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บทสรุ ปผู้บริหาร
ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้ ม่งุ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่ คง ตามแผนกลยุทธ์ ที่เน้ นการลงทุนในพื ้นที่
ยุทธศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ (Coming-Home Strategy) ซึ่งรวมพื ้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นหลัก โดยเห็นได้
จากความสาเร็ จในการชนะประมูลสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของแหล่ งบงกชและเอราวัณซึ่งจะช่วยเพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียมอย่างมี
สาระสาคัญ รวมถึงการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มเติมร้ อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ปรับแผนการลงทุนในพื ้นที่ที่ไม่ใช่
ยุทธศาสตร์ โดยได้ ขายสัดส่วนการลงทุนในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ที่ผลิตมานานและมีต้นทุนการผลิตที่สงู สาหรับการเติบโตใน
ระยะยาว ปตท.สผ.ได้ เร่งการพัฒนาโครงการที่รอการตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ าย (FID) โดยหลักได้ แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน ซึง่ ใน
ส่วนของการเจรจาและสรุปสัญญาซื ้อขายระยะยาวกับผู้ซื ้อรายต่างๆ มีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างมาก คาดว่าจะสามารถ FID ภายในครึ่งแรกของปี
2562 ในส่วนของกิจกรรมสารวจ บริ ษัทได้ กาหนดแผนงานเพื่อเร่ งดาเนินกิจกรรมสารวจในสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา (เมียนมา) และ
มาเลเซี ย ซึ่ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณสารองปิ โตรเลีย มให้ กับ บริ ษั ท ในระยะยาว นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยัง มองหาโอกาสการลงทุน (Merger &
Acquisition)ในพืน้ ที่ยุทธศาสตร์ ที่มีความเชี่ ยวชาญในภูมิภาค และพืน้ ที่อื่นที่มีศักยภาพสูง ร่ วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ ยวชาญ (Strategic
Alliance) อาทิ ภูมิภาคตะวันออกกลาง
เพื่อปรับตัวและรับมือกับความท้ าทายทางธุรกิจ ปตท.สผ. เชื่อว่าการสร้ างความร่ วมมือ (collaboration) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่ วม
สร้ างคุณค่าและสานประโยชน์ ร่วมกัน มีความสาคัญกว่าการแข่งขัน (competition) จึงเป็ นที่มาของวิสยั ทัศน์ใหม่ของ ปตท.สผ. ในการเป็ น
“Energy Partner of Choice” ซึ่งไม่ได้ มีนยั ยะเพียงในเชิงธุรกิจแต่ยงั รวมถึงการสร้ างคุณค่าร่ วมให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย อีกทังในปี
้ ที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ ปรับตัวในเรื่ องโครงสร้ างองค์กร กระบวนการ และบุคลากร เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ ้นในทุกระดับ พร้ อมทังน
้ า
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เช่น ปั ญญาประดิษฐ์ และหุน่ ยนต์ (AI and robotics) เข้ ามาปรับใช้ ในธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม รวมถึงการมองหาโอกาส
ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศกั ยภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงในอนาคต
สาหรับผลประกอบการในปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1,120 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตัวสูงขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 89
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า โดยหลักจากกาไรจากการดาเนินงานปกติที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,215 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากปี ก่อนหน้ าที่ 836 ล้ านดอลลาร์
สรอ. เป็ นผลจากปริ มาณการขายปิ โตรเลียม และราคาขายเผลิตภัณฑ์เฉลีย่ ของบริ ษัททีเ่ พิ่มขึ ้น ตามราคาน ้ามันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ต้ นทุน
ต่อหน่วยในปี 2561 มีการปรับเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ระดับ 31.7 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ จากค่าภาคหลวงที่สงู ขึ ้นตามราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เฉลีย่ และค่าเสือ่ มราคาที่ปรับตัวขึ ้นจากการซื ้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีโครงสร้ างทางการเงินที่แข็งแกร่ง
พร้ อมรับโอกาสการลงทุนต่าง ๆ สะท้ อนผ่านความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่ 3,276 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และมีระดับ
อัตรากาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา (EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 73 สาหรับสถานะการเงินของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์
รวม 19,571 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็ นส่วนของเงินสดและเงินลงทุนระยะสันรวมทั
้
งสิ
้ ้น 4,001 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีหนี ้สินรวมทัง้ สิ ้น
7,551 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ นส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย 1,946 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,020 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
2561

(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

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

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

5,459
5,203
3,860
1,120
0.27
1,215
(95)

ผลการดาเนินงาน

2560

4,523
4,281
3,063
594
0.13
836
(242)

%
เพิ่ม(ลด)
YTD

21
22
26
89
>100
45
61

โครงการที่สาคัญ

ไตรมาส 3
2561

1,398
1,338
992
315
0.07
292
23

ไตรมาส 4
2561

1,557
1,411
1,024
269
0.07
283
(14)

กลยุทธ์การบริ หาร

ไตรมาส 4
2560

1,271
1,202
825
289
0.07
240
49

%
เพิ่ม(ลด)
QoQ

11
5
3
(15)
0
(3)
>(100)

แนวโน้ มธุรกิจ

%
เพิ่ม(ลด)
YoY

23
17
24
(7)
0
18
>(100)
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ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2561
ราคาน้ามันดิบ
ราคาน ้ามันดิบเป็ นหนึง่ ในปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยในปี 2561 ราคาเฉลีย่ น ้ามันดิบดูไบอยูท่ ี่ 69.65
ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล (ข้ อมูลจาก Platts) ซึง่ ปรับตัวสูงขึ ้นจากราคาเฉลีย่ ปี 2560 ที่ 53.14 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล ทังนี
้ ้ราคาน ้ามันดิบมีความ
ผันผวนสูง โดยในครึ่ งปี แรกมีการปรับตัวสูงขึ ้นเป็ นผลจากความร่ วมมือที่ผ้ ผู ลิตน ้ามันดิบกลุม่ โอเปก (OPEC) และนอกโอเปก (Non-OPEC) ใน
การลดกาลังการผลิตนา้ มันดิบได้ มากกว่าที่คาดการณ์ เป็ นผลให้ ปริ มาณสารองนา้ มันดิบโลกที่เคยอยู่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยปริ มาณสารอง
น ้ามันดิบโลก 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2556 - 2560) ปรับตัวลดลงมาสูร่ ะดับใกล้ เคียงค่าเฉลีย่ ดังกล่าว นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยบวกจากความกังวลในเรื่ อง
อุปทานตึงตัวจากความขัดแย้ งทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตนา้ มันดิบ อาทิ การคว่าบาตรด้ านนิวเคลียร์ ต่อ อิห ร่ านและเวเนซุเอลาโดย
สหรัฐอเมริ กา ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ดแู ข็งแกร่ งขึ ้น ทาให้ ตลาดคาดการณ์ว่าความต้ องการใช้ น ้ามันดิบจะยังคงเติบโตได้ ดีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ซึง่ มาตรการคว่าบาตรอิหร่ านใกล้ จะมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ ราคาน ้ามันดิบดูไบปรับตัวสูงขึ ้น
อย่างรวดเร็ วและปิ ดสูงสุดของปี ที่ 84.40 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังจากนันจนถึ
้
งปลายปี ราคาน ้ามันดิบปรับตัวลงอย่าง
รวดเร็ ว เนื่องจากความกังวลต่ออุปสงค์ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยกดดัน จากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน
ปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ (emerging countries ) เช่น ตุรกี อาร์ เจนตินา และอินโดนีเซีย เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันอุปทานน ้ามันดิบ
กลับมาล้ นตลาดอีกครัง้ จากการที่สหรัฐอเมริ กาผ่อนปรนมาตรการคว่าบาตรทางนิวเคลียร์ ต่ออิหร่ าน การเพิ่มกาลังการผลิตของผู้ผลิตน ้ามันดิบ
กลุม่ โอเปกและนอกโอเปก เช่น ซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย รวมถึงการผลิตน ้ามันดิบจาก shale oil ของสหรัฐอเมริ กาที่สงู ขึ ้นกว่าที่ผา่ นมา ส่งผลให้
ราคาน ้ามันดิบดูไบปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ วและปิ ดสิ ้นปี ที่ 52.84 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล ซึง่ ลดลงกว่าร้ อยละ 37 ภายในช่วงไตรมาสสุดท้ าย

