้มราคาน้ามันดิบซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ปตท.สผ. มองว่า ราคาน้ามันดิบในช่วง
ที่เหลือของปี 2559 จะมีแนวโน้มสูงขึนจากไตรมาสแรก เนื่องจากอุปทานน้ามันจากชันหินดินดาน (Shale Oil) ในสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาปัจจัยพืนฐานของตลาดน้ามันโลก อุปสงค์น้ามันดิบจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ขยายตัวขึน โดย U.S. Energy
Information Administration (EIA) ประเมินว่าความต้องการน้ามันดิบโลกปี 2559 อาจสูงขึนกว่าปี 2558 ประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่มีทัง
ปัจจัยในเชิง บวกและลบที่ค าดว่า จะส่ง ผลต่ ออุป ทานน้ามัน ดิบ โดยปัจจัยสนับสนุ นราคาน้ามั น ได้แก่ ปริมาณการผลิต น้ามั นจากชันหิน ดินดานของ
สหรัฐอเมริกาในปี 2559 ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงกว่า 6 แสนบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตเฉลี่ยในปี 2558 (ข้อมูลจาก International Energy
Agency) เนื่องจากการเริ่มหยุดการผลิตในบางพืนที่จากการที่ราคาน้ามันได้ปรับตัวลงมาต่้ากว่าต้นทุนการผลิต และการปรับลดหรือชะลอการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่ปี 2558 อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยกดดันราคาน้ามันจากการเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ามันดิบของอิหร่าน ซึ่งคาดการณ์ว่าอิหร่านมีศักยภาพ
เพิ่มปริมาณการส่งออกได้ถึง 7 แสนบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
จากภาพรวมอุปสงค์และอุปทานน้ามันดิบข้างต้น ประกอบกับ ปริมาณน้ามันดิบคงคลังทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนของ
มาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ามัน ดิบระหว่างกลุ่มผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ รวมถึงความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่อาจไม่ขยายตัวเท่าที่คาดการณ์
ทังหมดยังคงเป็นปัจจัยส้าคัญกดดันราคาน้ามันดิบให้ปรับตัวสูงขึนเพียงกรอบแคบๆ ในช่วงที่เหลือของปี 2559 ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยทังปี
ของบริษัทที่อิงกับราคาน้ามันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปริมาณการขายของปี 2559 บริษัทยังคงตังเป้าที่จะรักษาปริมาณการขายให้อยู่ในระดับ
เดียวกับปี 2558 ที่ประมาณ 322,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
ส้าหรับอัตราแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินหลายแห่งคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายในปี 2559 อย่างไรก็ดีตลาดเงินยังคงผันผวน ซึ่งเห็นได้จากกรณีที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น
ประกาศนโยบายดอกเบียติดลบและแนวโน้มการลดดอกเบียของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จึงคงต้องติดตามสถานการณ์ตลาดเงินอย่างใกล้ชิด ทังนี ผล
ประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้
ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด ส้าหรับอัตราดอกเบียที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนนัน บริษัทคาดว่าจะไม่
ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี ยของบริษัทอย่างมีสาระส้าคัญ เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบียของบริษัทเป็นอัตราดอกเบียคงที่ มากกว่าร้อยละ 80 ของ
ภาระหนีทังหมด
ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินที่ส้าคัญ
ไตรมาส 4
2558
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)

รายได้รวม
รายได้จากการขาย
EBITDA
ก้าไรส้าหรับงวด
ก้าไรต่อหุ้น (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
ก้าไรจากการด้าเนินงานตามปกติ
ก้าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด้าเนินงานปกติ

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 1
2558
(ปรับปรุงใหม่)

1,337
1,213
809
132
0.02
13
119

1,093
1,053
789
157
0.04
116
41

1,453
1,392
1,084
264
0.07
248
16

%
เพิม่ (ลด)
YoY
(25)
(24)
(27)
(41)
(42)
(53)
>100

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
(18)
(13)
(2)
19
90
>100
(66)
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
ผลการด้าเนินงาน
ปริมาณการขายเฉลีย่

