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ราคาน้ํามันดิบ
ราคาน้ํามันดิบเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท โดยราคาน้ํามันดิบดูไบในชวงแรกของไตรมาส 3 ป 2559 ได
ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจากปลายไตรมาสกอน โดยไดรับแรงกดดันจากกําลังการผลิตของกลุมโอเปกที่อยูในระดับสูง รวมถึงจํานวนแทนขุดเจาะน้ํามันใน
สหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเหตุการณ ไฟไหมปาในประเทศแคนาดาในชวงไตรมาสกอ นไดค ลี่ค ลายทําใหก ารผลิต น้ํามัน จากแหลง ทรายน้ํามัน (Oil
Sands) กลับสูสภาวะปกติ ในขณะที่ความตองการใชน้ํามันในอนาคตอาจไดรับผลกระทบจากการที่สหราชอาณาจักรไดมีการลงประชามติออกจาก
สหภาพยุโรป (Brexit) สงผลใหราคาน้ํามันดิบดูไบปรับตัวลดลงจนแตะระดับต่ํากวา 40 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงปลายเดือนกรกฎาคม กอนที่
ราคาน้ํามันดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งหลังของไตรมาส โดยมีปจจัยบวกจากระดับน้ํามันดิบคงคลังของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง
รวมถึงขาวความพยายามของกลุมโอเปกที่จะลดกําลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ํามันดิบโลก ทําใหราคาน้ํามันดิบดูไบเพิ่มขึ้นจนปดที่
ระดับ 45 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในปลายเดือนกันยายน โดยราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบในไตรมาส 3 ป 2559 อยูที่ 43.17 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ซึ่ง
ใกลเคียงกับราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบในไตรมาสกอนหนาที่ 43.18 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล
ความตองการใชพลังงานในประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน
ความตองการใชพลังงานภายในประเทศสําหรับ 8 เดือนแรกของป 2559 อยูที่ 2.11 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (ขอมูลกระทรวงพลังงาน) โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นในสวนของการใชปโตรเลียม เนื่องจากราคาน้ํามันดิบไดปรับตัวลดลง
และจากสภาพเศรษฐกิจไทยที่กําลังฟนตัวและมีแนวโนมที่จะขยายตัวมากกวาที่คาดการณไว โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเกิดจากการลงทุนจาก
ภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจรวมทั้งจากการทองเที่ยว ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเพิ่มตัวเลขการขยายตัว
เศรษฐกิจไทยในป 2559 มาอยูที่รอยละ 3.2 จากรอยละ 3.1 โดยแรงผลักดันจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนไดชดเชยผลกระทบจากการสงออก
สินคาที่หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาที่มีแนวโนมขยายตัวลดลงจากผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทดังกลาวจะสงผลกระทบตอผลประกอบการ
ของ ปตท.สผ. สวนใหญในรูปภาษีเงินไดที่เกิดจากความแตกตางของสกุลเงินที่ใชในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใชในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี โดย
คาเงินบาทไดแข็งคาขึ้นเปน 34.70 บาทตอดอลลาร สรอ. ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2559 เมื่อเที่ยบกับ 35.18 บาทตอดอลลาร สรอ. ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2559
สาเหตุเกิดจากการคงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาและการคาดการณวาธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะรอประเมินการฟนตัวของตลาดแรงงานและ
ผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากอนที่จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในชวงปลายปนี้
สรุปผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ป 2559
ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ยังคงไดรับแรงกดดันจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่ยังทรงตัวอยูในระดับต่ําซึ่งเปนผลจากราคาน้ํามันดิบที่ตกต่ํา
ตั้งแตกลางป 2557 และยังทรงตัวอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ดี บริษัทไดเนนบริหารจัดการปจจัยที่อยูในความควบคุมของบริษัทโดยสามารถดําเนินการผลิตได
ตามแผนงานและบริหารจัดการตนทุนไดดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว สงผลใหสามารถรักษาระดับอัตรากําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีและคาเสื่อมราคา (EBITDA
Margin) สําหรับเกาเดือนแรกป 2559 อยูที่รอยละ 73 และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวกอยูถึง 1,727 ลานดอลลาร สรอ.
โดยในไตรมาส 3 ป 2559 บริษัทมีรายไดจากการขาย 1,047 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเล็กนอยจากไตรมาสกอนหนา ซึ่งสวนใหญเปนผลจาก
ปริมาณการขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากกิจกรรมการซอมบํารุงตามแผนงานที่มากขึ้นในไตรมาส 3 โดยปริมาณการขายเฉลี่ยสําหรับไตรมาส 3 ป 2559 อยู
ที่ 311,386 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ลดลงจาก 320,657 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันในไตรมาส 2 ป 2559 อยางไรก็ดี ปริมาณการขาย
ดังกลาวเปนไปตามแผนงานของบริษัทซึ่งมีเปาหมายที่จะรักษาปริมาณการขายทั้งป 2559 ใหอยูในระดับเดียวกับป 2558 ในดานราคาขาย ราคาขายเฉลี่ย
ในไตรมาสนี้อยูที่ 36.32 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา โดยลดลงทั้งในสวน
ของผลิตภัณฑกาซธรรมชาติและของเหลว
ในดานตนทุน ตนทุนตอหนวย (Unit Cost) ในไตรมาส 3 ป 2559 อยูที่ 31.11 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นจาก 30.30
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบในไตรมาส 2 ป 2559 ซึ่งสวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมการดําเนินงานและการซอม
บํารุงตามแผนงานที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ตนทุนตอหนวยในชวง 9 เดือนของป 2559 อยูที่ 29.98 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยไดปรับ
ลดลงประมาณรอยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนตอหนวยในป 2558 ซึ่งอยูที่ 38.88 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ อันเปนผลมาจากการ
ดําเนินนโยบายลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใตโครงการ SAVE to be SAFE ตั้งแตปลายป 2557 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาขาย
ผลิตภัณฑที่ตกต่ําตามราคาน้ํามันดิบ
กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ (Recurring Net Income) ในไตรมาส 3 ป 2559 อยูที่ 75 ลานดอลลาร สรอ. โดยบริษัทบันทึกกําไรจาก
รายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติ (Non-Recurring) จํานวน 81 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากกําไรและผลประโยชนทางภาษีที่เกี่ยวของกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. รวมถึงการรับรูกําไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ํ ามัน กํ าไรจากรายการที่ไมใชก าร
ดําเนินงานปกติดังกลาวเปนผลให ปตท.สผ. มีกําไรสุทธิ 156 ลานดอลลาร สรอ. ในไตรมาส 3 ป 2559
นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกรง โดยมีสินทรัพย ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2559 จํานวน 19,062 ลานดอลลาร สรอ. โดยมีสวนที่
เปนเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น รวมทั้งสิ้น 3,722 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่มีหนี้สินระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจํานวน 2,855 ลานดอลลาร สรอ.
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แนวโนมภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 4 ป 2559
สําหรับแนวโนมราคาน้ํามันดิบ ปตท.สผ. มองวา ราคาน้ํามันดิบในไตรมาส 4 ป 2559 มีแนวโนมสูงขึ้นจากชวงเกาเดือนแรกของป โดยมีปจจัย
เชิงบวกหลักที่สนับสนุนราคาน้ํามันดิบ คือ การเจรจาเบื้องตนในการรวมมือกันของกลุมโอเปกและนอกโอเปกในการลดกําลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของตลาดน้ํามันดิบโลกซึ่งคาดวาจะมีขอสรุปชัดเจนเรื่องแนวทางดําเนินการในการประชุมระหวางกลุมโอเปกและนอกโอเปกในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน
ณ กรุงเวียนนา นอกจากนี้ อุปสงคน้ํามันดิบมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ขยายตัวขึ้น โดย U.S. Energy Information
Administration (EIA) ประเมินวาความตองการน้ํามันดิบโลกในป 2559 จะสูงขึ้นจากป 2558 ประมาณ 1.3 ลานบารเรลตอวัน อยางไรก็ตาม ยังคงตอง
ติดตามทิศทางราคาน้ํามันดิบอยางใกลชิดเนื่องจากยังคงมีปจจัยที่กดดันราคาน้ํามันจากความพยายามที่จะเพิ่มการผลิตของประเทศไนจีเรียและประเทศ
ลิเบีย อีกทั้งมีความเปนไปไดที่อุปทานจากสหรัฐอเมริกาจะกลับมาเพิ่มขึ้นอันเห็นไดจากจํานวนแทนขุดเจาะน้ํามันในสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ ปตท.สผ. คาดวา ปจจัยที่กลาวมาขางตนจะยังคงกดดันใหราคาน้ํามันดิบดูไบในไตรมาส 4 ป 2559 มีความผันผวนอยูในชวง 45-55
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ซึ่งจะสงผลตอราคาขายผลิตภัณฑของบริษัทที่อิงกับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก อยางไรก็ตาม หากการเจรจาในการรวมมือกัน
ของกลุมโอเปกและนอกโอเปกไมประสบความสําเร็จ ก็อาจกดดันใหราคาน้ํามันดิบลดลงต่ํากวาที่คาดการณ รวมถึงความกังวลตอเหตุการณความไมสงบใน
ประเทศซีเรียซึ่งหากลุกลามอาจสงผลกระทบตอราคาน้ํามันดิบได
สําหรับราคากาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทนั้นมีโครงสรางราคาสวนหนึ่งผูกกับราคาน้ํามันยอนหลังประมาณ 6-12 เดือน จึงมี
แนวโนมที่จะปรับตัวลดลงในไตรมาส 4 ป 2559 เนื่องจากไดรับแรงกดดันจากราคาน้ํามันดิบที่อยูในระดับต่ําในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อรับมือกับราคา
กาซธรรมชาติที่ลดลง บริษัทไดมีการบริหารจัดการตนทุนอยางตอเนื่องและคาดวาจะยังคงสามารถรักษาระดับ EBITDA Margin ที่รอยละ 65-70 ได และ
ยังคงเปาหมายที่จะรักษาปริมาณการขายใหอยูในระดับเดียวกับป 2558 ที่ประมาณ 322,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
สําหรับอัตราแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินหลายแหงคาดการณวาคาเงินบาทมีแนวโนมออนคาลง เนื่องจากมีความเปนไปไดที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปลายป 2559 อยางไรก็ดี การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเปนอีกหนึ่ง
ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอตลาดเงิน โดยรวมสถานการณตลาดเงินยังคงมีความผันผวนและตองติดตามอยางใกลชิด ทั้งนี้ ผลประกอบการของ ปตท.สผ.
จะไดรับผลกระทบสวนใหญในรูปของภาษีเงินไดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกตางของสกุลเงินที่ใชในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่
ใชในการบันทึกบัญชี แตสวนใหญจะไมมีผลตอกระแสเงินสด สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นนั้น บริษัทคาดวาจะไมสงผลกระทบตอภาระ
ดอกเบี้ยของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ เนื่องจากโครงสรางอัตราดอกเบี้ยของบริษัทเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่มากกวารอยละ 80 ของภาระหนี้ทั้งหมด
ตารางสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)
รายไดรวม*
รายไดจากการขาย*
EBITDA**
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน จากการดําเนินงานตอเนื่อง
(หนวย: ดอลลาร สรอ.)
กําไรจากการดําเนินงานตามปกติ
กําไร(ขาดทุน)จากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติ

ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 3
2559

ไตรมาส 3
2558

%
เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม)
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

เกาเดือน
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

เกาเดือน
2558

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

* แสดงรายไดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
** รวมผลการดําเนินงานที่ยกเลิกจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559

2|Page

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
ผลการดําเนินงาน
ปริมาณการขายเฉลีย่ *

หนวย : บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน

ตามชนิดปโตรเลียม

ตามสวนภูมภิ าค

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

ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 3
2559

ไตรมาส 3
2558

เกาเดือน
2559

เกาเดือน
2558

ราคาขายเฉลีย่ และน้าํ มันดิบดูไบ

น้ํามันดิบและคอนเดนเสท
กาซธรรมชาติ
ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น
ประเทศไทย

ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 3
2559

36.62
43.18

36.32
43.17

(หนวย: ดอลลาร สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย* (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบ (/BBL)

ไตรมาส 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

ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 3
2559

ไตรมาส 3
2558

เกาเดือน
2559

เกาเดือน
2558

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

%
เพิม่ (ลด)
YoY
(19)
(13)

เกาเดือน
2559
36.00
38.92

เกาเดือน
2558

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

* รวมปริมาณขายและราคาขายของโครงการโอมาน 44 จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559

ไตรมาส 3 ป 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559
ในไตรมาส 3 ป 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 311,386 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ลดลงจากไตรมาส 2 ป 2559
ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 320,657 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยหลักจากโครงการอาทิตย สําหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนี้ลดลงเปน 36.32
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (สําหรับไตรมาส 2 ป 2559: 36.62 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ)
ไตรมาส 3 ป 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2558
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 3 ป 2559 ที่ 311,386 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันกับปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 3
ป 2558 ที่ 320,795 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน พบวาปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง โดยหลักจากโครงการซอติกา สําหรับราคาขายเฉลี่ยลดลงเชนกัน
เปน 36.32 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (สําหรับไตรมาส 3 ป 2558: 44.83 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ)
งวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558
สําหรับปริมาณการขายเฉลี่ยของงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 พบวาปริมาณการขายเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเปน 320,600 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน (สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558: 317,383 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
โดยหลักจากโครงการบี 8/32 และ 9 เอ ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเปน 36 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ (สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
เดือนกันยายน ป 2558: 47.47 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ)
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บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ผลการดําเนินงานรวม
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559

ในไตรมาส 3 ป 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิจํานวน 156 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 81 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 75 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรูกําไรจากการประกันความเสี่ยงราคา
น้ํามันในไตรมาส 3 ป 2559 จํานวน 23 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่รับรูขาดทุนในไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน 96 ลานดอลลาร สรอ. อยางไรก็ตาม คาเสื่อม
ราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้นจํานวน 16 ลานดอลลาร สรอ. และรายไดจากการขายลดลงจํานวน 14 ลานดอลลาร สรอ. ตามราคาขายและ
ปริมาณขายเฉลี่ยที่ลดลง
กําไรจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติสําหรับไตรมาส 3 ป 2559 จํานวน 81 ลานดอลลาร สรอ. มีผลการดําเนินงานดีขึ้น 160 ลาน
ดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559 ที่มีขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติจํานวน 79 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
การรับรูกําไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันในไตรมาส 3 ป 2559 จํานวน 23 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่รับรูขาดทุนในไตรมาส 2 ป 2559 จํานวน
96 ลานดอลลาร สรอ.
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ป 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2558
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 1,284 ลานดอลลาร สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีผลการดําเนินงานดีขึ้น
1,440 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ 100 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 1,385 ลานดอลลาร สรอ.
ในไตรมาส 3 ป 2558 ขณะที่ไมมีการรับรูในไตรมาส 3 ป 2559
กําไรจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติสําหรับไตรมาส 3 ป 2559 จํานวน 81 ลานดอลลาร สรอ. มีผลการดําเนินงานดีขึ้น 1,629 ลาน
ดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2558 ที่มีขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติจํานวน 1,548 ลานดอลลาร สรอ. โดยมีสาเหตุหลัก
จากในไตรมาส 3 ป 2558 มีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 1,385 ลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่ไมมีการรับรูในไตรมาส 3 ป 2559
งวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 388 ลานดอลลาร สรอ. มีผลการดําเนินงานดีขึ้น
1,374 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 986 ลาน
ดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 1,385 ลานดอลลาร สรอ. ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป
2558 ในขณะที่ไมมีการรับรูในงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559
กําไรจากรายการที่ไมใชการดํ าเนินงานปกติ สําหรับงวดเก าเดือนสิ้น สุด เดื อนกันยายน ป 2559 จํานวน 43 ลานดอลลาร สรอ. มีผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น 1,734 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ที่มีขาดทุนจากรายการที่ไมใชการดําเนินงานปกติ
จํานวน 1,691 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 1,385 ลานดอลลาร สรอ. ในงวดเกาเดือน
สิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ขณะที่ไมมีการรับรูในงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 รวมทั้งผลประโยชนทางภาษีจากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจํานวน 465 ลานดอลลาร สรอ. จากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร สรอ.
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บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ประเทศไทย
ตางประเทศ

- เอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา

ทอขนสงกาซ
สํานักงานใหญและอื่นๆ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม

ไตรมาส 2
2559
143
163
(20)

10
(16)
(7)
(7)

56
(125)
1
75

ไตรมาส 3
2559

%
%
เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)
(ปรับปรุงใหม) QoQ
YoY
138
(1,298)
(3)
>100
152
4
(7)
>100
(14)
(1,302)
30
99

37
(27)
(2)
(22)

50
(32)
0.27
156

ไตรมาส 3
2558

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

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

>100
(69)
71
<(100)

(11)
74
(73)
>100

>100
94
100
(29)

(47)
35
>100
>100

เกาเดือน
2559

เกาเดือน
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

(ปรับปรุงใหม)

34
(91)
(8)
(32)

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

>100
84
99
(45)

สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
 ประเทศไทย
ในไตรมาส 3 ป 2559 เขตภูมิศาสตรประเทศไทย มีกําไรสุทธิจํานวน 152 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 11 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 163 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น
โดยหลักจากโครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย แมวารายไดจากการขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการบงกช
เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 3 ป 2558 จํานวน 4 ลานดอลลาร สรอ. เขตภูมิศาสตรประเทศไทยมีกําไรเพิ่มขึ้น 148 ลาน
ดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ 100 สวนใหญจากการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในไตรมาส 3 ป 2558 ของโครงการบี 8/32 และ 9 เอ
แตไมมีการรับรูในไตรมาส 3 ป 2559 รวมทั้งคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายลดลง โดยหลักจากโครงการบี 8/32 และ 9 เอ จากการรับรูขาดทุน
จากการดอยคาในป 2558 ในขณะที่รายไดจากการขายลดลง ตามราคาขายและปริมาณขายเฉลี่ยที่ลดลง
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 มีกําไรสุทธิจํานวน 505 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 200 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 66
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 305 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและ
คาตัดจําหนายลดลง โดยหลักจากโครงการคอนแทร็ค 4 ที่มีการปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมเพิ่มขึ้น การรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในป
2558 และคาใชจายการดําเนินงานที่ลดลงอันเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใตโครงการ SAVE to be
SAFE อยางไรก็ตามรายไดจากการขายลดลงตามราคาขายเฉลี่ยลดลง แมวาปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการบี 8/32 และ 9 เอ
 ตางประเทศ
ในไตรมาส 3 ป 2559 เขตภูมิศาสตรตางประเทศ มีขาดทุนสุทธิจํานวน 14 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุนลดลง 6 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 30
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 20 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญ เปนผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของเขตภูมิศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอื่น ในขณะที่เขตภูมิศาสตรแอฟริกามีผลการดําเนินงานที่ลดลง
-

เขตภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น มีกําไรสุทธิจํานวน 37 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 27 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 10 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญมาจากภาษีเงินไดที่ลดลงโดยหลักจาก
โครงการซอติกา รวมทั้งคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมลดลงจากคาสํารวจเคลื่อนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติที่ลดลง

-

เขตภูมิศาสตรแอฟริกา มีขาดทุนสุทธิจํานวน 22 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 15 ลานดอลลาร สรอ. หรือมากกวารอยละ 100 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 7 ลานดอลลาร สรอ. โดยหลักจากการรับรูสํารองเผื่อการตัดจําหนายจากการ
ถอนการลงทุนในโครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
 ตางประเทศ (ตอ)

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 1,302 ลานดอลลาร สรอ. เขตภูมิศาสตรตางประเทศขาดทุนลดลง 1,288 ลาน
ดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 99 สวนใหญ เปนผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของเขตภูมิศาสตรอเมริกา เขตภูมิศาสตรออสเตรเลียและเขตภูมิศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอื่น
-

ในไตรมาส 3 ป 2559 เขตภูมิศาสตรอเมริกามีขาดทุนสุทธิจํานวน 2 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุนลดลง 627 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 629 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนผลจากการรับรูขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยในไตรมาส 3 ป 2558 ของโครงการมาเรียนา ออยล แซนด ขณะที่ไมมีการรับรูในไตรมาส 3 ป 2559

-

เขตภู มิศาสตรออสเตรเลีย มีขาดทุ นสุทธิจํานวน 27 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุ นลดลง 445 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 94 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 472 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนผลจากการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในไตรมาส 3 ป 2558 ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ขณะที่ไมมีการรับรูในไตรมาส 3 ป 2559

-

เขตภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น มีกําไรสุทธิจํานวน 37 ลานดอลลาร สรอ. มีผลการดําเนินงานดีขึ้น 221 ลานดอลลาร สรอ. หรือ
มากกวารอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 184 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเปนผลจากการรับรูขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยในไตรมาส 3 ป 2558 ของโครงการนาทูนา ซี เอ ขณะที่ไมมีการรับรูในไตรมาส 3 ป 2559

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 เขตภูมิศาสตรตางประเทศ มีขาดทุนสุทธิจํานวน 97 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 1,265 ลาน
ดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 93 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 1,362 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญ
เปนผลจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นของเขตภูมิศาสตรอเมริกาและเขตภูมิศาสตรออสเตรเลีย
-

โดยเขตภู มิ ศ าสตรอ เมริก ามี ขาดทุ น สุ ท ธิ จํานวน 8 ล านดอลลาร สรอ. ขาดทุ น ลดลง 630 ล า นดอลลาร สรอ. หรือ รอ ยละ 99 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 638 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากมีการรับรูขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยของโครงการ มาเรียนา ออยล แซนด ในป 2558 ขณะที่ไมมีการรับรูในป 2559

-

เขตภูมิ ศาสตรออสเตรเลี ยมีขาดทุน สุทธิจํานวน 91 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุ นลดลง 490 ล านดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 84 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 581 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากมีการรับรูขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียในป 2558 ขณะที่ไมมีการรับรูในป 2559

สําหรับผลการดําเนินงานของเขตภูมิศาสตรตะวันออกกลาง จะแสดงอยูภายใตการดําเนินงานที่ยกเลิก (Discontinued Operations)
สวนงานทอขนสงกาซ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 สวนงานทอขนสงกาซ มีกําไรสุทธิจํานวน 158 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง 128 ลานดอลลาร
สรอ. หรือรอยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 286 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
รายไดที่ลดลงตามราคาขายกาซที่ลดลงของโครงการลงทุนทอขนสงกาซในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
สํานักงานใหญและอืน่ ๆ
ในไตรมาส 3 ป 2559 สวนงานสํานักงานใหญและอื่นๆ มีขาดทุนสุทธิจํานวน 32 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุนลดลง 93 ลานดอลลาร สรอ. หรือ
รอยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 125 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรูกําไรจากการประกันความเสี่ยง
ราคาน้ํามันในไตรมาส 3 ป 2559 ในขณะที่รับรูขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันในไตรมาส 2 ป 2559
การดําเนินงานทีย่ กเลิก
ในไตรมาส 3 ป 2559 เขตภูมิศาสตรตะวันออกกลาง ภายใตสวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม จะแสดงอยูภายใตการดําเนินงานที่ยกเลิกเนื่องจาก
บริษัท PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทอยูในระหวางการตกลงซื้อขาย โดย PTTEP OM ถือสัดสวนรอยละ
100 ในโครงการโอมาน 44 ซึ่งมีนัยสําคัญภายใตเขตภูมิศาสตรตะวันออกกลาง
การดําเนินงานที่ยกเลิกมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 3 ป 2559 จํานวน 0.27 ลานดอลลาร สรอ. ขาดทุนลดลง 31 ลานดอลลาร สรอ. หรือ
มากกวารอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 31 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรูขาดทุนจากการดอย
คาของสินทรัพยของโครงการโอมาน 44 ในไตรมาส 3 ป 2558 ขณะที่ไมมีการรับรูในไตรมาส 3 ป 2559
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559 การดําเนินงานที่ยกเลิก มีกําไรสุทธิจํานวน 3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 35 ลานดอลลาร
สรอ. หรือมากกวารอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจํานวน 32 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลัก
มาจากการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของโครงการโอมาน 44 ในป 2558 ขณะที่ไมมีการรับรูในป 2559
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
ฐานะการเงิน

หนวย : ลานดอลลาร สรอ.

