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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
บทสรุปผู้บริหาร
ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในปี 2559 ยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับต่า ซึ่งเป็นผลจาก
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ตกต่าตั้งแต่กลางปี 2557 แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี 2559 ก็ตาม แต่จากการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของปริมาณการผลิตที่ยังคงรักษาระดับการผลิตได้ตามแผนและการบริหารจัดการต้นทุนที่ได้ต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ส่งผลให้สถานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง โดยมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็นบวกถึง 2,308 ล้านดอลลาร์ สรอ. และยังคงสามารถ
รักษาระดับอัตรากาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 71 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าแม้ในสถานการณ์ที่ราคาน้ามัน
ตกต่า บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องและสถานะการเงินได้เป็นอย่างดี
โดยปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย 4,190 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 21 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาขาย
เฉลี่ยซึ่งลดลงเป็น 35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบจากเดิมที่ 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบในปี 2558
สาหรับปริมาณการขายเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 319,521 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ซึ่งเป็นระดับประมาณใกล้เคียงกับปี 2558 สาหรับในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายนั้น บริษัทได้ดาเนินนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานภายใต้โครงการ SAVE to be SAFE ตั้งแต่ปลายปี 2557 และ
ต่อยอดด้วยโครงการ SPEND SMART to Business Sustainability ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ทาใหม่ ให้ได้ผล” เพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย
ต้นทุนต่า สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายรวมก่อนบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ลงมาอยู่ที่
3,664 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2559 เมื่อเทียบกับ 4,601 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเป็น 30.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบในปีนี้ ซึ่งลดลงจากเดิมที่ 38.88 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบในปี 2558 หรือลดลงประมาณร้อยละ 22
สาหรับปี 2559 บริษัทมีกาไรจากการดาเนินงานตามปกติ (Recurring Net Profit) 466 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยบริษัทได้มีการบันทึก
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ (Non-Recurring) จานวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการประกันความเสี่ยง
ราคาน้ามัน โดยส่วนหนึ่งมาจากการปรับมูลค่าของสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ที่ยังไม่หมดอายุให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market) ตาม
มาตรฐานบัญชี ซึ่งไม่มีผลต่อกระแสเงินสด นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการเยตากุน
และโครงการนาทูน่า ซี เอ เนื่องจากการปรับแผนการผลิตลดลงตามศักยภาพปัจจุบันของแหล่งผลิตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทมีการรับรู้
กาไรและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน 71 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
เป็นผลให้ ปตท.สผ. มีกาไรสุทธิ (Net Profit) จานวนทั้งสิ้น 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 854 ล้านดอลลาร์
สรอ. จากการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ในระหว่างปีจานวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากราคาน้ามันที่ลดต่าลงเป็นอย่าง
มากในปี 2558
บริษัทยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 จานวน 18,891 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีส่วนที่เป็นเงินสดและ
เงินลงทุนระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 4,022 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นส่วนหนี้สินระยะยาวที่มีดอกเบี้ย
จานวน 2,832 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 11,386 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กาไร(ขาดทุน)จากรายการทีไ่ ม่ใช่การดาเนินงานปกติ

* แสดงรายได้จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ภาพรวมเศรษฐกิจในรอบปี 2559
ราคานามันดิบ
ราคาน้ามันดิบเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 ราคาน้ามันดิบ มีความผันผวนมาก
โดยราคาน้ามันดิบดูไบตกลงมาในระดับต่าสุดที่ประมาณ 23 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในไตรมาส 1 ภายหลังจากที่อิหร่านได้รับการผ่อนคลาย
มาตรการคว่าบาตรจากชาติตะวันตกซึ่งเพิ่มความกังวลต่อสถานการณ์อุปทานที่ยังคงล้นตลาด จากนั้นราคาน้ามันดิบค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นใน
ไตรมาส 2 เนื่องจากอุปทานที่ลดลงอันเป็นผลจากปริมาณการผลิตน้ามันในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ไฟไหม้ ป่าใน
ประเทศแคนาดาซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ามันจากแหล่งทรายน้ามัน (Oil Sands) รวมถึงความไม่สงบในประเทศไนจีเรียและลิเบีย ก่อนที่
ราคาน้ามันดิบจะทรงตัวอยู่ในระดับ 40-50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลตลอดไตรมาส 3 และปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดของปี 2559 ที่ 54
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม หลังจากที่กลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมมือกันลดกาลังการผลิต ส่งผลให้
ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที่ 48.32 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 43.17 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
และราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบทั้งปี 2559 อยู่ที่ 41.27 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 50.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ
ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 11 เดือนแรก
ของปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ต่อวัน (ข้อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
เป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงและเศรษฐกิจไทยปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย) เนื่องจากการ
ปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานดังกล่าวส่งผล
ให้บริษัทสามารถรักษาระดับการผลิตในประเทศได้ตามแผนที่ตั้งไว้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกต่าง
ของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี โดยในปี 2559 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้
แข็งค่าขึ้นจาก 36.09 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2558 เป็น 35.83 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2559 ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทได้รับรู้กาไรและ
ผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
จาก 0.5% เป็น 0.75% ในเดือนธันวาคม 2559 ส่งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เริ่มอ่อนค่าลงจากการที่นักลงทุนต่างชาติลดการ
ถือครองสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ย*
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน

* รวมปริมาณขายและราคาขายของโครงการโอมาน 44 จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559

ราคาขายเฉลี่ยและ
น้ามันดิบดูไบ

%
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ราคาขายเฉลีย่ (/BOE)

35.91

45.29

(21)
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ราคาเฉลีย่ นามันดิบดูไบ (/BBL)

41.27
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(19)

43.17

48.32

40.71
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(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)

ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
สาหรับปริมาณการขายเฉลี่ยของปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลงเป็น 319,521 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน (สาหรับปี 2558: 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โดยหลักจากโครงการโอมาน 44 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็น
35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (สาหรับปี 2558: 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) ซึ่งเป็นผลจา กการ
ปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ไตรมาส 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559
ในไตรมาส 4 ปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 316,307 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
3 ปี 2559 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 311,386 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการซอติก้า สาหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาส
นี้ลดลงเป็น 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 3 ปี 2559: 36.32 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
ไตรมาส 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2559 กับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 336,363 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการโอมาน 44 สาหรับราคา
ขายเฉลี่ยลดลงเช่นกันเป็น 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 4 ปี 2558: 39.18 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ) ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ผลการดาเนินงานรวม
ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
สาหรับปี 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการดาเนินงานดีขึ้น 1,226 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 854 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์จานวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2558 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนดังกล่าวในปี 2559 จานวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับปี 2559 จานวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลขาดทุนลดลง 1,478 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติจานวน 1,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เกิดจากการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2558 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนดังกล่าวในปี 2559 จานวน 47 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558
ในไตรมาส 4 ปี 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อ ย มีขาดทุน สุทธิจานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานลดลง 172 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 156 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
ภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจานวน 143 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 มีการรับรู้ผลประโยชน์
ทางภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีการรับรู้ภาษีเงินได้จากค่าเงินบาท
ที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 47 ล้านดอลลา ร์ สรอ. ใน
ไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 3 ปี 2559
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2559 จานวน 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการดาเนินงานลดลง
220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติจานวน 81 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจานวน 143 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 มีการ
รับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีการรับรู้ภาษี
เงินได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานว น 47
ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 3 ปี 2559
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ไตรมาส 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกาไรสุทธิจานวน 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีผลการดาเนินงาน
ลดลง 148 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายลดลง 165 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามราคาขาย
และปริมาณขายเฉลี่ยที่ลดลง รวมทั้งภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจานวน 127 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 4
ปี 2558 มีการรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2559 มี
การรับรู้ภาษีเงินได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. นอกจากนั้นมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์จานวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558 อย่างไรก็ตาม ค่าสูญสิ้นและค่าตัด
จาหน่ายลดลงจานวน 104 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียมลดลง 41
ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการตัดจาหน่ายหลุมสารวจในไตรมาส 4 ปี 2558 ในขณะที่ไม่มีการตัดจาหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2559
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2559 จานวน 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการดาเนินงานลดลง
258 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติจานวน 119 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจานวน 127 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีการ
รับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงิ นสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีการรับรู้ภาษี
เงินได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 47 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2559 กับ
ไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 336,363 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง โดยหลักจากโครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการโอมาน 44 สาหรับราคาขายเฉลี่ยลดลงเช่นกันเป็น 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
(สาหรับไตรมาส 4 ปี 2558: 39.18 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก

ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงาน
ก้าไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.)
สารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
ท่อขนส่งก๊าซ
สานักงานใหญ่และอื่นๆ
การดาเนินงานทีย่ กเลิก
รวม
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2559

2558

%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
เพิม่ (ลด)
2559
2559
2558
YTD

433
610
(177)
(16)
(108)
(10)
(43)
208
(289)
20
372

(1,041)
373
(1,414)
(102)
(630)
(654)
(28)
356
(138)
(31)
(854)

>100
64
87
84
83
98
(54)
(42)
>(100)
>100
>100

ผลการดาเนินงาน

138
152
(14)
37
(27)
(2)
(22)
50
(32)
0.27
156

โครงการที่สาคัญ
5

26
105
(79)
(50)
(17)
(2)
(10)
50
(109)
17
(16)

17
67
(50)
20
(48)
(16)
(6)
71
44
0.48
132

%
เพิม่ (ลด)
QoQ

(81)
(31)
>(100)
>(100)
37
55
>(100)
>100
>(100)

กลยุทธ์การบริหาร

%
เพิม่ (ลด)
YoY

53
57
(58)
>(100)
65
88
(67)
(30)
>(100)
>100
>(100)

แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
สาหรับปี 2559 เขตภูมิศาสตร์ประเทศไทย มีกาไรสุทธิจานวน 610 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 237 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 64
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 373 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ายลดลง โดย
หลักจากโครงการคอนแทร็ค 4 ที่มีการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2558 ในขณะ
ที่ไม่ มีก ารรับ รู้ในปี 2559 รวมทั้งค่าใช้จ่ายการดาเนิน งานลดลงอัน เป็น ผลมาจากการดาเนิน นโยบายลดต้น ทุน และเพิ่ มประสิ ทธิภาพการ
ดาเนินงานภายใต้โครงการ SPEND SMART อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายลดลงตามราคาขายเฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลง
ของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีกาไรสุทธิจานวน 105 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับไตร
มาส 3 ปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 152 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากผลประโยชน์ทางภาษีจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งรายได้จากการขายลดลงตามราคาขายและปริมาณการขายเฉลี่ยที่
ลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ายลดลง โดยหลักจากการผลิตที่ลดลงของโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จานวน 67 ล้านดอลลาร์ สรอ. เขตภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีกาไรเพิ่มขึ้น 38
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 57 ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ายลดลง โดยหลักจากโครงการอาทิตย์ ที่มีการปรั บ
ปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น

 ต่างประเทศ
สาหรับปี 2559 เขตภูมิศาสตร์ต่างประเทศ มีขาดทุนสุทธิจานวน 177 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 1,237 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ
87 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 1,414 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการดาเนินงานที่ดีขึ้นของเขตภูมิศาสตร์
อเมริกา เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย และเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
o โดยเขตภูมิศาสตร์อเมริกามีขาดทุนสุทธิจานวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 644 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 98 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 654 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ของโครงการ มาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในปี 2558 ขณะที่ไม่มีการรับรู้ในปี 2559
o เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิจานวน 108 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 522 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 83 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 630 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียในปี 2558 ขณะที่ไม่มีการรับรู้ในปี 2559
o เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีขาดทุนสุทธิจานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 86 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 84 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 102 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ในปี 2559 น้อยกว่าการรับรู้ในปี 2558
ในไตรมาส 4 ปี 2559 เขตภูมิศาสตร์ต่างประเทศ มีขาดทุนสุทธิจานวน 79 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 65 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลการดาเนินงานที่
ลดลงของเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
o เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีขาดทุนสุทธิจานวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานลดลง 87 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 37 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมา
จากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ของโครงการเยตากุน รวมทั้งโครงการนาทูน่า ซีเอ ในไตรมาส 4 ปี 2559 ขณะที่
ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 3 ปี 2559
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. เขตภูมิศาสตร์ต่างประเทศขาดทุนเพิ่มขึ้น 29 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 58 ส่วนใหญ่เป็นผลการดาเนินงานที่ลดลงของเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ในขณะที่เขตภูมิศาสตร์
ออสเตรเลีย และเขตภูมิศาสตร์อเมริกามีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น
o เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีขาดทุนสุทธิจานวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการดาเนินงานลดลง 70 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2559 ของโครงการเยตากุน และโครงการนาทูน่า ซี เอ ขณะที่ไม่มีการ
รับรูใ้ นไตรมาส 4 ปี 2558
o เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิจานวน 17 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 65 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 48 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่า
ตัดจาหน่ายลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
o เขตภูมิ ศาสตร์อเมริกา มีขาดทุน สุทธิจ านวน 2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุ นลดลง 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 88 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการตัดจาหน่าย
หลุมสารวจลดลง เนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2559 ไม่มีการตัดจาหน่ายหลุมสารวจ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558 มีการตัดจาหน่าย
หลุมสารวจในโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
สาหรับผลการดาเนินงานของเขตภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง จะแสดงอยู่ภายใต้การดาเนินงานที่ยกเลิก (Discontinued Operation)

ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ
สาหรับปี 2559 ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ มีกาไรสุทธิจานวน 208 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 148 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 42 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 356 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงตามราคาขายก๊าซที่ลดลงของโครงการ
ลงทุนท่อขนส่งก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สานักงานใหญ่และอื่นๆ
สาหรับปี 2559 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนสุทธิจานวน 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 151 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการ
ประกันความเสี่ยงราคาน้ามันในปี 2559 ในขณะที่รับรู้กาไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ามันในปี 2558
ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีขาดทุนสุทธิจานวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 77 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 32 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของสานักงานใหญ่
ที่เพิ่มขึ้น
เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ไตรมาส 4 ปี 2558 ที่ มี ก าไรสุ ท ธิจ านวน 44 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ส่ วนงานสานั ก งานใหญ่ แ ละอื่น ๆ มี ผลการ
ดาเนินงานที่ลดลง 153 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 สาเหตุหลักมาจากผลประโยชน์ทางภาษีจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลง จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. และการรับรู้ขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ามันใน
ไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่รับรู้กาไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ามันในไตรมาส 4 ปี 2558

การดาเนินงานที่ยกเลิก
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 เขตภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง ภายใต้ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม จะแสดงอยู่ภายใต้การดาเนินงานที่
ยกเลิก ซึ่งเป็นผลจากการขาย PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย PTTEP OM ถือสัดส่วนร้อยละ
100 ในโครงการโอมาน 44 ซึ่งมีนัยสาคัญภายใต้เขตภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง
ในปี 2559 การดาเนินงานที่ยกเลิก มีกาไรสุทธิจานวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ
โครงการโอมาน 44 ในปี 2558 ขณะที่ไม่มีการรับรู้ในปี 2559 รวมทั้งรับรู้กาไรจากการขาย PTTEP OM
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,891 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 676,890 ล้านบาท)
ลดลง 751 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 19,642 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 708,864 ล้านบาท)
เป็นผลมาจาก
(1)
สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมี
จานวนเพิ่มขึ้น 489 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจานวน 762 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สุทธิกับลูกหนีบ้ ริษัทใหญ่ที่ลดลงจานวน 93 ล้านดอลลาร์ สรอ. พัสดุคงเหลือลดลงจานวน 58 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นๆ ลดลงจานวน 64 ล้านดอลลาร์ สรอ.ตามลาดับ
(2)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้บัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ และค่าความนิยม-สุทธิ โดยมีจานวนลดลง 1,240 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเป็น
ผลของการตัดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย แม้ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียม

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 268,906 ล้านบาท) โดยมี
หนี้สินที่มีดอกเบี้ยจานวน 2,832 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหนี้สินลดลงจานวน 809 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวน 8,314 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 300,053 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1)
หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย และภาษีเงินได้ค้างจ่าย โดยมีจานวนลดลง 307 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง ในขณะที่หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น
(2)
หนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้ ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยมีจานวนลดลง 502 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลดลงจานวน 191 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้จานวน 170 ล้านดอลลาร์ สรอ.
บทสรุปผู้บริหาร
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
โครงสร้ำงเงินทุนบริษัท
โครงสร้า งเงินทุน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ประกอบด้ว ยส่ว นทุน จานวน 11,386 ล้า นดอลลาร์ สรอ. และหนี้สิน รวมจานวน
7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจานวน 2,832 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.41 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลี่ย
8.15 ปี ทั้งนี้หนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 สาหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ ต่ออัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อ 20
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ปตท.สผ. ได้ซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนจากหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอายุ 5 ปี ที่ออกและเสนอขายใน
เดือนกันยายน 2556 จานวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.707 ต่อปี โดยได้ทาการซื้อคืนทั้งสิ้นจานวน 177 ล้านดอลลาร์
สรอ. ทาให้หุ้นกู้ดังกล่าวลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 323 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนเกินจากมูลค่าที่ตราไว้จากการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจานวน 7 ล้านดอลลาร์ สรอ. ได้ถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาไร
ขาดทุนรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งเป็นเงิน
ฝากประจาธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจานวน 4,022 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 762 ล้า นดอลลาร์ สรอ. เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 3,260 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มำของเงินทุน จานวน 2,329 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น เงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็นผลสุทธิ
จากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ และเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนอื่นๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขาย PTTEP OM เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินสดรับจากดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน จานวน 1,567 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น เงินสดจ่ำยสุทธิในกำรลงทุนเพิ่ม ในสินทรัพย์เพื่อการ
สารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ และโครงการเอส 1 เงิน
สดจ่ายสุท ธิในกิจ กรรมจัดหาเงิน ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นการจ่ายดอกเบี้ ยและการจ่า ยซื้อ คืน หุ้น กู้แ ละเงิน ปัน ผลจ่ายสาหรับ ผลการดาเนิน งาน
สาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 และ 6 เดือนแรกของปี 2559 ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

บทสรุปผู้บริหาร
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
2559

2558

ไตรมาส 3
2559

ไตรมาส 4
2559

ไตรมาส 4
2558

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

70.83

70.60

72.13

65.48

65.47

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

3.10

(6.89)

4.59

3.10

(6.89)

อัตรากาไรสุทธิ

8.04

(14.45)

11.16

8.04

(14.45)

