บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560

บทสรุปผู้บริหำร
ในปี 2560 สถานการณ์ราคานามันดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึนส่งผลบวกต่อราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ ปตท.สผ. ประกอบกับ
ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ทาให้ ปตท.สผ. สามารถปรับลด
ต้นทุนต่อหน่วยลงมาอยู่ที่ 29.05 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ เมื่อเทียบกับ 30.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ
ในปีก่อนหน้า ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2560 มีกาไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวสูงขึนถึงร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้า
สาหรับปี 2560 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขาย 4,281 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึนร้อยละ 2 จากปี 2559 โดยสามารถรักษาปริมาณ
การขายเฉลี่ยต่อวันที่ 299,206 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบเป็นไปตามเป้าที่ 300,000 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ ภายใต้แรงกดดันจากการที่ผู้ซอื
เรียกรับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในปริมาณที่ลดลง โดยบริษัทพยายามทดแทนปริมาณดังกล่าวด้วยการเพิ่มการผลิตทังในส่วนของคอนเดนเสท
และนามันดิบของโครงการหลักในประเทศไทยและออสเตรเลีย
จากผลการดาเนินงานข้างต้น ทาให้ในปี 2560 บริษัทมีกาไรจากการดาเนินงานตามปกติ (Recurring Net Profit) 836 ล้านดอลลาร์ สรอ.
และขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานตามปกติ (Non-recurring items) 242 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลสุทธิจากขาดทุนจากการด้อย
ค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานบัญชีจากการปรับแผนการลงทุนของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งรายการดังกล่าวไม่กระทบกับเงินสดในมือและ
กระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด สุทธิกับผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
แข็งค่าขึนระหว่างปี
ณ สินปี 2560 บริษัทยังคงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยสินทรัพย์จานวน 19,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีหนีสินรวมทังสิน 7,703 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นส่วนหนีสินที่มีดอกเบียจานวน 2,907 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 11,517 ล้านดอลลาร์ สรอ. อีกทัง
บริษัทยังสามารถรักษาสภาพคล่องด้วยเงินสดและเงินลงทุนระยะสันจานวน 4,468 ล้านดอลลาร์ สรอ.
นอกจากนี บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลแหล่ง สัมปทานในอ่าวไทยที่กาลังจะหมดอายุ เร่ง พัฒนา
โครงการที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจขันสุดท้ายโดยเฉพาะโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ที่มีความคืบหน้าในด้านการเจรจาสั ญญา
ซือขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวกับผู้ซือ และแสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมทังการเข้าซือทรัพย์สินในธุรกิจต้นนาและธุรกิจ LNG
ครบวงจร อีกทัง เพื่อรองรับภาพธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและมองหา
โอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต้นนาและธุรกิจพลังงานใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
2560

(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)

รายได้รวม *
รายได้จากการขาย *
EBITDA
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)

กาไรจากการดาเนินงานตามปกติ
กาไร(ขาดทุน)จากรายการทีไ่ ม่ใช่การดาเนินงานปกติ

* แสดงรายได้จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
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ภำพรวมเศรษฐกิจในปี 2560
ราคานามันดิบ
ราคานามันดิบ เป็น หนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลประกอบการของบริษัท สาหรับ ปี 2560 ราคาเฉลี่ยนามันดิบ ดูไบอยู่ที่ 53.14
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ซึ่งภาพรวมราคานามันดิบยังคงมีความผันผวนแต่ปรับตัวดีขึนจากปีก่อนหน้า โดยราคาเฉลี่ยนามันดิบดูไบในไตรมาส 1
อยู่ที่ประมาณ 53 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ก่อนที่จะลงไปแตะระดับต่าสุดที่ 43 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงเดือนมิถุนายน อันเป็นผลจาก
ปริมาณการผลิตนามันดิบของสหรัฐอเมริกาที่สูงขึนจนแตะระดับ 9.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึนประมาณหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันจากปีก่อนหน้า
โดยหลักมาจากการผลิตนามันในชันหินดินดาน (Shale Oil) รวมทังจากจานวนแท่นขุดเจาะที่เพิ่มขึนกว่า 220 แท่น อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี มีปัจจัยบวกเข้ามาพยุงราคานามันให้ปรับตัวดีขึนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การหยุดผลิตเพื่อซ่อมแซมรอยรั่วของท่อขนส่งนามันดิบ Keystone
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีกาลังการขนส่ง 590,000 บาร์เรลต่อวันและท่อขนส่งนามันดิบ Forties ในประเทศอังกฤษที่มีกาลังการขนส่ง
450,000 บาร์เรลต่อวัน การผลิตนามันดิบนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่หยุดชะงักจากผลกระทบของพายุเนท รวมถึงการที่กลุ่มโอเปกและ
กลุ่มนอกโอเปกบรรลุข้อตกลงในการลดกาลังการผลิตที่ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม 2561 จากเดิมที่ตังเป้าจะสินสุดใน
เดือนมีนาคม 2561 โดยกลุ่มผู้ผลิตให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลงในการลดกาลังการผลิตอย่างเคร่งครัด ประกอบกับแรงบวกจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในแถบตะวันออกกลาง รวมทังการปรับตั วลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณสารองนามันดิบใน
สหรัฐอเมริกามาอยู่ที่ 431 ล้านบาร์เรลในปลายเดือนธันวาคมจากระดับ 534 ล้านบาร์เรลในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน ผลกระทบจากเหตุการณ์
ข้างต้นผลักดันให้ราคานามันดิบดูไบขยับตัวสูงขึนอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสูงสุดที่ 64 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)
สถานการณ์ LNG ในปี 2560 ยังคงอยู่ในสภาวะอุปทานล้นตลาด เนื่องจากมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึนมาก โดยหลักมาจากโครงการ
LNG ในประเทศออสเตรเลีย รัสเซียและสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันมีกาลังการผลิตรวมอยู่ที่ 310 ล้านตัน ในขณะที่มีความต้องการใช้ประมาณ
290 ล้านตัน เป็นผลให้ราคา LNG ในช่วงที่ผ่านมายังคงอยู่ในระดับต่า ซึ่งในปี 2560 ราคาเฉลี่ยของ Asian spot LNG อยู่ที่ 7.1 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อล้านบีทียู ส่งผลให้ในปี 2560 ปริมาณการขายของบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ซือเรียกรับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในปริมาณที่น้อยลง
และชดเชยด้วยการนาเข้า LNG มากขึน