สินทรัพย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 19,062 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 661,454 ลานบาท) ลดลง
580 ลานดอลลาร สรอ. จากสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 19,642 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 708,864 ลานบาท) เปนผลมาจาก
(1) สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจํานวนเพิ่มขึ้น 190
ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจํานวน 462 ลานดอลลาร สรอ.
สุทธิกับลูกหนี้บริษัทใหญ ลูกหนี้อื่น รวมทั้งสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 116 ลานดอลลาร สรอ. 44 ลานดอลลาร สรอ. และ 41 ลาน
ดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในโครงการรวมทุนซึ่งอยูภายใตบัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ-สุทธิ สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ และคาความนิยม-สุทธิ โดยมีจํานวนลดลง 770 ลานดอลลาร สรอ. สาเหตุหลักเปนผลของ
การตัดคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย แมวาจะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,643 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 265,224 ลานบาท) โดยมีหนี้สินที่
มีดอกเบี้ยจํานวน 2,855 ลานดอลลาร สรอ. โดยหนี้สินลดลงจํานวน 671 ลานดอลลาร สรอ. จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 8,314
ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 300,053 ลานบาท) เปนผลมาจาก
(1) หนี้สินหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยคาใชจายคางจาย และภาษีเงินไดคางจาย โดยมีจํานวนลดลง 364 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปน
ผลมาจากภาษีเงินไดคางจายของป 2558 และคาใชจายคางจายลดลง ในขณะที่หนี้สินอนุพันธทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น
(2) หนี้สินไมหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย หุนกู เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต และหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยมีจํานวนลดลง 307 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเกิดจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง และการ
จายซื้อคืนหุนกูจํานวน 182 ลานดอลลาร สรอ. และ 177 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
โครงสรางเงินทุนบริษัท
โครงสรางเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบดวยสวนทุนจํานวน 11,419 ลานดอลลาร สรอ. และหนี้สินรวมจํานวน 7,643 ลานดอลลาร
สรอ. ซึ่งเปนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจํานวน 2,855 ลานดอลลาร สรอ. โดยมีตนทุนเงินกูถัวเฉลี่ยรอยละ 4.37 และมีอายุเงินกูถัวเฉลี่ย 8.40 ป ทั้งนี้หนี้สินที่มี
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยูในรูปของสกุลเงินดอลลาร สรอ. ที่รอยละ 100 สําหรับสัดสวนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ตออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่รอยละ 80 ตอ 20
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ปตท.สผ. ไดซื้อคืนหุนกูบางสวนจากหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอายุ 5 ป ที่ออกและเสนอขายในเดือน
กันยายน 2556 จํานวน 500 ลานดอลลาร สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.707 ตอป โดยไดทําการซื้อคืนทั้งสิ้นจํานวน 177 ลานดอลลาร สรอ. ทําให
หุนกูดังกลาวลดลงจาก 500 ลานดอลลาร สรอ. เปน 323 ลานดอลลาร สรอ.
สวนเกินจากมูลคาที่ตราไวจากการซื้อคืนหุนกูดังกลาวจํานวน 7 ลานดอลลาร สรอ. ไดถูกรับรูเปนคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
ผลการดําเนินงาน (ตอ)
กระแสเงินสด
หนวย : ลานดอลลาร สรอ.

รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ

แหลงทีม่ าของเงินทุน
1,733

รับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

6

แหลงทีใ่ ชไปของเงินทุน
1,271

1,727

S

งวดเกาเดือน ป 2559

148
310

เงินสดจายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล

813

จายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย

U

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งเปนเงินฝากประจําธนาคารที่
มีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือนจํานวน 3,722 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น 462 ลานดอลลาร สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 3,260 ลานดอลลาร สรอ.
แหลงที่มาของเงินทุนจํานวน 1,733 ลานดอลลาร สรอ. โดยหลักเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งเปนผลสุทธิจากเงินสดรับจาก
รายไดจากการขายสุทธิกับเงินสดจายสําหรับคาใชจายและภาษีเงินได และเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนเงินปนผลรับจากกิจการที่
เกี่ยวของกันและเงินสดรับจากดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืม
แหลงที่ใชไปของเงินทุนจํานวน 1,271 ลานดอลลาร สรอ. โดยหลักเปนเงินสดจายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมและสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในโครงการซอติกา โครงการอาทิตย และโครงการเอส 1 เงินสดจายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน
ซึ่งสวนใหญเปนการจายซื้อคืนหุนกูและการจายดอกเบี้ย และเงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2558 และ 6 เดือนแรก
ของป 2559 ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิจากสัญญาอนุพันธทางการเงิน

อัตราสวนทางการเงินทีส่ าํ คัญ *
ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 3
2559

(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (รอยละ)
อัตราสวน EBITDA ตอรายไดจากการขาย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอ EBITDA

ไตรมาส 3
2558

เกาเดือน
2559

(ปรับปรุงใหม)

เกาเดือน
2558
(ปรับปรุงใหม)

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

* รวมผลการดําเนินงานที่ยกเลิกจนถึงจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559

หมายเหตุ:

อัตราสวน EBITDA ตอรายไดจากการขาย
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินที่ ตอ EBITDA

=
=
=
=
=

อัตราสวนกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา ตอรายไดจากการขายรวมรายไดจากการบริการคาผานทอ
กําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย ยอนหลัง 12 เดือน
กําไรสุทธิตอรายไดรวม ยอนหลัง 12 เดือน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ ตอสวนของผูถือหุนรวม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ ตอกําไรยอนหลัง 12 เดือนกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
ความคืบหนาโครงการทีส่ าํ คัญ

