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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561

บทสรุ ปผู้บริหาร
บริ ษัทเข้ าใจถึงสภาพการดาเนินธุรกิ จที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ ปรั บตัวทัง้ เรื่ องของโครงสร้ างองค์ กรและบุคลากร พร้ อมทัง้ การนา
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ ามาปรับใช้ เพื่อพร้ อมรับกับความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึง ยังคงความพยายามในการ
สร้ างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นบริ หารการลงทุนในพื ้นที่ที่เชี่ยวชาญและมีความเสี่ยงต่า โดยหลักในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทังปรั
้ บแผนการลงทุนในพื ้นที่ที่ไม่ใช่พื ้นที่ยุทธศาสตร์ หลัก ส่วนหนึ่งของความพยายามได้ แก่ การเข้ าร่ วมประมูลแหล่ง
สัมปทานที่กาลังจะหมดอายุลง โดย ปตท.สผ. ยื่นประมูลร้ อยละ 100 ในแหล่งบงกช และได้ จบั มือกับบริ ษัท มูบาดาลา ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จากัด
เข้ าประมูลในแหล่งเอราวัณ ซึ่ง บริ ษัทมองว่าเป็ นผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์และมีโอกาสขยายการลงทุนในอนาคต ทังนี
้ ้ คาดว่าจะทราบผลการ
ประมูลภายในปี นี ้ และการขายสัดส่วนการลงทุนในแหล่งมอนทาราที่ผลิตมานานและมีต้นทุนการผลิตที่สงู นอกจากนี ้ บริ ษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการที่รอการตัดสินใจครัง้ สุดท้ าย (FID) โดยหลักได้ แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน ที่คาดว่าจะสามารถ FID ภายในครึ่งแรกของ
ปี 2562 เร่งดาเนินกิจกรรมสารวจ รวมยังมองหาโอกาสการขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคตะวันออกกลาง
สาหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 315 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตัวสูงขึ ้นมากกว่า
ร้ อยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า ซึ่งโดยหลักเป็ นผลจากผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ระหว่างไตรมาส ในส่วนของกาไรจากการดาเนินงานปกติอยู่ที่ 292 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยได้ รับแรงสนับสนุน
จากราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ ้นส่งผลบวกต่อราคาขายเฉลี่ยให้ มาอยู่ที่ 47.67 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ บวกกับปริ มาณการ
ขายปิ โตรเลียมเฉลี่ยที่ปรับตัวดี ขึ ้นมาอยู่ที่ 304,940 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นของโครงการบงกช ซึ่งบริ ษัทเชื่อว่าจะ
สามารถรักษาระดับเป้าหมายการขายเฉลี่ยทังปี
้ 2561 ที่ประมาณ 310,000 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนต่อหน่วยใน
ไตรมาสนี ้ปรับตัวขึ ้นมาอยูท่ ี่ 33 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ เป็ นผลจากค่าภาคหลวงที่ปรับตัวตามราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย่ และ
ค่าเสื่อมราคาที่ปรับตัวขึ ้นจากการซื ้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช รวมทังการรั
้
บรู้ สินทรัพย์พร้ อมใช้ งานจากโครงการเอส 1 โดยบริ ษัทยังคง
ความพยายามในการรักษาระดับต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยสาหรับปี 2561 ให้ อยูท่ ปี่ ระมาณ 31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีโครงสร้ างทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้ อมรับโอกาสการลงทุนต่าง ๆ สะท้ อนผ่านความสามารถในการสร้ างกระแสเงิน
สดจากการดาเนินงานที่ 2,264 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และมีระดับอัตรากาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 73
สาหรับสถานะการเงินของบริ ษัท ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 19,210 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็ นส่วนของเงินสดและเงินลงทุน
ระยะสันรวมทั
้
งสิ
้ ้น 3,804 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 7,433 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย 1,947 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้น 11,777 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

รายได้ รวม
รายได้ จากการขาย
EBITDA
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานปกติ
กาไร(ขาดทุน)จากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงาน
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3
%
%
เก้ าเดือน เก้ าเดือน
%
2561
2561
2560 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)
2561
2560 เพิ่ม(ลด)
QoQ
YoY
YTD

1,347
1,293
965
113
0.03
336
(223)

ผลการดาเนินงาน

1,398
1,338
992
315
0.07
292
23

1,134
1,064
777
(264)
(0.07)
218
(482)

โครงการที่สาคัญ

4
3
3
>100
>100
(13)
>100

23
26
28
>100
>100
34
>100

กลยุทธ์การบริ หาร

3,960
3,792
2,836
851
0.20
932
(81)

3,252
3,079
2,238
305
0.06
596
(291)

22
23
27
>100
>100
56
72
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หน้ า l 1

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561

ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปี 2561
ราคาน้ามันดิบ
ราคาน ้ามันดิบดูไบในไตรมาส 3 ปี 2561 ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผา่ นมา โดยราคาเฉลีย่ ทังไตรมาสอยู
้
ท่ ี่ 74.22 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์ เรล (ข้ อมูลจาก Platts) ด้ วยแรงสนับสนุนจากการมาตรการคว่าบาตรทางด้ านนิวเคลียร์ ของสหรัฐฯ ต่ออิหร่ าน ซึ่งคาดว่าจะขยาย
ความรุนแรงมากกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากผู้นาเข้ าน ้ามันดิบหลักอย่างบริ ษัทสัญชาติจีนและอินเดียแสดงท่าทีที่จะลดปริ มาณหรื อหยุดการ
ซือ้ นา้ มันดิบจากอิหร่ าน ส่งผลให้ อุปทานนา้ มันดิบโลกมีแนวโน้ มจะลดลงไปประมาณ 2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน รวมทัง้ ปั จจัยบวกอื่น ๆ ได้ แก่
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จของเวเนซุเอลาที่ยงั ไม่ปรั บตัวดีขึน้ ส่งผลให้ อัตราการผลิตนา้ มันดิบลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราการผลิต
น ้ามันดิบของสหรัฐฯ เริ่ มทรงตัวจากข้ อจากัดด้ านท่อขนส่งที่ไม่สามารถรองรับการส่งน ้ามันดิบเพิ่มเติมจากแหล่งผลิต Shale oil ที่สาคัญอย่าง
Permian ไปยังท่าเรื อส่งออกได้ และเป็ นผลให้ อตั ราการผลิตน ้ามันดิบรวมของประเทศคงที่อยู่ระดับ 11 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน อีกทัง้ ตลาดยังคงมี
ความกังวลต่อปริ มาณการผลิตส่ว นเกิน (Spare Capacity) ของกลุ่มโอเปก (OPEC) ที่อยู่ในระดับต่าเพียง 1.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ซึ่งอาจไม่
สามารถทดแทนอุปทานที่หายไป จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นทาให้ ตลาดคาดการณ์ ว่าอุปทานน ้ามันโลกเริ่ มจะอยู่ในสภาวะตึงตัวสวนทางกับ
ทิศทางของอุปสงค์ที่เริ่ มปรับตัวสูงขึ ้นตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยกดดันราคาน ้ามันจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งแรกของไตรมาส 3 จากปั ญหา
เศรษฐกิจในกลุม่ Emerging Countries เช่น ตุรกี อาร์ เจนตินาและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นกลุม่ ประเทศที่มีหนี ้สูง และมีโอกาสประสบปั ญหาทางด้ าน
การเงินในสภาวะที่อตั ราดอกเบี ้ยโลกปรับขึ ้น สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่มีแนวโน้ มจะขยายความรุ นแรงมากขึ ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเป็ นผลให้ อปุ สงค์น ้ามันดิบโลกไม่สามารถเติบโตได้ ตามคาด