สถานการณ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)
สถานการณ์ LNG ในปี 2561 ราคา Asian spot LNG เฉลี่ยปรั บตัวสูงขึน้ จากปี ก่อนหน้ ามาอยู่ที่ 9.76 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู
เนื่องจากความต้ องการใช้ ที่เพิ่มขึ ้นจากจีนและอินเดีย อีกทังยั
้ งได้ รับแรงสนับสนุนจากราคาน ้ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นสู่ระดับสูง สุดในรอบ 3 ปี
อย่างไรก็ตาม ด้ านอุปทาน LNG ยังคงอยูใ่ นสภาวะล้ นตลาด จากโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น โดยหลักมาจากโครงการ LNG ในประเทศออสเตรเลีย
รัสเซีย และสหรัฐอเมริ กา โดยกาลังการผลิต LNG รวมในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 315 ล้ านตัน ในขณะที่มีความต้ องการใช้ ประมาณ 312 ล้ านตัน

ความต้ องการใช้ พลังงานในประเทศ
ความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศสาหรับ 11 เดือนแรกของ 2561 อยู่ที่ประมาณ 2.15 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้ า (ข้ อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) เป็ นผลจาก
การเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้ พลังงานภายในประเทศเพิ่ม ขึ ้นในส่วนของ น ้ามันสาเร็ จรู ป ถ่านหิน และการนาเข้ า
ไฟฟ้าจากพลังน ้า ขณะที่การใช้ ก๊าซธรรมชาติและลิกไนต์ลดลง โดยพบว่ามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังน ้าเพิ่มขึ ้นจากปริ มาณฝนในปี 2561 ที่มากกว่า
ปกติ ทังนี
้ ้การนาเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยังคงอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรู ปภาษี เงินได้ ที่เกิดจากความแตกต่าง
ของสกุลเงินที่ใช้ ในการยื่นภาษี กบั สกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี สาหรับภาพรวมปี 2561 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สรอ. ยังคงมีความผันผวน โดยปรับตัวแข็งค่าขึ ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้ าและการเงินของ
สหรัฐฯ และภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ ้น ในขณะที่ในไตรมาส 2 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลงเนื่องจากการ
ไหลออกของเงินทุนต่างชาติตามการปรับขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยนโยบายสหรัฐฯอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ในช่วงครึ่ งหลังของปี ตลาดเงินโลกและการ
เคลื่อนย้ ายเงินทุนยังคงมีความผันผวนสูงจากความกังวลต่อประเด็นการค้ า โลก อย่างไรก็ดียงั คงมีปัจจัยภายในประเทศที่ช่วยสนับสนุนให้ คา่ เงิน
บาททรงตัว เช่น การปรับขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และเศรษฐกิจในประเทศที่สง่ สัญญาณบวก โดยค่าเงินบาท ณ สิ ้นปี
2561 ปรับตัวแข็งค่าขึ ้นเล็กน้ อยมาอยู่ที่ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สิ ้นปี ก่อนหน้ าที่ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
เป็ นผลให้ บริ ษัทมีการรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2561
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ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการขายและราคาเฉลี่ย
หน่วย : บาร์ เรลเทียบเท่าน้ามันดิ บต่อวัน
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ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560
สาหรับปริ มาณการขายเฉลี่ยของปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560 พบว่าปริ มาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 305,522 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน (สาหรับปี 2560: 299,206 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน) โดยหลักจากโครงการบงกชซึ่งปริ มาณขายเพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อ
สัดส่วนการลงทุนเพิ่ม แม้ วา่ ผู้ซื ้อรับก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่ลดลง และโครงการคอนแทร็ ค 4 เนื่องจากผู้ซื ้อรับก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะที่ราคาขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นเป็ น 46.66 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับปี 2560: 39.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบ)
ไตรมาส 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561
ในไตรมาส 4 ปี 2561 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 320,905 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
3 ปี 2561 ที่มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 304,940 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการบงกช และโครงการสินภูฮ่อม เนื่องจากผู้ซื ้อ
รับก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น สาหรับราคาขายเฉลีย่ ของไตรมาสนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 47.79 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2561: 47.67 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
ไตรมาส 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการขายเฉลีย่ ของไตรมาส 4 ปี 2561 กับไตรมาส 4 ปี 2560 ที่มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 313,054 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน พบว่าปริ มาณการขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้น โดยหลักจากโครงการบงกชซึง่ ปริ มาณขายเพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ ม แม้ วา่
มีการปิ ดซ่อมบารุงในไตรมาส 4 ปี 2561 ในขณะที่ราคาขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นเป็ น 47.79 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส
4 ปี 2560: 41.74 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
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ผลการดาเนินงานรวม
ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560
สาหรับปี 2561 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 1,120 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 526 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 89 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 594 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 1,215 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และขาดทุน
จากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากการดาเนินงานปกติ สาหรับปี 2561 จานวน 1,215 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 379 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2560 ที่มีกาไร 836 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 922 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ค่าใช้ จ่าย
ภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น 227 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากกาไรปิ โตรเลียมที่เพิ่มขึ ้นตามรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่าย
เพิ่มขึ ้น 198 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากโครงการบงกชที่มีการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม รวมถึงโครงการคอนแทร็ ค 4 และโครงการเอส 1
ที่มีหลุมพัฒนาและแท่นหลุมผลิตเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น 102 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หากพิจารณาเฉพาะขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ สาหรับปี 2561 จานวน 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 147
ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีขาดทุน 242 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากในปี 2560 มีการรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ของโครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์ จานวน 558 ล้ านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม จากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2561 ที่แข็งค่าขึ ้นน้ อย
กว่าปี 2560 จึงทาให้ ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น 272 ล้ านดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้ รับรู้ ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจานวน 19 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในปี 2561 ในขณะที่มีกาไร 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2560 รวมทังมี
้ การขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทา
รา) ทาให้ เกิดขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 58 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561
ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 4 ปี 2561 มีกาไรสุทธิ 269 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 46 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 15 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 315 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 283 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2561 จานวน 283 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ มี ก าไร 292 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. สาเหตุห ลักมาจากค่า ใช้ จ่ายรวมเพิ่ม ขึน้ ส่ว นใหญ่ จากค่าใช้ จ่ายภาษี เงิ น ได้ เพิ่มขึน้
59 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะทีร่ ายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 73 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากราคาขายเฉลีย่ และปริ มาณการขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้น
หากพิ จ ารณาเฉพาะขาดทุน จากรายการที่ ไ ม่ใ ช่ ก ารด าเนิ น งานปกติ ส าหรั บ ไตรมาส 4 ปี 2561 จ านวน 14 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
เปลี่ยนแปลงลดลง 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีกาไร 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่าย
ภาษี เงิ นได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 76 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากค่าเงินบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 ที่อ่อนค่าลง รวมทัง้ ตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของของกลุม่ บริ ษัทในประเทศออสเตรเลีย 54 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
อย่างไรก็ตาม กาไรจากอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพิ่มขึ ้น โดยหลักจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน ้ามันซึ่งเพิ่มขึ ้น 77 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยไตร
มาส 4 ปี 2561 รับรู้กาไรจานวน 68 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2561 รับรู้ขาดทุนจากรายการดังกล่าวจานวน 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 289 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีกาไรลดลง 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อร้ อยละ 7 โดยแบ่งเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2561 จานวน 283 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ที่มีกาไร 240 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 209 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากราคา
ขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้น โดยหลักจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น 108 ล้ านดอลลาร์ สรอ. รวมทังค่
้ าเสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้น
และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น 48 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากโครงการบงกชที่มีการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม
หากพิ จ ารณาเฉพาะขาดทุน จากรายการที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารด าเนิ น งานปกติ ส าหรั บ ไตรมาส 4 ปี 2561 จ านวน 14 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
เปลี่ยนแปลงลดลง 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ที่มีกาไร 49 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นเพิ่มขึ ้น 68 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 อ่อนค่าลง รวมทังตั
้ ดจาหน่าย
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของกลุม่ บริ ษัทในประเทศออสเตรเลีย 54 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ และมีการ
ขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) ทาให้ เกิดขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม กาไรจากอนุพนั ธ์ทางการเงินเพิ่มขึ ้น
โดยหลักจากสัญญาประกันความเสีย่ งราคาน ้ามันซึง่ เพิ่มขึ ้น 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้กาไรจานวน 68 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2560 รับรู้ขาดทุนจากรายการดังกล่าวจานวน 6 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร

แนวโน้ มธุรกิจ

หน้ า l 4

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561
ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่ วนงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2561

(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริ กา
- แอฟริ กา
ท่อขนส่งก๊ าซ
สานักงานใหญ่และอื่นๆ
รวม

2560

954
1,073
(119)
59
(151)
(27)
(0.2)
230
(64)
1,120

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

%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
%
%
เพิ่ม(ลด) 2561
2561
2560 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)
YTD
QoQ
YoY

>100
30
79
48
>(100)
95
93
(3)
>(100)
89

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

229
303
(74)
18
(89)
(5)
2
7
33
269

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

12
14
(21)
29
(48)
71
0
(91)
18
(15)

(8)
15
>(100)
>100
>(100)
(67)
100
(89)
>100
(7)

ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560
สาหรับปี 2561 มีกาไรสุทธิ 1,120 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 526 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 89 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2560 ที่มีกาไร
สุทธิ 594 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นของส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์ อเมริ กา 536 ล้ านดอลลาร์
สรอ.และในประเทศไทย 247 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงในส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 166 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
ส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลีย 105 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สวนงานสารวจ ล ผลิตปิ ตรเลียม
 เขตภูมิศาสตร์ เมริกา
สาหรั บปี 2561 เขตภูมิศาสตร์ อเมริ กา มีขาดทุนสุท ธิ 27 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 536 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 95
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิ 563 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากในปี 2560 มีการรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ของโครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์
 ปร เทศไทย
สาหรับปี 2561 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิ 1,073 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 247 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 30 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 826 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ คา่ ขายที่เพิ่มขึ ้น โดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้น ในขณะทีค่ า่ เสื่อม
ราคาค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่จากโครงการบงกชจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น
 เขตภูมิศาสตร์ สเตรเลีย
สาหรับปี 2561 เขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิ 151 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 105 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ
100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิ 46 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) ทาให้ เกิดขาดทุนจาก
การขายสินทรัพย์ และตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของกลุม่ บริ ษัทในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
สานักงานใหญ ล น
สาหรับปี 2561 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีขาดทุนสุทธิ 64 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่ นแปลงลดลง 166 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
มากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 102 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทในปี 2561 แข็งค่าขึ ้นน้ อย
กว่าปี 2560 ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561
ไตรมาส 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2561 มีกาไรสุทธิ 269 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 46 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 15 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไร
สุ ท ธิ ส าหรั บ ไตรมาส 3 ปี 2561 จ านวน 315 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก จากการเปลี่ ย นแปลงที่ ล ดลงของส่ ว นงานท่ อ ขนส่ ง ก๊ าซ
75 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นในส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย 37 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สวนงานท ขนสงกา
ส่วนงานท่อขนส่งก๊ าซ มีกาไรสุทธิ 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 75 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 91 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี
2561 ที่มีกาไรสุทธิ 82 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊ าซซอติก้า
สวนงานสารวจ ล ผลิตปิ ตรเลียม
 ปร เทศไทย
ในไตรมาส 4 ปี 2561 ประเทศไทย มี ก าไรสุท ธิ 303 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เพิ่ ม ขึน้ 37 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. หรื อ ร้ อยละ 14 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 266 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ คา่ ขายที่เพิ่มขึ ้นโดยหลักจากปริ มาณการขาย
เฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
ไตรมาส 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2561 มีกาไรสุทธิ 269 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4
ปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 289 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงลดลงของส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์
ออสเตรเลีย 81 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และส่วนงานท่อขนส่งก๊ าซ 56 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นในส่วนงานสานักงาน
ใหญ่และอื่น ๆ 57 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สวนงานสารวจ ล ผลิตปิ ตรเลียม
 เขตภูมิศาสตร์ สเตรเลีย
ในไตรมาส 4 ปี 2561 เขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิ 89 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 81 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่า
ร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิ 8 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอ
การตัดบัญชีของกลุม่ บริ ษัทในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
 ปร เทศไทย
ในไตรมาส 4 ปี 2561 ประเทศไทย มี ก าไรสุท ธิ 303 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เพิ่ ม ขึน้ 39 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. หรื อ ร้ อยละ 15 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ที่มีกาไรสุทธิ 264 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ คา่ ขายที่เพิ่มขึ ้นโดยหลักจากราคาขายเฉลีย่ ที่
เพิ่มขึ ้น ในขณะที่คา่ เสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่จากโครงการบงกชจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม ในขณะที่
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
สวนงานท ขนสงกา
ส่วนงานท่อขนส่งก๊ าซ มีกาไรสุทธิ 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 56 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 89 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี
2560 ที่มีกาไรสุทธิ 63 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊ าซซอติก้า
สานักงานใหญ ล น
ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีกาไรสุทธิ 33 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น 57 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิ 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากอนุพนั ธ์ ทางการเงิน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น (ไตร
มาส 4 ปี 2561 รับรู้ กาไร ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2560 รับรู้ ขาดทุน) โดยหลักจากการประกันความเสี่ยงราคาน ้ามัน ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้
เพิ่มขึ ้นและรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจากผลกระทบของค่าเงินบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ออ่ นค่าลง
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561
ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 19,571 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 351 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 19,220 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่ และลูกหนี ้อื่น
มีจานวนลดลง 9 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกบั เงินลงทุนระยะสันลดลงจ
้
านวน
467 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ลกู หนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 393 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น 71 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่ วมทุนภายใต้ บญ
ั ชีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจานวนเพิ่มขึ ้น
360 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยมเพิ่มขึ ้น 245 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจาก
การเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช
หนีสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 7,551 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 152 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 7,703 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
(1)

หนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื ้อธุรกิจ
และส่วนของหนี ้สินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี โดยมีจานวนเพิ่มขึ ้น 885 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
จากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื ้อธุรกิจ เพิ่มขึ ้น 466 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุน เพิ่มใน
โครงการบงกช ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายเพิ่มขึ ้น 272 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น 106 ล้ านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้
ส่วนของหนี ้สินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ ้น 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นผลสุทธิจากการเพิ่มขึ ้น
ของการจัดประเภทหุ้นกู้ที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี กบั การไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิตามกาหนด

(2)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต หุ้นกู้ และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชี โดยมีจานวนลดลง 1,037 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาว 575 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
จากการจัดประเภทหุ้นกู้ที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ไปอยู่ภายใต้ หนี ้สินหมุนเวียนจานวน 404 ล้ านดอลลาร์ สรอ. (หุ้นกู้
13,200 ล้ านบาท)

รงสร้ างเงินทุนบริษัท
โครงสร้ างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วยส่วนทุน 12,020 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และหนี ้สินรวม 7,551 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ซึง่ เป็ นหนี ้สินที่มดี อกเบี ้ย 1,946 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลีย่ ร้ อยละ 5.32 และมีอายุเงินกู้ถวั เฉลีย่ 8.67 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 ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ตามกาหนด 323 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
บทสรุ ปผู้บริ หาร
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561
กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

หลงทีใ ้ ไปข งเงินทุน
3,929

หลงทีมาข งเงินทุน
3,462
รั บเงินจากการขายสินทรัพย์
รั บสุทธิจากกิ จกรรมลงทุนอื่นๆ

133
53

รั บสุทธิจากกิ จกรรมดาเนินงาน
(รวมปรั บปรุ งผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

