บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
บทสรุปผู้บริหาร
ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในไตรมาส 1 ปี 2560 ได้รับแรงสนับสนุนจากราคานามันดิบในตลาดโลกที่ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึนในช่วง
ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1 ปี 2560 ส่งผลให้ราคาขายผลิตภัณ ฑ์ เฉลี่ยปรับตัวสูงขึน ประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยในไตรมาสนีมี การ
ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่แล้วถึงร้อยละ 14 ส่งผลให้สถานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง โดยมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็นบวกถึง
688 ล้านดอลลาร์ สรอ. และระดับอัตรากาไรก่อนดอกเบีย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) สูงถึงร้อยละ 74
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,040 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาส 4 ปี 2559) โดยราคาขาย
เฉลี่ยเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 7 เป็น 38.00 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบจาก 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบใน
ไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณการขายเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ 4 เป็น 304,108 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน จาก 316,307 บาร์เรล
เทียบเท่านามันดิบต่อวันในไตรมาสก่อนหน้า โดยหลักเป็นผลมาจากการหยุดการผลิตตามแผนเพื่อซ่อมบารุ งสาหรับโครงการในประเทศเมียนมาร์
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายในไตรมาสนีต่ากว่าที่คาดการณ์โดยหลักมาจากการปรับลดการผลิตของโครงการ MTJDA จากการที่ผู้ซือในประเทศ
มาเลเซียไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าผู้ซือจะสามารถรับก๊าซฯ ได้ตามแผนในช่วงต้นไตรมาส 3 ในส่วนของค่าใช้จ่าย
บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ลดลงจากไตรมาสก่อนจาก 901 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 754 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจาก
การลดลงของค่าเสื่อมราคา เนื่องจากมีการบันทึ กปริมาณสารองเพิ่มขึนโดยหลักจากโครงการอาทิตย์ในปลายปี 2559 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
ของบริษัทลดลงต่ากว่าที่คาดการณ์ โดยลดลงจากไตรมาสที่แล้วประมาณร้อยละ 14 เป็น 27.54 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบจาก
31.89 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบในไตรมาสก่อนหน้า
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีกาไรจากการดาเนินงานตามปกติ (Recurring Net Profit) 211 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยบริษัทได้มีการรับรู้
กาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ (Non-Recurring) จานวน 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรและผลประโยชน์ทางภาษีที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 130 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ระหว่างไตรมาส เป็นผลให้
ปตท.สผ. มีกาไรสุทธิ (Net Profit) จานวนทังสิน 349 ล้านดอลลาร์ สรอ.
บริษัทยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์ ณ สิ นไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 19,251 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีส่วนที่เป็น
เงินสดและเงินลงทุนระยะสันรวมทังสิน 4,446 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีหนีสินรวมทังสิน 7,800 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นส่วนหนีสินที่มีดอกเบีย
จานวน 2,863 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 11,451 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ไตรมาส 4
2559
1,089
1,038
690
(16)
(0.01)
123
(139)

(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้รวม *
รายได้จากการขาย *
EBITDA
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นจากการดาเนินงานต่อเนื่อง (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กาไร(ขาดทุน)จากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ

ไตรมาส 1
2560
1,092
1,040
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0.09
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ไตรมาส 1
2559
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0.04
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%
%
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0.6
0.2
(0.5)
12
(2)
>100
>100
>100
>100
72
82
>100
>100

กลยุทธ์การบริหาร

แนวโน้มธุรกิจ

* แสดงรายได้จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
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1