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ตามส่วนภูมภิ าค

ตามชนิดปิโตรเลียม
336,363

329,858

315,851

105,280

104,131

94,160

231,083

225,727

221,691

ไตรมาส 4
2558

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 1
2558

ราคาขายเฉลีย่ และนา้ มันดิบดูไบ

น้ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ
ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

ไตรมาส 4
2558

ไตรมาส 1
2559

(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)

ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบ (/BBL)

336,363

329,858

315,851

62,294

55,121

61,205

247,647

247,248

234,839

ไตรมาส 4
2558

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 1
2558

ไตรมาส 1
2558
(ปรับปรุงใหม่)

39.18
40.71

35.08
30.42

48.95
51.89

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 1
2558

%
เพิม่ (ลด)
YoY
(28)
(41)

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
(10)
(25)

%
เพิม่ (ลด)
YoY
(21)
19
>(100)
>(100)
20
>100
>(100)
>100
(52)
>(100)
(41)

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
>100
>100
(20)
>(100)
2
>100
50
>100
(26)
>(100)
19

ตารางสรุปผลการผลการด้าเนินงานรวมจ้าแนกตามส่วนงาน
ก้าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ไตรมาส 4
2558

(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)

ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
ส้านักงานใหญ่และอื่นๆ
รวม

(ปรับปรุงใหม่)