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

แอฟริกาและตะวันออกกลาง

ออสตราเลเชีย

สําหรับไตรมาส 3 ป 2559 ปตท.สผ. มีโครงการและดําเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งสิ้นจํานวน 39 โครงการ ใน 12 ประเทศ
อันมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจํานวน 16 โครงการ สวนใหญเปน โครงการที่ดําเนินการผลิตแลว (Producing Phase) ทั้งในอาวไทยและบนบก
โดยในไตรมาสนี้ โครงการผลิตสามารถรักษาระดับการผลิตไดอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทร็ค 4
โดยในไตรมาส 3 ป 2559 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยูที่ประมาณ 239,387 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 77
ของปริมาณการขายทั้งหมด
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 14 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (เมียนมาร) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(เวียดนาม) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาส 3 ป 2559 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีปริมาณ
การขายเฉลี่ยรวมอยูที่ประมาณ 55,104 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 18 ของปริมาณการขายทั้งหมด
ในสวนของ โครงการที่ดําเนินการผลิตแลว (Producing Phase) มีปริมาณการขายและกิจกรรมที่สําคัญในประเทศตางๆ อาทิ โครงการผลิตใน
เมียนมารมีปริมาณการขายลดลงในไตรมาสนี้เปนผลหลักจากการปดซอมบํารุงของ โครงการเยตากุน ซึ่งผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสท และ โครงการ
ซอติ ก า ที่ผ ลิต กาซธรรมชาติ ทั้ งนี้ โครงการผลิต ในเมี ยนมารมีป ริมาณการขายกาซธรรมชาติ รวมอยูที่ 1,282 ลานลูกบาศกฟุ ต ตอ วัน (ประมาณ
173,907 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ย 3,993 บารเรลตอ วัน นอกจากนี้ สําหรับโครงการซอติกายัง อยู
ระหวางการเพิ่มกําลังการผลิตจากหลุมผลิตเฟส 1B โดยไดเริ่มการผลิตจากแทนผลิตที่ 4 แลว และคาดวาจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตกาซธรรมชาติจาก
แทนผลิตที่ 7 ไดภายในไตรมาส 4 ของปนี้ซึ่งจะชวยรักษากําลังการผลิตของโครงการ โครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทางทิศตะวันออก
เฉีย งใตของเวีย ดนาม ในไตรมาส 3 ป 2559 โครงการมีป ริมาณการขายน้ํามันดิบเฉลี่ย 23,290 บารเรลตอวัน และปริมาณการขายกาซธรรมชาติ
เฉลี่ย 10 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ประมาณ 2,383 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
สําหรับ โครงการที่อยูระหวางการสํารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ โครงการเมียนมาร เอ็ม 3 ตั้งอยู
นอกชายฝงทะเล อาวเมาะตะมะของเมียนมาร ปจจุบันอยูระหวางพิ จารณารูปแบบการพั ฒ นาที่เหมาะสม พรอมทั้งประเมินศักยภาพเชิงพาณิ ชยและ
ศักยภาพปโตรเลียมในพื้นที่ที่เหลืออยู โครงการเมียนมาร เอ็ม 11 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเล และ โครงการเมียนมาร MD-7 ตั้งอยูในทะเลลึกของอาวเมาะตะมะ
ในเมียนมาร ปจจุบันโครงการทั้งสองอยูระหวางการดําเนินการประมวลผลขอมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อศึกษาโครงสรางธรณีวิทยาและประเมิน
ศักยภาพของแหลงกักเก็บตอไป นอกจากนี้ ปจจุบันโครงการเมียนมาร MD-7 อยูในระหวางการดําเนินการหาผูเขารวมทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงของ
โครงการ โครงการเมียนมาร เอ็มโอจีอี 3 ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar Basin ของเมียนมาร ปจจุบันโครงการอยูระหวางการเตรียมการเพื่อ
ดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยจะเริ่มดําเนินการสํารวจในชวงไตรมาส 4 ป 2559 โครงการซาราวักเอสเค 410 บี ตั้งอยูนอก
ชายฝง รัฐซาราวักของมาเลเซีย บริษัทไดลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และโครงการอยูระหวางเตรียมการเพื่อดําเนินการ
สํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยจะเริ่มดําเนินการสํารวจในชวงไตรมาส 2 ป 2560
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
ความคืบหนาโครงการทีส่ าํ คัญ (ตอ)
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในประเทศแคนาดา และสหพันธสาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)
โครงการทั้งสามเปน โครงการที่อยูระหวางการสํารวจ (Exploration Phase) สําหรับ โครงการมาเรียนา ออยล แซนด ซึ่งตั้งอยูในแควนอัลเบอรตา
ประเทศแคนาดา โครงการไดดําเนินการยื่นขออนุมัติพัฒนาแหลง Thornbury Phase 1 ตอรัฐบาลอัลเบอรตา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 อยางไรก็ดี
เนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลง โครงการจึงอยูระหวางพิจารณาแนวทางการดําเนินงานในอนาคต โดยจะเนนการศึกษาเพื่อลดตนทุนและลดความเสี่ยงในการ
พัฒนาโครงการ
สําหรับในประเทศบราซิล มี 2 โครงการ คือ โครงการบารารินเนียส เอพี 1 ตั้งอยูบริเวณแอง Barreirinhas นอกชายฝงทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบราซิล โครงการไดเสร็จสิ้นการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติและอยูระหวางการดําเนินการประมวลผลขอมูล เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพ
ปโตรเลียม และ โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยูบริเวณแอง Espirito Santo นอกชายฝงทางตะวันออกของบราซิล ขณะนี้กําลังอยูในระหวางศึกษา
ศักยภาพปโตรเลียมเพื่อการพัฒนา
โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้งอยูในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบดวย 12
แปลงสัมปทาน
สําหรับแหลงที่ดาํ เนินการผลิตแลว (Producing Phase) คือ แหลงมอนทารา ในไตรมาส 3 ป 2559 มีปริมาณการขายอยูที่ 12,732 บารเรลตอวัน
ซึ่งสอดคลองกับแผนการผลิตที่วางไว
สําหรับ แหลง Cash Maple ที่อยูในระยะเวลาสํารวจ (Exploration Phase) นั้น ในไตรมาส 3 ป 2559 โครงการไดรับอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลีย
เพื่อขอตออายุ Retention Lease Period ออกไปอีก 5 ป (2560 - 2564) นอกจากนั้น โครงการยังทําการหาแนวทางพัฒนารวมกับแหลงกาซธรรมชาติ
ของบริษัทอื่นที่อยูใกลเคียง
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิ ภาคนี้จํานวน 5 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในรัฐสุลต านโอมาน (โอมาน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐเคนยา (เคนยา)
สําหรับโครงการที่ดําเนินการผลิตแลว (Producing Phase) ปตท.สผ. ไดเริ่มดําเนินการผลิตน้ํามันดิบจาก โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ตั้งอยูบนบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย และไดมีการจําหนายน้ํามันดิบครั้งแรกในปลายป 2558 โดยในไตรมาส 3 ป 2559 โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 15,445 บารเรลตอวัน โครงการโอมาน 44 ตั้งอยูบนบกหางจากกรุงมัสกัต ไปทางตะวันตกของประเทศโอมาน ปจจุบันอยูระหวางการขายบริษัท
PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ. และถือสัดสวนการลงทุนรอยละ 100 ในโครงการโอมาน 44 อยางไรก็ตาม
ปตท.สผ. ยังหาโอกาสการลงทุน ในโอมานตอ ไป โดยไดมีการลงนามบัน ทึก ความเขาใจ (Memorandum of Understanding, MOU) รว มกับ บริษัท
Oman Oil Company Exploration and Production LLC (OOCEP) บริษัทในเครือของบริษัท Oman Oil Company ซึ่งเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติโอมาน
เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ที่มีความสนใจรวมกัน
สําหรับโครงการที่อยูระหวางการสํารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ไดดําเนินการสํารวจใน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ ซึ่ง
ตั้งอยูบนบก ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยประสบความสําเร็จในการคนพบอัตราการไหลของน้ํามันและกาซธรรมชาติที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย
เปนผลใหโครงการเรงเตรียมแผนพัฒนาโครงการเพื่อนําสงตอรัฐบาลแอลจีเรียภายในตนป 2560 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน ซึ่งเปน
โครงการกาซธรรมชาติขนาดใหญ ตั้งอยูนอกชายฝงของโมซัมบิก ปจจุบันโครงการอยูระหวางการเจรจาสัญญาเงินกูในรูปแบบของ Project Finance รวมถึง
การใหขอมูลเพิ่มเติมกับสถาบันการเงิน
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
การบริหารการลงทุนและตนทุน
ดานการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)