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ
ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศสาหรับ 11 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 2.13 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน
ปรับตัวเพิ่มขึนร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (ข้อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้พลังงานภายในประเทศส่วนใหญ่ยังมาจากนามันและก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลให้การใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงการนาเข้า
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เริ่มเข้ามามีบทบาทสาคัญในการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานมากขึน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกต่าง
ของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี สาหรับปี 2560 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ได้
ปรับตัวแข็งค่าขึนจากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา การดาเนินนโยบายการเงินของประเทศ
เศรษฐกิจหลัก และความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ตลาดการเงินและการ
เคลื่อนย้ายของเงินทุนยังคงมีความผันผวนสูง โดยค่าเงินบาท ณ สินปี 2560 ปรับตัวมาอยู่ที่ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งแข็งค่าขึน 3.15
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สินปีก่อนหน้าที่ 35.83 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เป็นผลให้บริษัทมีการรับรู้กาไรและผลประโยชน์
ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในปีนี
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ผลกำรดำเนินงำน
ปริมาณการขายและราคาเฉลี่ย*
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

*รวมปริมาณขายของโครงการโอมาน 44 จนถึงเดือนสิงหาคม 2559
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8

17

ราคาเฉลีย่ นามันดิบดูไบ (/BBL)

53.14

41.27

29

50.43

59.31

48.32

18

23

(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)

ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
สาหรับปริมาณการขายเฉลี่ยของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลงเป็น 299,206 บาร์เรลเทียบเท่า
นามันดิบต่อวัน (สาหรับปี 2559: 319,521 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน) โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซียที่มีการขายนามันดิบ
ในปีนีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา รวมทังโครงการสินภูฮ่อม เนื่องจากผู้ซือรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึนเป็น 39.20
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ (สาหรับปี 2559: 35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ)
ไตรมำส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2560
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 313,054 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน เพิ่มขึนจากไตรมาส 3
ปี 2560 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 298,139 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการบงกช และโครงการคอนแทร็ค 4 สาหรับราคา
ขายเฉลี่ยของไตรมาสนีเพิ่มขึนเป็น 41.74 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ (สาหรับไตรมาส 3 ปี 2560: 38.78 ดอลลาร์ สรอ . ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ)
ไตรมำส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2559
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2560 กับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 316,307 บาร์เรล
เทียบเท่านามันดิบต่อวัน พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง โดยหลักจากโครงการยาดานา และโครงการสินภูฮ่อม ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ย
เพิ่มขึนเป็น 41.74 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ (สาหรับไตรมาส 4 ปี 2559: 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า นามันดิบ)
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560
ผลการดาเนินงานรวม
ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

สาหรับปี 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 222 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 60 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจาก 1) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจาหน่ายลดล ง
จานวน 429 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน 2) ภาษีเงินได้ลดลงจานวน 105 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยหลักจากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็ งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. และ 3) รับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินลดลง
จานวน 90 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ 4) รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึน จานวน 511 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับปี 2560 จานวน 242 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลขาดทุนเพิ่มขึน 148 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีขาดทุนจานวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึน
จานวน 511 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ภาษีเงินได้ ลดลงจานวน 236 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
ไตรมำส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2560
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิจานวน 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน 553 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือ มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีข าดทุนสุทธิจานวน 264 ล้า นดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนดังกล่าวจานวน 558
ล้านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2560 จานวน 49 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน 531
ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุนจานวน 482 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 4 ปี 2560 ไม่มี
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนดังกล่าวจานวน 558 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมำส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2559
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีผลการดาเนินงาน
ดีขึน 305 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึน 164 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจาก
ราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน 2) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจาหน่ายลดลงจานวน 73 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการปรับปริมาณสารอง
ปิโตรเลียมเพิ่มขึน และ 3) ภาษีเงินได้ลดลงจานวน 69 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2560 จานวน 49 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการดาเนินงานดีขึน 188
ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนจานวน 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ลดลงจานวน
155 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทังไม่มีการรับรู้ขาดทุน จากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาสนี ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2559 มีการรับรู้ขาดทุนดังกล่าวจานวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

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

2560

2559

%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
เพิม่ (ลด)
2560
2560
2559
YTD

254
826
(572)
40
(46)
(563)
(3)
238
102
594

438
610
(172)
(11)
(108)
(10)
(43)
203
(289)
20
372

(42)
35
>(100)
>100
57
>(100)
93
17
>100
(100)
60

(350)
211
(561)
16
(21)
(559)
3
69
17
(264)