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.25

0.27

0.25

0.25

0.27

อัตราส่วนหนีสินต่อ EBITDA

0.94

0.78

0.91

0.94

0.78

อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร (ร้อยละ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่ ต่อ EBITDA

บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

=
=
=
=
=

อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ
กาไรสุทธิต่อรายได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน
กาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรย้อนหลัง 12 เดือนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทวีปออสตรำเลเชีย

ทวีปอเมริกำ

ทวีปแอฟริกำ

ณ สิ้นปี 2559 ปตท.สผ. มีโครงการและดาเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจานวน 37 โครงการใน 10 ประเทศ
และมีปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) จานวน 695 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ และปริมาณสารองที่น่าจะพบ (Probable
Reserves) จานวน 404 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ ดังนี้

โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทั้งในอ่าวไทย
และบนบก โดยในปีนี้ โครงการผลิตหลักสามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และ
โครงการคอนแทร็ค 4 โดยในปี 2559 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 240,872 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณการขายทั้งหมด นอกจากนี้ แหล่งอุบลภายใต้โครงการคอนแทร็ค 4 อยู่ระหว่างการศึกษาทางวิศวกรรมและเตรียม
แผนพัฒนา โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564 และมีกาลังการผลิตประมาณ 25,000 - 30,000 บาร์เรลต่อวัน

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 14 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2559 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 58,815 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณการขายทั้งหมด
ในส่วนของ โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมในโครงการที่สาคัญ อาทิ โครงกำรซอติก้ำ
ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้คงที่ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ โครงการได้
ก่อสร้างและติดตั้งแท่นหลุมผลิตเฟส 1B แล้วเสร็จจานวน 4 แท่น และเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติแล้วจากแท่นหลุมผลิตเฟส 1B ในเดือนเมษายน 2559
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C อีก 4 แท่น เพื่อคงกาลังการผลิตต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบันโครงการมีปริมาณการขาย
ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 305 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,023 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตั้งอยู่นอก
ชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ในปี 2559 โครงการอยู่ในระหว่างการดาเนินการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมจานวน 2 หลุมเพื่อ
รักษาระดับการผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการผลิตครั้งแรกภายในต้นปี 2560 โดยโครงการมีปริมาณการขายน้ามันดิบเฉลี่ย
26,681 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 2,656 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
สาหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้ โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม
3 ตั้ง อยู่น อกชายฝั่ง ทะเล อ่า วเมาะตะมะของเมีย นมาร์ ปัจ จุบัน อยู่ร ะหว่า งพิจ ารณารูป แบบการพัฒ นาที่เหมาะสม พร้อ มทั้ง ประเมิน
ศักยภาพเชิง พาณิชย์และศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่ที่เหลืออยู่ โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล และ โครงกำรเมียนมำร์
MD-7 ตั้งอยูในทะเลลึกของอ่าวเมาะตะมะในเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการทั้งสองอยู่ระหว่างการดาเนินการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ
3 มิติ เพื่อศึกษาโครงสรางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บต่อไป นอกจากนี้ ปัจจุบันโครงการเมียนมาร์ MD-7 ยังอยู่ในระหว่าง
การดาเนินการหาผู้เข้าร่วมทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงของโครงการ โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar
Basin ของเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการอยูระหวางการดาเนินงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี
2560 และ โครงกำรซำรำวักเอสเค 410 บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งรัฐซาราวักของมาเลเซีย บริษัทได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2559 และโครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยจะเริ่มดาเนินการสารวจในช่วงไตรมาส 2 ปี
2560
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
ความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ (ต่อ)
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)
โครงการทั้งสามเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) สาหรับ โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ซึ่งตั้งอยู่ใน
แคว้นอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา โครงการได้ดาเนินการยื่น ขออนุมัติพัฒ นาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อ รัฐ บาลอัลเบอร์ต้า เมื่อเดือ น
พฤษภาคม 2558 อย่า งไรก็ดี เนื่องจากราคาน้ามัน ที่ลดลง โครงการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดาเนินงานในอนาคต โดยจะเน้น
การศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
สาหรับ ในประเทศบราซิ ล มี 2 โครงการ คื อ โครงกำรบำรำริ น เนี ย ส์ เอพี 1 ตั้ งอยู่ บ ริ เวณแอ่ ง Barreirinhas นอกชายฝั ่ง ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล โครงการได้เสร็จสิ้นการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติและอยู่ระหว่างการดาเนินการประมวลผลข้อมูล
เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียม และ โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออก
ของบราซิล ขณะนี้กาลังอยู่ในระหว่างศึกษาศักยภาพปิโตรเลียม

โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย
12 แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่งที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทำรำ ในปี 2559 มีปริมาณการขายอยู่ที่ 14,655 บาร์เรลต่อวัน
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้
สาหรับ แหล่ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) นั้น ในปี 2559 โครงการได้รับอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลีย
เพื่อขอต่ออายุ Retention Lease Period ออกไปอีก 5 ปี (2560 - 2564) โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการการศึกษาแนวทางและความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาโครงการร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการอื่นที่เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