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2560
ราคานามันดิบ
ราคานามันดิบเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท โดยภายหลังจากการที่กลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปก
ได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมมือกันลดกาลังการผลิตในเดือนธันวาคม 2559 ราคานามันดิบ ได้มีการปรับตัวสูงขึน ทังนี ราคาเฉลี่ยนามันดิบดูไบใน
ไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่ 53.03 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เพิ่มขึนประมาณร้อยละ 10 จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 48.32 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ทังนีมีปัจจัยสนับสนุนราคานามันดิบจากการปฏิบัติตามข้อตกลงในการลดกาลังการผลิตดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มโอเปกซึ่งสามารถลดการผลิตตาม
ข้อตกลงได้สูงถึงร้อยละ 94 การประกาศมาตรการคว่าบาตรครังใหม่ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่านเพื่อตอบโต้การทดสอบขีปนาวุธ
ของอิหร่าน รวมถึงกาลังการผลิตในประเทศลิเบียที่ลดลงจากการที่กองกาลังทหารฝั่งตะวันออกเข้ายึดท่าเรือส่งออกนามันหลักของประเทศ อย่างไรก็
ตาม มีปัจจัยลบต่อราคานามันดิบจากการปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางเดือนมีนาคมและอุปทานจาก
สหรัฐอเมริกาจากกาลังการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึนตังแต่กลางปี 2559 ตามราคานามันดิบที่ปรับตัวสู งขึน ส่งผลให้ปริมาณนามันดิบคงคลังของ
สหรัฐ อเมริก าปรับ ตั ว สู ง ขึ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ราคาน ามั น ดิ บ ที่ ผ่ านมายั งคงไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว สู งขึ นมากได้ โดยยั งคงอยู่ ใ นช่ ว งของระดั บ ราคา
48-55 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ
ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศสาหรับ 2 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 2.10 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน ลดลง
เพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข้อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาพลังงานนามันที่เริ่มปรับตัวสูงขึน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกต่างของ
สกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี โดยในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 ค่าเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ได้แข็งค่าขึนเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2560 ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได้ปรับขึนอัตราดอกเบีย
นโยบายร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.75-1.00 อย่างไรก็ตาม เงินทุนได้ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เพิ่มมากขึน เนื่องจากนักลงทุน
คาดว่าอัตราดอกเบียนโยบายของสหรัฐอเมริกาอาจปรับขึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปกว่าที่ประเมินไว้เดิม และความไม่ชัดเจนของนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา รวมถึงความสามารถที่ จะผลักดันนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีความไม่แน่นอนมากขึน ส่งผลให้ค่าเงินบาท
ณ สินไตรมาส 1 ปี 2560 ปรับตัวมาอยู่ที่ 34.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งแข็งค่าขึน 1.38 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สิน
ไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ 35.83 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และมีผลให้ในไตรมาสนี บริษัทมีการรับรู้กาไรและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ย
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน

*รวมปริมาณขายของโครงการโอมาน 44

ราคาขายเฉลี่ยและ
น้ามันดิบดูไบ

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

%

%

2559

2560

2559

เพิม่ (ลด)
QoQ

เพิม่ (ลด)
YoY

ราคาขายเฉลีย่ ($/BOE)

35.65

38.00

35.08

7

8

ราคาเฉลีย่ นามันดิบดูไบ ($/BBL)

48.32

53.03

30.42

10

74

(หน่วย: ดอลลาร์สรอ.)

ไตรมาส 1 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 304,108 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน ลดลงจากไตรมาส 4
ปี 2559 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 316,307 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการคอนแทร็ค 4 สาหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนี
เพิ่มขึนเป็น 38 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ (สาหรับไตรมาส 4 ปี 2559: 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ
ไตรมาส 1 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2560 กับ ไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 329,858 บาร์เรลเทียบเท่า
นามันดิบต่อวัน พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย สาหรับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึนเป็น 38 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ (สาหรับไตรมาส 1 ปี 2559: 35.08 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ)
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ผลการดาเนินงานรวม
ไตรมาส 1 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิจานวน 349 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลดาเนินงานดีขึน 365 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก 1) ค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้ลดลงจานวน 141 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 2) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน
และค่าตัดจาหน่ายลดลงจานวน 89 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
จานวน 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทังไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 1 ปี 2560 ในขณะที่ มีการรับรู้ใน ไตรมาส 4 ปี
2559 จานวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการดาเนินงานดีขึน 277 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติจานวน 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมา
จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจานวน 217 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 1 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกาไรสุทธิจานวน 157 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีผลการดาเนินงานดีขึน
192 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจาหน่ายลดลงจานวน 98 ล้านดอลลาร์
สรอ. โดยหลักจากการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน รวมทังการรับรู้กาไรจากการประกันความเสี่ยงราคานามันในไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน
25 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่รับรู้ขาดทุนในไตรมาส 1 ปี 2559 จานวน 30 ล้านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการดาเนินงานดีขึ น 97 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติจานวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมา
จากการรับรู้กาไรจากการประกันความเสี่ยงราคานามันในไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 25 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่รับรู้ขาดทุนในไตรมาส 1
ปี 2559 จานวน 30 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจานวน 42 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงาน
ก้าไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
สารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
ท่อขนส่งก๊าซ
สานักงานใหญ่และอื่นๆ
การดาเนินงานทีย่ กเลิก

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
2559
2560
2559

รวม

31
105
(74)
(45)
(17)
(2)
(10)
45
(109)
17
(16)

214
198
16
23
(4)
(3)
43
92
349

127
190
(63)
(13)
(48)
1
(3)
52
(23)
1
157

%
เพิม่ (ลด)
QoQ

>100
89
>100
>100
76
100
70
(4)
>100
(100)
>100

%
เพิม่ (ลด)
YoY

69
4
>100
>100
92
(100)
(17)
>100
(100)
>100

ไตรมาส 1 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีกาไรสุทธิ 349 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานดีขึนจานวน 365 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
เมื่ อเปรียบเที ยบกับ ขาดทุ นสุท ธิสาหรับ ไตรมาส 4 ปี 2559 จานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก จากผลการดาเนิ นงานที่ดี ขึนของส่ วนงาน
สานักงานใหญ่และอื่นๆ รวมทังส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม

สานักงานใหญ่และอื่นๆ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีกาไรสุทธิจานวน 92 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานดีขึนจานวน 201 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.

ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
ในไตรมาส 1 ปี 2560 เขตภูมิศาสตร์ประเทศไทย มีกาไรสุทธิจานวน 198 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 93 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 89
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 105 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่า สูญสินและค่าตัดจาหน่าย
ลดลงจากการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน โดยหลักจากโครงการอาทิตย์ รวมทังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.

 ต่างประเทศ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 เขตภูมิศาสตร์ต่างประเทศ มีกาไรสุทธิจานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานดีขึน 90 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผลการดาเนินงานที่ดีขึน
ของเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น และเขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
o เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีกาไรสุทธิจานวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานที่ดีขึน 68 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 1 ปี 2560
o เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิจานวน 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 76 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 17 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่า
ตัดจาหน่ายลดลงจากการปรับประมาณการต้นทุนค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิตลดลง
ไตรมาส 1 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีกาไรสุทธิ 349 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึนจานวน 192 ล้า นดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 157 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผลการดาเนินงานที่ดีขึนของส่วนงานสานักงานใหญ่
และอื่นๆ และส่วนงานธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม

สานักงานใหญ่และอื่นๆ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีกาไรสุทธิจานวน 92 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานดีขึนจานวน 115 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่ อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
กาไรจากการประกันความเสี่ยงราคานามัน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ ากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.

ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
ในไตรมาส 1 ปี 2560 เขตภูมิศาสตร์ประเทศไทย มีกาไรสุทธิจานวน 198 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 8 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 4
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 190 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจาหน่าย
ลดลงจากการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน โดยหลักจากโครงการอาทิตย์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน

 ต่างประเทศ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 เขตภูมิศาสตร์ต่างประเทศ มีกาไรสุทธิจานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานดีขึน 79 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 63 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผลการดาเนินงานที่ ดีขึน
ของเขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย และเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
o เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิจานวน 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 92 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 48 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่ า
ตัดจาหน่ายลดลง จากการปรับประมาณการต้นทุนค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิตลดลง และการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน
o เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีกาไรสุทธิจานวน 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานดีขึน 36 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่า
สารวจเคลื่อนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติที่ลดลง โดยหลักจากโครงการเอ็ม 11 รวมทังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากโครงการยาดานา
และโครงการเยตากุน
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ภาพรวมเศรษฐกิจ
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
หนี้สินรวมและสวนของผ อหน

สินทรัพย์รวม

19,

19,
1,512
6,288

หนี้สินไมหมนเวียน
สวนของผ อหน

สินทรัพย์หมนเวียน

5,190

5,607

18,891
1,101
6,404

สินทรัพย์ไมหมนเวียน

13,701

13,644

11,386

11,451

ธ.ค.

มี.ค.

ธ.ค.

มี.ค.

18,891

หนี้สินหมนเวียน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิน 19,251 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 663,207 ล้านบาท) เพิ่มขึน
360 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 18,891 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 676,890 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน และลูกหนีบริษัทใหญ่ โดยมี
จานวนเพิ่มขึน 417 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทังเงินลงทุนระยะสันที่เพิ่มขึนจานวน
424 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย 1) สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนภายใต้บัญชีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ 2) สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า และ 3) ค่าความนิยม โดยมีจานวนลดลง 57 ล้านดอลลาร์
สรอ. สาเหตุหลักเป็นผลของการตัดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจาหน่าย แม้ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียม

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีหนีสินรวมทังสิน 7,800 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 268,710 ล้านบาท) โดยมี
หนีสินที่มีดอกเบียจานวน 2,863 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหนีสินเพิ่มขึนจานวน 295 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 268,906 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1)

หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาษีเงินได้ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินปันผลค้างจ่าย โดยมีจานวนเพิ่มขึน 411
ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลค้างจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 จานวน 288 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมี
การจ่ายในเดือนเมษายน 2560 ภาษีเงินได้ค้ างจ่ายของปี 2559 จานวน 96 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหุ้นกู้ที่จะถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปีจานวน 73 ล้านดอลลาร์ สรอ.