250
264
(14)
(4)
(8)
(3)
1
63
(24)
289

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

%
เพิม่ (ลด)
QoQ

%
เพิม่ (ลด)
YoY

>100
25
98
>(100)
62
99
(67)
(9)
>(100)
>100

>100
>100
81
91
53
(50)
>100
40
78
(100)
>100

ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
สาหรับปี 2560 มีกาไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 222 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559 ที่มี
กาไรสุทธิจานวน 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผลการดาเนินงานที่ดีขึนของส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ จานวน 391 ล้านดอลลาร์ สรอ.
และส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จานวน 216 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ผลการดาเนินงานลดลงในเขตภูมิศาสตร์
อเมริกา จานวน 553 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สำนักงำนใหญ่และอื่นๆ
สาหรับปี 2560 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีกาไรสุทธิจานวน 102 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานดีขึนจานวน 391 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้ลดลง โดยหลักจากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. และการรับรู้กาไรจากการประกัน
ความเสี่ยงราคานามันสาหรับปี 2560 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนจากรายการดังกล่าวในปี 2559
ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
สาหรับปี 2560 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิจานวน 826 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 216 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 35 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 610 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจาหน่ายลดลงจาก
การปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน และตามปริมาณการขายที่ลดลง ในขณะค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน จากการเพิ่มขึนของกาไรสุท ธิ
ทางภาษี สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าขายที่เพิ่มขึนจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน
 เขตภูมิศำสตร์อเมริกำ
สาหรับปี 2560 เขตภูมิศาสตร์อเมริกา มีขาดทุนสุทธิจานวน 563 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึน 553 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จานวน 558 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560
ไตรมำส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2560

สาหรับไตรมาส 4 ปี 2560 มีกาไรสุทธิ 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน 553 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จานวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึนของส่วนงาน
สารวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์อเมริกา จานวน 556 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 เขตภูมิศำสตร์อเมริกำ
ในไตรมาส 4 ปี 2560 เขตภูมิศาสตร์อเมริกา มีขาดทุนสุทธิจานวน 3 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 556 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 559 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากในไตรมาส 3 ปี 2560 มี
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จานวน 558 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมำส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2559
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2560 มีกาไรสุทธิ 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการดาเนินงานดีขึนจานวน 305 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่า
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผลการดาเนินงานที่ดีขึนของ
ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จานวน 159 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น จานวน 41
ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทังส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ จานวน 85 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 ประเทศไทย
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิจานวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 159 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 105 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าขายที่เพิ่มขึ นจาก
ราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน รวมทังค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจาหน่ายลดลงจากการปรับปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มขึน
 เขตภูมศิ ำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ในไตรมาส 4 ปี 2560 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีขาดทุนสุทธิจานวน 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 41 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากไม่มีการ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2560 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนจากรายการดังกล่าวของโครงการเยตากุน และโครงการ
นาทูน่า ซีเอ ในไตรมาส 4 ปี 2559
สำนักงำนใหญ่และอื่นๆ
ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนสุทธิจานวน 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจานวน 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 78
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง โดยหลัก
จากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560
ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิน 19,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 628,121 ล้านบาท)
เพิ่มขึน 329 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 18,891 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 676,890 ล้านบาท)
เป็นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ระยะสัน และลูกหนีบริษัทใหญ่ มีจานวน
เพิ่มขึน 575 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสันเพิ่มขึนจานวน 446 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ลูกหนีบริษัทใหญ่เพิ่มขึน 184 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่พัสดุคงเหลือลดลง 48 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนภายใต้บัญชีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจานวนลดลง
246 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเป็น ผลจาก 1) การรับรู้การด้อยค่าของสิน ทรัพย์ข องโครงการมาเรีย นา ออยล์ แซนด์
2) การตัดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสินและค่าตัดจาหน่าย แม้ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในขณะที่ 3) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึน 219 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 4) เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน 166 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีหนีสินรวมทังสิน 7,703 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 251,746 ล้านบาท)
เพิ่มขึนจานวน 198 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 268,906 ล้านบาท)
เป็นผลมาจาก
(1) หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี โดยมี
จานวนเพิ่มขึน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี เพิ่มขึน 400 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน 65 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเจ้าหนีการค้าเพิ่มขึน 31ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) หนีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนีสินค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิต หุ้นกู้ และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี โดยมีจานวนลดลง 302 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการจัดประเภทหุ้นกู้ที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปีไปอยู่ภายใต้
หนีสินหมุนเวียน
โครงสร้ำงเงินทุนของบริษัท
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยส่วนทุนจานวน 11,517 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีสินรวมจานวน 7,703
ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนีสินที่มีดอกเบียจานวน 2,907 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.50 และมีอายุเงินกู้ถัว เฉลีย่
7.15 ปี ทังนีหนีสินที่มีดอกเบียของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 สาหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบียคงที่ ต่ออัตรา
ดอกเบียลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อ 20
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560
กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงินลงทุนระยะสันซึ่งเป็นเงินฝาก
ประจาธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 4,468 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน 446 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 4,022 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มำของเงินทุนจานวน 2,721 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็นผลสุทธิจาก
เงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน จานวน 2,275 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น เงินสดจ่ำยสุทธิในกำรลงทุน เพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการ
สารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการซอติก้า รวมทังมีการเข้าซือหุ้นบริษัทซึ่งดาเนินธุรกิจ
LNG ในประเทศมาเลเซีย เงินสดจ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 และ
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
2560