โครงการในแอฟริกา
ปตท.สผ. มี โครงการในภู มิ ภาคนี้ จานวน 3 โครงการ ซึ่ งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจี เรีย ) และ
สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)
สาหรับโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้เริ่มดาเนินการผลิตน้ามันดิบจาก โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ
และ 416 บี ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย และได้มีการจาหน่ายน้ามันดิบครั้งแรกในปลายปี 2558 โดยในปี 2559 โครงการมี
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยประมาณ 15,463 บาร์เรลต่อวัน
สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินการสารวจใน โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ
ซึ่งตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยประสบความสาเร็จในการค้นพบอัตราการไหลของน้ามันและก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์ เป็นผลให้โครงการเร่งเตรียมแผนพัฒนาโครงการเพื่อนาส่งต่อรัฐบาลแอลจีเรียภายในต้นปี 2560 ด้วยกาลังการผลิตรวมที่วางแผนไว้
ประมาณ 50,000 บาร์เรลต่อวัน โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง
ของโมซัมบิก ในปี 2559 โครงการได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องหลายด้าน รวมถึงการคัดเลือกผู้รับเหมาสาหรับการติดตั้งอุปกรณ์นอกชายฝั่งทะเล
(Offshore Installation) และการเจรจาสั ญ ญาก่ อ สร้ า งกั บ ผู้ รั บ เหมางานก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ เหลวบนบก (Onshore LNG
Engineering Procurement and Construction Contract) รวมถึงได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิกสาหรับแผนการโยกย้ายชุมชนออกจากบริเวณ
การก่อสร้าง (Resettlement Action Plan) ปัจจุบันโครงการกาลังดาเนินการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญา
เงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าว่าจะสามารถประกาศ Final Investment Decision (FID) ได้ภายในปี 2560
ด้วยกาลังการผลิตเฟสแรกของโครงการประมาณ 12 ล้านตันต่อปี
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
กลยุทธ์การบริหารจัดการ
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ราคาน้ามันที่มีความไม่แน่นอน ปตท.สผ. ได้
ปรับแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง “RESET REFOCUS RENEW”
RESET ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันภายใต้วิกฤตราคานามัน
 สร้าง DNA ของพนักงานทุกคนให้มีจิตสานึกในเรื่องต้นทุน
 ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนาใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
 เลือกลงทุนในโครงการที่มีต้นทุนการผลิตต่าและสามารถแข่งขันได้ภายใต้ราคาน้ามันปัจจุบัน
REFOCUS เน้นขยายการลงทุนและเติบโตในพืนที่ที่เป็นจุดแข็งและมีความเชี่ยวชาญ
 เพิ่มการลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความชานาญ มีต้นทุนและความเสี่ยงต่า
 ร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต
 ศึกษาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ใหม่ที่มีต้นทุนต่า เช่น US Shale Plays และแหล่งน้ามันในตะวันออกกลาง เป็นต้น
RENEW พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
 หาโอกาสในการเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน
 ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และสามารถต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัท

การบริหารจัดการเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและรักษาโครงสร้างทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ากว่า 0.3 เท่า ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัท และมีสภาพ
คล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ามันและเศรษฐกิจที่มีความผันผวน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีการจั ดทา
แผนจาลองสถานการณ์ราคาน้ามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ที่ระดับต่างๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยงให้มี
ความเหมาะสม
สาหรับ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินสดในมือประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะสามารถรองรับแผนการลงทุนเพื่อรักษาระดับการ
ผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน รองรับค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งพัฒ นาโครงการต่างๆ การขุดเจาะสารวจตามแผนการลงทุน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่
สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท

การบริหารการลงทุน
ปตท.สผ. มีจุดมุ่งหมายในการบริหารการลงทุนให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารความเสี่ยงให้แก่
โครงการ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่าเสมอและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนและมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะราคา
น้ามันที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทยังคงให้ความสาคัญ กับการเพิ่มปริมาณสารองในอนาคต ในระยะสั้น ปริมาณสารองเพิ่มเติมส่วนใหญ่มาจากโครงการที่อยู่
ระหว่างรอการพัฒนา อาทิ โครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
รวมถึ งการเข้าซื้อกิจการเพื่อ เพิ่ ม ปริมาณสารองในอนาคต ปั จจุบั นบริษั ท อยู่ในระหว่างรอผลการพิ จารณาการยื่น ซื้อสิน ทรัพ ย์ โดยเน้น ให้
ความสาคัญกับสินทรัพย์ที่ผลิตแล้วหรือกาลังจะเริ่มผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเสี่ยงในการดาเนินโครงการที่ค่อนข้างต่า
มีตลาดรองรับในการขายปิโตรเลียม ช่วยเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียมที่เหมาะสมกับการผลิตของโครงการ และมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
กลยุทธ์การบริหารจัดการ (ต่อ)
สาหรับปี 2559 ปตท.สผ. ได้มีการบริหารการลงทุนที่สาคัญ (Portfolio Rationalization) ดังนี้ การขยายการลงทุนเข้าสู่โครงการซาราวัก
เอสเค 410 บี โครงการสารวจในมาเลเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง การปรับการบริหารการลงทุนในโอมาน โดยการขายบริษัท
PTTEP Oman Company Limited ซึ่งถือสัดส่วนการลงทุนในโครงการโอมาน 44 ที่ดาเนินการผลิตมานาน อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังคงมีความ
มุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในโอมานต่อไป โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทในเครือของบริษัทน้ามันแห่งชาติโอมาน
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการเมียนมาร์ MD-7 ในเมียนมาร์โดยการพิจารณาหาผู้ร่วมทุน ในส่วนของการคืนสิทธิแปลงสารวจปี 2559
มีดังนี้ แปลงสารวจโครงการแอล 28/48 ในไทย แปลงสารวจเมียนมาร์ MD-8 แปลงสารวจโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ แปลงสัมปทาน
สารวจจานวน 2 แปลงภายใต้โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย แปลงสารวจโครงการสารวจโมซัมบิก โรวู มา ออนชอร์และแปลงสารวจโครงการ
เคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12

การบริหารต้นทุน
จุด มุ่ งหมายที่ สาคั ญ ของบริษั ท ในสถานการณ์ ราคาน้ามั นที่ ยั งคงมี ค วามผั น ผวนอย่ างต่ อเนื่ อ ง คื อการมุ่ งเน้น ลดต้ นทุ น และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จากความส าเร็ จ ในการบริ ห ารต้ น ทุ น ผ่ า นโครงการ SAVE to be SAFE ตั้ ง แต่ ปี 2557 ซึ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทางาน ปลูกฝังวัฒนธรรมในด้านการลดต้นทุนในองค์กรผ่านแนวทางต่างๆ
อาทิ ลดจานวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างและออกแบบแท่นผลิต เจรจาเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และ
บริการต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดจ้างในอนาคต รวมถึงบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อาทิ การลดจานวนเรือ การลดการสั่งซื้ ออุปกรณ์
การผลิตเพื่อมาเก็บไว้ เป็นต้น และบริษัทได้ต่อยอดแนวคิดการลดต้นทุนโดยการริเริ่มโครงการ SPEND SMART to Business Sustainability
ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ทาใหม่ ให้ได้ผล” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยต้นทุนต่า และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
เพื่อส่งเสริมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
คิดใหม่: เปลี่ยนกรอบความคิด เน้นการเพิ่มกาลังการผลิตด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
งบประมาณที่จากัด และขยายแนวคิดให้สามารถคลอบคลุมได้ทุกกิจกรรม
ทาใหม่ : รักษากระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว และมองหาแนวทางใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒ นา
วิธีการทางานให้ประสบผลสาเร็จด้วยต้นทุนที่ต่าลง
ให้ได้ผล: ส่งเสริมประสิทธิภาพให้เพิ่มประสิทธิผล ให้สามารถแข่งขันในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน
จากความพยายามในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของบริษัทผ่านต้นทุนต่อหน่วยสาหรับปี 2559
ที่ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 20 เหลือ 30.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ เมื่อเทียบกับ 38.88 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบในปี 2558

