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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
บทสรุปผูบ้ ริหำร
รำคำนำมันดิบ
รำคำนำมันดิบเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท โดยรำคำนำมันดิบดูไบในช่วงแรกของไตรมำส 3 ปี 2559 ได้
ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกปลำยไตรมำสก่อน โดยได้รับแรงกดดันจำกกำลังกำรผลิตของกลุ่มโอเปกที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงจำนวนแท่นขุดเจำะนำมันใน
สหรัฐ อเมริกำที่เพิ่ มขึน อีกทังเหตุกำรณ์ ไฟไหม้ป่ำในประเทศแคนำดำในช่วงไตรมำสก่อ นได้ค ลี่ค ลำยทำให้กำรผลิต นำมันจำกแหล่ง ทรำยนำมัน (Oil
Sands) กลับสู่สภำวะปกติ ในขณะที่ ค วำมต้องกำรใช้นำมันในอนำคตอำจได้รับผลกระทบจำกกำรที่สหรำชอำณำจักรได้มีกำรลงประชำมติออกจำก
สหภำพยุโรป (Brexit) ส่งผลให้รำคำนำมันดิบดูไบปรับตัวลดลงจนแตะระดับ ต่ำกว่ำ 40 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงปลำยเดือนกรกฎำคม ก่อนที่
รำคำนำมันดิบจะปรับตัวเพิ่มขึนในช่วงครึ่งหลังของไตรมำส โดยมีปัจจัยบวกจำกระดับนำมันดิบคงคลังของสหรัฐอเมริกำที่ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
รวมถึงข่ำวควำมพยำยำมของกลุ่มโอเปกที่จะลดกำลังกำรผลิต เพื่อรักษำเสถียรภำพของตลำดนำมันดิบโลก ทำให้รำคำนำมันดิบดูไบเพิ่มขึนจนปิดที่
ระดับ 45 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในปลำยเดือนกันยำยน โดยรำคำเฉลี่ยนำมันดิบดูไบในไตรมำส 3 ปี 2559 อยู่ที่ 43.17 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรล ซึ่ง
ใกล้เคียงกับรำคำเฉลี่ยนำมันดิบดูไบในไตรมำสก่อนหน้ำที่ 43.18 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรล
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนในประเทศ และอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนภำยในประเทศสำหรับ 8 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 2.11 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึนร้อยละ 1.1
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลกระทรวงพลังงำน) โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึนในส่วนของกำรใช้ปิโตรเลียม เนื่องจำกรำคำนำมันดิบได้ปรับตัวลดลง
และจำกสภำพเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวและมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวมำกกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ โดยอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเกิดจำกกำรลงทุนจำก
ภำครัฐและกำรบริโภคภำคเอกชนจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทังจำกกำรท่องเที่ยว ทังนี ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ ปรับเพิ่มตัวเลขกำรขยำยตัว
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มำอยู่ที่ร้อยละ 3.2 จำกร้อยละ 3.1 โดยแรงผลักดันจำกกำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำคเอกชนได้ชดเชยผลกระทบจำกกำรส่งออก
สินค้ำที่หดตัวตำมภำวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำที่มีแนวโน้มขยำยตัวลดลงจำกผลกำรลงประชำมติของสหรำชอำณำจักรเพื่อออกจำกสหภำพยุโรป (Brexit)
ในส่วนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สรอ. ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำร
ของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภำษีเงินได้ที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของสกุลเงินที่ใช้ในกำรยื่นภำษีกับสกุลเงินที่ใช้ในกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนบัญชี โดย
ค่ำเงินบำทได้แข็งค่ำขึนเป็น 34.70 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. ณ สินไตรมำส 3 ปี 2559 เมื่อเที่ยบกับ 35.18 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. ณ สินไตรมำส 2 ปี 2559
สำเหตุเกิดจำกกำรคงอัตรำดอกเบียของสหรัฐอเมริกำและกำรคำดกำรณ์ว่ ำธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำจะรอประเมินกำรฟื้นตัวของตลำดแรงงำนและ
ผลกระทบจำกกำรเลือกตังประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำก่อนที่จะตัดสินใจปรับขึนอัตรำดอกเบียในช่วงปลำยปีนี
สรุปผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 3 ปี 2559
ผลประกอบกำรของ ปตท.สผ. ยังคงได้รับแรงกดดันจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นผลจำกรำคำนำมันดิบที่ตกต่ำ
ตังแต่กลำงปี 2557 และยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้เน้นบริหำรจัดกำรปัจจัยที่อยู่ในควำมควบคุมของบริษัทโดยสำมำรถดำเนินกำรผลิตได้
ตำมแผนงำนและบริหำรจัดกำรต้นทุนได้ ดีกว่ำเป้ำหมำยที่ตังไว้ ส่งผลให้ สำมำรถรักษำระดับอัตรำกำไรก่อนดอกเบีย ภำษีและค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA
Margin) สำหรับเก้ำเดือนแรกปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 73 และมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเป็นบวกอยู่ถึง 1,727 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
โดยในไตรมำส 3 ปี 2559 บริษัทมีรำยได้ จำกกำรขำย 1,047 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลงเล็กน้อยจำกไตรมำสก่อนหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจำก
ปริมำณกำรขำยที่ลดลงอันเนื่องมำจำกกิจกรรมกำรซ่อมบำรุงตำมแผนงำนที่มำกขึนในไตรมำส 3 โดยปริมำณกำรขำยเฉลี่ยสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559 อยู่
ที่ 311,386 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน ลดลงจำก 320,657 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวันในไตรมำส 2 ปี 2559 อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรขำย
ดังกล่ำวเป็นไปตำมแผนงำนของบริษัทซึ่งมีเป้ำหมำยที่ จะรักษำปริมำณกำรขำยทังปี 2559 ให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2558 ในด้ำนรำคำขำย รำคำขำยเฉลี่ย
ในไตรมำสนีอยู่ที่ 36.32 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ ลดลงเล็กน้อยประมำณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ โดยลดลงทังในส่วน
ของผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติและของเหลว
ในด้ำนต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในไตรมำส 3 ปี 2559 อยู่ที่ 31.11 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ เพิ่มขึนจำก 30.30
ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบในไตรมำส 2 ปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึนจำกค่ำเสื่อมรำคำที่เพิ่มขึน และกิจกรรมกำรดำเนินงำนและกำรซ่อม
บำรุงตำมแผนงำนที่เพิ่มขึน อย่ำงไรก็ดี ต้นทุนต่อหน่วยในช่วง 9 เดือนของปี 2559 อยู่ที่ 29.98 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ โดยได้ปรับ
ลดลงประมำณร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 38.88 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ อันเป็นผลมำจำกกำร
ดำเนินนโยบำยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนภำยใต้โครงกำร SAVE to be SAFE ตังแต่ปลำยปี 2557 เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกรำคำขำย
ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำตำมรำคำนำมันดิบ
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ (Recurring Net Income) ในไตรมำส 3 ปี 2559 อยู่ที่ 75 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยบริษัท บันทึกกำไรจำก
รำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติ (Non-Recurring) จำนวน 81 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจำกกำไรและผลประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวข้องกับอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงิน บำทที่แข็งค่ ำขึนเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สรอ. รวมถึง กำรรับรู้ กำไรจำกกำรประกั นควำมเสี่ยงรำคำนำมัน กำไรจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำร
ดำเนินงำนปกติดังกล่ำวเป็นผลให้ ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิ 156 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในไตรมำส 3 ปี 2559
นอกจำกนี บริษัทยังคงรักษำสถำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์ ณ สินไตรมำส 3 ปี 2559 จำนวน 19,062 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยมีส่วนที่
เป็นเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน รวมทังสิน 3,722 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในขณะที่มีหนีสินระยะยำวที่มีดอกเบียจำนวน 2,855 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
บทสรุปผูบ้ ริหำร (ต่อ)
แนวโน้มภำพรวมธุรกิจในไตรมำส 4 ปี 2559
สำหรับแนวโน้มรำคำนำมันดิบ ปตท.สผ. มองว่ำ รำคำนำมันดิบในไตรมำส 4 ปี 2559 มีแนวโน้มสูงขึนจำกช่วงเก้ำเดือนแรกของปี โดยมีปัจจัย
เชิงบวกหลักที่สนับสนุนรำคำนำมันดิบ คือ กำรเจรจำเบืองต้นในกำรร่วมมือกันของกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกในกำรลดกำลังกำรผลิตเพื่อรักษำเสถียรภำพ
ของตลำดนำมันดิบโลกซึ่งคำดว่ำจะมีข้อสรุปชัดเจนเรื่องแนวทำงดำเนินกำรในกำรประชุม ระหว่ำงกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยน
ณ กรุงเวียนนำ นอกจำกนี อุปสงค์นำมันดิบมี แนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมสภำพเศรษฐกิจของโลกที่ขยำยตัวขึน โดย U.S. Energy Information
Administration (EIA) ประเมินว่ำควำมต้องกำรนำมันดิบโลกในปี 2559 จะสูงขึนจำกปี 2558 ประมำณ 1.3 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน อย่ำงไรก็ต ำม ยังคงต้อง
ติดตำมทิศทำงรำคำนำมันดิบอย่ำงใกล้ชิดเนื่องจำกยังคงมีปัจจัยที่กดดันรำคำนำมันจำกควำมพยำยำมที่จะเพิ่มกำรผลิต ของประเทศไนจีเรียและประเทศ
ลิเบีย อีกทังมีควำมเป็นไปได้ที่อุปทำนจำกสหรัฐอเมริกำจะกลับมำเพิ่มขึนอันเห็นได้จำกจำนวนแท่นขุดเจำะนำมันในสหรัฐอเมริกำที่สูงขึนอย่ำงต่อเนื่อง
ทังนี ปตท.สผ. คำดว่ำ ปัจจัยที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะยังคงกดดันให้รำคำนำมันดิบ ดูไบในไตรมำส 4 ปี 2559 มีควำมผันผวนอยู่ในช่วง 45-55
ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรล ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำขำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อิงกับรำคำนำมันดิบในตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรเจรจำในกำรร่วมมือกัน
ของกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกไม่ประสบควำมสำเร็จ ก็อำจกดดันให้รำคำนำมันดิบลดลงต่ำกว่ำที่คำดกำรณ์ รวมถึงควำมกังวลต่อเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบใน
ประเทศซีเรียซึ่งหำกลุกลำมอำจส่งผลกระทบต่อรำคำนำมันดิบได้
สำหรับรำคำก๊ำซธรรมชำติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทนันมีโครงสร้ำงรำคำส่วนหนึ่งผูกกับรำคำนำมันย้อนหลังประมำณ 6-12 เดือน จึงมี
แนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในไตรมำส 4 ปี 2559 เนื่องจำกได้รับแรงกดดันจำกรำคำนำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ เพื่อรับมือกับรำคำ
ก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง บริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงต่อเนื่องและคำดว่ำจะยังคงสำมำรถรักษำระดับ EBITDA Margin ที่ร้อยละ 65-70 ได้ และ
ยังคงเป้ำหมำยที่จะรักษำปริมำณกำรขำยให้อยู่ในระดับเดียวกับปีี 2558 ที่ประมำณ 322,000 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน
สำหรับอัตรำแลกเปลี่ยน สถำบันกำรเงินหลำยแห่งคำดกำรณ์ว่ำค่ำเงินบำทมีแนวโน้มอ่อนค่ำลง เนื่องจำกมีควำมเป็นไปได้ที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำจะปรับขึนอัตรำดอกเบียนโยบำยในปลำยปี 2559 อย่ำงไรก็ดี กำรเลือกตังประธำนำธิบดี สหรัฐอเมริกำเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อตลำดเงิน โดยรวมสถำนกำรณ์ตลำดเงินยังคงมีควำมผันผวนและต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ทังนี ผลประกอบกำรของ ปตท.สผ.
จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ในรูปของภำษีเงินได้จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจำกควำมแตกต่ำงของสกุลเงินที่ใช้ในกำรยื่นภำษีกับสกุลเงินที่
ใช้ในกำรบันทึกบัญชี แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด สำหรับอัตรำดอกเบียที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนนัน บริษัทคำดว่ำจะไม่ ส่งผลกระทบต่อภำระ
ดอกเบียของบริษัทอย่ำงมีสำระสำคัญ เนื่องจำกโครงสร้ำ งอัตรำดอกเบียของบริษัทเป็นอัตรำดอกเบียคงที่มำกกว่ำร้อยละ 80 ของภำระหนีทังหมด
ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
รำยได้รวม*
รำยได้จำกกำรขำย*
EBITDA**
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
(หน่วย: ดอลลำร์ สรอ.)
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
กำไร(ขำดทุน)จำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติ

ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 3
2559

ไตรมำส 3
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
QoQ
1,457
1
1,307
(1)
919
(1)
(1,284)
>100

1,102
1,061
778
75

1,109
1,047
770
156

0.01

0.04

(0.31)

154
(79)

75
81

264
(1,548)

%
เพิม่ (ลด)
YoY
(24)
(20)
(16)
>100

เก้ำเดือน
2559

>100

>100

0.09

(0.24)

>100

(51)
>100

(72)
<(100)

345
43

705
(1,691)

(51)
>100

3,281
3,152
2,337
388

เก้ำเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YTD
4,291
(24)
4,084
(23)
3,025
(23)
(986)
>100

* แสดงรำยได้จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
** รวมผลกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิกจนถึงสินเดือนสิงหำคม 2559
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ย *

หน่วย : บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน

ตำมชนิดปิโตรเลียม

ตำมส่วนภูมภิ ำค

320,657

311,386

320,795

320,600

317,383

97,639

93,720

94,615

97,066

95,438

223,018

217,666

226,180

223,534

221,945

ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 3
2559

ไตรมำส 3
2558

เก้ำเดือน
2559

เก้ำเดือน
2558

รำคำขำยเฉลีย่ และนำมันดิบดูไบ

นำมันดิบและคอนเดนเสท
ก๊ำซธรรมชำติ

ภูมิภำคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 3
2559

36.62
43.18

36.32
43.17

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

ไตรมำส 3
2558

320,657

311,386

320,795

320,600

317,383

62,535

55,104

63,470

57,578

60,126

238,051

239,387

239,777

241,554

237,146

ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 3
2559

ไตรมำส 3
2558

เก้ำเดือน
2559

เก้ำเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
QoQ
44.83
(1)
49.74
(0)