2559

ไตรมาส 3
2560

ไตรมาส 4
2560

ไตรมาส 4
2559

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

70.26

70.83

71.37

67.35

65.48

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น

5.18

3.26

2.54

5.18

3.26

อัตรากาไรสุทธิ

13.12

8.47

6.66

13.12

8.47

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น

0.25

0.25

0.26

0.25

0.25

อัตราส่วนหนีสินต่อ EBITDA

0.95

0.94

0.99

0.95

0.94

อัตราส่วนความสามารถในการท้าก้าไร (ร้อยละ)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีสินที่ ต่อ EBITDA
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หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุน้ รวม
หนีสินที่มีภาระดอกเบียต่อกาไรย้อนหลัง 12 เดือนก่อนหักดอกเบีย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

ผลกำรดำเนินงำน

โครงการที่สาคัญ
8

กลยุทธ์การบริหาร

แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560

ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่สำคัญ

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทวีปอเมริกำ

ทวีปออสตรำเลเชีย

ทวีปแอฟริกำ

ณ สินปี 2560 ปตท.สผ. มีโครงการและดาเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังสินจานวน 36 โครงการใน 10 ประเทศ
มีปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) จานวน 631 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ ปริมาณสารองที่น่าจะพบ (Probable Reserves)
จานวน 400 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ และปริมาณทรัพยากรประเภท Contingent Resources จานวน 3,824 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
นามันดิบ โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ ดังนี

โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศไทยจานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ทังใน
อ่าวไทยและบนบก โดยกิจกรรมที่สาคัญของโครงการผลิตหลัก ได้แก่ โครงกำรบงกช ประสบความสาเร็จในการเพิ่มการผลิตคอนเดนเสทเพื่อ
ชดเชยการเรียกรับก๊าซธรรมชาติที่ลดลงจากผู้ซือ รวมทังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประมูล สัมปทานโครงการบงกชที่จะ
หมดอายุในปี 2565-2566 โครงกำรเอส 1 ได้ทาการขุดเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทังจะมีการขุดเจาะหลุมสารวจในปี 2561 เพื่อช่วยเพิม่
ปริมาณการผลิตในอนาคต ทังนี ปี 2560 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 230,504 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของปริมาณการขายทังหมด นอกจากนี แหล่ ง อุ บ ลภำยใต้ โ ครงกำรคอนแทร็ ค 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการหารื อ กั บ
ผู้ดาเนินการของโครงการเพื่อเตรียมการพัฒนา และคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565 ด้วยกาลังการผลิตของ
โครงการที่ 25,000- 30,000 บาร์เรลต่อวัน

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจานวน 13 โครงการ ตังอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2560 โครงการในภูมิภาคนีมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่
55,371 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณการขายทังหมด
ในส่วนของ โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมในโครงการที่สาคัญ อาทิ โครงกำรซอติก้ำ
ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ โดยในปี 2560 โครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้ตามเป้าหมาย รวมทังเสร็จสิน
การก่อสร้างแท่นผลิตเฟส 1C จานวน 1 แท่น และจะดาเนินการติดตังแท่นผลิตที่เหลือจานวน 3 แท่นในปี 2561 รวมทังมีแผนการเจาะหลุมผลิต
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 301 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,747 บาร์เรลเทียบเท่า
นามันดิบต่อวัน) โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ในปีที่ผ่านมาโครงการได้เริ่มผลิตจาก
หลุมพัฒนาเพิ่มเติมอีก 4 หลุมตามแผนที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับการผลิต ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการขายนามันดิบ
เฉลี่ย 21,087 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 486 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน)
สาหรับ โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมียนมาร์ทังบนบกและในทะเล อาทิ โครงกำร
เมียนมำร์ เอ็ม 3 อยู่ระหว่างการเจรจากรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์กับรัฐบาลเมียนมาร์ โครงกำรเมียนมำร์ MD-7 อยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยาเพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียม โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 และ โครงกำรซำรำวักเอสเค
410 บี ในมาเลเซีย อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิโตรเลียมเพื่อเตรียมการเจาะหลุมสารวจ
ในปี 2561 รวมทัง โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95 และโครงกำรเวียดนำม 52/97 ตังอยู่นอกชายฝั่งทะเลของเวียดนาม โดยในปี 2560
โครงการได้ลงนามในสัญญา Letter of Agreement ระหว่างผู้ร่วมทุนในเรื่องราคาค่าก๊าซและค่าผ่านท่อก๊าซฯ รวมทัง อยู่ระหว่างการเจรจา
สัญ ญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขันสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป ทังนี คาดว่าจะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิง
พาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2564 ด้วยกาลังการผลิตรวม 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560
โครงการในทวีปอเมริกา

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจานวน 3 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในประเทศแคนาดา (แคนาดา) และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)
โดยโครงการทังสามเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) สาหรับ โครงกำรมำเรี ย นำ ออยล์ แซนด์ ตังอยู่ใน
แคว้นอัลเบอร์ต้าของแคนาดา โดยโครงการได้ปรับแผนการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม
สาหรับในบราซิล มีโครงการร่วมทุน 2 โครงการ คือ โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล และ โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตังอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของ
บราซิล ปัจจุบันทังสองโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียม

โครงการในทวีปออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตังอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย
12 แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่งที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) คือ แหล่งมอนทำรำ โครงการได้ทาการเจาะหลุมผลิตในปี 2560 เพื่อเร่ง
อัตราการผลิต ทาให้สามารถรักษาปริมาณการขายเฉลี่ยสาหรับปี 2560 ได้ตามแผนที่ 10,580 บาร์เรลต่อวัน
สาหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) นัน โครงการได้เสร็จสินการศึกษาวิศวกรรมเบืองต้น
(Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่างการเตรียมการทา FEED Study โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

โครงการในแอฟริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจานวน 3 โครงการ ซึ่งตังอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย) และ
สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)
สาหรับ โครงการที่ดาเนิน การผลิต แล้ว (Production Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนิน การผลิต นามัน ดิบ ตามแผนจากโครงกำร
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งตังอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 17,360 บาร์เรลต่อวัน
สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ดาเนินการสารวจใน โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ
เบอร์ รำเคซ ซึ่งตังอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยโครงการได้นาส่งแผนพัฒนาเพื่อขออนุมัติพืนที่ในการพัฒนาต่อรัฐบาล
แอลจีเรียในเดือนธันวาคม 2560 และคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในไตรมาส 1 ปี 2561 ด้วยกาลังการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ในเฟสแรกที่
อัตรา 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2562 และหลังจากนันจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตรวมเป็น 50,000 บาร์เรล
ต่อวัน โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตังอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก โดยมีความ
คื บ หน้ า ที่ ส าคั ญ ในปี 2560 ได้ แ ก่ การเจรจากั บ รั ฐ บาลโมซั ม บิ ก โดยได้ รั บ การอนุ มั ติ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บ ( Legal & Contractual
Framework) การอนุมัติสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรือ (Marine Concessions) เริ่มการเคลื่อนย้ายชุมชนออกจากพืนที่ก่อสร้าง
โครงการ (Resettlement) ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนการพัฒนาโครงการ (Plan of Development)
ขันสุดท้ายจากรัฐบาลโมซัมบิก ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติในต้นปี 2561 นอกจากนี โครงการยังเร่งผลักดันการเจรจาสัญญาซือขาย LNG
ระยะยาวกับผู้ซือ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์
ได้ในปี 2566 ด้วยกาลังการผลิตระยะแรกที่ 12 ล้านตันต่อปี
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560

กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
ปตท.สผ. ยังคงดาเนินแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง “RESET REFOCUS RENEW” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารการลงทุน
ปตท.สผ. มี เ ป้ า หมายในการบริ ห ารการลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง ปั จ จั ย และผลกระทบในการลงทุ น เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ สภาวะ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามแนวทางดังต่อไปนี
(1) รักษาปริมาณการผลิตของโครงการปัจจุบันด้วยต้นทุนการดาเนินงานที่ต่าเพื่อรักษาความสามารถในการทากาไร โดยเน้นเพิ่มปริมาณ
การผลิตคอนเดนเสทของโครงการในอ่าวไทย และเพิ่ม ปริมาณการผลิตในโครงการเอส 1 โครงการผลิตในเมียนมาร์ และแหล่งมอนทาราใน
ออสเตรเลีย
(2) เพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียมทังในระยะสันและระยะยาว โดยการเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลแหล่งสัมปทานที่กาลังจะ
หมดอายุในอ่าวไทยทังแหล่งบงกชและเอราวัณ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูลตามกรอบระยะเวลาของกระทรวง
พลังงาน การเร่งรัดการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่ างรอการตัดสินใจขันสุดท้าย ได้แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงการ
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) รวมถึงมอง
หาโอกาสการเข้าซือกิจการโดยให้ความสาคัญกับสินทรั พย์ที่ผลิตแล้วหรือกาลังจะเริ่มผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทมีความ
เชี่ยวชาญและภูมิภาคอื่นที่มีศักยภาพสูง โดยเน้นโครงการที่ความเสี่ยงในการดาเนินโครงการที่ค่อนข้างต่า มีตลาดรองรับในการขายปิโตรเลียม
และมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ รวมทังเตรียมแผนการสารวจในแหล่งสารวจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเมียนมาร์และมาเลเซีย และ
มองหาโอกาสในการหาแหล่งสารวจในพืนที่ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
(3) ขยายความร่วมมือในการลงทุนและดาเนินธุรกิจ LNG ครบวงจร (LNG Value Chain) กับ ปตท. เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยแสวงหาการลงทุนในโครงการ LNG ต่างๆ ทั่วโลก สะท้อนผ่านความสาเร็จจากการที่บริษัท พีทีที
โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และ ปตท. เข้าซือสัดส่วนร้อยละ 10 ในโครงการ MLNG Train 9 ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงาน LNG Liquefaction ที่มีกาลังการผลิตปัจจุบัน 3.6 ล้านตันต่อปีในปี 2560
โดยในปี 2560 บริษัทได้มกี ารบริหารการลงทุนที่สาคัญ (Portfolio Rationalization) ได้แก่ การคัดเลือก Total E&P Myanmar (TOTAL)
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมทั่วโลกเข้าเป็นผู้ ร่วมทุนในโครงการเมียนมาร์ MD-7
และการคืนแปลงสารวจของโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากรัฐบาลเมียนมาร์

การบริหารจัดการเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและรักษาโครงสร้าง
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในปี 2560 บริษัทได้ทาการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
รวมถึงส่งเสริมการใช้ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินให้กับกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งความสาเร็จจากการบริหาร
จัดการส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล ในด้านบริหารโครงสร้างหนี้ (Liability Management) ระดับประเทศจาก The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารด้าน
การเงินชั้นนาของเอเชียเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
สาหรับ ณ สินปี 2560 บริษัทสามารถรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดในมือประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และมี
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ากว่า 0.3 เท่า ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัท และมีสภาพคล่องพร้อมรองรับแผน การ
ลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงรองรับค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่างๆ การขุดเจาะสารวจตามแผนการลงทุน
และการเข้าซือกิจการที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
บทสรุปผู้บริหาร
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560
การบริหารต้นทุน

บริษัทบริหารต้นทุนในการดาเนินงานผ่านโครงการ SPEND SMART to Business Sustainability ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ทาใหม่ ให้ได้ผล”
อย่างต่อเนื่อง สาหรับปี 2560 บริษัทสามารถลดรายจ่ายรวมลงจากแผนการลงทุนเดิม ที่ตังไว้กว่า 200 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามแนวทางต่างๆ อาทิ ลดจานวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม เพิ่มประสิทธิภาพ
การสร้างและออกแบบแท่นผลิต เจรจาเพื่อลดต้นทุนการจัดซือจัดจ้างอุปกรณ์และบริการต่างๆ ทังที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดจ้างในอนาคต
รวมถึงบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น การลดจานวนเรือ การลดการสั่งซืออุปกรณ์การผลิตเพื่อมาเก็บไว้ เป็นต้น และเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงมาอยู่ที่ 29.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบเมื่อเทียบจากปีที่แล้วที่ 30.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบ

การบริหารโครงสร้างองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารงานและการดาเนินงานของบริษัทให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ปตท.สผ. ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเหมาะสม จึงได้มีการปรับ
โครงสร้างองค์กรในปี 2560 โดยนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( Chief Executive Officer) รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงานภาพรวมขององค์กร วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจทังธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม และการต่อยอดการลงทุนในธุรกิจใหม่
นายพงศธร ทวีสิน ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม (President, Exploration and Production) รับผิดชอบการ
บริหารธุรกิจต้นนาครบวงจร (Upstream Value Chain) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสารวจ พัฒนาโครงการและการผลิตปิโตรเลียม ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ ในปี 2560 ปตท.สผ.
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจนามันและก๊าซ
ประเภทธุรกิจขันต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเป็น 1 ใน 32 บริษัทนามันและ
ก๊าซธรรมชาติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index ประจาปี 2560 เป็นปีที่ 2
รางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม” จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2560 (Sustainability Report Award) และเป็นหนึ่งใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)
ความสาเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในฐานะ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” ได้เป็นอย่างดี โดยมีการดาเนินงาน
ที่สาคัญในปี 2560 ซึ่งครอบคลุมทังด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี
ด้ำนธุรกิจ ปตท.สผ. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สารวจและผลิตปิโตรเลียม โครงการที่สาคัญในปี 2560 ได้แก่
 การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสภาพท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลและกระบวนการรือถอนตามมาตรฐานสากลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) เพื่อติดตามการไหลของนาและนามันในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
 การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่ใต้นาอัตโนมัติ (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) เพื่อใช้ในการตรวจสภาพ
อุปกรณ์การผลิตใต้ทะเล หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ (In-pipe Inspection Robot) เพื่อใช้ในการตรวจสภาพความเสียหายภายในท่อ
และหุ่นยนต์ทาความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Robot) เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของชายหาดให้กับชุมชน
ทังนี บริษัทได้รับรางวัล The Asset Best Initiative in Innovation Award 2017 จาก The Asset Magazine และรางวัลบริษัทดีเด่นด้าน
นวัตกรรมปี 2560 (Outstanding Innovative Company Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ำ นสังคม ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้านหลัก ได้แก่
ความต้องการพืนฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมและกีฬา ในปี 2560 บริษัทได้ดาเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนได้รับ
รางวัลแห่งความสาเร็จมากมาย อาทิ รางวัล Bronze Stevie Award ของ The Asia-Pacific Stevie Awards และ Platinum Award ของ The 9th
Annual Global CSR Summit and Awards จากโครงการศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่ อนวัยเรียน (SIOLA) ในประเทศอินโดนีเซีย และโครงการศูนย์
การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น
ด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริษัทโดยมุง่ เน้นให้
เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในปี 2560 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.10 และอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด (TRIR) เท่ากับ 0.74 ซึ่งทัง LTIF และ TRIR ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าค่าเฉลี่ยของสมาคมผู้ผลิตนามันและก๊าซ
นานาชาติ (IOGP) และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้าลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2555
บทสรุปผู้บริหาร
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560

