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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
บทสรุปผูบ้ ริหำร
รำคำนำมันดิบ
รำคำนำมันดิบในไตรมำส 2 ปี 2559 ได้ปรับตัวเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่องจำกไตรมำสก่อน โดยได้รับแรงผลักดันจำกอุปทำนที่ลดลงซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผลจำกปริมำณผลิตนำมันในประเทศสหรัฐอเมริกำที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เหตุกำรณ์ไฟไหม้ป่ำในประเทศแคนำดำซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรผลิตนำมันจำกแหล่ง
ทรำยนำมัน (Oil Sands) รวมถึงควำมไม่สงบในประเทศไนจีเรียและลิเบีย ส่งผลให้รำคำนำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึนจนแตะระดับ สูงสุดของครึ่งปีแรกปี 2559
ในช่วงต้นเดือนมิถุนำยน อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัจจัยที่กดดันรำคำนำมันดิบอยู่ อำทิเ ช่น ประเทศอิหร่ำนที่ยังคงเพิ่มกำลังกำรผลิตนำมันดิบอย่ำงต่อเนื่อง และ
กำรที่สหรำชอำณำจักรได้มีกำรลงประชำมติออกจำกสหภำพยุโรป (Brexit) ซึ่งอำจส่งผลต่อแนวโน้มกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกและควำมต้องกำรใช้
นำมันในอนำคต รวมถึงกำรที่กลุ่มผู้ผลิตนำมันรำยใหญ่ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปถึงควำมร่วมมือในกำรตรึงกำลังกำรผลิต โดยปัจจัยเหล่ำนี ส่งผลให้รำคำ
นำมันดิบเริ่มปรับตัวลดลงและมีควำมผันผวนในช่วงปลำยไตรมำส 2 โดยรำคำเฉลี่ยนำมันดิบดูไบในไตรมำส 2 ปี 2559 อยู่ที่ 43.18 ดอลลำร์ สรอ. ต่อ
บำร์เรล ปรับขึนจำกไตรมำสก่อนหน้ำที่ 30.42 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรล
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนในประเทศ และอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนภำยในประเทศสำหรับ 5 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 2.16 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึนร้อยละ 2.7
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลกระทรวงพลังงำน) ส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่รำคำพลังงำนปรับตัวลดลง และจำกสภำพเศรษฐกิจไทยที่กำลัง
ฟื้นตัว โดยอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเกิดจำกกำรลงทุนจำกภำครัฐและมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทังจำกกำรท่องเที่ยว ทังนีธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยได้คงตัวเลขกำรขยำยตัวเศรษฐกิจไทยในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.1 โดยคำดกำรณ์ว่ำเหตุกำรณ์ Brexit จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและกำรใช้
พลังงำนของประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมผลกระทบด้ำนลบของ Brexit จำกกำรปรับแผนกำรค้ำและกำรลงทุนของธุรกิจเอกชนในสหรำชอำณำจักรและสหภำพยุโรป
ตลอดจนควำมกังวลจำกกระแสกำรแยกตัวออกจำกสหภำพยุโรปของประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม อำจก่อให้เกิดควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในอนำคต
ในส่วนของอัต รำแลกเปลี่ยนเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สรอ. ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำร
ของ ปตท.สผ. ส่ว นใหญ่ในรูปภำษีเงิน ได้ที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของสกุลเงินที่ใช้ในกำรยื่นภำษีกับสกุลเงินที่ใช้ในกำรบันทึกบัญชี ตำมมำตรฐำนบัญ ชี
โดยค่ำเงินบำทได้แข็งค่ำขึนเล็กน้อยเป็น 35.18 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. ณ สินไตรมำส 2 ปี 2559 เมื่อเที่ยบกับ 35.24 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. ณ สินไตรมำส 1 ปี
2559 สำเหตุเกิดจำกกำรคงอัต รำดอกเบียของสหรัฐ อเมริกำในเดือนมิถุนำยนและกำรคำดกำรณ์ว่ำธนำคำรกลำงสหรัฐ อเมริกำจะชะลอกำรปรับขึน
อัตรำดอกเบียนโยบำยในช่วงครึ่งหลังของปีนีและในช่วงปีหน้ำ
สรุปผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 2 ปี 2559
ผลประกอบกำรของ ปตท.สผ. ยังคงได้รับแรงกดดันจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นผลจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติที่
ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมรำคำนำมันดิบที่ตกต่ำในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้เน้นบริหำรจัดกำรปัจจัยที่อยู่ในควำมควบคุมโดย
สำมำรถดำเนินกำรผลิตและบริหำรจัดกำรต้นทุนได้ตำมแผนงำน พร้อมทังรักษำระดับกำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ (Recurring Net Profit) ในไตรมำส 2
ปี 2559 อยู่ที่ 154 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
โดยในไตรมำส 2 ปี 2559 บริษั ท มีรำยได้รวม 1,110 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่ ม ขึนจำกไตรมำสก่ อ นหน้ ำ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เป็ น ผลจำกรำคำขำย
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึนเล็กน้อยตำมรำคำนำมันดิบในตลำดโลก โดยรำคำขำยเฉลี่ยในไตรมำสนีอยู่ที่ 36.62 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำ
นำมันดิบ เพิ่มขึนประมำณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ ในด้ำนปริมำณกำรขำย บริษัทยังคงสำมำรถดำเนินกำรผลิตได้ตำมแผน โดยมีปริมำณกำร
ขำยเฉลี่ยสำหรับไตรมำส 2 ปี 2559 อยู่ที่ 320,657 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน ลดลงจำก 329,858 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวันในไตรมำส 1 ปี 2559
อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรขำยดังกล่ำวเป็นไปตำมแผนงำนของบริษัทซึ่งมีเป้ำหมำยที่จะรักษำปริมำณกำรขำยปี 2559 ให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2558
เพื่อรับมือสถำนกำรณ์รำคำขำยผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำ ปตท.สผ. ได้ดำเนินนโยบำยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
SAVE to be SAFE ตังแต่ปลำยปี 2557 โดยในไตรมำส 2 ปี 2559 ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของบริษัทอยู่ที่ 30.30 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำ
นำมันดิบ เพิ่มขึนจำก 28.57 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบในไตรมำส 1 ปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึนจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนและกำรซ่อม
บำรุงตำมแผนงำนที่เพิ่มขึน ทังนีต้นทุนต่อหน่วยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 (อยู่ที่ 29.42 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ ) ได้ปรับลดลง