(2)

หนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้ ประมาณการหนีสินค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิต และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญ ชี โดยมีจานวนลดลง 116 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดประเภทหุ้นกู้ที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปีไปอยู่
ภายใต้หนีสินหมุนเวียน

บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
โครงสรำงเงินทนบริษัท
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยส่วนทุนจานวน 11,451 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีสินรวมจานวน 7,800 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนีสินที่มีดอกเบียจานวน 2,863 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกูถ้ ัวเฉลี่ยร้อยละ 4.44 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลี่ย 7.9 ปี ทังนี
หนีสินที่มีดอกเบียของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 สาหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบียคงที่ต่ออัตราดอกเบียลอยตัวอยู่ที่
ร้อยละ 80 ต่อ 20
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ปตท.สผ.ไม่มีการดาเนินกิจกรรมด้านการเงินที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนบริษัท

กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงินลงทุนระยะสัน ซึ่งเป็นเงินฝากประจา
ธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจานวน 4,446 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 424 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 4,022 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหลงที่มำของเงินทนจานวน 688 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดรับสทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็นผลสุทธิจากเงินสด
รับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้
แหลงที่ใชไปของเงินทนจานวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดจำยสทธิในกำรลงทนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย์ เงินสดจำยสทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายดอกเบีย

บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ไตรมาส 4
2559

ไตรมาส 1
2560

ไตรมาส 1
2559

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

65.48

73.70

73.73

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

3.28

4.96

(8.05)

อัตรากาไรสุทธิ

8.51

12.91

(17.96)

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.25

0.25

0.27

อัตราส่วนหนีสินต่อ EBITDA

0.94

0.95

0.85

อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร (ร้อยละ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA

บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

=
=
=
=
=

อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ
กาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน
กาไรสุทธิต่อรายได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน
หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อกาไรย้อนหลัง 12 เดือนก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ทวีปออสตรำเลเชีย

ทวีปอเมริกำ

ทวีปแอฟริกำ

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2560 ปตท.สผ. มีโครงการและดาเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งสิ้นจานวน 37 โครงการใน 10
ประเทศ โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ ดังนี้

โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ทั้งในอ่าวไทย
และบนบก โดยในไตรมาสนี้โครงการผลิตหลักสามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1
และโครงการคอนแทร็ค 4 โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 235,996 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมาณการขายทั้งหมด

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 14 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) สหพั นธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 โครงการในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 52,600 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณการขาย
ทั้งหมด
ในส่วนของ โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมในโครงการที่สาคัญ อาทิ โครงการซอติก้า
ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้คงที่ตามเป้าหมาย และโครงการอยู่
ระหว่างการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสาหรับเฟส 1B และการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C อีก 4 แท่น เพื่อคงกาลังการผลิตต่อไปในอนาคต ใน
ไตรมาสนี้โครงการมีป ริม าณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 272 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 42,345 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวีย ดนาม ในไตรมาส 1 ปี 2560 โครงการมีปริมาณการขาย
น้ามันดิบเฉลี่ย 20,206 บาร์เรลต่อวัน โดยสามารถเริ่มดาเนินการผลิตครั้งแรกจากหลุมพัฒนาจานวน 3 หลุมตามแผนที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรักษาระดับการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างดาเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผลและหลุมพัฒนาเพิ่มเติมจานวน 2 หลุม
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560
สาหรับ โครงการที่อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้ โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการพัฒ นาที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมิน
ศักยภาพปิโตรเลียมและศักยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ และ โครงการ
เมียนมาร์ MD-7 ตั้งอยู่ในทะเลลึกของอ่าวเมาะตะมะในเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการทั้งสองอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและ
ประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บ โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar Basin ของเมียนมาร์ ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างดาเนินงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2560 และ โครงการซาราวัก
เอสเค 410 บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งรัฐซาราวักของมาเลเซีย ปัจ จุบันโครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3
มิติ โดยจะเริ่มดาเนินการสารวจในช่วงกลางปี 2560
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
ความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ (ต่อ)
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา (แคนาดา) และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)
โครงการทั้งสามเป็น โครงการที่อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) สาหรับ โครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งตั้งอยู่ใน
แคว้นอัลเบอร์ต้าของแคนาดา โครงการได้ดาเนินการยื่นขออนุมัติพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาลอัลเบอร์ต้าเมื่อเดือนพฤษภาคม
2558 และคาดว่าจะได้รับ อนุมัติในกลางปี 2560 นี้ อย่า งไรก็ดี เนื่อ งจากราคาน้ามัน ที่ลดลง โครงการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการ
ดาเนินงานในอนาคต โดยจะเน้นการศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
สาหรับในประเทศบราซิล มีโครงการร่วมทุน 2 โครงการ คือ โครงการบาราริ นเนี ยส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอก
ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อศึกษา
และประเมินศักยภาพปิโตรเลียม และ โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของ
บราซิล ขณะนี้กาลังอยู่ในระหว่างศึกษาศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อการพัฒนาในอนาคต

โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย
12 แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่ งที่ดาเนิ นการผลิตแล้ ว (Production Phase) คือ แหล่ งมอนทารา ในไตรมาส 1 ปี 2560 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 10,653
บาร์เรลต่อวัน สอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้
สาหรับ แหล่ ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) นั้น ปัจจุบันโครงการยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาวิศวกรรม
เบื้องต้น (Pre-FEED Study) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไป

โครงการในแอฟริกา
ปตท.สผ. มี โครงการในภู มิ ภาคนี้ จานวน 3 โครงการ ซึ่ งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจี เรีย ) และ
สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)
สาหรับโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ปตท.สผ. ได้เริ่มดาเนินการผลิตน้ามันดิบจาก โครงการแอลจีเรี ย 433 เอ
และ 416 บี ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย และได้มีการจาหน่ายน้ามันดิบครั้งแรกในปลายปี 2558 โดยในไตรมาส 1 ปี 2560
โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยประมาณ 18,885 บาร์เรลต่อวัน
สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินการสารวจใน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
ซึ่งตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยประสบความสาเร็จในการค้นพบอัตราการไหลของน้ามันและก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์ เป็นผลให้โครงการเร่งเตรียมแผนพัฒนาโครงการเพื่อนาส่งต่อรัฐบาลแอลจีเรียภายในปี 2560 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์
แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก ในไตรมาส 1 ปี 2560 โครงการมีความคืบหน้าที่สาคัญใน
เรื่องสัญญาสาคัญต่างๆ กับรัฐบาลของโมซัมบิกที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงาน โดยได้มีการประกาศ ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว รวมทั้ง
ยังได้รับอนุมัติแผนการโยกย้ายชุมชนออกจากบริเวณการก่อสร้าง (Resettlement Action Plan) ด้วย ในขณะเดียวกันโครงการอยู่ระหว่างการ
เจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ต่อไป
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
กลยุทธ์การบริหารจัดการ
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ราคานามันที่มีความไม่แน่นอน ปตท.สผ.
ยังคงยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทาง “RESET REFOCUS RENEW”
RESET ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันภายใต้วิกฤตราคานามัน
 สร้าง DNA ของพนักงานทุกคนให้มีจิตสานึกในเรื่องต้นทุน
 ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้กับบริษัทชันนาใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
 เลือกลงทุนในโครงการที่มีต้นทุนการผลิตต่าและสามารถแข่งขันได้ภายใต้ราคานามันปัจจุบัน
REFOCUS เน้นขยายการลงทุนและเติบโตในพืนที่ที่เป็นจุดแข็งและมีความเชี่ยวชาญ
 เพิ่มการลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีความชานาญ มีต้นทุนและความเสี่ยงต่า
 ร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต
 ศึกษาโอกาสการลงทุนในพืนที่ใหม่ที่มีต้นทุนต่า เช่น US Shale Plays และแหล่งนามันในตะวันออกกลาง เป็นต้น
RENEW พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
 หาโอกาสในการเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน
 ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และสามารถต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในบริษัท

การบริหารจัดการเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและรักษาโครงสร้างทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ากว่า 0.3 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัท
และมีสภาพคล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้ามันและเศรษฐกิจที่มีความผันผวน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมี
การจัดทาแผนจาลองสถานการณ์ราคาน้ามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ที่ระดับต่างๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหารความ
เสี่ยงให้มีความเหมาะสม
สาหรับ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีเงินสดในมือประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งสามารถรองรับแผนการลงทุนเพื่อรักษา
ระดับการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน รองรับค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่างๆ การขุดเจาะสารวจตามแผนการลงทุน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ
ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท

การบริหารการลงทุน
ปตท.สผ. มีจุดมุ่งหมายในการบริหารการลงทุนให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารความเสี่ยงให้แก่
โครงการ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่าเสมอและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนและมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะราคา
น้ามันที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทยังคงให้ความสาคัญกับการเพิ่มปริมาณสารองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยปริมาณสารองเพิ่มเติมส่วนใหญ่มาจากโครงการที่
อยู่ระหว่างรอการพัฒนา อาทิ โครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์
ราเคซ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มปริมาณสารองในอนาคต ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาการยื่นซื้อสินทรัพย์ ในหลายๆ
โครงการ โดยเน้นให้ความสาคัญกับสินทรัพย์ที่ผลิตแล้วหรือกาลังจะเริ่มผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเสี่ยงในการดาเนิน
โครงการที่ค่อนข้างต่า มีตลาดรองรับในการขายปิโตรเลียม และมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ ส่วนในระยะยาว บริษัทได้เตรียมแผนเร่งการสารวจและ
ขุดเจาะ ในแหล่งสารวจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบั น โดยเฉพาะในประเทศเมียนมาร์ และยังคงมองหาโอกาสในการหาแหล่งสารวจในพื้ นที่
ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
บทสรุปผู้บริหาร
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
กลยุทธ์การบริหารจัดการ (ต่อ)
สาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2560 ปตท.สผ. ได้มี การบริห ารการลงทุ น ที่ สาคัญ (Portfolio Rationalization) ได้แ ก่ การคั ด เลื อก Total E&P
Myanmar (TOTAL) เข้าเป็ นผู้ร่วมทุนในโครงการเมีย นมาร์ MD-7 โดยการเข้าร่วมทุนของ TOTAL ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีป ระสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในการสารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมทั่วโลกจะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ นอกจากนี้ บริษัท
ยังได้ทาการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 6 บริษัท ซึ่งการดาเนินการปิดบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โดยมิได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ในประเทศดังกล่าวแต่อย่างใด