3,276

1,051

จ่ายซื ้อธุรกิ จ

1,154

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์

1,168

จ่ายสุทธิในกิ จกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปั นผล

556

งวดสิบส งเด น ปี

61

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงิ
้ นลงทุนระยะสันซึ
้ ง่ เป็ นเงินฝากประจา
ธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 4,001 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 467 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึง่ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 4,468 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หลงทีมาข งเงินทุนจานวน 3,462 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดรั บสุท ิจากกิจกรรมดาเนินงาน ซึ่งเป็ นผลสุทธิจากเงิน
สดรับจากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จ่ายและภาษี เงินได้
หลงทีใ ้ ไปข งเงินทุนจานวน 3,929 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดจายสุท ิในการลงทุนเพิมในสินทรัพย์เพื่อการสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในโครงการเอส1 และโครงการซอติก้า รวมทังการเข้
้
าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช
สาหรับเงินสดจายสุท ิในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ รวมทังจ่
้ ายเงินปั นผลสาหรับงวด 6 เดือนหลังของ
ปี 2560 และสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
2561

2560

ไตรมาส 3
2561

ไตรมาส 4
2561

ไตรมาส 4
2560

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ จากการขาย

72.68

70.26

72.55

71.08

67.35

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

9.51

5.18

9.91

9.51

5.18

อัตรากาไรสุทธิ

20.51

13.12

21.71

20.51

13.12

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.16

0.25

0.17

0.16

0.25

อัตราส่วนหนี ้สินต่อ EBITDA

0.63

0.95

0.66

0.63

0.95

อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (ร้ อยละ)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (เท่ า)

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ จากการขาย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินที่ ต่อ EBITDA

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

=
=
=
=
=

อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้ จากการขายรวมรายได้ จากการบริ การค่าผ่านท่อ
กาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้ อนหลัง 12 เดือน
กาไรสุทธิต่อรายได้ รวม ย้ อนหลัง 12 เดือน
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อกาไรย้ อนหลัง 12 เดือนก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561

วาม บหน้ า รงการทีสา ัญ

ปร เทศไทย ล เ เ ียต วัน กเ ียงใต้

ทวีป เมริกา

ทวีป สเตรเลีย

ทวีป ฟริกา

ณ สิ ้นปี 2561 ปตท.สผ. มีโครงการและการดาเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมจานวน 40 โครงการใน 11
ประเทศ มีปริ มาณสารองที่พิสจู น์แล้ ว (Proved Reserves) จานวน 677 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ และปริ มาณสารองที่นา่ จะพบ (Probable
Reserves) จานวน 351 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ โดยมีความคืบหน้ าโครงการที่สาคัญ ดังนี ้

โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศไทยจานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็ น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ทังในอ่
้ าว
ไทยและบนบก ในปี 2561 โครงการในประเทศมีปริ มาณการขายเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 246,457 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 81
ของปริ มาณการขายทัง้ หมด โดยกิ จกรรมที่สาคัญของโครงการผลิตหลัก ได้ แก่ รงการบงก สามารถรั กษาระดับการผลิตได้ ตามแผน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 22.2222 ในช่วงกลางปี ที่ผ่านมา ทาให้ ปัจจุบนั มีสดั ส่วนการร่ วมทุนร้ อยละ 66.6667 และใน
เดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริ ษัท ได้ รับสิทธิ ในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมและเป็ นผู้ดาเนินการในแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณที่กาลังจะ
หมดอายุสมั ปทานในปี 2565-2566 รงการเ ส 1 ได้ ทาการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อ รักษาระดับปริ มาณการผลิต และ หลง ุบล
ภายใต้ รงการ น ทร็ 4 อยู่ระหว่างเตรี ยมการพัฒนา โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2566 ด้ วยกาลังการ
ผลิตของโครงการสาหรับน ้ามันดิบที่ 25,000 บาร์ เรลต่อวันและก๊ าซธรรมชาติที่ 50 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 8,300 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน)

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี จ้ านวน 15 โครงการ ตัง้ อยู่ในสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สาธารณรั ฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ในปี 2561 โครงการในภูมิภาคนี ้มีปริ มาณการขายเฉลี่ยรวมที่ 51,571
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17 ของปริ มาณการขายทังหมด
้
กิจกรรมที่สาคัญของ โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) อาทิ รงการ ติก้า ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเล อ่าวเมาะตะมะ
ของเมียนมา โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมผลิตบนแท่นผลิตเฟส 1C ทังหมด
้
4 แท่น และยังคงมีแผนการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับ
การผลิต ในปี 2561 โครงการมีปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยตามเป้าหมายที่ 298 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,569 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน) รงการเวียดนาม 16-1 ตังอยู
้ น่ อกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเวียดนาม โครงการมีการเริ่ มผลิตจากหลุมผลิตจานวน 2
หลุมและอยู่ระหว่างดาเนินการเจาะหลุมผลิตอีก 1 หลุม เพื่อรักษาระดับการผลิตให้ ได้ ตามเป้าหมาย โครงการมีปริ มาณการขายน ้ามันดิบเฉลี่ย 17,238
บาร์ เรลต่อวันและปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเฉลีย่ 6 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 1,353 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน)
สาหรับ โครงการที่อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ส่วนใหญ่อยู่ในเมียนมาทังบนบกและในทะเล
้
อาทิ รงการเมียน
มา เ ็ม 3 อยู่ระหว่างการรออนุมตั ิแผนพัฒนาโครงการ (Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียนมาที่ทางบริ ษัทได้ ยื่นไปในไตรมาส 4 ปี
2561 รงการเมียนมา MD-7 อยู่ระหว่างเตรี ยมแผนการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมในปี 2562 รงการเมียนมา เ ็ม 11 อยู่ระหว่าง
การเตรี ยมแผนการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมในปี 2562 รวมทังหาผู
้ ้ ร่วมทุนเพื่อบริ หารความเสีย่ งของโครงการ รงการเมียนมา เ ็ม
จี ี 3 ได้ เริ่ มเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมในเดือนธันวาคมและอยู่ระหว่างการเตรี ยมการเจาะหลุมสารวจจานวน 3 หลุมในปี 2562 สาหรับ
มาเลเซีย รงการ าราวักเ สเ 410 บี อยูร่ ะหว่างการประมวลผลข้ อมูลด้ านธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิ โตรเลียม เพื่อเตรี ยมแผนการเจาะ
หลุมสารวจจานวน 1 หลุมในปี 2562 รงการ าราวักเ สเ 417 อยูร่ ะหว่างการศึกษาด้ านธรณีวิทยาและศักยภาพปิ โตรเลียม รงการ ารา
วักเ สเ 438 อยู่ระหว่างการเตรี ยมแผนการเจาะหลุมสารวจจานวน 2 หลุมในปี 2562 รงการเวียดนาม บี ล 48/95 ล รงการ
เวียดนาม 52/97 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลของเวียดนาม โครงการได้ รับการอนุมตั ิแผนพัฒนาโครงการ (Field Development Plan) เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรั บการตัดสินใจลงทุนขัน้ สุดท้ าย (Final Investment Decision หรื อ FID)
ต่อไป ทังนี
้ ้ คาดว่าจะเริ่ มผลิตปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ ในปลายปี 2565 ด้ วยกาลังการผลิตที่จะค่อย ๆ เพิ่มไปสูร่ ะดับ 490 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 5 โครงการ ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศแคนาดา (แคนาดา) สหพันธ์ สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) และ
สหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) โดยโครงการทังหมดเป็
้
น โครงการที่อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase)
รงการมาเรี ยนา ยล์ นด์ ตังอยู
้ ่ในแคว้ นอัลเบอร์ ต้าของแคนาดา โครงการได้ รับอนุมตั ิการพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1
จากรัฐบาลอัลเบอร์ ต้าในเดือนพฤษภาคม 2561 และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริ หารจัดการโครงการที่เหมาะสม
โครงการร่ วมทุนในบราซิลจานวน 2 โครงการ ได้ แก่ รงการบาราริ นเนียส์ เ พี 1 ตังอยู
้ ่บริ เวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่ งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล และ รงการบรา ิล บีเ ็ม ีเ ส 23 ตังอยู
้ ่บริ เวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่ งทางตะวันออกของบราซิล
ปั จจุบนั ทังสองโครงการอยู
้
ร่ ะหว่างการศึกษาด้ านธรณีวิทยาและศักยภาพของปิ โตรเลียม
โครงการร่วมทุนในเม็กซิโกจานวน 2 โครงการ ได้ แก่ รงการเม็ก ิ ก ปลง 12 (2.4) ตังอยู
้ บ่ ริ เวณแอ่ง Mexican Ridges ทางตะวันตก
ของอ่าวเม็กซิโก และ รงการเม็ก ิ ก ปลง 29 (2.4) ตังอยู
้ บ่ ริ เวณแอ่ง Campeche ทางใต้ ของอ่าวเม็กซิโก โดยทังสองแหล่
้
งนี ้ได้ ยื่นแผนสารวจ
ต่อ National Hydrocarbons Commission ของเม็กซิโกในไตรมาส 4 ปี 2561 โดยคาดว่าจะได้ รับอนุมตั ิภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

โครงการในทวีปออสเตรเลีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตังอยู
้ ่ในเครื อรัฐ ออสเตรเลีย ประกอบด้ วย 8
แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่ งที่ดาเนิ นการผลิตแล้ ว (Production Phase)
หลงม นทารา โครงการมีปริ มาณการขายเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่
5,368 บาร์ เรลต่อวัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการขายสัดส่วนการลงทุนทังหมดในแหล่
้
งมอนทาราให้ กบั บริ ษัท JadeStone Energy แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 28
กันยายน 2561 และอยู่ในระหว่างการส่งต่อการดาเนินการ (Operatorship Transfer) ให้ กับผู้ซื ้อ ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจาก
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) โดยคาดว่าจะได้ รับอนุมตั ิภายในปี 2562
สาหรั บ หล ง Cash Maple ที่ อ ยู่ใ นระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) ได้ เ สร็ จ สิน้ การศึกษาวิศวกรรมเบื อ้ งต้ น (Pre-FEED
Study) และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม และสาหรับ ปลงสารวจ AC/P54 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเตรี ยมการ
เจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

โครงการในแอฟริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 3 โครงการ ตังอยู
้ ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรี ย (แอลจีเรี ย) และสาธารณรัฐ
โมซัมบิก (โมซัมบิก)
รงการ ลจีเรีย 433 เ ล 416 บี ซึง่ เป็ น โครงการทีด่ าเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ตังอยู
้ บ่ นบกทางทิศตะวันออกของ
แอลจีเรี ย ในปี 2561 โครงการมีปริ มาณการผลิตเฉลีย่ 17,350 บาร์ เรลต่อวัน
รงการ ลจีเรี ย ฮาสสิ เบ ร์ ราเ ตังอยู
้ ่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรี ย โครงการได้ รับอนุมตั ิแผนพัฒนาจากรัฐบาล
แอลจีเรี ยเมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยแผนการพัฒนาโครงการจะแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกมีกาลังการผลิต 10,000-13,000 บาร์ เรลต่อวัน ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถเริ่ มผลิตในปี 2563 และในปี 2567 จะสามารถเริ่ มผลิตระยะที่ 2 โดยจะเพิ่มปริ มาณการผลิตเป็ น 50,000-60,000 บาร์ เรลต่อวัน
รงการ ม ัมบิก รวูมา ฟ ร์ เรีย วัน เป็ นโครงการก๊ าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ ซึง่ อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration
Phase) ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของโมซัมบิก มีความคืบหน้ าที่สาคัญในปี 2561 ได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิแผนพัฒนาของแหล่งก๊ าซธรรมชาติ GolfinhoAtum (Plan of Development หรื อ POD) จากคณะรัฐมนตรี โมซัมบิก (Council of Ministers) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 และการเจรจาสัญญา
ค่าก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Plant) และการคัดเลือกผู้รับเหมาสาหรับงานติดตังอุ
้ ปกรณ์นอกชายฝั่ งทะเล
(Offshore Installation) นอกจากนี ้ โครงการอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการลงนามในสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG Sale and Purchase
Agreement) ระยะยาวกับผู้ซื ้อรายต่าง ๆ รวมทังเจรจาสั
้
ญญาเงินกู้ในรู ปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ลงทุนขันสุ
้ ดท้ าย (FID) ในครึ่งแรกของปี 2562 โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2567 ด้ วยกาลังการผลิต 12 ล้ านตันต่อปี
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561

กลยุท ์ การบริหารจัดการ
การบริหารการลงทุน
ในปี 2561 ปตท.สผ. ยังคงดาเนินแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง 3R ซึง่ ประกอบไปด้ วย RESET REFOCUS และ RENEW อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และรองรับความท้ าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต
(1) RESET กลยุท ์ ในการเพิมปริมาณการผลิตกา รรม าติจาก รงการหลัก ล รักษาขีด วามสามารถในการ ขงขัน
 เน้ นการผลิตและจาหน่ายก๊ าซธรรมชาติจากโครงการหลักให้ มากกว่าในระดับปั จจุบนั
 ควบคุมต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้
 เพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียมผ่านการเร่ งพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจพัฒนาขันสุ
้ ดท้ าย ( FID) เช่นโครงการ
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน โครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการ
เวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ ค 4 (แหล่งอุบล)
 พิจารณาลดสัดส่วนการลงทุนในโครงการที่ไม่ใช่โครงการหลักของบริ ษัท (non-core assets)
(2) REFOCUS กลยุท ์ ในการขยาย ุรกิจ ดยมุงเน้ นในพนทียุท ศาสตร์ ทมีี วาม านาญ
 กลยุท ์ Coming-home: มุ่งเน้ นขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ เป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์
หลัก ซึ่งเห็นได้ จากความสาเร็ จในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกช และการชนะการประมูลสิทธิสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมโครงการบงกชและเอราวัณ ของ ปตท.สผ. เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่ านมา สาหรับโครงการบงกชซึ่ง ปตท.สผ. เป็ น
ผู้ดาเนินการปั จจุบนั นัน้ บริ ษัท สามารถวางแผนและดาเนิน การลงทุนเพื่อให้ เกิ ดความต่อเนื่องด้ านการผลิต โดยในส่วน
โครงการเอราวัณซึ่งบริ ษัทไม่ได้ เป็ นผู้ดาเนินการ บริ ษัทได้ เตรี ยมแผนงานไว้ อย่างชัดเจน ทังในส่
้ วนของแผนการลงทุน การ
เจรจาข้ อตกลงเข้ าพื ้นที่ การเจรจาว่าจ้ างพนักงานและการส่งมอบงาน และการเข้ าไปประเมินสภาพอุปกรณ์และโครงสร้ างสิ่ง
ติดตังที
้ ่จะรับโอนมา (ผู้รับสัมปทานปั จจุบนั มีหน้ าที่รือ้ ถอนสิง่ ติดตังที
้ ่เหลือที่ไม่ได้ โอนตามกฎกระทรวง) นอกจากนี ้ ปตท.สผ.
ยังมีแผนเร่งกิจกรรมในโครงการสารวจในเมียนมาและมาเลเซียเพื่อเพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียม รวมถึงการมองหาโอกาสต่อ
ยอดทางธุรกิจที่บริ ษัทมีความเชี่ยวชาญ เช่น gas value chain โดยขยายการลงทุนในพื ้นที่ที่มีตลาดรองรับในการขายปิ โตรเลียม
ในเมียนมาในรูปแบบของ Gas-to-Power
 กลยุ ท ์ Strategic Alliance: มองหาโอกาสการลงทุน ในพื น้ ที่ อื่ น ๆ ที่ มี ศัก ยภาพร่ ว มกับ ผู้ร่ ว มทุน ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
(Strategic Alliance) โดยเน้ นภูมิภาคตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่มีต้นทุนในการดาเนินการที่ต่า
(3) RENEW กลยุท ์ ในการสร้ าง วามยังยน ดยการเพิมศักยภาพทางเท น ลยี ล การม งหา กาสทาง ุรกิจ น
โดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถด้ านงานวิจยั พัฒนาขององค์กรที่สง่ เสริ มธุรกิจปั จจุบนั
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับด้ านพลังงาน อีกทังยั
้ งได้ มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างองค์กรและกระบวนการทางานให้ เกิดความคล่องตัวและ
มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นในทุกระดับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการเติบโตของบริ ษัทในอนาคต ซึ่งโครงสร้ างองค์กรใหม่เริ่ มมีผลตังแต่
้ ปี
2562 เป็ นต้ นไป