17
68
(51)
20
(49)
(16)
(6)
70
45
132

129
190
(61)
(13)
(48)
1
(3)
2
52
(24)
157

164
160
4
70
(60)
(4)
(1)
(1)
109
(9)
264

ห น้ า ที่ | 3

บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
ผลการด้าเนินงาน (ต่อ)
ผลการด้าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2559 มีก้าไรสุทธิจ้านวน 157 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 107 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ้านวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายลดลง
จ้านวน 339 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 35.08 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (ส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2558:
48.95 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึนเป็น 329,858 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับไตรมาส 1
ปี 2558: 315,851 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายลดลงจ้านวน 210 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก
การปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน
ก้าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด้าเนินงานปกติส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจ้านวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 25 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก
ไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มีจ้านวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากประโยชน์ทางภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ค้านวณ
จากผลก้าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากร รวมทังก้าไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศที่มีจ้านวนเพิ่มขึน จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงิ นสกุลดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1 ปี 2559 มีการ
รับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ในขณะที่รับรู้ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินในไตรมาส 1 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีก้าไรสุทธิ 157 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 107 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิ
ส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ้านวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการด้าเนินงานที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจท่อขนส่งก๊าซที่ลดลงจ้านวน 57 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 52 และธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลงจ้านวน 35 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 21
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 190 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึนจ้านวน 30 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกั บ
ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จ้านวน 160 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายที่ลดลงโดยหลัก
จากโครงการคอนแทร็ค 4 ที่มีการปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายลดลง เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยลดลง
 ต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้า นวน 61 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจ้านวน 4 ล้านดอลลาร์
สรอ. สาเหตุหลักมาจากผลการด้าเนินงานที่ปรับตัวลดลงของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น สุทธิกับขาดทุนที่ลดลงของส่วนงานออสเตรเลีย
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. ใบขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2558 มีก้าไร
สุทธิจ้านวน 70 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายลดลง เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยลดลง อย่างไรก็ตามค่าเสื่อมราคาลดลง
โดยหลักจากโครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการซอติก้าที่มีการปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึนและปริมาณการผลิตที่ลดลง
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานออสเตรเลียส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 48 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 12 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับ ไตรมาส 1 ปี 2558 จ้านวน 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและ
ค่าตัดจ้าหน่ายที่ลดลงจากการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในไตรมาส 3 ปี 2558
ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ
ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 52 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 57 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงตามราคาขายก๊าซที่ลดลง
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
ผลการด้าเนินงาน (ต่อ)
ผลการด้าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558
ผลการด้าเนินงานรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2559 มีก้าไรสุทธิ 157 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึนจ้านวน 25 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและ
ค่าตัดจ้าหน่ายที่ลดลงจ้านวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายลดลงจ้านวน 160
ล้านดอลลาร์ สรอ. จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 35.08 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558: 39.18 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) และปริมาณการขายเฉลี่ยส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ลดลงเป็น 329,858 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับไตรมาส 4
ปี 2558: 336,363 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
ก้าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด้าเนินงานปกติส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ้านวน 78 ล้านดอลลาร์ สรอ.จาก
ไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีจ้านวน 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน ในไตรมาส 1 ปี 2559 ส่วนใหญ่มาจาก
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ในขณะที่รับรู้ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินในไตรมาส 4 ปี 2558 อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ทางภาษีเงินได้จากผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ค้านวณจากผลก้าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวล
รัษฎากรมีจ้านวนเพิ่มขึน จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
ผลการด้าเนินงานจ้าแนกตามส่วนงาน
ส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีก้าไรสุทธิ 157 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึนจ้านวน 25 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิ
ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึนจ้านวน 112 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆ มีผลการด้าเนินงานปรับตัวลดลงจ้านวน 69 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
ส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
ก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 190 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึนจ้านวน 122 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่ายลดลงจาก
การปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึนโดยหลักจากโครงการอาทิตย์ และโครงการพืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
 ต่างประเทศ
ขาดทุน สุทธิส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 61 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึนจ้านวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 20 เมื่อ
เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ้านวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ ส่วนใหญ่เป็นผลจากผลการด้าเนินงานที่ปรับตัวลดลงของส่วนงาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น สุทธิกับผลการด้าเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึนของส่วนงานอเมริกา
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558 มี
ก้าไรสุทธิจ้านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากผลการด้าเนินงานที่ปรับตัวลดลงจากภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึนจากการรับรู้ภาษีเงินได้ของโครงการ
ยาดานาและโครงการเยตากุน รวมทังมีการรับรู้เครดิตภาษีจากการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลพม่าในไตรมาส 1 ปี 2559 น้อยกว่าไตรมาส 4 ปี 2558
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจลดลง เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2559 ไม่มีการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558
มีการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจในโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และ อีพี 2
ก้าไรสุทธิของส่วนงานอเมริกาส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 16
ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากผลการด้าเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2558 มีการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจในโครงการบราซิล
บีเอ็ม อีเอส 23 ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2559 ไม่มีการตัดจ้าหน่ายหลุมส้ารวจ
ส้านักงานใหญ่และอื่นๆ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับส้านักงานใหญ่และอื่นๆ ส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จ้านวน 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558 มีก้าไรสุทธิ
จ้านวน 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากผลการด้าเนินงานที่ปรับตัวลดลงจากการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินในไตรมาส 1 ปี 2559 โดย
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ในขณะที่รับรู้ก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินในไตรมาส 4 ปี 2558 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของส้านักงานใหญ่มีจ้านวนลดลง
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
ผลการด้าเนินงาน (ต่อ)
ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

19,642
สินทรัพย์หมุนเวียน

4,701

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14,941

19,795
1,408
6,906

11,328

ณ วั15
นทีA่ 31 ธันวาคม
2558
YE
YE 15
LE

4,922
14,873

1,661
6,848

หนีสินหมุนเวียน

11,286

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินไม่หมุนเวียน

ณ 16
วันทีA่ 31 มีนาคม
Q1
Q1 2559
16 LE

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิน 19,795 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 697,572 ล้านบาท) เพิ่มขึน
153 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ้านวน 19,642 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 708,864 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด ลู กหนีบริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจ้านวนเพิ่มขึน 221
ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสันเพิ่มขึน 442 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่
ลูกหนีบริษัทใหญ่และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 114 ล้านดอลลาร์ สรอ.และ 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามล้าดับ
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้บัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ และค่าความนิยม โดยมีจ้านวนลดลง 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเป็นผลของการตัดค่า
เสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจ้าหน่าย แม้ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
หนีสิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนีสินรวมทังสิน 8,509 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 299,857 ล้านบาท) โดยมีหนีสินที่มี
ดอกเบียจ้านวน 3,018 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหนีสินเพิ่มขึนจ้านวน 195 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ้านวน 8,314
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 300,053 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1) หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินปันผลค้างจ่ายและภาษีเงินได้ค้างจ่าย โดยมีจ้านวนเพิ่มขึน 253
ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลค้างจ่ายส้าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 จ้านวน 226 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีการจ่าย
ในเดือนเมษายน 2559
(2) หนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและประมาณการหนีสินค่ารือ
ถอนอุปกรณ์การผลิต โดยมีจ้านวนลดลง 58 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
โครงสร้างเงินทุนบริษัท
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยส่วนทุนจ้านวน 11,286 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีสินรวมจ้านวน 8,509 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งเป็นหนีสินที่มีดอกเบียจ้านวน 3,018 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.42 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลี่ย 8.54 ปี ทังนี หนีสินที่มีดอกเบีย
ของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 ส้าหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบียคงที่ต่ออัตราดอกเบียลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 82 ต่อ 18
ในไตรมาส 1 ปี 2559 ปตท.สผ.ไม่มีการด้าเนินกิจกรรมด้านการเงินที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนบริษัท
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
ผลการด้าเนินงาน (ต่อ)
กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่งทีม่ าของเงินทุน