การบริหารต้นทุน
จุด มุ่ งหมายที่ สาคั ญ ของบริษั ท ในสถานการณ์ ราคาน้ ามั น ที่ ยั งคงมี ค วามผั น ผวนอย่ างต่ อ เนื่ อง คื อ การมุ่ งเน้ น ลดต้ น ทุ 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 การบริหารการสั่งซื้อและ
จัดเก็บอุปกรณ์การผลิต เป็นต้น และในปี 2559 บริษัทได้ต่อยอดแนวคิดการลดต้นทุน โดยการริเริ่มโครงการ SPEND SMART to Business
Sustainability ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ทาใหม่ ให้ได้ผล” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยต้นทุนต่า และสามารถแข่งขันได้
ในระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
คิดใหม่: เปลี่ยนกรอบความคิด เน้นการเพิ่มกาลังการผลิตด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
งบประมาณที่จากัด และขยายแนวคิดให้สามารถคลอบคลุมได้ทุกกิจกรรม
ทาใหม่: รักษากระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว และมองหาแนวทางใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาวิธีการ
ทางานให้ประสบผลสาเร็จด้วยต้นทุนที่ต่าลง
ให้ได้ผล: ส่งเสริมประสิทธิภาพให้เพิ่มประสิทธิผล ให้สามารถแข่งขันในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ปตท.สผ. ได้สานต่อเจตนารมณ์ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทังในประเทศไทยและระดับสากล โดยได้เข้าร่วมทา
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Global Compact (UNGC) ภายใต้หลักสากล 10 ประการเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง
ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labor) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) มาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามข้อตกลงฯ อย่างเคร่งครัด ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 4 องค์กรที่ได้รับการยอมรับที่ระดับสูงสุด (UNGC
Advanced Level) จากองค์ กรที่ เข้ าร่วมทั งหมด 35 องค์ก ร อีก ทัง ปตท.สผ. ยั ง เป็ น หนึ่ งในผู้ก่ อตั งเครือ ข่า ยโกลบอลคอมแพ็ กประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
UNGC ผ่านการระดมสมองกับผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทังได้จัดทารายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจาปี
2559 อีกด้วย
ปตท.สผ. ในฐานะ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมชัน
นาในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยบริษัทได้
กาหนดกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน และแผนงานเชิงรุกในด้านการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Plan) ในระยะสันและ
ระยะยาวครอบคลุมทัง 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญในไตรมาส 1 ปี 2560 ดังต่อไปนี
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
กลยุทธ์การบริหารจัดการ (ต่อ)
ดำนธรกิจ
ปตท.สผ. ส่ งเสริม การวิจั ย พั ฒ นา ประยุ ก ต์ ใช้เทคโนโลยี และสร้า งนวัต กรรมอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ในการสนั บ สนุ น ปรับ ปรุง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในไตรมาส 1
ปี 2560 มีโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมที่ทาร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยทัง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นต้น โดย
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีครอบคลุมหลายด้าน เช่น
- Electromagnetic technology for subsurface monitoring of fluid movement
- Development of chemical for hydrocarbon extraction
- CO2 Conversion
- Advance coating for erosion protection
- Material science for corrosion protection
- Development of energy storage
ดำนสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยเน้นการพัฒ นา 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพืนฐาน
การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและกีฬา บริษัทได้ดาเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในพืนที่ปฏิบัติการ
และสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในระยะยาวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่สาคัญในไตรมาส 1 ปี 2560 มีดังนี
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ดาเนินการปล่อยลูกปูประมาณ 40 ล้านตัว พร้อมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้กบั คณะ
ผู้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ จานวน 882 คน นอกจากนี ยังได้จัดทาแผนขยายเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ฯ ไปยังกลุ่มอนุรักษ์ทะเล อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
โครงการ ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด มีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) การวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ทาความสะอาด
ชายหาด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ดาเนินการจัดซือเครื่องยนต์สาหรับหัวลาก และอยู่ระหว่างออกแบบเครื่องร่อนทราย โดย
คาดว่าจะดาเนินการเสร็จในสินเดือนพฤษภาคม 2560 และจะดาเนินการทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดชายหาดในเดือน
กันยายน 2560 (2) การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ร่วมกับกองทัพเรือ โดยได้มีการกาหนดกรอบความร่วมมือกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ
รักษาฝั่งกองทัพเรือในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
โครงการแหล่ ง เรี ย นรู้ เ รื อ หลวงไทยใต้ ท ะเล ด าเนิ น การจั ด ท าแผนเพื่ อ ติ ด ตั งทุ่ น จอดเรื อ โดยร่ ว มกั บ ชมรมรั ก ษ์ เกาะเต่ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชมรมดานา ปตท.สผ. โดยจะดาเนินการติดตังในเดือนพฤษภาคม 2560 และจัดทาแผนเพื่อปรับปรุงป้ายอัต
ลักษณ์ ปตท.สผ. บนเรือหลวงสัตกูดและเรือหลวงปราบ โดยจะดาเนินการปรับปรุงป้ายในเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมจัดกิจกรรมการประกวด
ภาพถ่ายใต้นา “เรือหลวงปราบ & เรือหลวงสัตกูด” โดยเปิดรับสมัครตังแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 ตุลาคม 2560 พร้อมทังประชาสัมพันธ์ข้อมูลทาง
FB: PTTEP Photo Contest
ดำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดลอม
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) ในการดาเนิน งานของบริษั ทโดยมุ่ งเน้นให้เกิดความสูญ เสียน้อยที่สุด โดยในไตรมาส 1 ปี
2560 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.24 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ
ทังหมด (TRIR) เท่ากับ 0.97 ซึ่งทัง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตนามันและ
ก๊าซนานาชาติ หรือ IOGP
นอกจากนี ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint ในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ตังเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะ
กลาง (Medium-Term Greenhouse Gas Reduction Target) เพิ่มเติม โดยจะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 รวมทังมีการขยายเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพืนที่ปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของ
ปตท.สผ. ทังนี ในไตรมาส 1 ปี 2560 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี 2555 อย่างไรก็ตาม ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกของไตรมาส 1 ปี 2560 มีค่าสูงกว่าไตรมาส 4 ปี 2559 เนื่องจากมีการปิดซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดก๊าซเรือนกระจกในช่วงต้นปี 2560
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต
ราคานามันดิบ
สาหรับ แนวโน้ม ราคานามัน ดิบ ปตท.สผ. มองว่าราคานามัน ดิบ ดูไบในไตรมาส 2 ปี 2560 น่าจะเคลื่อ นไหวอยู่ในระดับ 50 -55
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เนื่องจากยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความร่วมมือในการลดกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกตาม
ข้อตกลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 อีกทังราคานามันดิบมีแนวโน้มที่สูงขึนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึนหลัง จากที ่สหรัฐ อเมริก ายิงขีป นาวุธ ใส่ฐ านทัพ ซีเรีย เมื ่อ ต้น เดือ นเมษายน ซึ่ง แม้ป ระเทศซีเรีย จะไม่ได้เป็น ประเทศผลิต นามัน หลัก แต่
เหตุก ารณ์ด ัง กล่า วอาจส่ง ผลกระทบต่อ ท่อ ลาเลีย งน ามัน ดิบ สู ่ต ลาดโลก รวมถึง อาจส่ง ผลกระทบในเชิง ลบต่อ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
สหรัฐอเมริกากับประเทศพันธมิตรของซีเรีย เช่น รัสเซีย อิหร่าน จีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองการประชุมพิจารณาขยายเวลา
ความร่วมมือในการลดกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกไปยังครึ่งหลังของปี 2560 ที่จะมีขึนในเดือนพฤษภาคม ซึ่งหากมีมติไม่
ขยายเวลา คาดว่าจะเพิ่มความกังวลว่าอุปทานนามันดิบจะกลับมาล้นตลาดและกดดันให้ราคานามันดิบปรับตัวลดลง
ด้า นอุป สงค์น ามัน ดิบ โลก สานัก งานสารสนเทศด้า นพลัง งานสหรัฐ อเมริก า (U.S. Energy Information Administration, EIA)
ประมาณการว่าปีนีจะขยายตัวเพิ่มขึนที่ประมาณ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือประมาณร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ในขณะที่อุปทาน
นามันดิบโลกคาดว่าจะเพิ่มขึนไม่มากนักที่ประมาณ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือประมาณร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากมี
ความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มโอเปกจะขยายระยะเวลาข้อตกลงการลดกาลังการผลิตออกไปจนถึงสินปี 2560 ในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี
รวมถึงการที่ประเทศรัสเซียมีแผนที่ จะลดกาลังการผลิตให้ได้ตามข้อตกลงที่ 0.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ภายในสินเดือนเมษายน ในขณะที่ EIA
คาดการณ์ว่ากาลังการผลิตนามันดิบของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะปรับตัวสูงขึนจาก 8.9 ล้า นบาร์เรลต่อวันในปี 2559 มาอยู่ที่ 9.2 ล้านบาร์เรล
ต่อวันในปี 2560 ซึ่งสะท้อนได้จากจานวนแท่นขุดเจาะนามันดิบในสหรัฐอเมริกาที่ทยอยเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องตังแต่เดือนพฤษภาคมปี 25 59
ทังนี การเพิ่มขึนของอุปสงค์ที่มากกว่าการเพิ่มขึนของอุปทานคาดว่าจะส่งผลให้ตลาดนามันดิบมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะสมดุลและราคานามันดิบ
อาจค่อยๆ ปรับตัวสูงขึนในช่วงครึ่งหลังของปี 2560