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
และได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ่มเป็นปีแรกเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่ น ของ ปตท.สผ. ในฐานะ “องค์ก รแห่ งความยั่ งยืน ” และความมุ่ งมั่ น ที่ จะดาเนิ น ธุรกิจ ตามวิสัย ทั ศน์ ในการเป็ น บริษั ท สารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมชั้นนาในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยบริษัทได้กาหนดกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน และแผนงานเชิงรุกในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Plan) ใน
ระยะสั้นและระยะยาวครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญใน ปี 2559 ดังต่อไปนี้
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
กลยุทธ์การบริหารจัดการ (ต่อ)
ด้ำนธุรกิจ
นอกจากการมุ่งเน้ นดาเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้าง
นวัตกรรม ในการสนับสนุน ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมที่สาคัญในปี 2559 มีดังนี้
 ศึกษาและพัฒนาโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาว เช่น 1) โครงการภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อช่วยติดตามการเคลื่อนที่ของน้าและน้ามันภายในแหล่งกักเก็บใต้ดินถึงหลุมผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการอัดน้าเข้าไปในชั้นหินกักเก็บใต้ดินเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 2) โครงการภายใต้ความ
ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิจัยและพัฒนาเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ามันดิบจากแหล่ง
กักเก็บ โดยวิธีการปรับสภาพน้าที่ใช้ในการอัดเข้าไปแทนที่น้ามันในแหล่งกักเก็บใต้ดิน ซึ่งความร่วมมือกับสถาบันการศึ กษาและ
สถาบันวิจัยต่างๆ นั้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยของบริษัทแล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยภาครัฐอีกด้วย
 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตปิโตรเลียม เช่น การวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์จากมุมสูงใน
งานซ่อมบารุง การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบท่อน้ามันและก๊าซธรรมชาติใต้น้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน
ด้ำนสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยเน้นการพัฒ นา 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน
การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและกีฬา บริษัทได้ดาเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ
และสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในระยะยาวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่สาคัญในปี 2559 มีดังนี้
 โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) ดาเนินการจัดทาห้องนิทรรศการเรียนรู้ด้านพลังงานและสวน
ศรีฯ ซึ่งประกอบด้วย (1) บอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 (2) ประวัติความเป็นมาและความร่วมมือของ ปตท.สผ.
กับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) จัดทาจอ Touch Screen และสื่อ Multimedia เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติใน
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู บ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา จัดทาห้องนิทรรศการบริเวณบ่อเพาะฟักลูกปู และปรับปรุงห้องบรรยายเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน ในไตรมาสที่ 4 ศูนย์ฯ ได้ปล่อยลูกปูไปแล้วกว่า 190 ล้านตัว
 โครงการขยะสู่พลังงาน จัดฝึกอบรมการจัดทาบ่อหมักก๊าซชีวภาพ จานวน 31 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่สินภูฮ่อม และดาเนินการจัดทา
บ่อหมักก๊าซชีวภาพให้กับชุมชนบ้านหนองมะเกาะ อ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชร จานวน 24 ครัวเรือน
 โครงการ ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด ลงนามความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทาความสะอาดชายหาดร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และออกแบบหุ่นยนต์ทาความสะอาดชายหาดต้นแบบ โดยจะผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบเสร็จ
ในไตรมาส 1 ปี 2560
 โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล จัดทาทุ่นผูกเรือ และร่วมกับชมรมรักษ์เกาะเต่าและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการวาง
ทุ่นในบริเวณหาดทรายรี เพื่อเป็นจุดสาหรับนักดาน้าได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เรือหลวงสัตกูด
 โครงการ PTTEP Teenergy จัดกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน “หลงป่า” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 –
22 ตุลาคม 2559 โดยมีเยาวชนระดับมัธยมปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วม จานวน 100 คน
ด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ( Safety, Security, Health and
Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในปี 2559 อัตรา
การเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.10 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด (TRIR)
เท่ากับ 0.88 ซึ่งทั้ง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ
หรือ IOGP และเมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ที่ผ่านมา ดัชนีทั้งสองค่านั้นมีผลการดาเนินงานที่ดีที่สุดตั้งแต่มีการเก็บสถิติ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ
บริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 โดยในปี 2559 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับปี 2555
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต
Energy Outlook
ความต้องการใช้พลังงานของโลกในปัจจุบันยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ได้แก่ ถ่านหิน น้ามัน และ
ก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 84 (ข้อมูลจาก IEA ปี 2559) และยังคงคาดการณ์ว่าจะยังคงมีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 77 ในปี 2578 โดยหลักมา
จากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่มี การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเมื่อเทียบกับ แหล่งพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ในขณะที่การใช้น้ามันส่วนใหญ่อยู่ในภาคขนส่งเป็นหลัก โดยคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ามันมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ตามความต้ อ งการใช้ รถยนต์ พ ลั งงานไฟฟ้ า (Electric Vehicle) ที่ มี ม ากขึ้น เนื่ อ งจากการพั ฒ นารถยนต์ พ ลังงานไฟฟ้ ามี ราคาถู ก ลงและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2578 รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 ของจานวนรถที่มีในโลก ซึ่งจะทาให้ความ
ต้องการใช้น้ามันของโลกลดลงเพียงประมาณ 1-2 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือร้อยละ 1-2 ของความต้องการใช้น้ามันทั้งโลก (ข้อมูลจาก Wood
Mackenzie)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวยังต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy
Storage) ทีต่ ้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจึงจะมีราคาและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน อนึ่ง จากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญสาหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้น สอดคล้องกับทิศทางของ ปตท.สผ. ที่ในปัจจุบันมีสัดส่วน
ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติมากกว่าน้ามันดิบ ที่ประมาณร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 และบริษัทยังคงให้ความสาคัญในการมองหาโอกาสการ
ลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม
สาหรับประเทศไทย แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับปี 2558 (Power Development Plan: PDP 2015) ได้มีแผนการใช้
พลังงานให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกจากร้อยละ 7 เป็น
ร้อยละ 15-20 และลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติลงจากร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 30-40 ในปี 2579 อย่างไรก็ตาม พลังงานทางเลือกยังมีสัดส่วนที่
ไม่มากและต้นทุนของพลังงานทางเลือกมีราคาแพง ทาให้ประเทศยังคงต้องพึ่งพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะถ่านหินที่มากขึ้ น
โดยในช่วงที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าจากถ่านหินหลายโครงการไม่สามารถสร้างได้ตามระยะเวลาที่กาหนด จึงทาให้ภาครัฐมีแผนการนาเข้าก๊าซธรรมชาติ
แบบเหลว (Liquid Natural Gas: LNG) มาเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหิน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แผนการที่จะลดการพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติอาจเป็นไป
ได้ยากขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย REFOCUS ของ ปตท.สผ. ที่จะเร่งรัดการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดใหญ่ ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน
ได้แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแคช เมเปิล ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อรองรับการผลิตก๊าซธรรมชาติแบบเหลว
รวมถึงวางแนวทางร่วมทุนกับ ปตท. เพื่อลงทุนในธุรกิจ LNG ครบวงจรในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และยังช่วยรักษาความมั่นคงทางพลังงานโดยการนา LNG กลับมายังประเทศไทย
อนึ่ง จากความกังวลในเรื่องภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทาให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจในการใช้
พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจากแสงแดดและลม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้แหล่งพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในเชิงลบ นอกจากการสนับสนุนของภาครัฐในการใช้พลังงาน
ทางเลือกมากขึ้นแล้ว เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทางเลือกมีแนวโน้มต้นทุนที่ถูกลงและประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
การใช้พลังงานทางเลือกมีความคุ้มค่ามากขึ้น โดยคาดว่าความต้องการใช้พลังงานของโลกในปี 2578 พลังงานทางเลือกจะมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น
เป็นร้อยละ10 จากร้อยละ 3 ในปัจจุบัน (ข้อมูลจาก International Energy Agency) ซึ่ง ปตท.สผ. ตระหนักถึงแนวโน้ม ความสาคัญ ของแหล่ง
พลังงานที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น และได้วางกลยุทธ์ RENEW เพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยลดปัญหาการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก

ราคานามันดิบ
สาหรับแนวโน้มราคาน้ามันดิบ ปตท.สผ. มองว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2560 น่าจะยังมีแรงสนับสนุนให้ราคาน้ามันดิบดูไบอยู่ในระดับ
50-60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล อันเนื่องมาจากการลดกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกที่ตกลงร่วมกันในไตรมาส 4 ปี 2559
สาหรับช่วงครึ่งปีหลัง กลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกจะมีการหารือกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาการต่ออายุข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
การพิจารณานั้นมีหลายปัจจัย เช่น กลุ่มประเทศที่ทาข้อตกลงร่วมกันได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันไว้หรือไม่ การตอบสนองของราคา
น้ามันดิบในตลาด รวมไปถึงการผลิตในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการประเมินไว้ว่ากาลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 0.2-0.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ซึ่งหากไม่สามารถต่ออายุข้อตกลงร่วมกัน คาดว่าจะทาให้ราคาน้ามันดิบดูไบกลับลงมาอยู่ในกรอบราคา 40 -50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองนโยบายประเทศสหรัฐอเมริกาของรัฐบาลใหม่ภายใต้การนาของนายโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเฉพาะด้า นธุร กิจ
พลังงาน เช่น การพิจารณาอนุมัติท่อส่งน้ามันจากแคนาดา (Keystone XL) รวมถึงนโยบายการคว่าบาตรด้านนิวเคลียร์กับอิหร่าน เป็นต้น
ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
บทสรุปผู้บริหาร
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต (ต่อ)
เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2560 โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากการใช้จ่ายภาครัฐเป็น
สาคัญ โดยมีเงินลงทุนเข้ามาเพิ่มเติมจากโครงการประชารัฐสร้างไทยที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวั ด
แบบบูรณาการและมาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) นอกจากนี้ยังมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นจากผลของมาตรการภาครัฐเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว
สาหรับอัตราแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินหลายแห่งคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากมี
ความเป็ น ไปได้ ที่ ธ นาคารกลางสหรัฐ อเมริก าจะปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย 3-4 ครั้ งในปี 2560 อย่ า งไรก็ ดี ทิ ศ ทางนโยบายประเทศ
สหรัฐอเมริกาของรัฐบาลใหม่ภายใต้การนาของนายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงิน รวมทั้งทิศทางการดาเนิน
นโยบายการเงินในประเทศอุตสาหกรรมหลัก เช่น กลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทีย บกับ
ดอลลาร์ สรอ. โดยรวมสถานการณ์ตลาดเงินยังคงมีความผันผวนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผลประกอบการของ ปตท .สผ. จะได้รับ
ผลกระทบส่วนใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุล
เงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด สาหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนั้น บริ ษัทคาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อภาระดอกเบี้ยของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของบริษัทเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่มากกว่าร้อยละ 80
ของภาระหนี้ทั้งหมด

แนวโน้มผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. สาหรับปี 2560
ผลการดาเนินงานของบริษัท ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ต้นทุน และราคาขาย สรุปประมาณการสาหรับไตรมาส 1
และทั้งปี 2560 เป็นดังนี้
ปริมำณกำรขำย
พัน1บาร์
เรลเทียบเท่
า
ไตรมาส
ปี 2560
ปี 2560
น้ามันดิบต่อวัน