แหล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุน

818
รับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

376

818

Sourceงวดสามเดือน ปี 2559

21

จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน

355

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์

Use

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงินลงทุนระยะสัน ซึ่งเป็นเงินฝากประจ้าธนาคาร
ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจ้านวน 3,702 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 442 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 3,260 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งทีม่ าของเงินทุนจ้านวน 818 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน ซึ่งเป็นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้
จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายส้าหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้
แหล่งใช้ไปของเงินทุนจ้านวน 376 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการอาทิตย์ โครงการซอติก้าและโครงการเอส 1 และเงินสดใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การจ่ายดอกเบียและต้นทุนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ า้ คัญ
ไตรมาส 4
2558

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 1
2558
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราก้าไรสุทธิ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีสินต่อ EBITDA
หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราก้าไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA

=
=
=
=
=

65.47
(7.15)
(14.95)

73.73
(8.04)
(17.96)

75.95
4.62
7.45

0.27
0.78

0.27
0.85

0.33
0.83

อัตราส่วนก้าไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ
ก้าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน
ก้าไรสุทธิต่อรายได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน
หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุน้ รวม
หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อก้าไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
ความคืบหน้าโครงการทีส่ ้าคัญ

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แอฟริกาและตะวันออกกลาง

ออสตราเลเชีย

ส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 ปตท.สผ. มีโครงการและด้าเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทังสินจ้านวน 38 โครงการ ใน 11
ประเทศ อันมีรายละเอียดที่ส้าคัญ ดังนี
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจ้านวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ดา้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทังในอ่าวไทยและบนบก
โดยในไตรมาสนี โครงการผลิตสามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทร็ค 4
โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 247,248 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75
ของปริมาณการขายทังหมด
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 13 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ
55,121 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณการขายทังหมด
ส้าหรับโครงการที่ด้าเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมในโครงการที่ส้าคัญ อาทิ โครงการซอติก้า ตังอยู่นอก
ชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ โครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ปี 2559 โครงการมีปริมาณ
การขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรวมลดลงอยู่ที่ประมาณ 276 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 42,123 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) เป็นผลมาจากการหยุด
การผลิตเพื่อท้างานซ่อมบ้ารุงประจ้าปีตามแผน นอกจากนี เพื่อรักษาระดับการผลิต โครงการได้ด้าเนินการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเ ฟส 1B โดยได้ท้าการ
ติดตังแล้วเสร็จจ้านวน 4 แท่น และอยู่ระหว่างการเตรียมหลุมผลิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ในไตรมาส 2 ปี 2559 โครงการเวียดนาม 16-1 ตังอยู่นอก
ชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 โครงการมีปริมาณการขายน้ามันดิบเฉลี่ย 27,275 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณ
การขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 3,872 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
ส้าหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญ ดังนี โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 ตังอยู่
นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมทังประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ และศักยภาพ
ปิโตรเลียมในพืนที่ที่เหลืออยู่ โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็นโครงการบนบก ตังอยู่ในพืนที่บริเวณ Central Myanmar Basin ของเมียนมาร์
ในเดือนมกราคม 2559 รัฐ บาลเมียนมาร์ได้อนุมัติการขยายเวลาส้ารวจปิโตรเลียมออกไปอีก 1.5 ปี (ถึง เดือนสิง หาคม 2560) เพื่อศึกษาโครงสร าง
ธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหลงกักเก็บต่อไป โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ ใน ไตรมาส 1 ปี 2559
โครงการได้เสร็จสินการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยการส้ารวจแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด้าเนินการประมวลผลข้อมูล
เพื่อศึกษาโครงสรางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหลงกักเก็บต่อไป โครงการเมียนมาร์เอ็มดี-7 และ เอ็มดี-8 ตังอยู ในทะเลลึก อาวเมาะตะมะของ
เมียนมาร์ รัฐบาลเมียนมาร์ได้อนุมัติการขยายเวลาการศึกษาปิโตรเลียมของแปลงสัมปทาน เอ็มดี-7 ออกไปอีก 2 ปี (พฤษภาคม 2559 ถึง พฤษภาคม
2561) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2559 ก่อนจะด้าเนินการประมวลผล
ข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสรางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหลงกักเก็บ โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 ตังอยู่ในพืนที่บริเวณ Central Myanmar Basin
ของเมียนมาร์ ในไตรมาส 1 ปี 2559 โครงการอยูระหวางการเตรียมการด้าเนินการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยจะเริ่มด้าเนินการส้ารวจ
ในชวงไตรมาส 4 ปี 2559
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
ความคืบหน้าโครงการทีส่ ้าคัญ (ต่อ)
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 3 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในประเทศแคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)
โดย โครงการทังสามอยู่ระหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ส้าหรับ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งตังอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้า ประเทศ
แคนาดา โครงการได้ด้าเนินการยื่นขออนุมัติพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาลอัลเบอร์ต้า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคา
น้ามันที่ลดลง โครงการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการด้าเนินงานในอนาคต โดยจะเน้นการศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
ส้าหรับในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) มี 2 โครงการ คือ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างด้าเนินการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2559 และ
โครงการบราซิล บีเ อ็ม อีเ อส 23 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่ง ทางตะวันออกของบราซิล ขณะนี ก้าลัง อยู่ในระหว่างศึกษาศักยภาพ
ปิโตรเลียมเพื่อการพัฒนาต่อไป
โครงการในออสตราเลเชีย
สัมปทาน

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตังอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย 12 แปลง

ส้าหรับแหล่งที่ดา้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา ในไตรมาส 1 ปี 2559 มีก้าลังการผลิตอยู่ที่ 18,146 บาร์เรลต่อวัน
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้านวน 5 โครงการ ซึ่ง ตังอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐเคนยา (เคนยา)
ส้าหรับโครงการทีด่ า้ เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้เริ่มด้าเนินการผลิตน้ามันดิบจาก โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึง่
ตังอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยได้มีการจ้าหน่ายน้ามันดิบครังแรกตังแต่ปลายปี 2558 โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 โครงการมีปริมาณการผลิต
เฉลี่ยประมาณ 15,165 บาร์เรลต่อวัน
ส้าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการส้ารวจใน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่ง
ตังอยู่บนบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยในไตรมาส 1 ของปี 2559 โครงการได้เสร็จสินการเจาะหลุมส้า รวจและประเมินผลแล้วจ้านวน 6 หลุม
ตามแผนการเจาะซึ่งด้าเนินการมาตังแต่ปี 2558 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติมอีก 1 หลุม ซึ่งจะเป็นหลุมสุดท้ายของระยะเวลา
การส้ารวจทังหมด โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตังอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก ปัจจุบันโครงการ
อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงิน รวมถึง การเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ เช่น สัญญาซือขาย LNG
ระยะยาว เป็นต้น