การบริหารจัดการเงินทุน

ปตท.สผ. ให้ ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการทางการเงิน โดยมุง่ เน้ นการสร้ างวินยั ทางการเงินและรักษาโครงสร้ างทาง
การเงิ นที่แข็งแกร่ ง โดย ณ สิ ้น ปี 2561 บริ ษัทมีสถานะทางการเงินที่ แข็งแกร่ งด้ วยเงินสดในมือประมาณ 4.0 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. และมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.16 เท่า ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการเงินของบริ ษัท และมีสภาพคล่องพร้ อมรองรับแผนการลงทุนเพื่อ
รักษาระดับการผลิตให้ เป็ นไปตามแผนงาน รวมถึงรองรับค่าใช้ จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ การเจาะสารวจตามแผนการลงทุน และการเข้ า
ซื ้อกิจการที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ในปี 2561 บริ ษัทได้ มีการทดสอบระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ (cross-border payment) บนเทคโนโลยี Blockchain
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนเงินระหว่างประเทศของ ปตท.สผ. กับคูค่ ้ าและผู้ให้ บริ การต่าง ๆ ให้ มีความรวดเร็ วและลดต้ นทุนในการดาเนิ นงาน

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุท ์ การบริ หาร

แนวโน้ มธุรกิจ

หน้ า l 11

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561
การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามแนวปฏิบตั ิที่เป็ นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้ รับ
คัดเลือกให้ เป็ นสมาชิกในกลุม่ ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ หรื อ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ระดับโลกในกลุม่ ธุรกิจน ้ามันและก๊ าซ ประเภท
ธุรกิจขันต้
้ นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 และได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสมาชิกของดัชนี
FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index ประจาปี 2561 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 รวมถึงการเป็ นหนึ่งในบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยูใ่ นรายชื่อหุ้นยัง่ ยืน (Thailand Sustainability Investment) และยังเป็ นปี แรกที่ได้ รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียน
ด้ านความยัง่ ยืนประจาปี 2561 (SET Sustainability Awards 2018) ประเภทดีเด่น อีกด้ วย
ความสาเร็ จดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของ ปตท.สผ. ในฐานะ “องค์กรแห่งความยัง่ ยืน” ได้ เป็ นอย่างดี โดยมีการดาเนินงานที่
สาคัญในปี 2561 ซึง่ ครอบคลุมทังด้
้ านธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม ดังต่อไปนี ้
ด้ าน ุ รกิจ ปตท.สผ. ส่งเสริ มการวิจยั พัฒนา ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และสร้ างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีประมาณร้ อยละ 3 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ทังนี
้ ้ ในปี 2561
มีความคืบหน้ าของโครงการในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
 เท น ลยีเพ เพิมปร สิท ิภาพในการผลิตปิ ตรเลียม ได้ แก่ โครงการใช้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการติดตามการเคลือ่ นที่ของ
น ้าที่อดั สูช่ นกั
ั ้ กเก็บปิ โตรเลียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการแปลผลข้ อมูลที่ได้ รับจากการสารวจด้ วย
คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า โครงการพัฒ นาปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ การท านายการเกิ ด ความเสี ย หายของเครื่ อ งจัก รที่ ส าคัญ ใน
กระบวนการผลิต ซึง่ ได้ พฒ
ั นาในระดับต้ นแบบแล้ วเสร็ จและจะนาไปขยายผลใช้ งานในเครื่ องจักรอื่นๆเพิ่มเติมในปี 2562
 เท น ลยีทีเป็ นมิตรกับสิง วดล้ ม ได้ แก่ โครงการลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่ชัน้ บรรยากาศโดยการ
เปลี่ยนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าโดยประสบความสาเร็ จในระดับห้ องปฏิบตั ิการและอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการต้ นแบบ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสภาพท่อส่งปิ โตรเลียมใต้ ทะเลสาหรับกระบวนการรื อ้ ถอนตามมาตรฐานสากลที่ไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ได้ พฒ
ั นาและทดสอบในระดับต้ นแบบแล้ วเสร็ จโดยมีแผนการนาไปทดสอบใช้ งานจริ งในปี 2562
 เท น ลยีทีเกียวข้ งกับ ุรกิจปิ ตรเลียม ได้ แก่ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบท่อส่งปิ โตรเลียมใต้ ทะเลแบบอัตโนมัติ ซึ่ง
ได้ พฒ
ั นาและทดสอบในระดับต้ นแบบแล้ วเสร็ จ และจะนาไปทดสอบใช้ งานจริ งในปี 2562
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ รับรางวัล The Asset Best Initiative in Innovation Award 2018 จาก The Asset Magazine โดยเป็ นรางวัลที่
ได้ รับจากแนวคิดริ เริ่ มในการพัฒนาระบบวางแผนการผลิตปิ โตรเลียมเพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด และได้ มีการยื่นขอจดสิทธิบตั รการประดิษ ฐ์
กว่า 13 ฉบับ ซึง่ นับเป็ นความสาเร็ จที่เกิดจากความมุง่ มัน่ และการสนับสนุนในด้ านการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีของบริ ษัทฯ
ด้ านสัง ม ปตท.สผ. มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้ นการพัฒนา 4 ด้ านหลัก ได้ แก่ ความ
ต้ องการพื ้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้ อม รวมทั ้งวัฒนธรรมและกีฬา โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ เน้ นให้ ความสาคัญด้ านความต้ องการพื ้นฐาน และ
ได้ ต่อยอดความสาเร็ จของการดาเนินการโครงการเพื่อสังคมเพื่อให้ ชุมชนได้ รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายศูนย์การเรี ยนรู้ เพาะฟั กลูก
ปูไปยัง พื ้นที่อื่น ในจังหวัดสงขลา 1 แห่ง และที่จ งั หวัดปั ตตานี 1 แห่ง รวมทั ้งจัด ตั ้งศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็กอ่อนก่อ นวัยเรี ย น (SIOLA) ในประเทศ
อินโดนีเซียเพิ่มอีก 2 แห่งในเขตสุลาเวสีตะวันตก โดยความสาเร็ จในการดาเนินโครงการเพื่อสังคม ในปี 2561 ของ ปตท.สผ. ได้ สะท้ อนผ่าน
รางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ จานวนทังสิ
้ ้น 10 รางวัล
ด้ าน วามปล ดภัย มัน ง า ีว นามัย ล สิง วดล้ ม ปตท.สผ. มีระบบการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนา
มัย และสิง่ แวดล้ อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมุง่ เน้ น
ให้ เกิดความสูญเสียน้ อยที่สดุ ใน 2561 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.07 และอัตราการ
เกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
(TRIR) เท่ากับ 0.75 ซึ่งทังนี
้ ้ LTIF และ TRIR อยู่ในระดับเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของสมาคมผู้ผลิตน ้ามันและ
ก๊ าซนานาชาติ (IOGP) อีกทัง้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้
้ าลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรม
ดาเนินงานของบริ ษัทให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ฐาน 2555
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นว น้ มภาพรวม ุรกิจใน นา ต
Energy Outlook
ความต้ องการใช้ พลังงานหลักของโลก ปั จจุบนั ยังคงพึง่ พาพลังงานจากเชื ้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) เป็ นหลัก ได้ แก่ น ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ
และถ่านหิน โดยมีสดั ส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล ที่ร้อยละ 81 และคาดการณ์ว่าในอีก 30 ปี ข้างหน้ าจะยังคงมีสดั ส่วนที่ร้อยละ 73 โดยการใช้
พลังงานทางเลือกจะเพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ 22 โดยพลังงานนิวเคลียร์ จะยังคงมีสดั ส่วนที่ร้อยละ 5 (ข้ อมูลจาก IHS) ทัง้ นี ้ ความต้ องการใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติ รวมถึงก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยังมีแนวโน้ มที่สูงขึ ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยหลักมาจากภาคการผลิตไฟฟ้า รวมถึง
นโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้ พลังงานสะอาดอย่างก๊ าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตามความต้ องการใช้
น ้ามันโดยรวมยังคงมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้นแต่ในอัตราที่ลดลง ซึ่งการเพิ่มดังกล่าวมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี (petrochemical
industry) และภาคการขนส่ ง หนัก (heavy-duty transport sector) เป็ นหลัก ในขณะที่ ค วามต้ องการใช้ น า้ มัน จากรถโดยสารส่ว นบุค คล
(passenger car) จะเริ่ มลดลง เนื่องจากผลกระทบของการพัฒนาประสิทธิ ภาพในการใช้ เชื ้อเพลิงในรถโดยสารส่วนบุคคลและการใช้ รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า (electric vehicle) ที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น ในส่วนของความต้ องการใช้ พลังงานทางเลือก (renewable energy) โดยเฉพาะพลังงานจาก
แสงแดดและลม ยัง คงมี แ นวโน้ มสูง ขึน้ ในหลายๆ ประเทศ ด้ ว ยการสนับ สนุน ของภาครั ฐที่ ม ากขึน้ รวมทัง้ การพัฒ นาเทคโนโลยี การผลิ ต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ พลังงานทางเลือกมีต้นทุนที่ต่าลงจากปริ มาณการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่เพิ่ม
มากขึ ้น (economies of scale)
ในส่วนของทิศทางนโยบายทางด้ านพลังงานของประเทศไทย ภาครัฐได้ จดั ทาร่ างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development
Plan, PDP) ฉบับใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่เปลีย่ นแปลงไป โดยคาดว่าเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติจะยังคง
เป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและการใช้ พลังงานทางเลือกจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ในขณะที่การใช้ เชื ้อเพลิงถ่านหินจะมีสดั ส่วนที่ลดลง
สาหรับแนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ข้างต้ น ปตท.สผ.ยังคงให้ ความสาคัญกับธุรกิจก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ซึ่ง
สอดคล้ องกับทิศทางความต้ องการใช้ พลังงานของโลก ซึง่ หลังจาก ปตท.สผ. ชนะการประมูลสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมในการดาเนินการผลิตทังในส่
้ วนของโครงการบงกชและโครงการเอราวัณ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการผลิตก๊ าซธรรมชาติในอ่าว
ไทยเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเร่ งรัดการพัฒนาแหล่งก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่บริ ษัทฯมีสดั ส่วนการลงทุนอยู่ในปั จจุบนั เช่น โครงการโมซัมบิก
โรวูมา ออฟชอร์ แอเรี ย วัน นอกจากนี ้บริ ษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในแหล่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพเพิ่มเติม ทังในรู
้ ปแบบของการร่ วม
ทุนกับ ปตท. ในนามบริ ษัท PTT GL เพื่อแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG ครบวงจรทัว่ โลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและรักษาความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศ
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของรู ปแบบการดาเนินธุรกิจพลังงาน (industry landscape) ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ มีแนวคิดและวาง
กลยุทธ์ การขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยได้ จดั ตังบริ
้ ษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ ส จากัด เน้ นด้ านเทคโนโลยีห่นุ ยนต์และปั ญญาประดิษฐ์
(robotics and AI) เพื่อช่วยในธุรกิจสารวจและผลิต รวมถึงการมองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ธุรกิจหลักของบริ ษัท อาทิ
การลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติครบวงจร (gas value chain) รวมถึงการศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานทางเลือก อาทิ พลังงานจากแสงแดดและ
ลม เพื่ อรั กษาความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตของบริ ษัทในระยะยาว รองรั บความท้ าทายในอุตสาหกรรมพลังงานโลกที่
เปลีย่ นแปลงไปในอนาคต