ปตท.สผ. ไดจัดใหมีการบริหารการลงทุนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการลงทุนมีความเหมาะสมทั้งในดานการสรางมูลคาเพิ่มใหแกโครงการและ
การบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังสามารถดําเนินงานตามเปาหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะหปจจัยและผลกระทบในการลงทุน
อยางสม่ําเสมอและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน โดยบริษัทมีความ
ยืดหยุนในการปรับแผนการลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการทบทวนกลุมประเทศเปาหมาย (Focused countries) ใน
การขยายการลงทุน โดยจัดกลุมประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสมใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายที่บริษัทตั้งไว การวิเคราะหปจจัยตางๆ
เชน ศักยภาพทางปโตรเลียม ปจจัยทางภูมิศาสตร การแบงผลประโยชนกับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้งดานการเมืองและการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งความไดเปรียบ
ในการแขงขัน
ในไตรมาส 3 ของป 2559 ปตท.สผ. ไดมีการบริหารการลงทุนที่สําคัญ (Portfolio Rationalization) ไดแก การพิจารณาที่จะคืนสิทธิในแปลง
สํารวจเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12 การปรับการบริหารการลงทุนในโอมานโดยการขายบริษัท PTTEP OM ซึ่งถือสัดสวนการลงทุนใน
โครงการโอมาน 44 ที่ดําเนินการผลิตมานาน อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังคงมีความมุงมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในโอมานตอไป โดยไดมีการลงนาม
บันทึกความเขาใจรวมกับบริษัทในเครือของบริษัทน้ํามันแหงชาติโอมาน การบริหารความเสี่ยงของโครงการ MD-7 ในเมียนมารโดยการพิจารณาหาผูรวมทุน
ซี่งทั้งสามโครงการจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลของแตละประเทศ รวมถึงการขยายการลงทุนเขาสูโครงการซาราวักเอสเค 410 บี โครงการ
สํารวจในมาเลเซีย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปโตรเลียมสูง
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือกพัฒ นาโครงการที่มีการคนพบปโตรเลียมเชิงพาณิ ชยแลว พรอมทั้งมองหาโอกาสในการเขาซื้อกิจการ
เพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการที่อยูในชวงการผลิตหรือชวงการพัฒนาซึ่งใกลจะเริ่มผลิตและมุงเนนการลงทุนในประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ดานการบริหารตนทุน (Cost Management)
ดวยสถานการณราคาน้ํามันที่ยังคงมีความผันผวนอยางตอเนื่อง การลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจจึงเปนจุดมุงหมายที่
สําคัญของบริษัท จากความสําเร็จในการบริหารตนทุนผาน โครงการ SAVE to be SAFE ตั้งแตป 2557 ซึ่งเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โครงสรางองคกรและกระบวนการทํางาน ปลูกฝงวัฒนธรรมในดานการลดตนทุนในองคกรผานแนวทางตางๆ อาทิ ลดจํานวนวันและคาใชจายในการเจาะหลุม
เพิ่มประสิทธิภาพการสรางและออกแบบแทนผลิต เจรจาเพื่อลดตนทุนการจัดซื้อจัดจางอุปกรณและบริการตางๆ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะจัดจางในอนาคต
รวมถึงบริหารจัดการดานโลจิสติกส อาทิ การลดจํานวนเรือ การลดการสั่งซื้ออุปกรณการผลิตเพื่อมาเก็บไว เปนตน เปนผลใหบริษัทสามารถลดตนทุน
ตอหนวยสําหรับผลการดําเนินงานในชวงเกาเดือนแรกของป 2559 ลงเหลือ 29.98 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือลดลงรอยละ 23 เมื่อ
เทียบกับป 2558
ทั้งนี้ บริษัทไดตอยอดแนวคิดการลดตนทุนโดยการริเริ่ม โครงการ SPEND SMART to Business Sustainability ดวยแนวคิด “คิดใหม ทําใหม
ใหไดผล” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเปนองคกรที่บริหารงานดวยตนทุนต่ํา และสามารถแขงขันไดในระยะยาว เพื่อสงเสริมใหเติบโตไดอยางยั่งยืน




คิดใหม เปลี่ยนกรอบความคิด เนนการเพิ่มกําลังการผลิตดวยการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต
งบประมาณที่จํากัดและขยายแนวคิดใหสามารถคลอบคลุมไดทุกกิจกรรม
ทําใหม รักษากระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพอยูแลว และมองหาแนวทางใหมๆ ใหเกิดการพัฒนาวิธีการ
ทํางานใหประสบผลสําเร็จดวยตนทุนที่ต่ําลง
ใหไดผล สงเสริมประสิทธิภาพใหเพิ่มประสิทธิผล ใหสามารถแขงขันในระยะยาว และเติบโตอยางยั่งยืน
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน

ในไตรมาส 3 ของป 2559 ปตท.สผ. ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกในกลุมดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส หรือ Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) ระดับโลกในกลุมธุรกิจน้ํามันและกาซ ประเภทธุรกิจขั้นตนและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ตอเนื่องเปนปที่ 3
และจากการประกาศรายชื่อสมาชิกครั้งลาสุดในป 2559 ปตท.สผ. ไดรับคะแนนประเมินสูงสุดในกลุมเปนปแรกเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกใน
กลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นของ ปตท.สผ. ในการดําเนินธุรกิจในฐานะ “องคกรแหงความยั่งยืน” นอกจากนี้ จากความมุงมั่น
ในการดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศนบริษัท เพื่ อเปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนําในเอเชียที่ขับเคลื่อนดวยผลการดําเนินงานที่สามารถแขงขันได
เทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อนําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนขององคกร บริษัทจึงไดกําหนดกลยุทธ ทิศทางการดําเนินงาน และแผนงานเชิงรุกทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวภายใตปรัชญาหลัก 3 ดาน คือ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการดําเนินงานที่สําคัญในไตรมาส 3 ของ ป 2559 สามารถสรุปไดดังนี้
ดานธุรกิจ
ปตท.สผ. สงเสริมการวิจัย พัฒ นา ประยุกตใชเทคโนโลยี และสรางนวัตกรรม เพื่ อการพัฒ นาองคความรูและโครงการเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันและการเติบโตอยางยั่งยืน โดยกิจกรรมที่สําคัญในไตรมาส 3 ป 2559 มีดังนี้




ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีผานโครงการตางๆ ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาว ยกตัวอยางเชน 1) โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพื่อชวยติดตามการเคลื่อนที่ของน้ําและน้ํามันจากแหลงกักเก็บใตดินถึงหลุมผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการอัดน้ําเขาไปในชั้นหินกักเก็บใตดินเพื่อชวยเพิ่มกําลังการผลิต 2) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคในการสํารวจและผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตน้ํามันดิบจากแหลงกักเก็บ โดยวิธีการปรับสภาพน้ําที่ใชในการอัดเขาไปแทนที่น้ํามันในแหลงกักเก็บใตดิน และ 3)
โครงการพัฒนากระบวนการทําความสะอาดเศษหินที่ไดจากการขุดเจาะเพื่อลดคาใชจายในการกําจัดและรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน
พัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ จนสามารถทําธุรกิจดานการใหบริการตรวจสอบอุปกรณจากมุมสูงเพื่องานซอมบํารุงในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ดานสังคม
ปตท.สผ. มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยเนนการพัฒนา 4 ดาน ไดแก ความตองการพื้นฐาน การศึกษา
สิ่งแวดลอม วัฒ นธรรมและกีฬา บริษัทไดดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยางแทจริง มีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขแผนงานใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวมไดรับประโยชน
ในระยะยาวและเติบโตไปพรอมกับองคกรอยางยั่งยืน กิจกรรมที่สําคัญในไตรมาส 3 ป 2559 มีดังนี้





โครงการศูนยการเรียนรูเพาะฟกลูกปูบานหัวเขา จังหวัดสงขลา ดําเนินการจัดทําหองนิทรรศการบริเวณบอเพาะฟกลูกปู และปรับปรุงหอง
บรรยายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถายทอดองคความรูใหกับชุมชน ในไตรมาสที่ 3 ศูนยฯ ไดปลอยลูกปูไปแลวกวา 170 ลานตัว
โครงการขยะสูพลังงาน จัดฝกอบรมการจัดทําบอหมักกาซชีวภาพ จํานวน 31 ชุด ใหกับชุมชนในพื้นที่สินภูฮอม และดําเนินการสํารวจพื้นที่
และจัดทําแผนการดําเนินโครงการกาซชีวภาพรวมกับชุมชนบานหนองมะเกาะ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร จํานวน 24 ครัวเรือน
โครงการ ปตท.สผ. รักษทะเล รักษชายหาด รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ออกแบบหุนยนตทําความสะอาด
ชายหาดตนแบบ โดยจะผลิตหุนยนตตนแบบเสร็จในไตรมาส 1 ป 2560
โครงการ PTTEP Teenergy ดําเนินการรับสมัค รและคัด เลือกเยาวชนระดั บมัธยมปลายจากทั่วประเทศ จํานวน 100 คน เพื่ อเขารวม
กิจกรรมคาย PTTEP Teenergy ปที่ 3 ตอน “หลงปา” ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ระหวางวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2559

ดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Safety, Security, Health and Environment
Management System – SSHE MS) ในการดําเนินงานของบริษัทโดยมุงเนนใหเกิดความสูญ เสียนอยที่สุด โดยในไตรมาส 3 ป 2559 อัต ราการเกิด
อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) เทากับ 0.09 และอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด (TRIR) เทากับ 0.93 ซึ่งทั้ง LTIF และ TRIR ตาง
อยู ในระดั บที่ ดี ก วาค าเฉลี่ย เมื่ อ เที ย บกั บ บริษั ทสมาชิก อื่ นๆ ในสมาคมผู ผ ลิ ต น้ํามั นและกาซนานาชาติ (The International Association of Oil & Gas
Producers - IOGP)
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุงมั่นที่จะเปนองคกรที่มี Low Carbon Footprint โดยตั้งเปาหมายที่จะลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท
ใหไดไมนอยกวารอยละ 20 ภายในป 2563 เปรียบเทียบกับปฐานในป 2555 โดยในเดือนกันยายนป 2559 ปตท.สผ. สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได
รอยละ 18.7 เมื่อเทียบกับป 2555
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บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับผลการดําเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ป 2559
กลยุทธของบริษทั ภายใตสถานการณราคาน้าํ มันปจจุบนั

ปตท.สผ. ได ป รั บ แผนกลยุ ท ธ ป 2559 เพื่ อ สามารถแข งขั น และเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ภายใต ส ถานการณ ร าคาน้ํ า มั น ตามแนวทาง “RESET
REFOCUS RENEW”
RESET ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันภายใตวิกฤตราคาน้ํามัน
• สราง DNA ของพนักงานทุกคนใหมีจิตสํานึกในเรื่องตนทุน
• ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อสรางความเปนเลิศในเรื่องการบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดกับบริษัทชั้นนํา
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• เลือกลงทุนในโครงการที่มีตนทุนการผลิตต่ําและสามารถแขงขันไดภายใตราคาน้ํามันปจจุบัน
REFOCUS เนนขยายการลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่เปนจุดแข็งและมีความเชี่ยวชาญ
• เพิ่มการลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะเมียนมาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความชํานาญ มีตนทุนและความเสี่ยงต่ํา
• รวมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสรางความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต
• ศึกษาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ใหมที่มีตนทุนต่ํา เชน US Shale Plays และแหลงน้ํามันในตะวันออกกลาง เปนตน
RENEW พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต
• เนนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
• หาโอกาสในการเพิ่มรายไดและสรางผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจปจจุบัน
• ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และสามารถตอยอดประสบการณและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัท
ในด านการเงิน ปตท.สผ. ให ค วามสําคั ญ กั บประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารจัด การทางการเงิน โดยมุ งเน น โครงสรางทางการเงิน ที่ แข็งแกรง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาพคลองที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ํามันและเศรษฐกิจที่มีความไมแนนอน
รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนจําลองสถานการณราคาน้ํามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ.
ที่ระดับตางๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม
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