ห น้ า ที่ | 9

บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
การบริหารการลงทุนและต้นทุน
ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการบริหารการลงทุนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสมทังในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการและการ
บริหารความเสี่ยง อีกทังยังสามารถด้าเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่้าเสมอ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึน เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน โดยบริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรั บ
แผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะราคาน้ามันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทังมีการทบทวนกลุ่มประเทศเป้าหมาย (Focused countries) ในการขยายการลงทุน โดย
จัดกลุ่มประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตังไว้ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ศักยภาพทางปิโตรเลียม
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทังด้านการเมืองและการด้าเนินธุรกิจ รวมทังความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในไตรมาส 1 ของปี 2559 ปตท.สผ. ได้มีการบริหารการลงทุนที่ส้าคัญ ได้แก่ การได้รับอนุมัติการคืนสิทธิการลงทุนในโครงการส้ารวจโมซัมบิก
โรวูมา ออนชอร์ จากรัฐบาลโมซัมบิก และการแจ้งขอคืนสิทธิในแปลงสัมปทานส้ารวจจ้านวน 2 แปลงภายใต้โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ปัจจุบันอยู่
ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาล
นอกจากนี บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือ กพัฒนาโครงการที่มี การค้น พบปิโตรเลียมแล้ว พร้อมทังมองหาโอกาสในการเข้า ซือกิจ การเพิ่ ม เติ ม
โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในช่วงการผลิต หรือช่วงการพัฒนาซึ่งใกล้จะเริ่มผลิต
ด้านการบริหารต้นทุน (Cost Management)
ปตท.สผ. มีการปรับแผนการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ SAVE to be SAFE เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะราคาน้ามันที่ตกต่้า โดยมี
แนวทางคือ 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 เลื่อนการลงทุนในโครงการที่มีค วามเสี่ยงออกไปก่อน โดยจัดอันดับความส้าคัญของการใช้เงินลงทุน และเลือกลงทุนเฉพาะใน
โครงการที่มีความคุ้มค่าในภาวะราคาน้ามันที่ตกต่้า เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์น้ามันที่เกิดขึน
โดยในปี 2559 ปตท.สผ. มีแผนจะลดงบประมาณลงทุนและรายจ่ายลงไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตาม การปรับลด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ปิโตรเลียมของประเทศ อีกทัง ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอน ามัย และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ ปตท.สผ. ให้ความส้าคัญอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี บริษัทได้ตังเป้าลดต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ส้าหรับปี 2559 ลงอย่างน้อย
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 38.88 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
แผนการลดงบประมาณลงทุนและรายจ่ายส้าหรับปี 2559
(หน่วย: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
เงินลงทุน