~310 ~312

รำคำก๊ำซธรรมชำติ
ไตรมาส 1 ปี 2560

พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

ต้นทุน

ปี 2560*

ไตรมาส 1 ปี 2560

~5.1 ~5.3
ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู

EBITDA Margin
ปี 2560

ปี 2560

~31 30-31

~70%

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ

ของรายได้จากการขาย

ปริมำณกำรขำย: พยายามมุ่งเน้นรักษาระดับการผลิตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่าปริมาณการขายสาหรับไตรมาส 1 ของ
ปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณ 310,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน โดยหลักเนื่องจากการปิดซ่อมบารุงตามแผนของโครงการผลิตในเมียนมาร์
และปริมาณการขายเฉลี่ยทั้งปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 312,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
รำคำขำย:
 ราคาน้ามันดิบจะผันแปรตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
 ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทนั้นมีโครงสร้างราคาส่วนหนึ่งผูกกับราคาน้ามันย้อนหลังประมาณ 6-12 เดือน จึง
มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในปี 2560 เมื่อเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาติของปี 2559 โดยหากราคาน้ามันคงตัวอยู่ในระดับเดียวกับ
ปัจจุบัน บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ประมาณ 5.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู โดยในไตรมาส 1 ของปี 2560 จะ
อยู่ที่ประมาณ 5.1 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู (บนสมมติฐานราคาน้ามันดิบดูไบที่ 49 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
 การประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ณ สิ้นปี 2559 มีปริมาณน้ามันภายใต้สัญญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ครบกาหนดอยู่ที่ประมาณ
9 ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณการขายน้ามันดิบและคอนเดนเสททั้งหมดสาหรับปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้
เฝ้าติดตามราคาน้ามันดิบและมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคาน้ามันตามความเหมาะสม
ต้นทุน: คาดว่าต้นทุนต่อหน่วยในไตรมาส 1 ของปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณ 31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ในขณะที่
ต้นทุนต่อหน่วยของปี 2560 จะปรับตัวอยู่ในช่วง 30-31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ซึ่งเป็นไปตามกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัท
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2559
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต (ต่อ)
ปัจจัยอื่นที่สาคัญที่กระทบกับการดาเนินงานของบริษัท
แหล่งสัมปทำนที่กำลังจะหมดอำยุ ของแหล่งบงกช: ตามที่ทางภาครัฐมีมติให้เปิดประมูลแปลงสัมปทานที่จะหมดอายุลงในปี
2565 – 2566 นั้น ปัจจุบันยังคงรอความชัดเจนจากภาครัฐทั้งในเรื่องรูปแบบของสัมปทานและกาหนดการการเปิดประมูล ซึ่งหากการเปิดประมูล
ล่าช้าอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทในแหล่งบงกช และอาจจะส่งผลต่อความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และอยู่ระหว่างเร่งรัดให้สามารถเปิดประมูลแหล่ง
สัมปทานที่กาลังจะหมดอายุ และตัดสินผู้ชนะให้ได้ภายในปี 2560 ในส่วนของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการและพัฒนาโครงการบงกชมาเป็น
ระยะเวลานานกว่า 20 ปีนั้น มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลแหล่งบงกช โดยมั่นใจว่าจะสามารถดาเนินการโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ตอ่ ไปในอนาคต และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้มากที่สุดทั้งในแง่ความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน และพันธกิจทีบ่ ริษัทมีต่อประเทศ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอน: ตามแนวทางของร่างประกาศกรมเชื้อเพลิงที่เกี่ยวกับการรื้อถอนนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา
จัดทา ซึ่งในร่างประกาศฯ ดังกล่าวจะมีการระบุแนวทางและวิธีการรื้อถอน โดยหลักบริษัทจะต้องเป็นผู้นาเสนอแนวทางการรื้อถอนที่เหมาะสมที่สุด
(BPEO: Best Practical Environmental Option) และให้ภาครัฐเป็นผู้พิจารณารับรองทางเลือกในการรื้อถอน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการประเมิน
และทบทวนประมาณการค่ารื้อถอนของโครงการที่ ปตท.สผ. มีอยู่ทั้งหมดอยู่เป็นระยะและได้รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตดังกล่าวอยู่ใน
รายการ “ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต” ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่า 2,016
ล้านดอลลาร์ สรอ.

บทสรุป
ปี 2559 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความท้าทายของธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม จากการที่ราคาน้ามันอยู่ในระดับต่าและมีความผันผวนสูง
อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการมีวินัยทางการเงิน ทาให้ ปตท.สผ.
สามารถฝ่าฝันวิกฤตนี้ไปได้ ภาพรวมของธุรกิจสารวจและผลิตปี 2560 และในอนาคต ยังคงต้องจับตามอง ด้วยเหตุผลที่ว่าราคาน้ามันคาดว่ายัง
มีความผันผวนสูง แต่สาหรับ ปตท.สผ นั้น แนวโน้มผลการดาเนินงานบริษัทยังคงมีเสถียรภาพ และยังมองเห็นการเติบโตทั้งในส่วนของปริมาณสารอง
และปริมาณการผลิตจากปัจจัยหลักที่สาคัญดังนี้
1. บริษัทใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ พร้อมทั้งบริหารงาน
อย่างมืออาชีพโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและรักษาความสามารถในการทากาไรภายใต้วิกฤตการณ์ราคาน้ามัน
2. นอกจากพันธกิจที่จะรักษาระดับการผลิตจากโครงการที่มีอยู่ให้มีความต่อเนื่อง บริษัทยังคงมีความมุง่ มั่นที่จะหาปริมาณสารอง และ
ปริมาณการผลิตเพิ่มเติมจากการเร่ง พัฒนาโครงการที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการตัดสินใจลงทุน (Pre-Sanctioned) ได้แก่ แหล่ง
อุบลในโครงการคอนแทร็ค 4 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเริ่มการผลิตได้ใน 4-5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้เร่งการขุดเจาะและสารวจในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เช่น ในประเทศเมียน
มาร์ และมาเลเซีย รวมถึงการมองหาโอกาสทางธุรกิจในการขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. กลยุทธ์ในการบริหาร Portfolio ของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเห็นได้ว่ า ปตท.สผ. มีสัดส่วนของโครงการที่เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติมากกว่าน้ามันดิบ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งปัจจุบัน ปตท.สผ. มีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทมีความชานาญ
ได้แก่ โครงการบงกช อาทิตย์ คอนแทร็ค 4 โดยอนาคตจะมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในรูปของ LNG เพิ่มเติมจากโครงการ
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแคช เมเปิล นอกจากนี้บริษัทยังได้วางแนวทางร่วมทุนกับ ปตท. เพื่อลงทุนในธุรกิจ
LNG ครบวงจรในหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของประเทศไทยและของโลก
ได้ในอนาคต
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