%
เพิม่ (ลด)
YoY
(19)
(13)

เก้ำเดือน
2559
36.00
38.92

เก้ำเดือน
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YTD
47.47
(24)
54.31
(28)

* รวมปริมำณขำยและรำคำขำยของโครงกำรโอมำน 44 จนถึงสินเดือนสิงหำคม 2559

ไตรมำส 3 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559
ในไตรมำส 3 ปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมำณกำรขำยเฉลี่ย 311,386 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน ลดลงจำกไตรมำส 2 ปี 2559
ที่มีปริมำณกำรขำยเฉลี่ย 320,657 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน โดยหลักจำกโครงกำรอำทิตย์ สำหรับรำคำขำยเฉลี่ยของไตรมำสนีลดลงเป็น 36.32
ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ (สำหรับไตรมำส 2 ปี 2559: 36.62 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ)
ไตรมำส 3 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558
เมื่อเปรียบเทียบปริมำณกำรขำยเฉลี่ยของไตรมำส 3 ปี 2559 ที่ 311,386 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวันกับปริมำณกำรขำยเฉลี่ยของไตรมำส 3
ปี 2558 ที่ 320,795 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน พบว่ำปริมำณกำรขำยเฉลี่ยลดลง โดยหลักจำกโครงกำรซอติก้ำ สำหรับรำคำขำยเฉลี่ยลดลงเช่นกัน
เป็น 36.32 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ (สำหรับไตรมำส 3 ปี 2558: 44.83 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ)
งวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
สำหรับปริมำณกำรขำยเฉลี่ยของงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 พบว่ำปริมำณกำรขำยเฉลี่ย
เพิ่มขึนเป็น 320,600 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน (สำหรับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558: 317,383 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน)
โดยหลักจำกโครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ ในขณะที่รำคำขำยเฉลี่ยลดลงเป็น 36 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ (สำหรับงวดเก้ำเดื อนสินสุด
เดือนกันยำยน ปี 2558: 47.47 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ)
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559
ในไตรมำส 3 ปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 156 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 81 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 75 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้กำไรจำกกำรประกันควำมเสี่ยงรำคำ
นำมันในไตรมำส 3 ปี 2559 จำนวน 23 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในขณะที่รับรู้ขำดทุนในไตรมำส 2 ปี 2559 จำนวน 96 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. อย่ำงไรก็ตำม ค่ำเสื่อม
รำคำ ค่ำสู ญสินและค่ำตัดจำหน่ำยเพิ่มขึนจำนวน 16 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำนวน 14 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ตำมรำคำขำยและ
ปริมำณขำยเฉลี่ยที่ลดลง
กำไรจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติ สำหรับ ไตรมำส 3 ปี 2559 จำนวน 81 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. มีผ ลกำรด ำเนินงำนดีขึน 160 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 ที่มีขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติจำนวน 79 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำก
กำรรับรู้กำไรจำกกำรประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมันในไตรมำส 3 ปี 2559 จำนวน 23 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในขณะที่รับรู้ขำดทุนในไตรมำส 2 ปี 2559 จำนวน
96 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 1,284 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีผลกำรดำเนินงำนดีขึน
1,440 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ 100 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำนวน 1,385 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
ในไตรมำส 3 ปี 2558 ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในไตรมำส 3 ปี 2559
กำไรจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559 จำนวน 81 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. มีผลกำรดำเนินงำนดีขึน 1 ,629 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558 ที่มีขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติจำนวน 1,548 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยมีสำเหตุหลัก
จำกในไตรมำส 3 ปี 2558 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำนวน 1,385 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในไตรมำส 3 ปี 2559
งวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
สำหรับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 388 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. มีผลกำรดำเนินงำนดีขึน
1,374 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 986 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อ ยค่ำของสินทรัพย์จำนวน 1,385 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี
2558 ในขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559
กำไรจำกรำยกำรที่ไม่ใช่ก ำรดำเนิ นงำนปกติสำหรับงวดเก้ำเดื อนสินสุดเดื อนกัน ยำยน ปี 2559 จำนวน 43 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. มีผลกำร
ดำเนินงำนดีขึน 1,734 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรดำเนินงำนปกติ
จำนวน 1,691 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำนวน 1,385 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ในงวดเก้ำเดือน
สินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 รวมทังผลประโยชน์ทำงภำษีจำกผลกระทบข องอัตรำ
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึนจำนวน 465 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. จำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สรอ.

4|Page

บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่ำงประเทศ

- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนื่
- ออสเตรเลีย
- อเมริกำ
- แอฟริกำ

ท่อขนส่งก๊ำซ
สำนักงำนใหญ่และอืน่ ๆ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
รวม

ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 3
2559

ไตรมำส 3
2558

143
163
(20)

138
152
(14)

(1,298)
4
(1,302)

56
(125)
1
75

50
(32)
0.27
156

94
(49)
(31)
(1,284)

(ปรับปรุงใหม่)

10
(16)
(7)
(7)

37
(27)
(2)
(22)

(184)
(472)
(629)
(17)

%
%
เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)
QoQ
YoY
(3)
>100
(7)
>100
30
99

>100
(69)
71
<(100)
(11)
74
(73)
>100

>100
94
100
(29)
(47)
35
>100
>100

เก้ำเดือน
2559

เก้ำเดือน
2558

408
505
(97)

(1,057)
305
(1,362)

%
เพิม่ (ลด)
YTD
>100
66
93

158
(181)
3
388

286
(183)
(32)
(986)

(45)
1
>100
>100

(ปรับปรุงใหม่)

34
(91)
(8)
(32)

(121)
(581)
(638)
(22)

>100
84
99
(45)

ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
ในไตรมำส 3 ปี 2559 เขตภูมิศำสตร์ประเทศไทย มีกำไรสุทธิจำนวน 152 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 11 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 163 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ ำยเพิ่มขึน
โดยหลักจำกโครงกำรพืนที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย แม้ว่ำรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึนตำมปริมำณขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึน โดยหลักจำกโครงกำรบงกช
เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับไตรมำส 3 ปี 2558 จำนวน 4 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เขตภูมิศ ำสตร์ประเทศไทยมีกำไรเพิ่มขึน 148 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ 100 ส่วนใหญ่จำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในไตรมำส 3 ปี 2558 ของโครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
แต่ไม่มีกำรรับรู้ในไตรมำส 3 ปี 2559 รวมทังค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำยลดลง โดยหลักจำกโครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ จำกกำรรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในปี 2558 ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยลดลง ตำมรำคำขำยและปริมำณขำยเฉลี่ยที่ลดลง
สำหรับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 มีกำไรสุทธิจำนวน 505 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 200 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 66
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 305 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่มำจำกค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและ
ค่ำตัดจำหน่ำยลดลง โดยหลักจำกโครงกำรคอนแทร็ค 4 ที่มีกำรปรับปริมำณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึน กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรั พย์ในปี
2558 และค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินงำนที่ลดลงอันเป็นผลมำจำกกำรดำเนินนโยบำยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนภำยใต้โครงกำร SAVE to be
SAFE อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกำรขำยลดลงตำมรำคำขำยเฉลี่ยลดลง แม้ว่ำปริมำณกำรขำยเฉลี่ยเพิ่มขึน โดยหลักจำกโครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
 ต่ำงประเทศ
ในไตรมำส 3 ปี 2559 เขตภูมิศำสตร์ต่ำงประเทศ มีขำดทุนสุทธิจำนวน 14 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ขำดทุนลดลง 6 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 30
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 20 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึนของเขตภูมิศำ สตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อื่น ในขณะที่เขตภูมิศำสตร์แอฟริกำมีผลกำรดำเนินงำนที่ลดลง
-

เขตภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีกำไรสุทธิจำนวน 37 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 27 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 10 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่มำจำกภำษีเงินได้ที่ลดลงโดยหลักจำก
โครงกำรซอติก้ำ รวมทังค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจปิโตรเลียมลดลงจำกค่ำสำรวจเคลื่อนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติที่ลดลง

-

เขตภูมิศำสตร์แอฟริกำ มีขำดทุนสุทธิจำนวน 22 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ขำดทุนเพิ่มขึน 15 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ 100 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 7 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยหลักจำกกำรรับรู้สำรองเผื่อกำรตัดจำหน่ำยจำกกำร
ถอนกำรลงทุนในโครงกำรเคนยำ แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
 ต่ำงประเทศ (ต่อ)
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 1,302 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เขตภูมิศำสตร์ต่ำงประเทศขำดทุนลดลง 1,288 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 99 ส่ว นใหญ่ เป็นผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึนของเขตภูมิศ ำสตร์อเมริกำ เขตภูมิศ ำสตร์ออสเตรเลียและเขตภูมิศ ำสตร์ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อื่น
-

ในไตรมำส 3 ปี 2559 เขตภูมิศำสตร์อเมริกำมีขำดทุนสุทธิจำนวน 2 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ขำดทุนลดลง 627 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 629 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย์ในไตรมำส 3 ปี 2558 ของโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในไตรมำส 3 ปี 2559

-

เขตภูมิศ ำสตร์ออสเตรเลีย มี ขำดทุน สุทธิจำนวน 27 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ขำดทุนลดลง 445 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 94 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 472 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลจำกกำรรับรู้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ในไตรมำส 3 ปี 2558 ของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในไตรมำส 3 ปี 2559

-

เขตภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีกำไรสุทธิจำนวน 37 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. มีผลกำรดำเนินงำนดีขึน 221 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือ
มำกกว่ำร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 184 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลจำกกำรรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในไตรมำส 3 ปี 2558 ของโครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในไตรมำส 3 ปี 2559

สำหรับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 เขตภูมิศำสตร์ต่ำงประเทศ มีขำดทุนสุทธิจำนวน 97 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 1,265 ล้ำน
ดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 93 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 1,362 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เป็นผลจำกกำรดำเนินงำนที่ดีขึนของเขตภูมิศำสตร์อเมริกำและเขตภูมิศำสตร์ออสเตรเลีย
-

โดยเขตภู มิ ศ ำสตร์อ เมริก ำมี ขำดทุ น สุ ท ธิ จำนวน 8 ล้ ำนดอลลำร์ สรอ. ขำดทุ น ลดลง 630 ล้ ำนดอลลำร์ สรอ. หรือ ร้อยละ 99 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 638 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เนื่องจำกมีกำรรับรู้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของโครงกำร มำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ในปี 2558 ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในปี 2559

-

เขตภูมิ ศ ำสตร์ออสเตรเลีย มีขำดทุนสุท ธิจำนวน 91 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ขำดทุนลดลง 490 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือร้อยละ 84 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 581 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เนื่องจำกมีกำรรับรู้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชียในปี 2558 ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในปี 2559

สำหรับผลกำรดำเนินงำนของเขตภูมิศำสตร์ตะวันออกกลำง จะแสดงอยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก (Discontinued Operations)
ส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซ
สำหรับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 ส่วนงำนท่อขนส่งก๊ำซ มีกำไรสุทธิจำนวน 158 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ลดลง 128 ล้ำนดอลลำร์
สรอ. หรือร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 286 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุ หลักมำจำก
รำยได้ที่ลดลงตำมรำคำขำยก๊ำซที่ลดลงของโครงกำรลงทุนท่อขนส่งก๊ำซในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
สำนักงำนใหญ่และอืน่ ๆ
ในไตรมำส 3 ปี 2559 ส่วนงำนสำนักงำนใหญ่และอื่นๆ มีขำดทุนสุทธิจำนวน 32 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ขำดทุนลดลง 93 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 125 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้กำไรจำกกำรประกันควำมเสี่ยง
รำคำนำมันในไตรมำส 3 ปี 2559 ในขณะที่รับรู้ขำดทุนจำกกำรประกันควำมเสี่ยงรำคำนำมันในไตรมำส 2 ปี 2559
กำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
ในไตรมำส 3 ปี 2559 เขตภูมิศำสตร์ตะวันออกกลำง ภำยใต้ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลี ยม จะแสดงอยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนที่ยกเลิกเนื่องจำก
บริษัท PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรตกลงซือขำย โดย PTTEP OM ถือสัดส่วนร้อยละ
100 ในโครงกำรโอมำน 44 ซึ่งมีนัยสำคัญภำยใต้เขตภูมิศำสตร์ตะวันออกกลำง
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิกมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมำส 3 ปี 2559 จำนวน 0.27 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ขำดทุนลดลง 31 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. หรือ
มำกกว่ำร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 31 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้ขำดทุ นจำกกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์ของโครงกำรโอมำน 44 ในไตรมำส 3 ปี 2558 ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในไตรมำส 3 ปี 2559
สำหรับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2559 กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก มีกำไรสุทธิจำนวน 3 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 35 ล้ำนดอลลำร์
สรอ. หรือมำกกว่ำร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสินสุดเดือนกันยำยน ปี 2558 ที่มีขำดทุนสุทธิจำนวน 32 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลัก
มำจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของโครงกำรโอมำน 44 ในปี 2558 ขณะที่ไม่มีกำรรับรู้ในปี 2559
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
ฐำนะกำรเงิน