3.4

รายจ่ายด้าเนินงาน

ตังเป้าลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 10

1.3

2.1

2558
2015

2559
2016

ห น้ า ที่ | 10

บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในไตรมาส 1 ของปี 2559 ปตท.สผ. ได้สานต่อเจตนารมณ์ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทังในประเทศไทยและระดับสากล โดยได้เข้าร่วมท้า
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Global Compact (UNGC) เป็นปีที่ 5 ภายใต้หลักสากล 10 ประการเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง
ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labor) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ซึ่งผลจากการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับที่ระดับสูงสุด (UNGC Advanced Level) รวมทังมุ่งมั่นในการด้าเนินธุรกิจ
ตามวิสัยทัศน์เพื่อเป็นบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมชันน้าในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว พัฒนาองค์กรไปสู่เป้ าหมายและสร้างการ
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน บริษัทได้ก้าหนดกลยุทธ์ ทิศทางการด้าเนินงาน และแผนงานเชิงรุกทังในระยะสันและระยะยาวภายใต้ปรัชญาหลัก 3 ด้าน คือ
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการด้าเนินงานที่ส้าคัญในไตรมาส 1 ของ ปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี
ด้านธุรกิจ
ปตท.สผ. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี E&P (Subsurface and Well Engineering) เน้นการพัฒนาก้าลังคน
องค์ความรู้ และโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่ งหมายหลักที่
ส้าคัญ 3 ด้าน คือ 1) เพิ่มความส้าเร็จของการส้ารวจปิโตรเลียม โดยมีการจัดตัง Dedicated Processing Center (DPC) เพื่อประมวลผลภาพชันหินใต้ดิน
ได้อย่างแม่นย้าส้าหรับการส้ารวจและขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมทังในและต่างประเทศ 2) เพิ่มก้าลังการผลิตปิโตรเลียมในแหล่งผลิตเดิม โดยการท้า Prototype
Testing ด้ว ยเทคนิค Electromagnetic เพื่อช่ว ยติดตามลักษณะการไหลของน้า และ Hydrocarbon จากแหล่ง กักเก็บปิโตรเลียมถึง หลุม ผลิต และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการการท้า Water-flood ซึ่งจะช่วยเพิ่มก้าลังการผลิต รวมทังการศึกษาเทคนิคการใช้ Chemical เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้า
Enhance Oil Recovery (EOR) และ 3) การด้าเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์ Prototype ก้าจัดสารปรอทออกจากระบบท่อส่ง
ก๊าซและคอนเดนเสทในอ่าวไทย เพื่อการท้า Decommissioning ในอนาคต และพัฒนากระบวนการชะล้างของเสียจากการขุดเจาะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ก้าจัดและรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพืนฐาน การศึกษ า
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและกีฬา บริษัทได้ด้าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง มีการ
ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้ามาปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในพืนที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
ในระยะยาวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ส้าคัญในไตรมาส 1 ปี 2559 มีดังนี
 โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฯ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกใ นการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยมีเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการกว่า 265 คนจาก 44 โรงเรียนใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ
 โครงการ ปตท.สผ. รักสุขภาพ ปตท.สผ. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านและ
กรรมการชุมชน จัดโครงการ ปตท.สผ. รักสุขภาพ ในพืนที่ต้าบลหัวเขา อ้าเภอสิงหนคร จังวัดสงขลา จัดกิจกรรมตรวจและให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการ
จัดท้ารายงายสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง
 โครงการเพชรเอส 1 โดย ปตท.สผ. จัดโครงการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่อง) ปีละ 10 ทุน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
เรียนดี แต่มีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญาตรี
ด้านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
Management System – SSHE MS) ในการด้าเนินงานของบริษัทโดยมุ่ง เน้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด (TRIR) เท่ากับ 0.50 และไม่มีอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุดงาน (LTIF) ซึ่งทัง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่า
ค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ (The International Association of Oil & Gas Producers - IOGP)
นอกจากนี ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 โดยในไตรมาส 1 ปี 2559 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2555
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2559
กลยุทธ์ของบริษทั ภายใต้สถานการณ์ราคานา้ มันปัจจุบนั
ปตท.สผ. ได้ปรับแผนกลยุทธ์ปี 2559 เพื่อรองรับสถานการณ์ราคาน้ามันตามแนวทาง “RESET REFOCUS RENEW”
RESET ปรับฐานต้นทุน เพื่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน
•
•
•

สร้าง DNA ของพนักงานทุกคนให้มีจิตส้านึกในเรื่องต้นทุน
ปรับปรุงกระบวนการท้างาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้กับบริษัทชันน้าใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
รักษาระดับการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

REFOCUS เน้นแผนการลงทุนในพืนที่ที่เชี่ยวชาญ
•
•
•
•

เพิ่มการลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีความช้านาญ มีต้นทุนและความเสี่ยงต่้า
ลดสัดส่วนการลงทุนในแหล่งที่มีความเสี่ยงสูง
เร่งพัฒนาโครงการในต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น Mozambique LNG เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนจากการลงทุน
สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์กับรัฐบาลประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในอนาคต เช่น การลงทุนในตะวันออกกลาง

RENEW ปรับกลยุทธ์รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
•
•
•
•

สร้างพลังร่วมกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึนของประเทศในอนาคต
ศึกษาโอกาสการลงทุนในพืนที่ใหม่ที่มีต้นทุนต่้า เช่น US Shale Plays
เพิ่มพันธมิตรด้านการลงทุนในธุรกิจ E&P เพื่อสร้างพลังร่วม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัท

ในด้านการเงิน ปตท.สผ. ให้ค วามส้าคัญกับประสิทธิภาพในการบริห ารจัด การทางการเงิน โดยมุ่ง เน้นโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ ง
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาพคล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ามันและเศรษฐกิจที่มีคว ามไม่แน่นอน
รวมทังโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึนได้ นอกจากนียังมีการจัดท้าแผนจ้าลองสถานการณ์ราคาน้ามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ที่ระดับต่างๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม

ห น้ า ที่ | 12