ราคาก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)
ราคาเฉลีย่ ของ Asian Spot LNG ในไตรมาส 3 ปี 2561 อยูท่ ี่ประมาณ 9.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู (ข้ อมูลจาก Platts) ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
จากราคาเฉลีย่ ในไตรมาส 2 ที่ประมาณ 8.8 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู โดยเป็ นผลจากความต้ องการ LNG ของตลาดโลกที่สงู ขึ ้นจากสภาพอากาศ
ที่ร้อนกว่าปกติ และปรับตัวสอดคล้ องกับราคาน ้ามันดิบโลกที่ปรับตัวสูงขึ ้น

ความต้ องการใช้ พลังงานในประเทศ
ความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศสาหรับ 8 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 2.17 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ปรับ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า (ข้ อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) ซึง่ เป็ นผลจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ โดยการใช้ พลังงานภายในประเทศส่วนใหญ่ ยังมาจากนา้ มันและก๊ าซธรรมชาติ เป็ นหลัก อย่างไรก็ ตาม
พฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้าที่เปลีย่ นไปจากการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลให้ การใช้ พลังงานรูปแบบต่าง ๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงการนาเข้ า
ก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) เริ่ มเข้ ามามีบทบาทสาคัญในการตอบสนองความต้ องการใช้ พลังงานมากขึ ้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
การเปลีย่ นแปลงค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษี เงินได้ ที่เกิดจากความแตกต่างของสกุล
เงินที่ใช้ ในการยื่นภาษี กบั สกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี สาหรับไตรมาส 3 ปี 2561 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มี
ความผันผวนแต่เคลือ่ นไหวอยูใ่ นกรอบทีแ่ คบกว่าไตรมาสก่อน โดยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมจากการที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายเพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสมกับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของสหรัฐฯ ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่
ส่งสัญญาณบวกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการส่งออก แผนการลงทุน EEC (Eastern Economic Corridor) ของภาครัฐที่มีความชัดเจนมากขึ ้น
รวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศและการประกาศแผนการเลือกตังในปี
้
2562 อีกทังยั
้ งมีเงินทุนต่างชาติที่เริ่ มไหลกลับ เข้ าประเทศ ทังใน
้
ตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดหุ้น ทัง้ นี ้ ทิศทางการแข็งค่าของเงินบาทในไตรมาสนี ส้ อดคล้ องกับเงินสกุลหลักอื่นในภูมิภาค ยกเว้ นเงิ นเปโซ
ฟิ ลิปปิ นส์และเงินรู เปี ยห์อินโดนีเซียที่ได้ รับแรงกดดันจากตัวเลขการขาดดุลบัญชีการค้ า ซึ่งค่าเงินบาท ณ สิ ้นไตรมาส 3 อยู่ที่ 32.41 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ ้นเมื่อเที ยบกับค่าเงินบาท ณ สิ ้นไตรมาส 2 ที่ 33.17 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ เกิดผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ อง
กับอัตราแลกเปลีย่ น
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการขายและราคาเฉลี่ย
หน่วย : บาร์ เรลเทียบเท่าน้ามันดิ บต่อวัน
ตามสวนภูมิภา

ตาม นิดป ตรเลี ม
กา รรม าติ
302,846

นามนดิบ ล

304,940

298,139

ปร เทศไท

นเดนเสท

300,338

294,539

89,417

87,965

94,054

86,872

89,642

213,429

216,975

204,085

213,466

204,897

เก้าเด น
1

เก้าเด น

ไตรมาส
1

ไตรมาส
1

ไตรมาส

ราคาขายเฉลี่ยและ
นา้ มันดิบดูไบ

เ เ ี ต วน กเ ี งใต้ น

302,846

304,940

57,921

50,347

233,419

245,634

ไตรมาส
1

ไตรมาส
1

ภูมิภา น

298,139

300,338

294,539

55,823

52,404

56,315

227,244

238,480

225,369

เก้าเด น
1

เก้าเด น

ไตรมาส

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

%

%

เก้ าเดือน

เก้ าเดือน

%

2561

2561

2560

เพิ่ม(ลด)
QoQ

เพิ่ม(ลด)
YoY

2561

2560

เพิ่ม(ลด)
YTD

ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)

46.94

47.67

38.78

2

23

46.25

38.29

21

ราคาเฉลี่ยน ้ามันดิบดูไบ (/BBL)

72.07

74.22

50.43

3

47

70.10

51.06

37

(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)

ไตรมาส 3 ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 304,940 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2
ปี 2561 ที่มีปริ มาณการขายเฉลี่ย 302,846 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการบงกชจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม
สาหรับราคาขายเฉลีย่ ของไตรมาสนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 47.67 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561: 46.94 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)

ไตรมาส 3 ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการขายเฉลีย่ ของไตรมาส 3 ปี 2561 กับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 298,139 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน พบว่าปริ มาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น โดยหลักจากโครงการบงกชจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม และโครงการคอนแทร็ ค 4
เนื่องจากผู้ซื ้อรับก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น สาหรับราคาขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นเป็ น 47.67 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2560: 38.78 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)

งวดเก้ าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560
สาหรับปริ มาณการขายเฉลีย่ ของงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 พบว่าปริ มาณ
การขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 300,338 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน (สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560: 294,539 บาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน) โดยหลักจากโครงการคอนแทร็ ค 4 เนื่องจากผู้ซื ้อรับก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น และโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่ วม
ไทย-มาเลเซีย เนื่องจากผู้ซื ้อในประเทศมาเลเซียสามารถกลับมารับก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น รวมทังจากการเข้
้
าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิม่
ในโครงการบงกช สาหรับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 46.25 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี
2560: 38.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร

แนวโน้ มธุรกิจ

หน้ า l 3

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561
ผลการดาเนินงานรวม
ไตรมาส 3 ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 315 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 202 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ
100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 113 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 292 ล้ านดอลลาร์
สรอ. และกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 3 ปี 2561 จานวน 292 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 44 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีกาไร 336 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น 36 ล้ านดอลลาร์
สรอ. โดยหลักจากโครงการบงกชที่มีการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม ในขณะที่ลดลงจากโครงการพื ้นที่พฒ
ั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย โดยหลักจาก
การปรับปริ มาณสารองปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 2 ปี 2561
หากพิจารณาเฉพาะกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ ในไตรมาส 3 ปี 2561 จานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น 246 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทุน 223 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทในไตรมาส 3
ปี 2561 แข็งค่าขึ ้น 0.76 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่คา่ เงินบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 อ่อนค่าลง 1.94 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่าย
ภาษี เงินได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 282 ล้ านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ปี
2561 มีการรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ไตรมาส 3 ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ที่มีขาดทุนสุทธิ 264 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น 579
ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100
กาไรจากการดาเนินงานปกติในไตรมาส 3 ปี 2561 จานวน 292 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีกาไร 218 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 274 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากราคาขาย
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น 83 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการบงกชที่มีการเข้ าซื ้อ
สัดส่วนการลงทุนเพิ่ม ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น 32 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้ คา่ ขายในประเทศที่เพิ่มมากขึ ้น
หากพิจารณาเฉพาะกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติในไตรมาส 3 ปี 2561 จานวน 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น 505 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุน 482 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากในไตรมาส 3 ปี 2560
มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์ 558 ล้ านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ปี 2561 มี
การรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

งวดเก้ าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560
สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 851 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 546 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 305 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
แบ่งเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 932 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 81 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากการดาเนินงานปกติ สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 จานวน 932 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 336 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 ที่มีกาไร 596 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากรายได้ จากการขาย
เพิ่มขึ ้น 713 ล้ านดอลลาร์ สรอ.จากราคาขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่คา่ เสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น 150 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่มาจากโครงการบงกชที่มีการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม รวมถึงโครงการคอนแทร็ ค 4 และโครงการเอส 1 ที่มีหลุมพัฒนาและแท่นหลุม
ผลิตเพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น 119 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากกาไรปิ โตรเลียมที่เพิ่มขึ ้นจากรายได้ ที่เพิ่มขึ น้ ค่าภาคหลวงและ
ค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น 70 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้ จากการขายในประเทศที่เพิ่มมากขึ ้น
หากพิจารณาเฉพาะขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 จานวน 81 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง 210 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 ที่มีขาดทุน 291 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักจากในงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 มีการรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์
558 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ
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หน้ า l 4

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น 252 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากค่าเงินบาทในงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 แข็งค่าขึ ้นเพียง 0.27 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งน้ อยกว่างวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือน
กันยายน ปี 2560 ที่แข็งค่าขึ ้น 2.46 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้มีการรับรู้ ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพิ่มขึ ้น 58 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
หลักจากการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน รวมทังมี
้ การรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่ วนงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริ กา
- แอฟริ กา
ท่อขนส่งก๊ าซ
สานักงานใหญ่และอื่น ๆ
รวม

ไตรมาส 2
2561

219
209
10
22
(2)
(4)
(6)
78
(184)
113

ไตรมาส 3
2561

205
266
(61)
14
(60)
(17)
2
82
28
315

ไตรมาส 3
2560

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

%
เพิ่ม(ลด)
QoQ

(6)
27
>(100)
(36)
>(100)
>(100)
>100
5
>100
>100

%
เพิ่ม(ลด)
YoY

>100
26
89
(13)
>(100)
97
(33)
19
65
>100

เก้ าเดือน
2561

เก้ าเดือน
2560

%
เพิ่ม(ลด)
YTD

725
770
(45)
41
(62)
(22)
(2)
224
(98)
851

3
562
(559)
44
(38)
(561)
(4)
175
127
305

>100
37
92
(7)
(63)
96
50
28
>(100)
>100

ไตรมาส 3 ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีกาไรสุทธิ 315 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 202 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จานวน 113 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นของส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ
212 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย 57 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก
เขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลีย 58 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สานกงานใหญ ล น
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีกาไรสุทธิ 28 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น 212 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิ 184 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทในไตรมาส 3
ปี 2561 แข็งค่าขึ ้น 0.76 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่คา่ เงินบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 อ่อนค่าลง 1.94 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่าย
ภาษี เงินได้ ลดลง รวมทังรั้ บรู้กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
สวนงานสารวจ ล ผลิตปิ ตรเลี ม
 ปร เทศไท
ประเทศไทยมีกาไรสุทธิ 266 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 57 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ ร้ อยละ 27 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มี
กาไรสุทธิ 209 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้น ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ลดลง รวมทังรายได้
้
คา่ ขายเพิ่มขึ ้นจากปริ มาณ
ขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น โดยหลักจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช ในขณะที่คา่ เสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น
 เขตภูมิศาสตร์ สเตรเลี
ในไตรมาส 3 ปี 2561 เขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิ 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 58 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่า
ร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 2 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากการขายแหล่งมอนทารา

ไตรมาส 3 ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีกาไรสุทธิ 315 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น 579 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิ 264 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ ้นของส่วนงานสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์ อเมริ กา 542 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และในประเทศไทย 55 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่เขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลียมีการ
เปลีย่ นแปลงลดลง 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
บทสรุ ปผู้บริ หาร
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561
สวนงานสารวจ ล ผลิตปิ ตรเลี ม
 เขตภูมิศาสตร์ เมริกา
ในไตรมาส 3 ปี 2561 เขตภูมิศาสตร์ อเมริ กา มีขาดทุนสุทธิ 17 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 542 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 97
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 559 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์ จานวน 558 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
 ปร เทศไท
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิ 266 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 55 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 26 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 211 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ คา่ ขายที่เพิ่มขึ ้น โดยหลักจากราคาขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะทีค่ า่ เสือ่ มราคาค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่จากโครงการบงกชจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม
 เขตภูมิศาสตร์ สเตรเลี
ในไตรมาส 3 ปี 2561 เขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิ 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่า
ร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิ 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากขาดทุนจากการขายแหล่งมอนทารา
ในขณะที่คา่ เสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายลดลง โดยหลักจากการปรับปริ มาณสารองปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 4 ปี 2560