ราคาน้ามันดิบ
สาหรับแนวโน้ มราคาเฉลี่ยน ้ามันดิบดูไบปี 2562 คาดว่าจะมีความผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 55-65 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล
เนื่องจากอุปสงค์น ้ามันดิบมีแนวโน้ มปรับตัวลดลงจากปี 2561 จากตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่เริ่ มชะลอตัวโดยเฉพาะในประเทศจีน และความไม่
ชัดเจนของข้ อยุติเรื่ องสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนที่ยงั ไม่สามารถตกลงกันได้
ในด้ านอุปทานล้ นตลาดซึง่ เป็ นปั จจัยกดดันราคาน ้ามันดิบ มีสาเหตุหลักจากการผลิตน ้ามันดิบที่เพิ่มขึ ้นของ Shale Oil ในสหรัฐอเมริ กา
ซึ่งขณะนี ้การผลิตบางส่วนยังถูกจากัดด้ วยปั ญหาท่อขนส่งน ้ามันดิบ หากการสร้ างท่อขนส่งใหม่เสร็ จตามแผน อุปทานน ้ามันดิบในสหรัฐอเมริ กา
จะปรับสูงขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว อีกทังก
้ าลังการผลิตน ้ามันดิบจาก รัสเซีย และอิรัก ทีอ่ าจจะไม่ลดลงตามที่ตลาดคาดการณ์ รวมถึงปริ มาณน ้ามันดิบ
ที่มาจากอิหร่านซึง่ ได้ รับการผ่อนปรนมาตรการคว่าบาตรจากสหรัฐอเมริ กา ส่งผลให้ การส่งออกน ้ามันดิบไม่ลดลงเท่าที่ตลาดคาดการณ์
อย่างไรก็ ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนราคานา้ มันดิบในปี 2562 ที่น่าจับตามอง เช่น อุปสงค์ นา้ มันดิบที่คาดว่าจะปรั บตัวเพิ่มขึ ้นหาก
ประเด็นสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนมีแนวโน้ มคลี่คลายหรื อสามารถบรรลุข้อตกลงได้ และอุปทานน ้ามันดิบที่จะลดลงหากมีการ
ยุติมาตรการผ่อนปรนนโยบายคว่าบาตรอิหร่ านทางด้ านนิวเคลียร์ จากสหรัฐอเมริ กา ซึ่งคาดว่าอุปทานน ้ามันดิบจะหายไปถึง 1.2 - 1.8 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวัน รวมถึงนโยบายความร่ วมมือในการลดกาลังการผลิตระหว่างผู้ผลิตน ้ามันดิบกลุม่ โอเปกและนอกโอเปก ซึ่งถ้ าสามารถลดกาลังการ
ผลิตได้ ตามเป้าหมายที่ตกลงในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หรื อมีการพิจารณาความร่ วมมือรอบใหม่เพื่อลดกาลังการผลิตตลอดปี 2562 ก็จะเป็ น
ปั จจัยสนับสนุนที่สามารถผลักดันราคาน ้ามันดิบให้ สงู ขึ ้นได้ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561
สถานการณ์ LNG

สาหรับปี 2562 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกจะยังคงอยู่ในสภาวะล้ นตลาด โดยคาดว่ากาลังการผลิตรวมจากโครงการเดิม
และโครงการใหม่จะเพิ่มขึน้ ประมาณร้ อยละ 12 เป็ น 355 ล้ านตัน ในขณะที่อุปสงค์ จะอยู่ที่ประมาณ 342 ล้ านตัน อีกทัง้ ราคานา้ มันดิบใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้ ราคา LNG ถูกคาดการณ์วา่ จะปรับตัวลดลงจากปี ที่ผ่านมา โดยตลาดคาดว่าราคา Asian Spot LNG เฉลี่ยจะ
อยูใ่ นช่วงระหว่าง 5.89 – 8.45 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู อย่างไรก็ตาม ราคา LNG ในตลาดโลกอาจมีความผันผวนขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยที่ต้อง
จับตามอง อาทิเช่น ปั จจัยกดดันราคาจากปริ มาณการผลิต LNG ที่เพิ่มขึ ้นจากโครงการใหม่ๆ ซึง่ คาดว่าจะมีโครงการใหม่ที่จะ FID เพิ่มมากขึ ้นใน
ปี 2562-2563 ในขณะที่มีปัจจัยสนับสนุนราคา เช่น ความต้ องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึ ้นกว่าคาดการณ์ในตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย การ
ผลิตที่ไม่เป็ นไปตามแผนของโครงการปั จจุบนั รวมถึงนโยบายทางพลังงานของประเทศต่างๆ แต่ทงนี
ั ้ ้ ได้ มีการคาดการณ์ว่าสภาวะล้ นตลาดของ
LNG จะเริ่ มกลับเข้ าสูจ่ ดุ สมดุลหลังจากปี 2565 - 2566