ประมำณร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยในปี 2558 ซึ่งลดลงได้มำกกว่ำเป้ำหมำยกำรลดต้นทุนที่ตังไว้เดิมที่ร้อยละ 10
จำกควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องของบริษัทในกำรลดต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนส่งผลให้กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
(Recurring Net Profit) ในไตรมำส 2 ปี 2559 อยู่ที่ 154 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และมีอัตรำกำไรก่อนดอกเบีย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA Margin) อยู่ที่
ร้อยละ 72 อย่ำงไรก็ดี บริษัทบันทึกขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติ (Non-Recurring) จำนวน 79 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
รับรูข้ ำดทุนจำกกำรประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมันที่ยังไม่เกิดขึนจริงและไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท โดยกำรรับรู้กำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึนจริงของ
สัญญำประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมันเหล่ำนีจะเกิดขึนตำมรำคำนำมัน ณ วันที่สัญญำดังกล่ำวครบกำหนดในไตรมำสที่ 3 และ 4 ของปี 2559 ผลขำดทุนจำก
รำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติดังกล่ำวเป็นผลให้ ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิ 75 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในไตรมำส 2 ปี 2559
นอกจำกนี บริษัทยังคงรักษำสถำนะกำรเงินที่แข็ งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์ ณ สินไตรมำส 2 ปี 2559 จำนวน 19,025 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยมีส่วน
ที่เป็นเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน รวมทังสิน 3,205 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในขณะที่มีหนีสินระยะยำวที่มีดอกเบียจำนวน 2,844 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และยังคงมี
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเป็นบวกอยู่ถึง 1,038 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
บทสรุปผูบ้ ริหำร (ต่อ)
แนวโน้มภำพรวมธุรกิจปี 2559
สำหรับแนวโน้มรำคำนำมันดิบซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท ปตท.สผ. มองว่ำ รำคำนำมันดิบในช่วงครึ่ ง
หลั ง ของปี 2559 มี แนวโน้ ม สู ง ขึ นจำกครึ่ ง ปี แรก โดยมี ปั จ จั ย เชิ ง บวกที่ ส นั บ สนุ น ได้ แก่ ปริ ม ำณกำรผลิ ต น ำมั น จำกชั นหิ น ดิ น ดำน (Shale Oil) ของ
สหรัฐอเมริกำที่คำดว่ำจะปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดย U.S. Energy Information Administration (EIA) ประมำณกำรว่ำ กำรผลิตของสหรัฐอเมริกำใน
ครึ่งปีหลังของปี 2559 มีแนวโน้มลดลงกว่ำ 0.72 ล้ำนบำร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับปริมำณกำรผลิตเฉลี่ยในครึ่งปีแรก อันเป็นผลจำกกำรหยุดผลิตในแหล่งที่
ขำดทุน และกำรปรับลดหรือชะลอกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องตังแต่ปี 2558 และปัจจัยสนับสนุนอีกปัจจัยหนึ่งคือสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในประเทศไนจีเรียจำก
กลุ่มผู้ก่อกำรร้ำย นอกจำกนี อุปสงค์นำมันดิบมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมสภำพเศรษฐกิจของโลกที่ขยำยตัวขึน อีกทัง EIA ประเมินว่ำควำมต้องกำร
นำมันดิบโลกในปี 2559 จะสูงขึนจำกปี 2558 ประมำณ 1.4 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยที่กดดันรำคำนำมันจำกปริ มำณกำรผลิตของกลุ่ม
โอเปกที่ยังอยู่ในระดับสูงและกำรผลิตทรำยนำมันของประเทศแคนำดำที่คำดว่ำจะกลับมำสู่ระดับปกติภำยหลังเหตุกำรณ์ไฟไหม้ป่ำคลี่คลำย
จำกภำพรวมอุปสงค์และอุปทำนนำมันดิบข้ำงต้น ประกอบกับ ปริมำณนำมันดิบคงคลังทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และควำมไม่แน่ นอนของ
มำตรกำรในกำรรักษำเสถียรภำพรำคำนำมันดิบระหว่ำงกลุ่มผู้ผลิตนำมันรำยใหญ่ รวมถึงควำมเสี่ยงจำกเศรษฐกิจโลกที่อำจไม่ขยำยตัวเท่ำที่ คำดกำรณ์
ทังหมดยังคงเป็นปัจจัยสำคัญกดดันรำคำนำมันดิบให้ปรับตัวสูงขึนเพียงกรอบแคบๆ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยทังปี
ของบริษัทที่อิงกับรำคำนำมันดิบในตลำดโลก โดย ปตท.สผ. คำดว่ำรำคำนำมันดิบดูไบจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 40-50 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรล
สำหรับรำคำก๊ำซธรรมชำติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทนันมีโครงสร้ำงรำคำส่วนหนึ่งผูกกับรำคำนำมัน ย้อนหลังประมำณ 6-12 เดือน จึงมี
แนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 เนื่องจำกได้รับแรงกดดันจำกรำคำนำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ เพื่อรับมือกับรำคำ
ก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง บริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงต่อเนื่องและคำดว่ำจะยังคงสำมำรถรักษำระดับ EBITDA Margin ที่ร้อยละ 65-70 ได้ และ
ยังคงเป้ำหมำยที่จะรักษำปริมำณกำรขำยให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2558 ที่ประมำณ 322,000 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน
สำหรับอัตรำแลกเปลี่ยน สถำบันกำรเงินหลำยแห่งคำดกำรณ์ว่ำค่ำเงินบำทมีแนวโน้มอ่อนค่ำลง เนื่องจำกมีควำมเป็นไปได้ที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำจะปรับขึนอัตรำดอกเบียนโยบำยในปี 2559 อย่ำงไรก็ดีตลำดเงินยังคงผันผวน จึงคงต้องติดตำมสถำนกำรณ์ ตลำดเงิน
อย่ำงใกล้ชิด ทังนีผลประกอบกำรของ ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ ในรูปของภำษีเงินได้จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจำกควำม
แตกต่ำงของสกุลเงินที่ใช้ในกำรยื่นภำษีกับสกุลเงินที่ใช้ในกำรบันทึกบัญชี แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด สำหรับอัตรำดอกเบีย ที่มีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึนนัน บริษัทคำดว่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อภำระดอกเบียของบริ ษัทอย่ำงมีสำระสำคัญ เนื่องจำกโครงสร้ำงอัตรำดอกเบียของบริษัทเป็นอัตรำดอกเบีย
คงที่มำกกว่ำร้อยละ 80 ของภำระหนีทังหมด
ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
รำยได้รวม
รำยได้จำกกำรขำย
EBITDA
กำไรสำหรับงวด
กำไรต่อหุ้น (หน่วย: ดอลลำร์ สรอ.)
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
กำไร(ขำดทุน)จำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติ

ไตรมำส 1
2559

ไตรมำส 2
2559

1,093
1,053
789
157
0.04
116
41

1,110
1,069
778
75
0.01
154
(79)

ไตรมำส 2
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YoY
1,448
(23)
1,398
(24)
1,022
(24)
35
>100
0.005
>100
194
(21)
(159)
50

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
2
2
(1)
(52)
(75)
33
>(100)

หกเดือน
2559
2,203
2,122
1,567
232
0.05
270
(38)

หกเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YTD
2,895
(24)
2,790
(24)
2,106
(26)
299
(22)
0.07
(29)
442
(39)
(143)
73
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน
ปริมำณกำรขำยเฉลีย่

ตำมชนิดปิโตรเลียม

หน่วย : บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน

329,858

320,657

315,450

325,257

315,649

104,131

97,639

97,535

102,005

95,856

225,727

223,018

217,915

223,252

219,793

ไตรมำส 1
2559

ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 2
2558

หกเดือน
2559

หกเดือน
2558

รำคำขำยเฉลีย่ และนำมันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลำร์ สรอ.)
รำคำขำยเฉลี่ย (/BOE)
รำคำเฉลี่ยนำมันดิบดูไบ (/BBL)

ตำมส่วนภูมภิ ำค

329,858

320,657

315,450

325,257

315,649

55,121

62,535

55,677

58,828

58,426

ภูมิภำคอื่นๆ
247,248
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

238,051

236,768

242,649

235,809

ไตรมำส 1
2559

ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 2
2558

หกเดือน
2559

หกเดือน
2558

นำมันดิบและคอนเดนเสท
ก๊ำซธรรมชำติ

ไตรมำส 1
2559

ไตรมำส 2
2559

35.08
30.42

36.62
43.18

ไตรมำส 2
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YoY
48.71
(25)
61.30
(30)

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
4
42

หกเดือน
2559

ไตรมำส 2
2558

%
เพิม่ (ลด)
QoQ
12
(14)
69
>100
67
>(100)
>(100)
(50)
8
>(100)
(52)

หกเดือน
2559

35.84
36.80

หกเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YTD
48.83
(27)
56.59
(35)

ตำรำงสรุปผลกำรผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่วนงำน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ดอลลำร์ สรอ.)
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่ำงประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนื่
- ออสเตรเลีย
- อเมริกำ
- แอฟริกำ
- ตะวันออกกลำง
ท่อขนส่งก๊ำซ
สำนักงำนใหญ่และอืน่ ๆ
รวม

ไตรมำส 1
2559

ไตรมำส 2
2559

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

144
163
(19)
10
(16)
(7)
(7)
1
56
(125)
75

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YoY
77
87
142
15
(65)
71
(7)
>100
(50)
68
(4)
(75)
(4)
(75)
>100
82
(32)
(124)
(1)
35
>100