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัว ที่ดีขึนและดีกว่าที่
ประเมินไว้เดิมที่ร้อยละ 3.2 โดยหลักเนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้จะมีความไม่แน่นอนจาก
การค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการค้ากับสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งโดยหลักความต้องการใช้พลังงานของประเทศจะเติบโตไปในทิศทาง
เดียวกับกับเศรษฐกิจ
สาหรับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตลาดการเงินโลกยังมีความผันผวนสูง
และต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสามารถผันผวนได้ทังด้านไหลเข้าและไหลออก เนื่องจากความไม่ ชัดเจนของ
นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมืองในยุโรป จังหวะเวลาการปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกาและความไม่แน่นอนของการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักอันเนื่องจากปัญหาภาคการเงิน เช่น กลุ่ม
ประเทศยุโรปและจีน ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ทังนี ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้รับ
ผลกระทบส่วนใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุล
เงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด สาหรับอัตราดอกเบียที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนนัน บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อภาระดอกเบียของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบียของบริษัทเป็นอัตราดอกเบียคงที่ ประมาณร้อยละ 80
ของภาระหนีทังหมด
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2560
แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต (ต่อ)
แนวโน้มผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. สาหรับปี 2560
ผลการดาเนินงานของบริษัทขึนอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ต้นทุน และราคาขาย โดยบริษัทได้ติดตามและปรับเปลี่ยน
แนวโน้มผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนิน งานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สรุปประมาณการ
สาหรับไตรมาส 2 และทังปี 2560 เป็นดังนี
ปริมำณกำรขำย
พัน2บาร์
เรลเทียบเท่
า
ไตรมาส
ปี 2560
ปี 2560
นามันดิบต่อวัน