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะมีการขยายตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 4.0 โดยปั จจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศมาจากการใช้ จ่ายของภาคเอกชนทังการบริ
้
โภคและการลงทุนที่มีแนวโน้ มขยายตัว การจ้ างงานที่เพิ่มขึ ้น และการสนับสนุน
จากโครงการลงทุนของภาครัฐ รวมไปถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยงั ปรั บตัวดี อย่างไรก็ตามอัตราแลกเปลี่ ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2562 ยังมีแนวโน้ มผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินและการคลังของประเทศอุตสาหกรรมหลัก เช่น ความไม่
แน่นอนของการเจรจาข้ อตกลง Brexit รวมไปถึงทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเข้ าสูช่ ่วงปลายของการปรับขึ น้ อัตราดอกเบี ้ย
ซึ่งจะส่งผลให้ ค่าเงิน ดอลลาร์ สรอ. อ่อนตัวลงในปี 2562 นี ้ ในขณะเดียวกันยังมีมาตรการกีดกันทางค้ าของสหรัฐฯ รวมถึงความเสี่ยงด้ านภูมิ
รัฐศาสตร์ ที่เป็ นสาเหตุหลักของความผันผวนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้ รับผลกระทบส่วนใหญ่ในรู ปของภาษี เงินได้ จากอัตราแลกเปลีย่ นที่เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เกิดจาก
ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ ในการยื่นภาษี กบั สกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญชี แต่สว่ นใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด สาหรับอัตราดอกเบี ้ยที่มี
แนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้นนัน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทเนื่องจากหุ้นกู้ของบริ ษัทในปั จจุบนั เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่ทงหมด
ั้

ปั จจัยอื่นทีส่ าคัญทีก่ ระทบกับการดาเนินงานของบริษัท
กฎร เบียบใหมเร ง IMO 2020 จากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ที่มีมติให้ จากัด
ปริ มาณซัลเฟอร์ (Sulphur) ในน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในภาคอุตสาหกรรมเดินเรื อ ขนส่งระหว่างประเทศ ที่ระดับไม่เกินร้ อยละ 0.5 จากระดับร้ อยละ
3.5 ในปั จจุบนั ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยคาดว่าจะส่งผลให้ ความต้ องการใช้ น ้ามันเตาที่ มีปริ มาณซัลเฟอร์ สงู (High
Sulphur Fuel Oil) ในน ้ามันเชี ้อเพลิงเดินเรื อปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญและมี ผลให้ ราคาน ้ามันเตา (Fuel Oil) ปรับตัวลดลงตามไปด้ วย ทังนี
้ ้
สัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีการผูกสูตรราคาก๊ าซกับราคาน ้ามันเตา จึงเป็ นความเสีย่ งที่ราคาขายก๊ าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. อาจจะ
ลดลงเนื่องจากกฎระเบียบใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวคาดว่าจะไม่รุนแรง เนื่องจากโครงสร้ างราคาขายก๊ าซธรรมชาติของ ปตท.สผ.ผูก
กับราคาน ้ามันส่วนหนึง่ และย้ อนหลังประมาณ 6-12 เดือน นอกจากนี ้ ปตท.สผ. อยูร่ ะหว่างการเจรจาปรับสูตรก๊ าซธรรมชาติกบั ผู้ซื ้อ และได้ มีการ
พิจารณาและเริ่ มทาประกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน ้ามันเตา สาหรับในปี 2565 เป็ นต้ นไป บริ ษัทคาดว่าผลกระทบนี ้จะลดลงอย่าง
เป็ นนัยยะสาคัญ เนื่องจากราคาก๊ าซธรรมชาติของแหล่งบงกชและเอราวัณภายใต้ ระบบสัญญาแบ่งปั นผลผลิตได้ ผกู สูตรกับน ้ามันดูไบแทนการผูก
สูตรกับราคาน ้ามันเตา
การปร กาศใ ้ กฎหมายทีสงผลกร ทบต การดาเนิ นงาน สาหรับในปี 2561 มีการประกาศใช้ กฎหมายใหม่ที่สาคัญซึ่งส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาแบ่งปั นผลผลิต และการรื อ้ ถอนสิ่งติดตังที
้ ่ใช้ ในกิจการปิ โตรเลียม
(Decommission) และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งบประมาณ การเงิ น และการบัญ ชี อี ก ทัง้ ปตท.สผ. ยัง มี ก ารติด ตามอย่า งใกล้ ชิด ในเรื่ อ ง
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และร่างพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม โดยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถใช้ สกุลเงิน
ต่างประเทศที่ใช้ ในการดาเนินงานในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมและภาษี เงินได้ นิติบุคคล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ทังนี
้ ้ปตท.สผ. ให้ ความสาคัญกับการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในทุก ประเทศที่เข้ าไปดาเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรของกลุม่
ปตท.สผ. ตังแต่
้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิ จของ ปตท.สผ. ในทุก
พื ้นที่อย่างเคร่ งครัด โดย ปตท.สผ. ได้ ติดตามกฎหมายที่ มีผลกระทบต่อบริ ษัท รวมทังได้
้ มีการสอบทานกระบวนการที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้ องกับกฎหมาย และกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการอย่างชัดเจน
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำน (MD&A) ปี 2561
แนวโน้ มผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. สาหรั บปี 2562
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทขึ ้นอยู่กบั 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปริ มาณการขาย ราคาขายและต้ นทุน โดยบริ ษัทได้ ติดตามและปรับเปลี่ยน
แนวโน้ มผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ให้ สอดคล้ องกับแผนการดาเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สรุ ปประมาณการ
สาหรับปี 2562 เป็ นดังนี ้

*บนสมมติฐานราคาน ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทัง้ ปี 2562 ที่ 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ปริมาณการขาย
ปตท.สผ. พยายามรักษาระดับการผลิตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่าปริ มาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2562 และทังปี
้
2562 จะอยู่ที่ประมาณ 309,000 และ 318,000 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ตามลาดับ อันเป็ นผลมาจากสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการ
บงกชตังแต่
้ กลางปี 2561
รา าขาย:

ราคาน ้ามันดิบของบริ ษัทจะผันแปรตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก

ราคาก๊ าซธรรมชาติซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทนันมี
้ โครงสร้ างราคาส่วนหนึง่ ผูกกับราคาน ้ามันย้ อนหลังประมาณ 6-12 เดือน
บริ ษัทคาดว่าราคาก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2562 และทังปี
้ 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 6.8 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู
ตามลาดับ เป็ นผลจากการปรั บตัวของราคานา้ มันดิบในตลาดโลก (บนสมมติฐานราคานา้ มันดิบดูไบเฉลี่ยทัง้ ปี 2562 ที่ 60
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล)

การประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน ณ สิ ้นปี 2561 มีปริ มาณนา้ มันภายใต้ สญ
ั ญาประกันความเสี่ยงที่ยัง ไม่ค รบกาหนดอยู่ที่
ประมาณ 5 ล้ านบาร์ เรล ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีความยืดหยุน่ ในการปรับแผนการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามันตามความเหมาะสม
ต้ นทุน
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และทั ้งปี 2562 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้ นทุนต่อหน่วยได้ ที่ประมาณ 32 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ ซึง่ สอดคล้ องกับแผนการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
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