273
353
(80)
(3)
(64)
(6)
(10)
3
108
(149)
232

หกเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YTD
242
13
303
17
(61)
(31)
63
>(100)
(109)
41
(9)
33
(5)
(100)
(1)
>100
191
(43)
(134)
(11)
299
(22)
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2558
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 75 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 40 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 35 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักจำกค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำยที่ลดลง
จำนวน 208 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. จำกกำรปรับปริมำณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึน รวมทังภำษีเงินได้ จำกผลกระทบของอัต รำแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจำก
ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สรอ. จำนวน 125 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนลดลงจำนวน 38 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
จำกค่ำซ่อมบำรุงที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำนวน 329 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ตำมรำคำขำยเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 36.62 ดอลลำร์ สรอ. ต่อ
บำร์เรลเทียบเท่ำน ำมันดิ บ (สำหรับไตรมำส 2 ปี 2558: 48.71 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิ บ) แม้ว่ำปริม ำณกำรขำยเฉลี่ยเพิ่ มขึนเป็ น
320,657 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน (สำหรับไตรมำส 2 ปี 2558: 315,450 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน)
ขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติสำหรับไตรมำส 2 ปี 2559 จำนวน 79 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 80 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2558 ที่มีขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติจำนวน 159 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกภำษีเงินได้จำก
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สรอ. อย่ำงไรก็ตำม มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกอนุพันธ์
ทำงกำรเงินของสัญญำประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมันเพิ่มขึน
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 75 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 40 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 35 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่มำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึนของส่วนงำนสำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมจำนวน 67 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 87 อย่ำงไรก็ตำมส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซมีผลกำรดำเนินงำนลดลงจำนวน 26 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 32
ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ส่ว นงำนประเทศไทย มีกำไรสุทธิจำนวน 163 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 21 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 15 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 142 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำยที่ลดลง
โดยหลักจำกโครงกำรคอนแทร็ค 4 ที่มีกำรปรับปริมำณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึน อย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำกกำรขำยลดลงตำมรำคำขำยเฉลี่ยที่ลดลง แม้ว่ำ
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยเพิ่มขึนโดยหลักจำกโครงกำรอำทิตย์
 ต่ำงประเทศ
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ส่วนงำนต่ำงประเทศ มีขำดทุนสุทธิจำนวน 19 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 46 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้ อยละ 71 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 65 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึนของส่วนงำนออสเตรเลียและส่วนงำน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
โดยส่วนงำนออสเตรเลีย มีขำดทุนสุทธิจำนวน 16 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 34 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2
ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 50 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำยที่ลดลงจำกกำรรับรู้กำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ในไตรมำส 3 ปี 2558 ของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรขำยลดลงตำมรำคำขำยและปริมำณกำรขำยเฉลี่ยที่ลดลง
ส่วนงำนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีกำไรสุทธิจำนวน 10 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. มีผลกำรดำเนินงำนดีขึน 17 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 7 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรตัดจำหน่ำย
หลุมสำรวจลดลง เนื่องจำกไตรมำส 2 ปี 2559 ไม่มีกำรตัดจำหน่ำยหลุมสำรวจ ในขณะที่ไตรมำส 2 ปี 2558 มีกำรตัดจำหน่ำยหลุมสำรวจในโครงกำร
เมียนมำร์ พีเอสซี จี และ อีพี 2 อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรขำยลดลงตำมรำคำขำยเฉลี่ยที่ลดลง แม้ว่ำปริมำณขำยเฉลี่ยเพิ่มขึน โดยหลักจำกโครงกำร
ซอติก้ำและโครงกำรยำดำนำ
ส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซ
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ส่ว นงำนท่ อขนส่งก๊ำซ มีกำไรสุทธิจำนวน 56 ล้ ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 26 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อ ยละ 32 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 82 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกรำยได้ที่ลดลงตำมรำคำขำยก๊ำซที่ลดลงของโครงกำร
ลงทุนท่อขนส่งก๊ำซในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 75 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 82 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 52 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 157 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักจำกภำษีเงินได้ที่เกิดจำกผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ ยน มีกำร
เปลี่ ยนแปลงเพิ่ ม ขึน จำนวน 74 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เนื่ องจำกค่ ำเงินบำทเมื่อเปรีย บเทีย บกั บเงิน สกุล ดอลลำร์ สรอ. แข็ง ค่ ำขึนในสัด ส่ว นที่ ลดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2559 รวมทังกำรรับรู้ขำดทุนจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงิน เพิ่มขึนจำนวน 48 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยหลักเป็นผลจำกสัญญำ
ประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมัน อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึนจำนวน 16 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ตำมรำคำขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึนเป็น 36.62 ดอลลำร์ สรอ.
ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ (สำหรับไตรมำส 1 ปี 2559: 35.08 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ) แม้ว่ำปริมำณกำรขำยเฉลี่ยลดลงเป็น
320,657 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน (สำหรับไตรมำส 1 ปี 2559: 329,858 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน)
ขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติสำหรับไตรมำส 2 ปี 2559 จำนวน 79 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559
ที่มีกำไรจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติจำนวน 41 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ทำให้เกิดผลต่ำงจำนวน 120 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยมีสำเหตุหลักจำก
ภำษีเงินได้ที่เกิดจำกผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึนจำกค่ำเงินบำทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สรอ.แข็งค่ำขึนในสัดส่วนที่
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2559 รวมทังกำรรับรู้ขำดทุนจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงินของสัญญำประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมันเพิ่มขึน
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีก ำไรสุทธิจำนวน 75 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 82 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 52 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 157 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่มำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ลดลงของส่วนงำนสำนักงำนใหญ่และ
อื่นๆ จำนวน 101 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ 100 อย่ำงไรก็ตำมส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลกำรดำเนินงำนดีขึนจำนวน 15 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 12