งวดเก้ าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 มีกาไรสุทธิ 851 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 546 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อย
ละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 305 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มขึ ้นของส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์ อเมริ กา 539 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และในประเทศไทย 208 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่เปลีย่ นแปลงลดลงในส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 225 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สวนงานสารวจ ล ผลิตปิ ตรเลี ม
 เขตภูมิศาสตร์ เมริกา
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 เขตภูมิศาสตร์ อเมริ กา มีขาดทุนสุทธิจานวน 22 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 539 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 96 เมือ่ เปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 561 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุ
หลักจากในปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์ 558 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
 ปร เทศไท
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิ 770 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 208 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
ร้ อยละ 37 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 562 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ คา่ ขายที่เพิ่มขึ ้น
โดยหลักจากราคาขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่คา่ เสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่จากโครงการบงกชจากการเข้ าซื ้อสัดส่วน
การลงทุนเพิ่ม รวมทังโครงการคอนแทร็
้
ค 4 และโครงการเอส 1 ที่มีหลุมพัฒนาและแท่นหลุมผลิตเพิ่มขึ ้น รวมทังมี
้ คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น
สานกงานใหญ ล น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีขาดทุนสุทธิ 98 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
ลดลง 225 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 127 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทในงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 แข็งค่าขึ ้นเพียง 0.27 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งน้ อย
กว่างวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2560 ที่แข็งค่าขึ ้น 2.46 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้นและรับรู้ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ น รวมทังมี
้ การรับรู้ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทางการเงินเพิ่มขึ ้น โดยหลักจากการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561
ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

สินทรพ ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 19,210 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 10 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 19,220 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่ มีจานวน
ลดลง 687 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกบั เงินลงทุนระยะสันลดลงจ
้
านวน 664 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่วมทุนภายใต้ บญ
ั ชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจานวนเพิ่มขึ ้น 677 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเป็ นผลจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยมเพิ่มขึ ้น 609 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการ
เข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช
หนีสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 7,433 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 270 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 7,703 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
(1) หนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายและคาดว่าต้ องจ่ายในอนาคตจากการซื ้อธุรกิ จภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและส่วนของหนี ้สินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี โดยเพิ่มขึ ้น 634 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วน
ใหญ่มาจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่า ยและคาดว่าต้ องจ่ายในอนาคตจากการซื ้อธุรกิจเพิ่มขึ ้น 512 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการเข้ าซื ้อ
สัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช
(2) หนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต หุ้นกู้ และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
โดยมีจานวนลดลง 904 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาว 575 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และจากการจัด
ประเภทหุ้นกู้ที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ไปอยูภ่ ายใต้ หนี ้สินหมุนเวียนจานวน 404 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
รงสร้ างเงินทุนบริษท
โครงสร้ างเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้ วยส่วนทุน 11,777 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และหนี ้สินรวม 7,433 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งเป็ นหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย 1,947 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลี่ยร้ อยละ 5.32 และมีอายุเงินกู้ถวั เฉลี่ย 8.91 ปี ทังนี
้ ้หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
ของบริ ษัททังหมดอยู
้
ใ่ นรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษัทได้ ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิตามกาหนด 2,500 ล้ านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทได้ ดาเนินการจ่ายชาระเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิก่อนกาหนด 575 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษัทได้ ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิตามกาหนด 323 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561
กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงิ
้ นลงทุนระยะสันซึ
้ ง่ เป็ นเงินฝากประจา
ธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 3,804 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 664 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 4,468 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หลงทีมาข งเงินทุนจานวน 2,454 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดรบสุท ิจากกิจกรรมดาเนินงาน ซึ่งเป็ นผลสุทธิจาก
เงินสดรับจากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จ่ายและภาษี เงินได้
หลงทีใ ้ ไปข งเงินทุน จานวน 3,118 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดจา สุท ิในการลงทุนเพิมในสินทรัพย์เพื่อการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในโครงการซอติก้า และโครงการเอส 1 รวมทังการเข้
้
าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการ
บงกช สาหรับเงินสดจา สุท ิในกิจกรรมจดหาเงิน ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื และหุ้นกู้ รวมทังจ่
้ ายเงินปั นผลสาหรับงวด 6 เดือน
หลังของปี 2560 และสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
ไตรมาส 2
2561

ไตรมาส 3
2561

ไตรมาส 3
2560

เก้ าเดือน
2561

เก้ าเดือน
2560

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ จากการขาย

73.20

72.55

71.37

73.28

71.39

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

4.80

9.91

2.55

9.91

2.55

อัตรากาไรสุทธิ

11.23

21.71

6.69

21.71

6.69

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.19

0.17

0.26

0.17

0.26

อัตราส่วนหนี ้สินต่อ EBITDA

0.74

0.66

0.98

0.66

0.98

อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (ร้ อยละ)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (เท่ า)

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ จากการขาย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินที่ ต่อ EBITDA
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อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้ จากการขายรวมรายได้ จากการบริ การค่าผ่านท่อ
กาไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
กาไรสุทธิตอ่ รายได้ รวม (ย้ อนหลัง 12 เดือน)
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเฉลี่ยต่อกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาย้ อนหลัง 12 เดือน
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561

วาม บหน้ า รงการทีสา ญ

ปร เทศไท ล เ เ ี ต วน กเ ี งใต้

ทวีป เมริกา

ทวีป สเตรเลี

ทวีป ฟริกา

ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 ปตท.สผ. มีโครงการและการดาเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมจานวน 40 โครงการใน 11
ประเทศ โดยมีความคืบหน้ าโครงการที่สาคัญ ดังนี ้

โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศไทยจานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็ น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ทังใน
้
อ่าวไทยและบนบก ในไตรมาสนี ้โครงการในประเทศไทยมีปริ มาณการขายเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 245,634 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 80 ของปริ มาณการขายทังหมด
้
โดยกิจกรรมที่สาคัญของโครงการผลิตหลัก ได้ แก่ รงการบงก สามารถรักษาระดับการผลิตได้ ตามแผน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ทาการยื่นประมูลเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็ นผู้ดาเนินการแหล่งบงกช รวมทังแหล่
้ งเอราวัณที่กาลังจะหมดอายุลง ซึง่ คาดว่าจะ
ทราบผลการประมูลภายในปลายปี 2561 รงการเ ส 1 ได้ ทาการขุดเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเพิ่มปริ มาณการผลิตในอนาคต และ
หลง ุบลภา ใต้ รงการ น ทร็ 4 อยู่ระหว่างเตรี ยมการพัฒนา โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2565
ด้ วยกาลังการผลิตของโครงการสาหรับน ้ามันดิบที่ 25,000 บาร์ เรลต่อวันและก๊ าซธรรมชาติที่ 50 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 8,300 บาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน)