หน่วย : ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
สิน ทรัพย์รวม

สิน ทรัพย์หมุนเวียน
สิน ทรัพย์ไม่หมุนเวียน

19,642

19,062

4,701

4,891

หนีสินรวมและส่วนของผู้ถอื หุน้

19,642
1,408
6,906

19,062
1,044
6,599

หนีสินไม่หมุนเวียน
ส่ว นของผูถ้ อื หุน้

14,941

14,171

11,328

11,419

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2558

30 ก.ย. 2559

หนีสินหมุนเวียน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิน 19,062 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (เทียบเท่ำ 661,454 ล้ำนบำท) ลดลง
580 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. จำกสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 19,642 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (เทียบเท่ำ 708,864 ล้ำนบำท) เป็นผลมำจำก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีบริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจำนวนเพิ่มขึน 190
ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสันที่เพิ่มขึนจำนวน 462 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
สุทธิกับลูกหนีบริษัทใหญ่ ลูกหนีอื่น รวมทังสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 116 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. 44 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และ 41 ล้ำ น
ดอลลำร์ สรอ. ตำมลำดับ
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงกำรร่วมทุนซึ่งอยู่ภำยใต้บัญชีที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ และค่ำควำมนิยม-สุทธิ โดยมีจำนวนลดลง 770 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. สำเหตุหลักเป็น ผลของ
กำรตัดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสินและค่ำตัดจำหน่ำย แม้ว่ำจะมีกำรลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หนีสิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนีสินรวมทังสิน 7,643 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (เทียบเท่ำ 265,224 ล้ำนบำท) โดยมีหนีสินที่
มีดอกเบียจำนวน 2,855 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยหนีสินลดลงจำนวน 671 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. จำกหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 8,314
ล้ำนดอลลำร์ สรอ. (เทียบเท่ำ 300,053 ล้ำนบำท) เป็นผลมำจำก
(1) หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย โดยมีจำนวนลดลง 364 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็น
ผลมำจำกภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยของปี 2558 และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลง ในขณะที่หนีสินอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพิ่มสูงขึน
(2) หนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ประมำณกำรหนีสินค่ำรือถอนอุปกรณ์กำรผลิต และหนีสิน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยมีจำนวนลดลง 307 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจำกหนีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลดลง และกำร
จ่ำยซือคืนหุ้นกู้จำนวน 182 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และ 177 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ตำมลำดับ
โครงสร้ำงเงินทุนบริษัท
โครงสร้ำงเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ประกอบด้วยส่วนทุนจำนวน 11,419 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. และหนีสินรวมจำนวน 7,643 ล้ำนดอลลำร์
สรอ. ซึ่งเป็นหนีสินที่มีดอกเบียจำนวน 2,855 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.37 และมี อำยุเงินกู้ถัวเฉลี่ย 8.40 ปี ทังนีหนีสินที่มี
ดอกเบียของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 สำหรับสัดส่วนของอัตรำดอกเบียคงที่ต่ออัตรำดอกเบียลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อ 20
เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 ปตท.สผ. ได้ซือคืนหุ้นกู้บำงส่วนจำกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอำยุ 5 ปี ที่ออกและเสนอขำยในเดือน
กันยำยน 2556 จำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ที่อัตรำดอกเบียคงที่ร้อยละ 3.707 ต่อปี โดยได้ทำกำรซือคืนทังสินจำนวน 177 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ทำให้
หุ้นกู้ดังกล่ำวลดลงจำก 500 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เป็น 323 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
ส่วนเกินจำกมูลค่ำที่ตรำไว้จำกกำรซือคืนหุ้นกู้ดังกล่ำวจำนวน 7 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ได้ถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือน สินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน (ต่อ)
กระแสเงินสด
หน่วย : ล้ำนดอลลำร์ สรอ.

รับสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนอืน่ ๆ

แหล่งทีม่ ำของเงินทุน
1,733

รับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน)

6

แหล่งทีใ่ ช้ไปของเงินทุน
1,271

1,727

Sourceงวดเก้ำเดือน ปี 2559

148
310

เงินสดจ่ำยสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ำยเงินปันผล

813

จ่ำยสุทธิในกำรลงทุนเพิม่ ในสินทรัพย์

Use

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รวมทังเงินลงทุนระยะสันซึ่งเป็นเงินฝำกประจำธนำคำรที่
มีอำยุมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจำนวน 3,722 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพิ่มขึน 462 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558 ซึ่งมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 3,260 ล้ำนดอลลำร์ สรอ.
แหล่งที่มำของเงินทุน จำนวน 1,733 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็นผลสุทธิจำกเงินสดรับจำก
รำยได้จำกกำรขำยสุทธิกับเงินสดจ่ำยสำหรับค่ำใช้จ่ำยและภำษีเงินได้ และเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรับจำกกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันและเงินสดรับจำกดอกเบียจำกเงินให้กู้ยืม
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน จำนวน 1,271 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดจ่ำยสุทธิในกำรลงทุนเพิ่ม ในสินทรัพย์เพื่อกำรสำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรซอติก้ำ โครงกำรอำทิตย์ และโครงกำรเอส 1 เงินสดจ่ำยสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยซือคืนหุ้นกู้และกำรจ่ำยดอกเบีย และเงินปันผลจ่ำยสำหรับผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 และ 6 เดือนแรก
ของปี 2559 ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิจำกสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ *
ไตรมำส 2
2559

ไตรมำส 3
2559

(ปรับปรุงใหม่)

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตรำส่วน EBITDA ต่อรำยได้จำกกำรขำย
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนีสินต่อ EBITDA

ไตรมำส 3
2558

เก้ำเดือน
2559

(ปรับปรุงใหม่)

เก้ำเดือน
2558
(ปรับปรุงใหม่)

71.68
(7.42)
(17.81)

72.13
4.59
11.16

68.76
(13.82)
(26.75)

72.51
4.59
11.16

72.38
(13.82)
(26.75)

0.25
0.86

0.25
0.91

0.29
0.78

0.25
0.91

0.29
0.78

* รวมผลกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิกจนถึงจนถึงสินเดือนสิงหำคม 2559

หมำยเหตุ:

อัตรำส่วน EBITDA ต่อรำยได้จำกกำรขำย
อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA

=
=
=
=
=

อัตรำส่วนกำไรก่อนหักดอกเบีย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ ต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมรำยได้จำกกำรบริกำรค่ำผ่ำนท่อ
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน
กำไรสุทธิต่อรำยได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน
หนีสินที่มีภำระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนีสินที่มีภำระดอกเบียต่อกำไรย้อนหลัง 12 เดือนก่อนหักดอกเบีย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
ควำมคืบหน้ำโครงกำรทีส่ ำคัญ

อเมริกำ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แอฟริกำและตะวันออกกลำง