สำนักงำนใหญ่และอื่นๆ
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ส่วนงำนสำนักงำนใหญ่ และอื่นๆ มีขำดทุนสุทธิจำนวน 125 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 101 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือ
มำกกว่ำร้อยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 24 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกอนุพันธ์
ทำงกำรเงินของสัญญำประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมันเพิ่มขึน รวมทังค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน
ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ส่ว นงำนประเทศไทย มีก ำไรสุ ทธิจำนวน 163 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 27 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 14 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 190 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำยที่เพิ่มขึนจำก
กำรรับรู้สินทรัพย์พร้อมใช้งำนที่เพิ่มขึน
 ต่ำงประเทศ
ในไตรมำส 2 ปี 2559 ส่วนงำนต่ำงประเทศ มีขำดทุนสุทธิจำนวน 19 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 42 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 69 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 61 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึนของส่วนงำนออสเตรเลีย และ
ส่วนงำนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
โดยส่วนงำนออสเตรเลีย มีขำดทุนสุทธิจำนวน 16 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 32 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 67 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 1
ปี 2559 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 48 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำยที่ลดลงตำมปริมำณกำรผลิตที่ลดลง
ส่วนงำนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีกำไรสุทธิจำนวน 10 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. มีผลกำรดำเนินงำนดีขึน 23 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 13 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่ว นใหญ่ ม ำจำกกำรรับรู้ภำษี เงินได้ของโครงกำร
ยำดำนำและโครงกำรเยตำกุนในไตรมำสที่ 1 ปี 2559
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
ผลกำรดำเนินงำนงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถนุ ำยน ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
ผลกำรดำเนินงำนรวม
สำหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 232 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 67 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
หรือร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 299 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักเนื่องจำกรำยได้จำก
กำรขำยลดลงจำนวน 668 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ตำมรำคำขำยเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 35.84 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ (สำหรับงวดหกเดือน
สินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558: 48.83 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ) แม้ว่ำปริมำณกำรขำยเฉลี่ยเพิ่มขึนเป็น 325,257 บำร์เรลเทียบเท่ำ
นำมันดิบต่อวัน (สำหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558: 315,649 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน) อย่ำงไรก็ตำม ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและ
ค่ำตัดจำหน่ำยลดลงจำนวน 418 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. จำกกำรปรับปริมำณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึน และกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ใน
ไตรมำสที่ 3 ปี 2558 รวมทั งภำษีเงินได้ จำกผลกระทบของอั ต รำแลกเปลี่ ยนลดลงรวมทังสิ น 167 ล้ ำนดอลลำร์ สรอ. จำกค่ ำเงิน บำทแข็งค่ ำขึนเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สรอ.
ขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติสำหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2559 จำนวน 38 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 105
ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำ รดำเนินงำนปกติจำนวน 143 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. สำเหตุห ลักจำกภำษีเงินได้ที่จำกผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนลดลงรวมทังสิน 167 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. จำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำ ขึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สรอ. อย่ำงไรก็ตำมมีกำรรับรู้ขำดทุนจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงินของสัญญำประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมันรวมทังสัญญำซือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพิ่มขึนจำนวน 108 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
สำหรับ งวดหกเดือนสิ นสุดเดือนมิถุน ำยน ปี 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 232 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 6 7 ล้ำ น
ดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 299 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่มำ
จำกผลกำรดำเนินงำนลดลงของส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซ จำนวน 83 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 43 ขณะที่ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มี ผลกำร
ดำเนินงำนดีขึนจำนวน 31 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 13
ส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซ
สำหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2559 ส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซ มีกำไรสุทธิจำนวน 108 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 83 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
หรือร้อยละ 43 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 191 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกรำยได้ที่
ลดลงตำมรำคำขำยก๊ำซที่ลดลงของโครงกำรลงทุนท่อขนส่งก๊ำซในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
สำหรับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2559 ส่วนงำนประเทศไทย มีกำไรสุทธิจำนวน 353 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 50 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
หรือร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยนปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 303 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจำกค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำยที่ลดลงโดยหลักจำกโครงกำรคอนแทร็ค 4 ที่มีกำรปรับปริมำณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึน อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรขำย
ลดลงตำมรำคำขำยเฉลี่ยลดลง แม้ว่ำปริมำณกำรขำยเฉลี่ยเพิ่มขึน โดยหลักจำกโครงกำรอำทิตย์และโครงกำรคอนแทร็ค 4
 ต่ำงประเทศ
สำหรับ งวดหกเดือ นสินสุด เดือ นมิ ถุน ำยน ปี 2559 ส่ว นงำนต่ำงประเทศ มีขำดทุน สุท ธิจำนวน 80 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่ม ขึ น 19 ล้ำ น
ดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 61 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็น
ผลจำกกำรดำเนินงำนลดลงของส่วนงำนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ในขณะที่ส่วนงำนออสเตรเลีย มีผลกำรดำเนินงำนดีขึน
โดยส่วนงำนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นมีขำดทุนสุทธิจำนวน 3 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ผลกำรดำเนินงำนลดลง 66 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 63 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจำกรำยได้จำกกำร
ขำยที่ลดลงตำมรำคำขำยเฉลี่ยที่ลดลง แม้ว่ำปริมำณขำยเฉลี่ยเพิ่มขึน อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนลดลงจำกค่ำขนส่งก๊ำซที่ลดลง และค่ำเสื่อมรำคำ
ลดลงโดยหลักจำกโครงกำรเวียดนำม 16-1 ที่มีกำรปรับปริมำณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึนและปริมำณกำรผลิตที่ลดลง
ส่วนงำนออสเตรเลีย มีขำดทุนสุทธิจำนวน 64 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 45 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือน
สินสุดเดือนมิถุนำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 109 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำยที่ลดลงจำก
กำรรับรู้กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในไตรมำส 3 ปี 2558 ของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
ฐำนะกำรเงิน

หน่วย : ล้ำนดอลลำร์ สรอ.