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 15 โครงการ ตังอยู
้ ่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์ ) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ในไตรมาสนี ้ โครงการในภูมิภาคนี ้มีปริ มาณการขายเฉลีย่ รวมที่
50,347 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17 ของปริ มาณการขายทังหมด
้
กิจกรรมที่สาคัญของ โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) อาทิ รงการ ติก้า ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเล อ่าวเมาะตะมะ
ของเมียนมาร์ โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมผลิตบนแท่นผลิตเฟส 1C จานวน 2 แท่นจากทังหมดจ
้
านวน 4 แท่น เพื่อคงกาลังการผลิต ใน
ไตรมาสนี ้ โครงการมีปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ย 296 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,329 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน) ซึ่ง
ต่ากว่าแผนเล็กน้ อย เนื่องจากสถานการณ์น ้าท่วมและมีการใช้ พลังน ้าแทนการใช้ ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า แต่คาดว่าปริ มาณการขายเฉลี่ย
ทั ้งปี ของโครงการจะเป็ นไปตามแผนที่ตั ้งไว้ รงการเวี ดนาม 16-1 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเวียดนาม ปั จจุบนั
โครงการอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการผลิต ในไตรมาสนี ้ โครงการมีปริ มาณการขายน ้ามันดิบเฉลีย่ 15,816
บาร์ เรลต่อวันและปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเฉลีย่ 8 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 1,734 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน)
สาหรับ โครงการที่อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมียนมาร์ ทงบนบกและในทะเล
ั้
อาทิ รงการ
เมี นมาร์ เ ็ม 3 อยู่ในระหว่างการเจรจากรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์กบั รัฐบาลเมียนมาร์ โดยโครงการอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมแผนการพัฒนา
โครงการ (Field Development Plan) เพื่อยื่นต่อรัฐบาลภายในไตรมาส 4 ปี 2561 รงการเมี นมาร์ MD-7 อยู่ระหว่างเตรี ยมแผนการเจาะ
หลุมสารวจ รงการเมี นมาร์ เ ็ม 11 อยู่ระหว่างการเตรี ยมแผนการเจาะหลุมสารวจ รวมทังหาผู
้ ้ ร่วมทุนเพื่อบริ หารความเสีย่ งของโครงการ
รงการเมี นมาร์ เ ็ม จี ี 3 อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเจาะหลุมสารวจ โดยคาดว่าจะดาเนินการเจาะจานวน 1 หลุมในไตรมาส 4 ปี 2561
สาหรับมาเลเซีย รงการ าราวกเ สเ 410 บี อยู่ระหว่างการประมวลผลข้ อมูลด้ านธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิ โตรเลียม เพื่อเตรี ยม
แผนการเจาะหลุมสารวจ รงการ าราวกเ สเ 417 และ รงการ าราวกเ สเ 438 ได้ เซ็นสัญญาแบ่งปั นผลผลิตในเดือนมีนาคม 2561
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการเพื่อวางแผนการสารวจ รงการเวี ดนาม บี ล 48/95 ล รงการเวี ดนาม 52/97 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ง
ทะเลของเวียดนาม โครงการได้ รับการอนุมตั ิแผนพัฒนาโครงการ (Field Development Plan) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการ
เจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขันสุ
้ ดท้ าย (Final Investment Decision หรื อ FID) ต่อไป ทังนี
้ ้ คาดว่าจะเริ่ มผลิตปิ โตรเลียม
เชิงพาณิชย์ได้ ในช่วงปลายปี 2565 ด้ วยกาลังการผลิตที่จะค่อย ๆ เพิ่มไปสูร่ ะดับ 490 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
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โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 5 โครงการ ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศแคนาดา (แคนาดา) สหพันธ์ สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) และ
่
สหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) โดยโครงการทังหมดเป็
้
น โครงการทีอยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase)
รงการมาเรี นา
ล์
สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั

นด์ ตัง้ อยู่ในแคว้ น อัลเบอร์ ต้าของแคนาดา ปั จจุบันอยู่ในระหว่างการปรั บแผนการดาเนินการให้

โครงการร่ วมทุนในบราซิลจานวน 2 โครงการ ได้ แก่ รงการบาราริ นเนี ส์ เ พี 1 ตังอยู
้ ่บริ เวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่ งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล และ รงการบรา ิล บีเ ็ม ีเ ส 23 ตังอยู
้ บ่ ริ เวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล
ปั จจุบนั ทังสองโครงการอยู
้
ร่ ะหว่างการศึกษาด้ านธรณีวิทยาและศักยภาพของปิ โตรเลียม
โครงการร่วมทุนในเม็กซิโกจานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตังอยู
้ บ่ ริ เวณแอ่ง Mexican Ridges ทางตะวันตก
ของอ่าวเม็กซิโก และโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ตังอยู
้ ่บริ เวณแอ่ง Campeche ทางใต้ ของอ่าวเม็กซิโก โดยทังสองแหล่
้
งนี ้อยู่ระหว่างการ
เตรี ยมการยื่นแผนสารวจต่อ National Commission Hydrocarbons ของเม็กซิโก ภายในไตรมาส 4 ปี 2561

โครงการในทวีปออสเตรเลีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตังอยู
้ ใ่ นเครื อรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้ วย 10
แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่ งที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase)
หลงม นทารา โครงการมีปริ มาณการขายเฉลี่ยในไตรมาสนี อ้ ยู่ที่
7,252 บาร์ เรลต่อวัน
สาหรั บ หล ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) ได้ เสร็ จสิ ้นการศึกษาวิศวกรรมเบือ้ งต้ น (Pre-FEED
Study) และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม และสาหรับ ปลงสารวจ AC/P54 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการ
เจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุม

โครงการในแอฟริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 3 โครงการ ตังอยู
้ ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรี ย (แอลจีเรี ย) และสาธารณรัฐ
โมซัมบิก (โมซัมบิก)
รงการ ลจีเรี 433 เ ล 416 บี ซึง่ เป็ น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ตังอยู
้ บ่ นบกทางทิศตะวันออกของ
แอลจีเรี ย ในไตรมาส 3 ปี 2561 โครงการมีปริ มาณการผลิตเฉลีย่ 17,428 บาร์ เรลต่อวัน
รงการ ลจีเรี ฮาสสิ เบ ร์ ราเ ตังอยู
้ ่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรี ย โครงการได้ รับอนุมตั ิแผนพัฒนาจากรัฐบาล
แอลจีเรี ยเมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยแผนการพัฒนาโครงการจะแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกมีกาลังการผลิต 10,000-13,000 บาร์ เรลต่อวัน ซึง่
คาดว่าจะสามารถเริ่ มผลิตในปี 2563 และในปี 2567 จะสามารถเริ่ มผลิตระยะที่ 2 โดยจะเพิ่มปริ มาณการผลิตเป็ น 50,000-60,000 บาร์ เรลต่อวัน
รงการ ม มบิก รวูมา ฟ ร์ เรี วน เป็ นโครงการก๊ าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ ซึง่ อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration
Phase) ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของโมซัมบิก มีความคืบหน้ าที่สาคัญในไตรมาสนี ้ ได้ แก่ การเตรี ยมพื ้นที่ก่อสร้ างเพื่อรองรับการดาเนินการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลวบนบก โดยได้ คดั เลือกผู้รับเหมางานติดตังอุ
้ ปกรณ์นอกชายฝั่ งทะเล (Offshore Installation) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
และอยู่ระหว่างการสรุ ปสัญญาก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Liquefaction Plant) นอกจากนี ้ โครงการอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการลงนามในสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG Sale and Purchase Agreement) ระยะยาวกับผู้ซื ้อรายต่าง ๆ รวมทัง้
เจรจาสัญญาเงินกู้ในรู ปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขันสุ
้ ดท้ าย (FID) ในครึ่ งแรกของปี 2562 โดย
คาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2566 ด้ วยกาลังการผลิต 12 ล้ านตันต่อปี
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กล ุท ์ การบริหารจดการ
การบริหารการลงทุน
ปตท.สผ. ยังคงดาเนินแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง 3R ซึง่ ประกอบไปด้ วย RESET REFOCUS และ RENEW อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความ
ท้ าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

RESET ผ่านการปรับโครงสร้ างองค์กรให้ มีความพร้ อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงาน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ

บริ หารงานผ่านการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย แต่ยงั คงความพยายามในการควบคุมต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้

REFOCUS เพื่อเน้ นสร้ างฐานการเติบโตของปริ มาณการผลิตและปริ มาณสารอง โดยเน้ นปรั บแผนการลงทุนให้ สอดคล้ องกับ

สถานการณ์พลังงานปั จจุบนั ผ่านแนวทางหลัก ดังนี ้

 ปรับการลงทุนในพื ้นที่ที่ไม่ใช่พื ้นที่ยุทธศาสตร์ หลักของบริ ษัท (Portfolio Rationalization) สะท้ อนผ่านการขายสัดส่วนการลงทุน
ทัง้ หมดในแหล่งมอนทารา ซึ่งแล้ วเสร็ จไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 อย่างไรก็ ตาม การส่งต่อการดาเนินการ (Operatorship
Transfer) ของ ปตท.สผ. ให้ กบั ผู้ซื ้อจะเสร็ จสมบูรณ์เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจาก National Offshore Petroleum Safety and Environmental
Management Authority (NOPSEMA) โดยคาดว่าจะได้ รับอนุมตั ิภายในปี หน้ า
 เร่งรัดโครงการที่รอการพัฒนาเพื่อผลักดันการตัดสินใจลงทุนขันสุ
้ ดท้ าย ได้ แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน โครงการ
แอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 และแหล่งอุบลภายใต้ โครงการคอน
แทร็ ค 4
 เน้ นการลงทุนในพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ (Coming-Home Strategy) ผ่านกิจกรรมที่สาคัญ ได้ แก่ การยื่น
ประมูลแหล่งสัมปทานที่กาลังจะหมดอายุทงั ้ 2 แหล่ง โดย ปตท. ได้ ยื่นประมูลแหล่ง บงกชในสัดส่วนร้ อยละ 100 และในเอราวัณ
ปตท.สผ. ได้ เข้ าร่วมกับบริ ษัท มูบาดาลา ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จากัด (มูบาดาลา) ในสัดส่วนร้ อยละ 60 และ 40 ตามลาดับ ซึง่
ปั จจุบนั มูบาดาลาได้ ดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตในอ่าวไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในพื ้นที่และยังมองเห็นโอกาสในการขยายการ
ลงทุนร่ วมกันในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเน้ นเร่ งกิจกรรมสารวจในประเทศไทย เมียนมาร์ และมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริ มาณ
สารองปิ โตรเลียมในระยะยาว
 มองหาโอกาสการลงทุนในพื น้ ที่ อื่ น ๆ ที่ มี ศักยภาพร่ วมกับผู้ร่ วมทุนที่ มีความเชี่ ยวชาญ (Strategic Alliance) โดยเน้ นภูมิ ภาค
ตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่มีต้นทุนในการดาเนินการที่ต่า (Low Cost Barrel) และสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ
บริ ษัท

RENEW เพื่อปรับตัวและรับมือกับความท้ าทายทางธุรกิจ มองหาโอกาสต่อยอดการลงทุนจากธุรกิจที่บริ ษัทมีความเชี่ยวชาญ รวมถึง

ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่มีศกั ยภาพ อาทิ การขยายการลงทุนในพื ้นที่ที่มีตลาดรองรับในการขายปิ โตรเลียมในเมียนมาร์ ในรูปแบบของ Gas-toPower สาหรับไตรมาสนี ้ บริ ษัทได้ ทาการจัดตังบริ
้ ษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ ส จากัด เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจด้ านปั ญญาประดิษฐ์
และหุน่ ยนต์ โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในดาเนินการผลิต สร้ างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตั ิงานและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
จากการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม

การบริหารจัดการเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการทางการเงิน โดยมุง่ เน้ นการสร้ างวินยั ทางการเงินและรักษาโครงสร้ างทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้ วยเงินสดในมือประมาณ 3.8 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ากว่า 0.2 เท่า ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการเงินของบริ ษัท และมีสภาพคล่องพร้ อมรองรับแผนการ
ลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตให้ เป็ นไปตามแผนงาน รวมถึงรองรับค่าใช้ จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ การขุด เจาะสารวจตามแผนการลงทุน
และการเข้ าซื ้อกิจการที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษั ท อยู่ร ะหว่า งเตรี ย มความพร้ อมในการทดสอบระบบการโอนเงิ นระหว่า งประเทศ (Cross-Border Payment) บน
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนเงินระหว่างประเทศของ ปตท.สผ. กับคู่ค้าและผู้ให้ บริ การต่าง ๆ ให้ มีความรวดเร็ วและ
ลดต้ นทุนในการดาเนินงาน
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561
การบริหารต้ นทุน
บริ ษัทบริ หารต้ นทุนในการดาเนินงานผ่านโครงการ SPEND SMART to Business Sustainability ด้ วยแนวคิด “คิดใหม่ ทาใหม่ ให้ ได้ ผล”
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นการควบคุมค่าใช้ จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามแนวทางต่าง ๆ อาทิ ลดจานวนวันและค่าใช้ จ่ายในการเจาะ
หลุม เพิ่มประสิทธิภาพการสร้ างและออกแบบแท่นผลิต เจรจาเพื่อลดต้ นทุนการจัดซื ้อจัดจ้ างอุปกรณ์และบริ การต่าง ๆ ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่
จะจัดจ้ างในอนาคต รวมถึงบริ หารจัดการด้ านโลจิสติกส์ เช่น การลดจานวนเรื อ การลดการสัง่ ซื ้ออุปกรณ์การผลิตเพื่อมาเก็บไว้ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถรักษาต้ นทุนต่อหน่วยสาหรับปี 2561 ในช่วงประมาณ 31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ปี 2561 ต้ นทุนต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ ้นมาอยู่ที่ 33 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบ เป็ นผลจากค่าภาคหลวงที่ปรับตัวตามราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย และค่าเสื่อมราคาที่ปรับตัวขึ ้นจากการซื ้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการ
บงกช รวมทังการรั
้
บรู้ สนิ ทรัพย์พร้ อมใช้ งานเพิ่มขึ ้นจากโครงการเอส 1

การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ปตท.สผ. ยึด แนวทางการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยื น ตามแนวปฏิ บัติ สากล และร่ ว มเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของเป้า หมายการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน
(Sustainable Development Goals หรื อ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ส่งผลให้ ได้ รับคัดเลือกเป็ นสมาชิกกลุม่ ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์
(DJSI) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 ในกลุ่มน ้ามันและก๊ าซ ประเภทธุรกิจขันต้
้ นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream and Integrated Industry)
โดยสะท้ อนผ่านการดาเนินงานครอบคลุมทังด้
้ านธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม กิจกรรมสาคัญในไตรมาสนี ้ ได้ แก่
ด้ าน ุ รกิจ ปตท.สผ. จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ประมาณร้ อยละ 3 ของกาไรสุทธิ ในแต่ละปี โดยมี ความ
คืบหน้ าของโครงการในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
 เท น ล เี พ เพิมปร สิท ิภาพในการผลิตปิ ตรเลี ม ได้ แก่ โครงการใช้ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อติดตามการเคลือ่ นที่ของน ้าที่
อัดสู่ชนั ้ กักเก็บปิ โตรเลียมในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งปั จจุบนั อยู่ในขันตอนการทดสอบเพื
้
่อยืนยันผลการศึกษา นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ ลงนามความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีกบั บริ ษัท Petroliam Nasional Berhad หรื อ PETRONAS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตปิ โตรเลียม
 เท น ล ที เป็
ี นมิตรกบสิง วดล้ ม ได้ แก่ โครงการลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสูช่ นบรรยากาศโดยการเปลี
ั้
่ยน
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่า ซึง่ ประสบความสาเร็ จในระดับห้ องปฏิบตั ิการและอยูร่ ะหว่างการพัฒนากระบวนการต้ นแบบต่อไป
 เท น ล ที เกี
ี วข้ งกบ ุรกิจปิ ตรเลี ม ได้ แก่ โครงการพัฒนาหุน่ ยนต์ตรวจสอบท่อส่งปิ โตรเลียมใต้ ทะเล ซึง่ อยูร่ ะหว่างการ
ทดสอบอุปกรณ์ ต้นแบบ และโครงการหุ่ นยนต์ซ่อมแซมท่อใต้ ทะเล ซึ่ง ปั จจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรมของหุ่นยนต์
ต้ นแบบ
ด้ านสง ม ปตท.สผ. มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นการพัฒนา 4 ด้ าน ได้ แก่
สิ่งแวดล้ อม ความต้ องการพื ้นฐาน การศึกษา และวัฒนธรรม กิจกรรมที่สาคัญในไตรมาสนี ้ อาทิ การขยายเครื อข่ายกลุม่ อนุรักษ์ ทรัพยากรทาง
ทะเลในจังหวัดสงขลา การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของสิง่ มีชีวิตและการใช้ ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้เรื อหลวงปราบและเรื อหลวงสัตกูด และการ
จัดกิจกรรมซ่อมทุ่นจอดเรื อ จังหวัดสุราษฏร์ ธานี การอบรมช่างเชื่อมโลหะ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพยันคิน (Yankin Skill Training Center) ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในเมียนมาร์
ด้ าน วามปล ดภ มน ง า ีว นาม ล สิง วดล้ ม ปตท.สผ. มีระบบการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้ อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมุง่ เน้ นให้
เกิดความสูญเสียน้ อยที่สดุ ในไตรมาส 3 ปี 2561 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มกี ารบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.10 และ
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
(TRIR) เท่ากับ 0.82 ซึ่งทัง้ LTIF และ TRIR อยู่ในระดับเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของสมาคมผู้ผลิต
น ้ามันและก๊ าซนานาชาติ (IOGP) อีกทัง้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้
้ าลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก
จากกิ จกรรมดาเนินงานของบริ ษัทให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ฐาน 2555 ณ สิ ้นไตรมาส 3 ของปี 2561
ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2555
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561

นว น้ มภาพรวม ุรกิจใน นา ต
ราคาน้ามันดิบ
สาหรับในไตรมาส 4 ของปี 2561 แนวโน้ มราคาเฉลี่ยน ้ามันดิบดูไบยังมีความผันผวนสูง โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 75-90 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์ เรล โดยมีปัจจัยบวกด้ านอุปทานที่ลดลงจากการที่สหรั ฐฯ ดาเนินนโยบายคว่าบาตรอิหร่ านทางด้ านนิวเคลียร์ และคว่าบาตร
เวเนซุเอลาทางด้ านการเงิน ส่งผลให้ เวเนซูเอลาขาดแหล่งเงินทุนในการซ่อมแซมท่าเรื อการส่งออกน ้ามันดิบ รวมไปถึง การผลิตน ้ามันดิบในสหรัฐฯ
ที่ชะลอตัวเนื่องจากข้ อจากัดด้ านท่อขนส่งน ้ามันดิบ อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามันยังคงมีความผันผวนจากการผลิตของกลุ่มโอเปก (OPEC) เช่น
ซาอุดิอาระเบีย อิรักและลิเบีย และกลุ่มประเทศนอกโอเปก (Non-OPEC) อย่างรัสเซียที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น อุปสงค์ จากสภาพเศรษฐกิ จในหลาย
ประเทศที่มีแนวโน้ มชะลอตัว อีกทัง้ ประเด็นเรื่ องสงครามการค้ าระหว่างจีนสหรัฐฯ ที่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ อาจส่งผลต่อความเชื่อมัน่
ของตลาดและกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก
ในส่วนของปั จจัยสาคัญที่ต้องจับตามองอื่น ๆ ที่มีผลต่อทิศทางราคาน ้ามันดิบ อาทิ การตอบรับจากนานาประเทศต่อ การคว่าบาตร
อิหร่ านโดยสหรัฐฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ ในต้ นเดือนพฤศจิกายนนี ้ รวมถึงการประชุมโอเปกที่ในเดือนธันวาคมนี ้ เพื่อหารื อถึงความร่ วมมือในการลด
กาลังการผลิตระหว่างกลุม่ ผู้ผลิตในอนาคต