ออสตรำเลเชีย

สำหรับไตรมำส 3 ปี 2559 ปตท.สผ. มีโครงกำรและดำเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมทังสินจำนวน 39 โครงกำร ใน 12 ประเทศ
อันมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี
โครงกำรในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงกำรในประเทศจำนวน 16 โครงกำร ส่วนใหญ่เป็น โครงกำรที่ดำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) ทังในอ่ำวไทยและบนบก
โดยในไตรมำสนี โครงกำรผลิตสำมำรถรักษำระดับกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรบงกช โครงกำรอำทิตย์ โครงกำรเอส 1 และโครงกำรคอนแทร็ค 4
โดยในไตรมำส 3 ปี 2559 โครงกำรในประเทศไทยมีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ 239,387 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77
ของปริมำณกำรขำยทังหมด
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนีจำนวน 14 โครงกำร ซึ่งตังอยู่ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ (เมียนมำร์) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
(เวียดนำม) สหพันธรัฐมำเลเซีย (มำเลเซีย) และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมำส 3 ปี 2559 โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมำณ
กำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ 55,104 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมำณกำรขำยทังหมด
ในส่วนของ โครงกำรที่ดำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) มีปริมำณกำรขำยและกิจกรรมที่สำคัญในประเทศต่ำงๆ อำทิ โครงกำรผลิตใน
เมียนมำร์มีปริมำณกำรขำยลดลงในไตรมำสนีเป็นผลหลักจำกกำรปิดซ่อมบำรุงของ โครงกำรเยตำกุน ซึ่งผลิตก๊ำซธรรมชำติและคอนเดนเสท และ โครงกำร
ซอติ ก้ำ ที่ ผลิ ต ก๊ ำซธรรมชำติ ทังนี โครงกำรผลิต ในเมีย นมำร์มีป ริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติรวมอยู่ที่ 1,282 ล้ ำนลูกบำศก์ ฟุ ต ต่ อวัน (ประมำณ
173,907 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน) และปริม ำณกำรขำยคอนเดนเสทเฉลี่ย 3,993 บำร์เรลต่อ วัน นอกจำกนี สำหรับ โครงกำรซอติก้ำยังอยู่
ระหว่ำงกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตจำกหลุมผลิตเฟส 1B โดยได้เริ่มกำรผลิตจำกแท่นผลิตที่ 4 แล้ว และคำดว่ำจะสำมำรถเพิ่มกำลังกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติจำก
แท่นผลิตที่ 7 ได้ภำยในไตรมำส 4 ของปีนีซึ่งจะช่วยรักษำกำลังกำรผลิตของโครงกำร โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตังอยู่นอกชำยฝั่งทะเลทำงทิศ ตะวันออก
เฉีย งใต้ของเวียดนำม ในไตรมำส 3 ปี 2559 โครงกำรมีปริม ำณกำรขำยนำมันดิบเฉลี่ย 23,290 บำร์เรลต่อวัน และปริม ำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติ
เฉลี่ย 10 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 2,383 บำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบต่อวัน)
สำหรับ โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ตังอยู่
นอกชำยฝั่ งทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงพิ จำรณำรูปแบบกำรพั ฒ นำที่เหมำะสม พร้อมทังประเมินศักยภำพเชิงพำณิ ชย์และ
ศักยภำพปิโตรเลียมในพืนที่ที่เหลืออยู่ โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 ตังอยู่นอกชำยฝั่งทะเล และ โครงกำรเมียนมำร์ MD-7 ตังอยูในทะเลลึกของอ่ำวเมำะตะมะ
ในเมียนมำร์ ปัจจุบันโครงกำรทังสองอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อศึกษำโครงสรำงธรณีวิทยำและประเมิน
ศักยภำพของแหล่งกักเก็บต่อไป นอกจำกนี ปัจจุบันโครงกำรเมียนมำร์ MD-7 อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรหำผู้เข้ำร่วมทุนเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงของ
โครงกำร โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 ตังอยู่ในพืนที่บริเวณ Central Myanmar Basin ของเมียนมำร์ ปัจจุบันโครงกำรอยูระหวำงกำรเตรียมกำรเพื่อ
ดำเนินกำรสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยจะเริ่มดำเนินกำรสำรวจในชวงไตรมำส 4 ปี 2559 โครงกำรซำรำวักเอสเค 410 บี ตังอยู่นอก
ชำยฝั่ง รัฐซำรำวักของมำเลเซีย บริษัทได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิตเมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 และโครงกำรอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเพื่อดำเนินกำร
สำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยจะเริ่มดำเนินกำรสำรวจในช่วงไตรมำส 2 ปี 2560
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
ควำมคืบหน้ำโครงกำรทีส่ ำคัญ (ต่อ)
โครงกำรในทวีปอเมริกำ
ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนีจำนวน 3 โครงกำร ซึ่งตังอยู่ในประเทศแคนำดำ และสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล (บรำซิล)
โครงกำรทังสำมเป็น โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) สำหรับ โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ซึ่งตังอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้ำ
ประเทศแคนำดำ โครงกำรได้ดำเนินกำรยื่นขออนุมัติพัฒนำแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐ บำลอัลเบอร์ต้ำ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2558 อย่ำงไรก็ดี
เนื่องจำกรำคำนำมัน ที่ลดลง โครงกำรจึงอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคต โดยจะเน้นกำรศึกษำเพื่อลดต้นทุนและลดควำมเสี่ยงในกำร
พัฒนำโครงกำร
สำหรับในประเทศบรำซิล มี 2 โครงกำร คือ โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบรำซิล โครงกำรได้เสร็จสินกำรสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติและอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรประมวลผลข้อมูล เพื่อศึกษำ และประเมินศักยภำพ
ปิโตรเลียม และ โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกของบรำซิล ขณะนีกำลังอยู่ในระหว่ำงศึกษำ
ศักยภำพปิโตรเลียมเพื่อกำรพัฒนำ
โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนีจำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย ซึ่งตังอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย 12
แปลงสัมปทำน
สำหรับแหล่งทีด่ ำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทำรำ ในไตรมำส 3 ปี 2559 มีปริมำณกำรขำยอยู่ที่ 12,732 บำร์เรลต่อวัน
ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรผลิตที่วำงไว้
สำหรับ แหล่ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลำสำรวจ (Exploration Phase) นัน ในไตรมำส 3 ปี 2559 โครงกำรได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลออสเตรเลีย
เพื่อขอต่ออำยุ Retention Lease Period ออกไปอีก 5 ปี (2560 - 2564) นอกจำกนัน โครงกำรยังทำกำรหำแนวทำงพัฒนำร่วมกับแหล่งก๊ำซธรรมชำติ
ของบริษัทอื่นที่อยู่ใกล้เคียง
โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภ ำคนีจำนวน 5 โครงกำร ซึ่งตั งอยู่ในรัฐ 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 3 ปี 2559 โครงกำรมีปริมำณกำรผลิตเฉลี่ย
ประมำณ 15,445 บำร์เรลต่อวัน โครงกำรโอมำน 44 ตังอยู่บนบกห่ำงจำกกรุงมัสกัต ไปทำงตะวันตกของประเทศโอมำน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรขำยบริษัท
PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และถือสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 ในโครงกำรโอมำน 44 อย่ำงไรก็ตำม
ปตท.สผ. ยัง หำโอกำสกำรลงทุน ในโอมำนต่อ ไป โดยได้มีก ำรลงนำมบัน ทึก ควำมเข้ำใจ ( Memorandum of Understanding, MOU) ร่ว มกับ บริษัท
Oman Oil Company Exploration and Production LLC (OOCEP) บริษัทในเครือของบริษัท Oman Oil Company ซึ่งเป็นบริษัทนำมันแห่งชำติโอมำน
เพื่อแสวงหำโอกำสกำรลงทุนในพืนที่ที่มีควำมสนใจร่วมกัน
สำหรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดำเนินกำรสำรวจใน โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ซึ่ง
ตังอยู่บนบก ทำงทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยประสบควำมสำเร็จในกำรค้น พบอัตรำกำรไหลของนำมันและก๊ำซธรรมชำติที่มีศักยภำพในเชิงพำณิชย์
เป็นผลให้โครงกำรเร่งเตรียมแผนพัฒนำโครงกำรเพื่อนำส่งต่อรัฐบำลแอลจีเรีย ภำยในต้นปี 2560 โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็น
โครงกำรก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ ตังอยู่นอกชำยฝั่งของโมซัมบิก ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำสัญญำเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance รวมถึง
กำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสถำบันกำรเงิน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
กำรบริหำรกำรลงทุนและต้นทุน
ด้ำนกำรบริหำรกำรลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีกำรบริหำรกำรลงทุนโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรลงทุนมีควำมเหมำะสมทังในด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่โครงกำรและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง อีกทังยังสำมำรถดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของบริษัทในระยะยำว ปตท.สผ. มีกำรศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยและผลกระทบในกำรลงทุน
อย่ำงสม่ำเสมอและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองที่เกิดขึน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและตัดสินใจในกำรลงทุน โดยบริ ษัทมีควำม
ยืดหยุ่นในกำรปรับแผนกำรลงทุนให้สอดคล้องกับสภำวะรำคำนำมันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทังมีกำรทบทวนกลุ่มประเทศเป้ำหมำย (Focused countries) ใน
กำรขยำยกำรลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกับทิศ ทำงและเป้ำหมำยที่บริษัทตังไว้ กำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ ำงๆ
เช่น ศักยภำพทำงปิโตรเลียม ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ กำรแบ่งผลประโยชน์กับภำครัฐ ควำมเสี่ยงทังด้ำนกำรเมืองและกำรดำเนินธุรกิจ รวมทังควำมได้เ ปรียบ
ในกำรแข่งขัน
ในไตรมำส 3 ของปี 2559 ปตท.สผ. ได้ มีกำรบริห ำรกำรลงทุนที่สำคัญ (Portfolio Rationalization) ได้แก่ กำรพิจำรณำที่จะคืนสิทธิในแปลง
สำรวจเคนยำ แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12 กำรปรับ กำรบริห ำรกำรลงทุนในโอมำนโดยกำรขำยบริษัท PTTEP OM ซึ่งถือสัด ส่วนกำรลงทุนใน
โครงกำรโอมำน 44 ที่ดำเนินกำรผลิตมำนำน อย่ำงไรก็ตำม ปตท.สผ. ยังคงมีควำมมุ่งมั่นในกำรแสวงหำโอกำสกำรลงทุนในโอมำนต่อไป โดยได้มีกำรลงนำม
บันทึกควำมเข้ำใจร่วมกับบริษัทในเครือของบริษัทนำมันแห่งชำติโอมำน กำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร MD-7 ในเมียนมำร์โดยกำรพิจำรณำหำผู้ร่วมทุน
ซี่งทังสำมโครงกำรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลของแต่ละประเทศ รวมถึงกำรขยำยกำรลงทุนเข้ำสู่โครงกำรซำรำวักเอสเค 410 บี โครงกำร
สำรวจในมำเลเซีย ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีศักยภำพทำงปิโตรเลียมสูง
นอกจำกนี บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือกพัฒ นำโครงกำรที่มีกำรค้นพบปิโตรเลียมเชิงพำณิ ชย์แล้ว พร้อมทังมองหำโอกำสในกำรเข้ำซือกิจกำร
เพิ่มเติม โดยเฉพำะโครงกำรที่อยู่ในช่วงกำรผลิตหรือช่วงกำรพัฒนำซึ่งใกล้จะเริ่มผลิตและมุ่งเน้นกำรลงทุนในประเทศที่ตังอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้ำนกำรบริหำรต้นทุน (Cost Management)
ด้วยสถำนกำรณ์รำคำนำมันที่ยังคงมีควำมผันผวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจจึงเป็นจุดมุ่งหมำยที่
สำคัญของบริษัท จำกควำมสำเร็จในกำรบริหำรต้นทุนผ่ำน โครงกำร SAVE to be SAFE ตังแต่ปี 2557 ซึ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงองค์กรและกระบวนกำรทำงำน ปลูกฝังวัฒนธรรมในด้ำนกำรลดต้นทุนในองค์กรผ่ำนแนวทำงต่ำงๆ อำทิ ลดจำนวนวันและค่ำใช้จ่ำยในกำรเจำะหลุม
เพิ่มประสิทธิภำพกำรสร้ำงและออกแบบแท่นผลิต เจรจำเพื่อลดต้นทุนกำรจัดซือจัดจ้ำงอุปกรณ์และบริกำรต่ำงๆ ทังที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดจ้ำงในอนำคต
รวมถึงบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ อำทิ กำรลดจำนวนเรือ กำรลดกำรสั่งซืออุปกรณ์กำรผลิตเพื่อมำเก็บไว้ เป็นต้น เป็นผลให้บริษัทสำมำรถลดต้นทุน
ต่อหน่วยสำหรับผลกำรดำเนินงำนในช่วงเก้ำเดือนแรกของปี 2559 ลงเหลือ 29.98 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำนำมันดิบ หรือลดลงร้อยละ 23 เมื่อ
เทียบกับปี 2558
ทังนี บริษัทได้ต่อยอดแนวคิดกำรลดต้นทุนโดยกำรริเริ่ม โครงกำร SPEND SMART to Business Sustainability ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ทำใหม่
ให้ได้ผล” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหำรงำนด้วยต้นทุนต่ำ และสำมำรถแข่งขันได้ในระยะยำว เพื่อส่งเสริมให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน




คิดใหม่ เปลี่ยนกรอบควำมคิด เน้นกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตด้วยกำรบริหำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้
งบประมำณที่จำกัดและขยำยแนวคิดให้สำมำรถคลอบคลุมได้ทุกกิจกรรม
ทำใหม่ รักษำกระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพอยู่แล้ว และมองหำแนวทำงใหม่ๆ ให้เกิดกำรพัฒนำวิธีกำร
ทำงำนให้ประสบผลสำเร็จด้วยต้นทุนที่ต่ำลง
ให้ได้ผล ส่งเสริมประสิทธิภำพให้เพิ่มประสิทธิผล ให้สำมำรถแข่งขันในระยะยำว และเติบโตอย่ำงยั่งยืน
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ในไตรมำส 3 ของปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมำชิกในกลุ่มดัชนีค วำมยั่งยืนดำวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจนำมันและก๊ำซ ประเภทธุรกิจขันต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
และจำกกำรประกำศรำยชื่อสมำชิกครังล่ำสุดในปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ่มเป็นปีแรกเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกใน
กลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในกำรดำเนินธุรกิจในฐำนะ “องค์กรแห่งควำมยั่งยืน” นอกจำกนี จำกควำมมุ่งมั่น
ในกำรดำเนินธุรกิจตำมวิสัยทัศน์บริษัท เพื่ อเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชันนำในเอเชียที่ ขับเคลื่อนด้ วยผลกำรดำเนินงำนที่สำม ำรถแข่งขันได้
เทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อนำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงได้กำหนดกลยุ ทธ์ ทิศทำงกำรดำเนินงำน และแผนงำนเชิงรุกทังใน
ระยะสันและระยะยำวภำยใต้ปรัชญำหลัก 3 ด้ำน คือ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรดำเนินงำนที่สำคัญในไตรมำส 3 ของ ปี 2559 สำมำรถสรุปได้ดังนี
ด้ำนธุรกิจ
ปตท.สผ. ส่งเสริมกำรวิจัย พั ฒ นำ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้ำงนวัต กรรม เพื่อกำรพัฒ นำองค์ค วำมรู้และโครงกำรเทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยกิจกรรมที่สำคัญในไตรมำส 3 ปี 2559 มีดังนี




ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเทคโนโลยีผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีระยะยำว ยกตัวอย่ำงเช่น 1) โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเพื่อช่วยติดตำมกำรเคลื่อนที่ของนำและนำมันจำกแหล่งกักเก็บใต้ดินถึงหลุมผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพใน
กระบวนกำรอัดนำเข้ำไปในชันหินกักเก็บใต้ดินเพื่อช่วยเพิ่มกำลังกำรผลิต 2) โครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคนิคในกำรสำรวจและผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตนำมันดิบจำกแหล่ง กักเก็บ โดยวิธีกำรปรับสภำพนำที่ใช้ในกำรอัดเข้ำไปแทนที่นำมันในแหล่งกักเก็บใต้ดิน และ 3)
โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรทำควำมสะอำดเศษหินที่ได้จำกกำรขุดเจำะเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรกำจัดและรักษำสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
พัฒนำเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ จนสำมำรถทำธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสอบอุปกรณ์จำกมุมสูงเพื่องำนซ่อมบำรุงในโรงงำน
อุตสำหกรรม

ด้ำนสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยเน้นกำรพัฒนำ 4 ด้ำน ได้แก่ ควำมต้องกำรพืนฐำน กำรศึกษำ
สิ่งแวดล้อม วัฒ นธรรมและกีฬำ บริษัทได้ดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง มีกำร
ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำมำปรับปรุงแก้ไขแผนงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในพืนที่ปฏิบัติกำรและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
ในระยะยำวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่ำงยั่งยืน กิจกรรมที่สำคัญในไตรมำส 3 ปี 2559 มีดังนี





โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้เพำะฟักลูกปูบ้ำนหัวเขำ จังหวัดสงขลำ ดำเนินกำรจัดทำห้องนิทรรศกำรบริเวณบ่อเพำะฟักลูกปู และปรับปรุงห้อง
บรรยำยเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับชุมชน ในไตรมำสที่ 3 ศูนย์ฯ ได้ปล่อยลูกปูไปแล้วกว่ำ 170 ล้ำนตัว
โครงกำรขยะสู่พลังงำน จัดฝึกอบรมกำรจัดทำบ่อหมักก๊ำซชีวภำพ จำนวน 31 ชุด ให้กับชุมชนในพืนที่สินภูฮ่อม และดำเนินกำรสำรวจพืนที่
และจัดทำแผนกำรดำเนินโครงกำรก๊ำซชีวภำพร่วมกับชุมชนบ้ำนหนองมะเกำะ อ.ลำนกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 24 ครัวเรือน
โครงกำร ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชำยหำด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ออกแบบหุ่นยนต์ทำควำมสะอำด
ชำยหำดต้นแบบ โดยจะผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบเสร็จในไตรมำส 1 ปี 2560
โครงกำร PTTEP Teenergy ด ำเนินกำรรับสมั ค รและคั ดเลือ กเยำวชนระดับ มัธยมปลำยจำกทั่ว ประเทศ จำนวน 100 คน เพื่ อเข้ำร่ว ม
กิจกรรมค่ำย PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน “หลงป่ำ” ณ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ระหว่ำงวันที่ 20 – 22 ตุลำคม 2559

ด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
Management System – SSHE MS) ในกำรดำเนิ นงำนของบริษัท โดยมุ่ง เน้น ให้เกิดควำมสูญ เสียน้อ ยที่สุด โดยในไตรมำส 3 ปี 2559 อัต รำกำรเกิ ด
อุบัติเหตุที่มีกำรบำดเจ็บจนถึงขันหยุดงำน (LTIF) เท่ำกับ 0.09 และอุบัติเหตุที่มีกำรบำดเจ็บทังหมด (TRIR) เท่ำกับ 0.93 ซึ่ง ทัง LTIF และ TRIR ต่ำง
อยู ่ในระดั บ ที่ ดี ก ว่ำค่ ำเฉลี่ย เมื่ อ เที ยบกั บบริษั ท สมำชิก อื่น ๆ ในสมำคมผู้ ผ ลิต น ำมั นและก๊ ำซนำนำชำติ (The International Association of Oil & Gas
Producers - IOGP)
นอกจำกนี ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้ำหมำยที่จะลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมของบริษัท
ให้ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ภำยในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐำนในปี 2555 โดยในเดือนกันยำยนปี 2559 ปตท.สผ. สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้
ร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับปี 2555
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บริษทั ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2559
กลยุทธ์ของบริษทั ภำยใต้สถำนกำรณ์รำคำนำมันปัจจุบนั
ปตท.สผ. ได้ ป รั บ แผนกลยุ ท ธ์ ปี 2559 เพื่ อ สำมำรถแข่ ง ขั น และเติ บ โตอย่ ำงยั่ ง ยื น ภำยใต้ ส ถำนกำรณ์ ร ำคำน ำมั น ตำมแนวทำง “RESET
REFOCUS RENEW”
RESET ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขันภำยใต้วิกฤตรำคำนำมัน
• สร้ำง DNA ของพนักงำนทุกคนให้มีจิตสำนึกในเรื่องต้นทุน
• ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศในเรื่องกำรบริหำรต้นทุนให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถแข่งขันได้กับบริษัทชันนำ
ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
• เลือกลงทุนในโครงกำรที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ำและสำมำรถแข่งขันได้ภำยใต้รำคำนำมันปัจจุบัน
REFOCUS เน้นขยำยกำรลงทุนและเติบโตในพืนที่ที่เป็นจุดแข็งและมีควำมเชี่ยวชำญ
• เพิ่มกำรลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพำะเมียนมำร์ ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีควำมชำนำญ มีต้นทุนและควำมเสี่ยงต่ำ
• ร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจและสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศในอนำคต
• ศึกษำโอกำสกำรลงทุนในพืนที่ใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ เช่น US Shale Plays และแหล่งนำมันในตะวันออกกลำง เป็นต้น
RENEW พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในอนำคต
• เน้นกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
• หำโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้และสร้ำงผลตอบแทนจำกธุรกิจอื่นๆ 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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