19,642
สินทรัพย์หมุนเวียน

4,701

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14,941

1,408
6,906
11,328

ณ วั15
นทีA่ 31 ธันวำคม
2558
YE
YE 15
LE

19,025
4,417
14,608

1,050
6,654

หนีสินหมุนเวียน

11,321

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินไม่หมุนเวียน

ณ วั16
นที่ A30 มิถุนำยน
2559
Q2
Q2 16
LE

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิน 19,025 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (เทียบเท่ำ 669,306 ล้ำนบำท) ลดลง
617 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. จำกสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 19,642 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (เทียบเท่ำ 708,864 ล้ำนบำท) เป็นผลมำจำก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีบริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจำนวนลดลง 284
ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุ ห ลัก จำกลูก หนี บริษัท ใหญ่ เงิน สดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิน สดสุ ทธิกั บเงิน ลงทุ นระยะสั นรว มทั งสิ นทรัพ ย์
หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 100 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. 55 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และ 54 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.ตำมลำดับ
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงกำรร่วมทุนซึ่งอยู่ภำยใต้บัญชีที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ และค่ำควำมนิยม โดยมีจำนวนลดลง 333 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักเป็นผลของกำรตัด
ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำย แม้ว่ำจะมีกำรลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หนีสิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนีสินรวมทังสิน 7,704 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (เทียบเท่ำ 271,025 ล้ำนบำท) โดยมีหนีสินที่
มีดอกเบียจำนวน 2,844 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยหนีสินลดลงจำนวน 610 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. จำกหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 8,314
ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (เทียบเท่ำ 300,053 ล้ำนบำท) เป็นผลมำจำก
(1) หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย และหนีสินอนุพันธ์ทำงกำรเงิน โดยมีจำนวนลดลง 358 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยของปี 2558 และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลง ในขณะที่หนีสินอนุพั นธ์ทำงกำรเงินเพิ่ม
สูงขึน
(2) หนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน หนีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและประมำณกำรหนีสินค่ ำ
รือถอนอุปกรณ์กำรผลิต โดยมีจำนวนลดลง 252 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจ่ำยซือคืนหุ้นกู้ และหนีสิ นภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชีลดลง 177 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และ 125 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ตำมลำดับ
โครงสร้ำงเงินทุนบริษัท
โครงสร้ำงเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ประกอบด้วยส่วนทุนจำนวน 11,321 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และหนีสินรวมจำนวน 7,704 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
ซึ่งเป็นหนีสินที่มีดอกเบียจำนวน 2,844 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.40 และมีอำยุเงินกู้ถัวเฉลี่ย 8.65 ปี ทังนี หนีสินที่มีดอกเบียของบริษัท
อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 สำหรับสัดส่วนของอัตรำดอกเบียคงที่ต่ออัตรำดอกเบียลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อ 20
เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 ปตท.สผ. ได้ซือคืนหุ้นกู้บำงส่วนจำกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอำยุ 5 ปี ที่ออกและเสนอขำยในเดือนกันยำยน
2556 จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ที่อัตรำดอกเบียคงที่ร้อยละ 3.707 ต่อปี โดยได้ทำกำรซือคื นทังสินจำนวน 176.55 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ทำให้หุ้นกู้ดังกล่ำว
ลดลงจำก 500 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เป็น 323.45 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
ส่วนเกินจำกมูลค่ำที่ตรำไว้จำกกำรซือคืนหุ้นกู้ดังกล่ำวจำนวน 7 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ได้ถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนรวมสำหรับ
งวดหกเดือน สินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
กระแสเงินสด

หน่วย : ล้ำนดอลลำร์ สรอ.

รับสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนอืน่ ๆ
รับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน)

แหล่งทีม่ ำของเงินทุน

แหล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุน

1,043

1,098

5

225

จ่ำยเงินปันผล

285

จ่ำยในกิจกรรมจัดหำเงิน

588

จ่ำยสุทธิในกำรลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์

1,038

Source งวดหกเดือน ปี 2559

Use

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รวมทังเงินลงทุนระยะสัน ซึ่งเป็นเงินฝำกประจำ
ธนำคำรที่มีอำยุมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจำนวน 3,205 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 55 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 ซึ่งมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 3,260 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
แหล่งที่มำของเงินทุน จำนวน 1,043 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็นผลสุทธิจำกเงินสดรับจำก
รำยได้จำกกำรขำยสุทธิกับเงินสดจ่ำยสำหรับค่ำใช้จ่ำยและภำษีเงินได้ และเงินสดรับจำกกิจกรรมลงทุนอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรับจำกกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันและเงินสดรับจำกดอกเบียจำกเงินให้กู้ยืม
แหล่ง ใช้ไปของเงิน ทุน จำนวน 1,098 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดสุท ธิใช้ไปในกำรลงทุน เพิ่มในสินทรัพ ย์ เพื่อกำรสำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรซอติก้ำ โครงกำรอำทิตย์ และโครงกำรเอส 1 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน ซึ่ง
ส่ว นใหญ่ เป็นกำรจ่ำยซือคืนหุ้นกู้และกำรจ่ำยดอกเบีย ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิสำหรับสัญ ญำอนุพั นธ์ทำงกำรเงิน และ เงิน ปัน ผลจ่ำ ยสำหรับผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558

อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ไตรมำส 1
2559

ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 2
2558

หกเดือน
2559

(ปรับปรุงใหม่)

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตรำส่วน EBITDA ต่อรำยได้จำกกำรขำย
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนีสินต่อ EBITDA
หมำยเหตุ:
อัตรำส่วน EBITDA ต่อรำยได้จำกกำรขำย
อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA

=
=
=
=
=

หกเดือน
2558
(ปรับปรุงใหม่)

73.73
(8.04)
(17.96)

71.68
(7.68)
(18.37)

71.52
0.28
0.52

72.70
(7.68)
(18.37)