แนวโน้มภำพรวมธุรกิจในอนำคต
Energy Outlook
ความต้องการใช้พลังงานหลักของโลกในปัจจุบันพึ่งพาพลังงานจากเชือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) เป็นหลัก ได้แก่ นามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน โดยมีสัดส่วนการใช้เชือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ร้อยละ 84 และคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า พลังงานจากเชือเพลิงฟอสซิล
จะยังเป็นแหล่งพลังงานหลักด้วยสัดส่วนร้อยละ 76 (ข้อมูลจาก IHS) ทังนี ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ของภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มที่
สูงขึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่ความต้องการใช้นามันซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคขนส่งเป็นหลักมีการปรับตัวลดลง สาเหตุหลักมา
จากผลกระทบของการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ที่มีแนวโน้มสูงขึน โดยมีปัจจัยสนับสนุนทังจากการที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพสูงขึนและราคาต่าลง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคตขึนอยู่กับเทคโนโลยีระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage) ที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้มีราคาและ
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน (Internal Combustion Engine)
นอกจากนี ความต้องการใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) โดยเฉพาะพลังงานจากแสงแดดและลม มีแนวโน้มสูงขึนใน
หลายๆ ประเทศ เนื่องจากความกังวลในเรื่องปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อนจากการใช้เชือเพลิงฟอสซิล ซึ่งคาดว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า การใช้
พลังงานทางเลือกจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของความต้องการใช้พลังงานโลก ซึ่งเพิ่มจากปริมาณการใช้พลังงานทางเลือกในปัจจุบันประมาณ
800 ล้านตันเทียบเท่านามันดิบ (ข้อมูลจาก IHS) ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐที่มากขึน รวมทัง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึนส่งผลให้พลังงานทางเลือกมีต้นทุนทีถ่ ูกลงและคุ้มค่ามากขึน
ในส่วนของแหล่งพลังงานในประเทศไทย ภาครัฐกาลังอยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan,
PDP) ฉบับใหม่ เพื่อให้สะท้อนกับสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าสัดส่วนของการใช้พลังงานทางเลือกจะเพิ่มขึน
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการใช้พลังงานจากเชือเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นหลัก แต่จากแนวโน้ม
การปรับตัวลดลงตามธรรมชาติของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ ประกอบกับการที่แผนพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินหลายโครงการไม่
สามารถแล้วเสร็จได้ตามกาหนด ทาให้ต้องพึ่งพาการนาเข้า LNG เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน
สาหรับทิศทางการดาเนินงานของบริษัทตามกลยุทธ์ REFOCUS ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศทางความต้องการใช้พลังงานของโลก สะท้อนผ่านสัดส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ ต่อการขายนามันดิบและคอนเดนเสทที่ประมาณ
ร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 อีกทัง พยายามเร่งรัดการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูม่า
ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแคช เมเปิล ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อรองรับการผลิต ก๊าซธรรมชาติเหลว และมองหาโอกาสการลงทุนใน
แหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ยังร่วมทุนกับ ปตท. เพื่อแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG ครบวงจรทั่วโลก
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
อีกทัง ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของภาพรวมธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึง วางแนวกลยุทธ์ RENEW โดยการจัดตัง
หน่วยงานเพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม อาทิ ธุรกิจต่อเนื่องด้านการรือถอนสิ่งติดตังที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจปิโตรเลียม พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร (Gas Value Chain) และศึกษา
โอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานทางเลือก อาทิ พลังงานจากลมและแสงแดด เป็นต้น เพื่อให้บริษัทรักษาความสามารถในการ
แข่งขันทังในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ราคานามันดิบ
แนวโน้มราคาเฉลี่ยของนามันดิบดูไบในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 55 - 65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยหลักที่ต้องติดตาม ดังนี
ด้ำนอุปสงค์ คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึนจากปี 2560 ที่ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ข้อมูลจาก PIRA) จากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยหลักมาจากกลุ่มประเทศ OECD และอินเดีย นอกจากนี ยังมีความต้องการที่สูงขึนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นขึนในหลายประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ด้ำนอุปทำน ยังต้องติดตามนโยบายการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตหลักและประเทศอื่นๆ ซึ่งราคานามันมีแนวโน้มที่จะสูงขึนในกรณีที่
ประเทศไนจีเรียและลิเบียที่ปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมในการลดกาลังการผลิตตกลงเข้าร่วมในปี 2561 รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยผลักดันราคานามัน
อาทิ นโยบายจากประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเรื่องมาตรการคว่าบาตรด้านนิวเคลียร์กับอิหร่าน ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศผู้ผลิตนามัน
รายใหญ่ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบียและอิหร่าน อิรักและเคิร์ก อย่างไรก็ดี ราคานามันดิบอาจมีความผันผวนด้วยปัจจัยลบจากแนวโน้มการสนับสนุน
โครงการขยายท่อขนส่งนามันดิบ Keystone XL ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขนส่งนามันดิบจากแคนาดาไปยัง
สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการผลิตนามันดิบในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะสูงเกิน 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มอง
ว่าตัวเลขประมาณการปริมาณสารองนามันดิบเชิงพาณิชย์ทั่วโลกจะยังคงลดลงและคาดว่าสถานการณ์อุปทานล้นตลาด (Oversupply) ของ
นามันดิบจะเข้าสู่สภาวะสมดุลภายในปี 2561
บทสรุปผู้บริหาร
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แนวโน้มธุรกิจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560
สถานการณ์ LNG

สาหรับปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกยังคงอยู่ในสภาวะล้นตลาด โดยกาลังการผลิตรวมจากโครงการเดิมและ
โครงการใหม่จะเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 3 เป็น 320 ล้านต้น ในขณะที่ความต้องการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 310 ล้านตัน ส่งผลให้ราคา LNG ยัง
ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาหรับราคา Asian Spot LNG ตลาดคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงราคาเฉลี่ยที่ 6.5 – 7.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู
อย่างไรก็ตาม ราคา LNG ในตลาดโลกอาจมีความผันผวนขึนอยู่กับหลายปัจจัยที่ต้องจับตามอง อาทิ ปัจจั ยกดดันราคาจากปริมาณการผลิต
LNG ที่เพิ่มขึนจากโครงการใหม่ๆ และปัจจัยสนับสนุนจากกรณีการผลิต LNG ไม่เป็นไปตามแผนและความต้องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึนกว่า
คาดการณ์ในตลาดเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย รวมไปถึงนโยบายทางพลังงานของประเทศต่างๆ แต่ทังนี ได้มีการคาดการณ์ว่า
สภาวะตลาด LNG จะเริ่มกลับเข้าสู่จุดสมดุลหลังจากปี 2565

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.9 โดยปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศมาจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึน การใช้จ่ายของภาคเอกชน
ที่ฟื้นตัวและการกระตุ้นจากภาครัฐในรูปของการใช้จ่ายและการลงทุนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลักความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
จะสูงขึนในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สาหรับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ยังคงมีความไม่แน่นอน โดยมีปัจจัยหลักที่ต้องจับตามอง ได้แก่ การ
บังคับใช้นโยบายการปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐอเมริ กา ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปถึงแม้ว่าทิศทางนโยบายทางการเงินของ
ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) จะมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึน รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึนอาจยังส่งผลให้
ตลาดการเงินโลกยังคงมีความผันผวน ทังนี ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่ อ
กระแสเงินสด สาหรับอัตราดอกเบียที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึนนัน บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบียของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญ
เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบียของบริษัทเป็นอัตราดอกเบียคงที่ประมาณร้อยละ 80 ของภาระหนีทังหมด

ปัจจัยอื่นที่สาคัญที่กระทบกับการดาเนินงานของบริษัท
กำรประมูลแหล่งสัมปทำนบงกชที่กำลังจะหมดอำยุในปี 2565-2566: ซึ่ง คาดว่าการประมูล จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 นัน
ปตท.สผ. ในฐานะผู้ดาเนินการโครงการบงกชมานานกว่า 20 ปี มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และสร้างความต่อเนื่อง
ในการผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนสิ่ งติด ตั้งในกำรประกอบกิจกำรปิโตรเลีย ม: กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการรือถอนฯ
กาหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องจัด ส่ งแผนงานการรือถอนเบืองต้ นและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื อถอนฯ โดยรับรองความถูกต้องโดย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้กรมเชือเพลิงธรรมชาติพิจารณา ซึ่งการประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือถอนฯ เหล่านีได้ถูกนามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินและทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือถอนฯ ของโครงการที่ ปตท.สผ. มีอยู่ และได้รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือถอนฯ ใน
อนาคตดังกล่าวอยู่ในรายการ “ประมาณการหนีสินค่ารือถอนอุปกรณ์การผลิต ” ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 2,275 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นประมาณการหนีสินค่ารือถอนฯ สาหรับโครงการภายในประเทศไทย
กำรประกำศใช้กฎหมำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน: ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในทุกพืนที่ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตังแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องทาความเข้าใจแล ะปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพืนที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็น ไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย ปตท.สผ. ได้ติดตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทังได้มีการสอบทานกระบวนการที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการอย่างชัดเจน
สาหรับปี 2560 มีกฎหมายที่สาคัญ เช่น พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
และประโยชน์สาธารณะของประเทศ เป็นต้น
ในปี 2561 มีกฎหมายสาคัญที่ ปตท.สผ. ติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศที่ใช้ในการดาเนินงานในการคานวณกาไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2560
แนวโน้มผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. สาหรับปี 2561

ผลการดาเนินงานของบริษัทขึนอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทุน โดยบริษัทได้ติดตามและปรับเปลี่ยน
แนวโน้มผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สรุปประมาณการ
สาหรับปี 2561 เป็นดังนี

ปริมำณกำรขำย
ปตท.สผ. พยายามรักษาระดับการผลิตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่าปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2561 และทังปี
2561 จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 และ 302,000 บาร์เรลเทียบเท่านามันดิบต่อวัน ตามลาดับ อันเป็นผลมาจากแนวโน้มที่ดีขึนของการขายก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทยและแนวทางการเพิ่มการผลิตคอนเดนเสทจากโครงการในอ่าวไทยและนามันดิบในโครงการเอส 1
รำคำขำย:





ราคานามันดิบของบริษัทจะผันแปรตามราคานามันดิบในตลาดโลก
ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทนันมีโครงสร้างราคาส่วนหนึ่งผูกกับราคานามันย้อนหลังประมาณ 6-12 เดือน
บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2561 และทังปี 2561 จะอยู่ที่ประมาณ 6.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู
และ 6.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู ตามลาดับ เป็นผลจากการปรับตัวของราคานามันดิบในตลาดโลก (บนสมมติฐานราคา
นามันดิบดูไบเฉลี่ยทังปี 2561 ที่ 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
การประกันความเสี่ยงราคานามัน ณ สินปี 2560 มีปริมาณนามันภายใต้สัญญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ครบกาหนดอยู่ที่
ประมาณ 7.7 ล้านบาร์เรล ทังนี บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคานามันตามความเหมาะสม

ต้นทุน
ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทุนต่อหน่วยในระดับต่าได้ที่ประมาณ 30 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบสาหรับ
ไตรมาส 1 ปี 2561 และประมาณ 30-31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านามันดิบสาหรับทังปี 2561
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