รำคำก๊ำซธรรมชำติ
ไตรมาส 2 ปี 2560

~300 300-310
พันบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน

~5.5

ตนทน

EBITDA Margin

ไตรมาส 2 ปี 2560

ปี 2560*

~5.5

~29

ปี 2560

~29

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ

ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู

ปี 2560

~70%
ของรายได้จากการขาย

*บนสมมติฐานราคานามันดิบดูไบเฉลี่ยทังปีที่ 52 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

ปริมำณกำรขำย: พยายามมุ่งเน้นรักษาระดับการผลิตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่าปริมาณการขายสาหรับไตรมาส 2
ปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน โดยหลักเนื่องจากการปิดซ่อมบารุงตามแผนของโครงการผลิตในอ่าวไทย
รวมถึงการปรับลดการผลิตของโครงการ MTJDA จากการที่ผู้ซือในประเทศมาเลเซียไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทคาด
ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยทังปี 2560 จะอยู่ในช่วง 300,000 - 310,000 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน ขึนอยู่กับความไม่แน่นอนของปริมาณการ
เรียกก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ได้รับผลกระทบจากราคา LNG ในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีแนวทางในการลดผลกระทบ
ดังกล่าวโดยการปรับแผนการผลิตจากหลุมที่มีปริมาณคอนเดนเสทเพื่อชดเชยปริมาณการขายและรายได้จากก๊าซธรรมชาติที่อาจจะลดลง
รำคำขำย:
 ราคานามันดิบจะผันแปรตามราคานามันดิบในตลาดโลก
 ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิต ภัณฑ์หลัก ของบริษัทนันมีโครงสร้างราคาส่วนหนึ่งผูก กับราคานามันย้อนหลังประมาณ 6-12 เดือน
บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย ในไตรมาส 2 ของปี 2560 และทังปีจะอยู่ประมาณ 5.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู เป็นผล
จากการปรับตัวขึนของราคานามันดิบในตลาดโลก (บนสมมติฐานราคานามันดิบดูไบเฉลี่ยทังปีที่ 52 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
 การประกันความเสี่ยงราคานามัน ณ สินไตรมาส 1 ปี 2560 มีปริมาณนามันภายใต้สัญญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ครบกาหนดอยู่
ที่ประมาณ 6.4 ล้านบาร์เรล ทังนี บริษัทได้เฝ้าติดตามราคานามันดิบและมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคา
นามันตามความเหมาะสม
ตนทน: คาดว่าต้นทุนต่อหน่วยในไตรมาส 2 และทังปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณ 29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ ซึ่งเป็นไป
ตามกิจกรรมการดาเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัท
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