73.74
0.28
0.52

0.27
0.85

0.25
0.86

0.33
0.89

0.25
0.86

0.33
0.89

อัตรำส่วนกำไรก่อนหักดอกเบีย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ ต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมรำยได้จำกกำรบริกำรค่ำผ่ำนท่อ
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน
กำไรสุทธิต่อรำยได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน
หนีสินที่มีภำระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุน้ รวม
หนีสินที่มีภำระดอกเบียต่อกำไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบีย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
ควำมคืบหน้ำโครงกำรทีส่ ำคัญ

อเมริกำ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แอฟริกำและตะวันออกกลำง

ออสตรำเลเชีย

สำหรับไตรมำส 2 ปี 2559 ปตท.สผ. มีโครงกำรและดำเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมทังสินจำนวน 38 โครงกำร ใน 11
ประเทศ อันมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี
โครงกำรในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงกำรในประเทศจำนวน 16 โครงกำร ส่วนใหญ่เป็น โครงกำรที่ดำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) ทังในอ่ำวไทยและบนบก
โดยในไตรมำสนี โครงกำรผลิตสำมำรถรักษำระดับกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรบงกช โครงกำรอำทิตย์ โครงกำรเอส 1 และโครงกำรคอนแทร็ค 4
โดยในไตรมำส 2 ปี 2559 โครงกำรในประเทศไทยมีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ 238,051 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74
ของปริมำณกำรขำยทังหมด
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนีจำนวน 13 โครงกำร ซึ่งตังอยู่ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ (เมียนมำร์) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
(เวียดนำม) และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมำส 2 ปี 2559 โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ
62,535 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมำณกำรขำยทังหมด
สำหรับโครงกำรทีด่ ำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงกำรที่สำคัญ อำทิ โครงกำรซอติก้ำ ตังอยู่นอก
ชำยฝั่งทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำร์ โครงกำรสำมำรถรักษำปริมำณกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในไตรมำส 2 ปี 2559 โครงกำรมีปริมำณกำรขำย
ก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ 330 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 50,580 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน) จำกปริมำณควำมต้องกำรใช้ที่
เพิ่มขึนทังในประเทศเมียนมำร์และจำกประเทศไทย ซึ่งขณะนีโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตจำกหลุมผลิตเฟส 1B โดยได้เริ่มกำรผลิตจำกแท่น
ผลิตที่ 4 แล้ว และกำลังดำเนินกำรเจำะหลุมผลิตในแท่นผลิตที่ 7 เพื่อรักษำกำลังกำรผลิตของโครงกำร โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตังอยู่นอกชำยฝั่งทะเลทำง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนำม โดยในไตรมำส 2 ปี 2559 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยนำมันดิบเฉลี่ย 26,949 บำร์เรลต่อวัน และปริมำณกำรขำย
ก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยที่ประมำณ 11 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 2,683 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน)
สำหรับ โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ตังอยู่
นอกชำยฝั่งทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงพิจำรณำรูปแบบกำรพัฒนำที่เหมำะสม พร้อมทังประเมินศักยภำพเชิงพำณิชย์ และศักยภำพ
ปิโตรเลียมในพืนที่ที่เหลืออยู่ โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 ตังอยู่นอกชำยฝั่งทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำร์ โครงกำรได้เสร็จสินกำรสำรวจคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติและอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรประมวลผลข้อมูล เพื่อศึกษำโครงสรำงธรณีวิทยำและประเมินศักยภำพของแหลงกักเก็บต่อไป โครงกำรเมียนมำร์
MD-7 ตังอยูในทะเลลึก อำวเมำะตะมะของเมียนมำร์ โครงกำรได้เสร็จสินกำรสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรประมวลผลข้อมูล
เพื่อศึกษำโครงสรำงธรณีวิทยำและประเมินศักยภำพของแหลงกักเก็บต่อไป โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 ตังอยู่ในพืนที่บริเวณ Central Myanmar Basin
ของเมียนมำร์ ปัจจุบันโครงกำรอยูระหวำงกำรเตรียมกำรเพื่อดำเนินกำรสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยจะเริ่มดำเนินกำรสำรวจในชวง
ไตรมำส 4 ปี 2559
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
ควำมคืบหน้ำโครงกำรทีส่ ำคัญ (ต่อ)
โครงกำรในทวีปอเมริกำ
ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนีจำนวน 3 โครงกำร ซึ่งตังอยู่ในประเทศแคนำดำ และสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล (บรำซิล)
โดย โครงกำรทังสำมอยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) สำหรับ โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ซึ่งตังอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้ำ ประเทศ
แคนำดำ โครงกำรได้ดำเนินกำรยื่นขออนุมัติพัฒนำแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบำลอัลเบอร์ต้ำ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2558 อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก
รำคำนำมัน ที่ลดลง โครงกำรจึงอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคต โดยจะเน้นกำรศึกษำเพื่อลดต้นทุนและลดควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำ
โครงกำร
สำหรับในสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล (บรำซิล) มี 2 โครงกำร คือ โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชำยฝั่งทำง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบรำซิล ปัจจุบันโครงกำรอยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ คำดว่ำจะแล้วเสร็จประมำณไตรมำส 3 ปี 2559
และ โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกของบรำซิล ขณะนีกำลังอยู่ในระหว่ำงศึกษำศักยภำพ
ปิโตรเลียมเพื่อกำรพัฒนำ
โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนีจำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย ซึ่งตังอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย 12
แปลงสัมปทำน
สำหรับแหล่งที่ดำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทำรำ ในไตรมำส 2 ปี 2559 มีกำลังกำรผลิตอยู่ที่ 14,135 บำร์เรลต่อวัน
ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรผลิตที่วำงไว้
โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภ ำคนีจำนวน 5 โครงกำร ซึ่งตั งอยู่ในรั ฐ สุลต่ ำนโอมำน (โอมำน) สำธำรณรัฐ ประชำธิป ไตยประชำชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สำธำรณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสำธำรณรัฐเคนยำ (เคนยำ)
สำหรับโครงกำรที่ดำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้เริ่มดำเนินกำรผลิตนำมันดิบจำก โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ตังอยู่บนบก ทำงทิศตะวันออกของแอลจีเรีย และได้มีกำรจำหน่ำยนำมันดิบครังแรกในปลำยปี 2558 โดยในไตรมำส 2 ปี 2559 โครงกำรมีปริมำณกำรผลิต
เฉลี่ยประมำณ 15,016 บำร์เรลต่อวัน
สำหรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดำเนินกำรสำรวจใน โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ซึ่ง
ตังอยู่บนบก ทำงทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยในไตรมำส 2 ของปี 2559 โครงกำรได้เสร็จสินกำรเจำะหลุมประเมินผลหลุมสุดท้ำยของระยะเวลำกำรสำรวจ
ทังหมด ขณะนีอยู่ระหว่ำงประเมินผลและเตรียมแผนพัฒนำต่อไป โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงกำรก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่
ตังอยู่นอกชำยฝั่งของโมซัมบิก ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำสัญญำเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance ร่วมถึงกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสถำบันกำรเงิน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
กำรบริหำรกำรลงทุนและต้นทุน
ด้ำนกำรบริหำรกำรลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีกำรบริหำรกำรลงทุนโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรลงทุนมีควำมเหมำะสมทังในด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่โครงกำรและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง อีกทังยังสำมำรถดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของบริษัทในระยะยำว ปตท.สผ. มีกำรศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยและผลกระทบในกำรลงทุนอย่ำง
สม่ำเสมอและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองที่เกิดขึน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและตัดสินใจในกำรลงทุน โดยบริษัทมี ควำมยืดหยุ่นใน
กำรปรับแผนกำรลงทุนให้สอดคล้องกับสภำวะรำคำนำมันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทังมีกำรทบทวนกลุ่มประเทศเป้ำหมำย (Focused countries) ในกำรขยำยกำร
ลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยที่บริษัทตังไว้ กำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ เช่น ศักยภำพทำง
ปิโตรเลียม ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ กำรแบ่งผลประโยชน์กับภำครัฐ ควำมเสี่ยงทังด้ำนกำรเมืองและกำรดำเนินธุรกิจ รวมทังควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน
ในไตรมำส 2 ของปี 2559 ปตท.สผ. ได้มีกำรบริหำรกำรลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ กำรได้รับอนุมัติกำรคืนสิทธิในแปลงสัมปทำนสำรวจ MD-8 ใน
ประเทศเมียนมำร์ และกำรได้รับอนุมัติกำรคืนสิทธิในแปลงสัมปทำนสำรวจจำนวน 2 แปลงภำยใต้โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
นอกจำกนี บริษั ท มี แผนที่ จ ะคั ด เลื อกพั ฒ นำโครงกำรที่ มีก ำรค้ น พบปิ โตรเลี ยมแล้ว พร้อ มทังมองหำโอกำสในกำรเข้ำซือกิ จกำรเพิ่ ม เติ ม
โดยเฉพำะโครงกำรที่อยู่ในช่วงกำรผลิต หรือช่วงกำรพัฒนำซึ่งใกล้จะเริ่มผลิต
ด้ำนกำรบริหำรต้นทุน (Cost Management)
เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะรำคำนำมันที่ตกต่ำ ปตท.สผ. ได้ดำเนินกลยุทธ์ตำมแนวทำง RESET ปรับฐำนต้นทุน เพื่อประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน
ผ่ำน โครงกำร SAVE to be SAFE ซึ่งจะเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงองค์กร และกระบวนกำรทำงำน ปลูกฝังวัฒนธรรมในด้ำน
กำรลดต้นทุนในองค์กร
โดยในปี 2559 ปตท.สผ. มีแผนจะลดงบประมำณลงทุนและรำยจ่ำยลงไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2558 อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับลดค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ปิโตรเลียมของประเทศ อีกทัง ยังคงรักษำมำตรฐำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ ปตท.สผ. ให้ควำมสำคัญอย่ำงเคร่งครัด พร้อมกันนี บริษัทได้ตังเป้ำลดต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) สำหรับปี 2559 ลงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 38.88 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ แผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุน อำทิเช่น ลดจำนวนวัน และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเจำะหลุม เพิ่มประสิทธิภำพกำรสร้ำงและออกแบบแท่นผลิต เจรจำเพื่อลดต้นทุนกำรจัดซือจัดจ้ำงอุปกรณ์และบริกำรต่ำงๆ ทังที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดจ้ำง
ในอนำคต รวมถึงบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ อำทิเช่น กำรลดจำนวนเรือ กำรลดกำรสั่งซืออุปกรณ์กำรผลิตเพื่อมำเก็บไว้ เป็นต้น จำกผลกำรดำเนินงำน
ในครึ่งแรกของปี 2559 ปตท.สผ. สำมำรถลดต้นทุนต่อหน่วยลงเหลือ 29.42 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ หรือลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี
2558 โดย ปตท.สผ. จะมุ่งหำแนวทำงในกำรลดต้นทุนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถแข่งขันในธุรกิจได้ในระยะยำว
2015