สถานการณ์ LNG
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกจะยังคงอยูใ่ นสภาวะล้ นตลาด โดยคาดว่าจะมีกาลังการผลิต เพิม่ เติม
จากโครงการ LNG ในออสเตรเลียและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลีย่ ของ LNG คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ ้นตามความต้ องการใช้ LNG ที่เพิ่มขึ ้น โดย
หลักจากช่วงฤดูหนาวในจีน และสอดคล้ องกับทิศทางราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นในไตรมาส 4 ทังนี
้ ้ ราคา Asian Spot LNG
สาหรับปี 2561 ตลาดคาดว่าจะอยู่ในช่วงราคาเฉลี่ยที่ 7.6 – 10.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู (ข้ อมูลจาก Energy Aspect, FGE และ Wood
Mackenzie)
อย่างไรก็ตาม ราคา LNG ในตลาดโลกอาจมีความผันผวนขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ต้องจับตามอง อาทิ ปั จจัยสนับสนุนจากการผลิต LNG
ที่ไม่เป็ นไปตามแผนและความต้ องการ LNG ที่เพิ่มขึ ้นกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย รวมไปถึงนโยบายทางพลังงานของประเทศ
ต่าง ๆ ในขณะที่ปัจจัยกดดันราคา เช่น ปริ มาณการผลิต LNG ที่เพิ่มขึ ้นจากโครงการใหม่ แต่ทงนี
ั ้ ้ ได้ มีการคาดการณ์วา่ สภาวะ LNG ล้ นตลาดจะ
เริ่ มกลับเข้ าสูส่ มดุลหลังจากปี 2565

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 โดยหลักมาจากการเติบโตในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่
ปรับตามเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ ตัว ถึงแม้ การขยายตัวของรายได้ ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังไม่ชัดเจน แต่ด้วยแผนการลงทุนของภาครัฐใน
โครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภคต่าง ๆ เงินเฟ้อที่ยงั คงอยู่ในระดับต่า ประกอบกับความชัดเจนของการเลือกตังยั
้ งสนับสนุน ให้ เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2562
สาหรับอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทเมือ่ เทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 มีแนวโน้ มผันผวนและเคลือ่ นไหวไปทางแข็งค่า โดยปั จจัย
ภายนอกที่สาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดความผันผวน ได้ แก่ สงครามการค้ าของชาติมหาอานาจที่อาจส่งผลต่อการส่งออกของไทย การเคลื่อนไหวตาม
ค่าเงินสกุลหลักในภูมิภาค และการเคลือ่ นย้ ายเงินทุน รวมถึงปั จจัยภายในที่ต้องจับตามอง ได้ แก่ การเมืองภายในประเทศ และการปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงปลายปี เพื่อคงส่วนต่างที่เหมาะสมกับอัตราดอกเบี ้ยสหรัฐฯ
ทังนี
้ ้ ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้ รับผลกระทบส่วนใหญ่ในรู ปของภาษี เงินได้ จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิด
จากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ ในการยื่นภาษี กบั สกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญชี โดยส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสดในการดาเนินงาน
สาหรับอัตราดอกเบี ้ยที่มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้นนัน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทเนื่องจากหุ้นกู้ของบริ ษัทปั จจุบนั เป็ นอัตราดอกเบี ้ย
คงที่ทงหมด
ั้
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2561
แนวโน้ มผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. สาหรั บปี 2561

ผลการดาเนินงานของบริ ษัทขึ ้นอยูก่ บั 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปริ มาณการขาย ราคาขายและต้ นทุน โดยบริ ษัทได้ ติดตามและปรับเปลีย่ น
แนวโน้ มผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 ให้ สอดคล้ องกับแผนการดาเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรุ ปประมาณ
การทังปี
้ 2561 เป็ นดังนี ้
ปริมาณการขา
พันบาร์
เรลเทียบเท่า
ปี 2561
น ้ามันดิบต่อวัน

รา ากา รรม าติ

พันบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน

ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู

~31

พันบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน

*บนสมมติฐานราคาน ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทังปี
้

ปี 2561*

ต้ นทุน

EBITDA Margin

ปี 2561

ปี 2561

~31

~.

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ

70-75%

ของรายได้ จากการขาย

2561 ที่ 72 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล

ปริมาณการขา
ปตท.สผ. พยายามรักษาระดับการผลิตของแต่ละโครงการและด้ วยปริ มาณการขายที่สงู ขึ ้นตามสัดส่วนของโครงการบงกชที่เพิ่มขึ ้น
บริ ษัทคาดว่าปริ มาณการขายเฉลีย่ ของทังปี
้ 2561 จะรักษาระดับประมาณ 310,000 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
รา าขา :



ราคาน ้ามันดิบของบริ ษัทจะผันแปรตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก
ราคาก๊ าซธรรมชาติซงึ่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทนัน้ มีโครงสร้ างราคาส่วนหนึง่ ผูกกับราคาน ้ามันย้ อนหลังประมาณ 6-12 เดือน
บริ ษัทคาดว่าราคาก๊ าซธรรมชาติเฉลีย่ ของทังปี
้ 2561 จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 6.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู เป็ นผลจากการปรับตัวของ
ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก (บนสมมติฐานราคาน ้ามันดิบดูไบเฉลีย่ ทังปี
้ 2561 ที่ 72 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล)

ต้ นทุน
ปตท.สผ. คาดว่าต้ นทุนต่อหน่วยสาหรับทังปี
้ 2561 อยูท่ ปี่ ระมาณ 31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ
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