2016

1.3

2.1
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ในไตรมำส 2 ของปี 2559 ปตท.สผ. ได้สำนต่อเจตนำรมณ์ในด้ำนกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืนทังในประเทศไทยและระดับสำกล โดยได้เข้ำร่วมทำ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ หรือ United Nations Global Compact (UNGC) เป็นปีที่ 6 ภำยใต้หลักสำกล 10 ประกำรเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง
ได้ แก่ สิทธิ มนุ ษยชน (Human Rights) แรงงำน (Labor) สิ่ง แวดล้ อม (Environment) และกำรต่ อต้ ำนทุจริต คอร์รัป ชั่ น (Anti-Corruption) ซึ่งผลจำกกำร
ปฏิบัติ ต ำมข้อตกลงโลกแห่ งสหประชำชำติอย่ำงเคร่ง ครัด ปตท.สผ. ได้ รับ กำรยอมรับที่ ระดับ สูงสุด (UNGC Advanced Level) เป็ นปีที่ส องติด ต่อกั น
นอกจำกนี จำกควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจตำมวิสัยทัศน์เพื่อเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลี ยมชันนำในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำรดำเนินงำนที่
สำมำรถแข่งขันได้ เทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อนำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ขององค์กร บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ ทิศทำงกำรดำเนินงำน และ
แผนงำนเชิงรุกทังในระยะสันและระยะยำวภำยใต้ปรัชญำหลัก 3 ด้ำน คือ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรดำเนินงำนที่สำคัญในไตรมำส 2 ของ ปี 2559
สำมำรถสรุปได้ดังนี
ด้ำนธุรกิจ
ปตท.สผ. ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒ นำ และศึกษำกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี E&P (Subsurface and Well Engineering) เน้นกำรพัฒนำกำลังคน
องค์ควำมรู้ และโครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมำยหลักที่
สำคัญ 3 ด้ำน คือ 1) เพิ่มควำมสำเร็จของกำรสำรวจปิโตรเลียม โดยมีกำรจัดตัง Dedicated Processing Center (DPC) เพื่อประมวลผลภำพชันหินใต้ดิน
ได้อย่ำงแม่นยำสำหรับกำรสำรวจและขุดเจำะแหล่งปิโตรเลียมทังในและต่ำงประเทศ 2) เพิ่มกำลังกำรผลิตปิโตรเลียมในแหล่งผลิตเดิม โดยกำรทำ Prototype
Testing ด้ ว ยเทคนิ ค Electromagnetic เพื่ อ ช่ว ยติ ด ตำมลัก ษณะกำรไหลของน ำและ Hydrocarbon จำกแหล่ ง กัก เก็บ ปิ โตรเลี ย มถึ ง หลุม ผลิ ต และเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกระบวนกำรกำรทำ Water-flood ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังกำรผลิต รวมทังกำรศึกษำเทคนิคกำรใช้ Chemical เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำ
Enhance Oil Recovery (EOR) และ 3) กำรดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้พัฒนำอุปกรณ์ Prototype กำจัดสำรปรอทออกจำกระบบท่อส่ง
ก๊ำซและคอนเดนเสทในอ่ำวไทย เพื่อกำรทำ Decommissioning ในอนำคต และพัฒนำกระบวนกำรชะล้ำงของเสียจำกกำรขุดเจำะ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
กำจัดและรักษำสิ่งแวดล้อม
โดยกิจกรรมที่สำคัญในไตรมำส 2 ปี 2559 ประกอบไปด้วย กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีระยะยำวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
และกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือดำเนินงำนวิจัยและพัฒนำกับสถำบันวิทยสิริเมธีในด้ำนเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ด้ำนสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยเน้นกำรพัฒนำ 4 ด้ำน ได้แก่ ควำมต้องกำรพืนฐำน กำรศึกษำ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและกีฬำ บริษัทได้ดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำมำปรับปรุงแก้ไขแผนงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในพืนที่ปฏิบัติกำรและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในระยะ
ยำวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่ำงยั่งยืน กิจกรรมที่สำคัญในไตรมำส 2 ปี 2559 มีดังนี
 โครงกำรบริกำรตรวจรักษำสุขภำพฟรี เริ่มดำเนินกำรปี พ.ศ. 2557 ในประเทศอินโดนีเซีย โดย ปตท.สผ. ร่วมกับองค์กรพัฒนำเอกชนใน
อินโดนีเซีย สนับสนุนกำรสร้ำงคลินิกและเปิดให้บริกำรฟรี รวมทังได้จัด Mobile Clinic เพื่ อให้กำรรักษำแก่ค นในพื นที่ห่ำงไกล จำกกำร
ดำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว เป็นผลให้บริษัทได้รับรำงวัล Best Community Programme Award ระดับ Platinum ในงำน The 8th Annual
Global CSR Summit and Awards 2016 ที่จัดขึนในประเทศอินโดนีเซีย
 โครงกำรโรงเรียนอนำมัยห่ำงไกลพยำธิ เริ่มดำเนินงำนปี 2552 ในประเทศเมียนมำร์ เพื่อแก้ปัญหำพยำธิในเด็กนักเรียน โดยมีเด็กเข้ำร่วม
โครงกำรประมำณ 6,000 คน โครงกำรดังกล่ำวส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้รับรำงวัล Innovation in Community Relations ระดับ Bronze ในงำน
The 2016 Asia-Pacific Stevie Awards ที่จัดขันในประเทศออสเตรเลีย
ด้ำนควำมปลอดภัย มัน่ คง อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
Management System – SSHE MS) ในกำรดำเนิน งำนของบริษั ทโดยมุ่ งเน้น ให้ เกิ ด ควำมสู ญ เสีย น้อ ยที่ สุด โดยในไตรมำส 2 ปี 2559 อัต รำกำรเกิ ด
อุบัติเหตุที่มีกำรบำดเจ็บจนถึงขันหยุดงำน (LTIF) เท่ำกับ 0.07 และอุบัติเหตุที่มีกำรบำดเจ็บทังหมด (TRIR) เท่ำกับ 0.85 ซึ่งทัง LTIF และ TRIR ต่ำงอยู่ในระดับ
ที่ดีกว่ำค่ำเฉลี่ยเมื่อเทียบกับบริษัทสมำชิกอื่นๆ ในสมำคมผู้ผลิตนำมันและก๊ำซนำนำชำติ (The International Association of Oil & Gas Producers - IOGP)
นอกจำกนี ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้ำหมำยที่จะลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมของบริษัท
ให้ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ภำยในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐำนในปี 2555 โดยในเดือนพฤษภำคมปี 2559 ปตท.สผ. สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ได้ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2555
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2559
กลยุทธ์ของบริษทั ภำยใต้สถำนกำรณ์รำคำนำมันปัจจุบนั
ปตท.สผ. ได้ ป รั บ แผนกลยุ ท ธ์ ปี 2559 เพื่ อ สำมำรถแข่ ง ขัน และเติ บ โตอย่ ำ งยั่ ง ยื น ภำยใต้ ส ถำนกำรณ์ ร ำคำน ำมั น ตำมแนวทำง “RESET
REFOCUS RENEW”
RESET ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขันภำยใต้วิกฤตรำคำนำมัน
• สร้ำง DNA ของพนักงำนทุกคนให้มีจิตสำนึกในเรื่องต้นทุน
• ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศในเรื่องกำรบริหำรต้นทุนให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถแข่งขันได้กับบริษัทชันนำใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน
• เลือกลงทุนในโครงกำรที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ำและสำมำรถแข่งขันได้ภำยใต้รำคำนำมันปัจจุบัน
REFOCUS เน้นขยำยกำรลงทุนและเติบโตในพืนที่ที่เป็นจุดแข็งและมีควำมเชี่ยวชำญ
• เพิ่มกำรลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพำะเมียนมำร์ ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีควำมชำนำญ มีต้นทุนและควำมเสี่ยงต่ำ
• ร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจและสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศในอนำคต
• ศึกษำโอกำสกำรลงทุนในพืนที่ใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ เช่น US Shale Plays และแหล่งนำมันในตะวันออกกลำง เป็นต้น
RENEW พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในอนำคต
• เน้นกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
• หำโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้และสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน
• ศึกษำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกำสเติบโตในอนำคต และสำมำรถต่อยอดประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรในบริษัท
ในด้ ำนกำรเงิน ปตท.สผ. ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ประสิ ท ธิภ ำพในกำรบริห ำรจั ด กำรทำงกำรเงิน โดยมุ่ ง เน้ น โครงสร้ำ งทำงกำรเงิน ที่ แข็งแกร่ ง
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภำพคล่องที่สำมำรถรองรับกับสภำวะรำคำนำมันและเศรษฐกิจที่มีคว ำมไม่แน่นอน
รวมทังโอกำสทำงธุรกิจที่อำจจะเกิดขึนได้ นอกจำกนียังมีกำรจัดทำแผนจำลองสถำนกำรณ์รำคำนำมันดิบและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทต่อดอลลำร์ สรอ.
ที่ระดับต่ำงๆ เพื่อจัดเตรียมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีควำมเหมำะสม
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