บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562

บทสรุ ปผู้บริหาร
ปตท.สผ. ได้ ปรับแผนการดาเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ ใหม่ EXPAND - EXECUTE เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และสร้ างฐาน
การเติบโตให้ กบั บริ ษัทอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดย EXPAND เป็ นส่วนของกลยุทธ์ที่มงุ่ เน้ นการขยายการลงทุนในพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ แนวคิด “Coming Home Strategy” รวมถึงการขยายการลงทุนไปในพื ้นที่ในภูมิภาค
ตะวันออกกลางร่ วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) อาทิ ประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ (ยูเออี) และโอมาน เนื่องจากมี
ศักยภาพทางปิ โตรเลียมสูงและมีต้นทุนการดาเนินงานต่า พร้ อมกับการเร่ งรัดกิจกรรมสารวจในโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มปริ มาณสารอง
ปิ โตรเลียมให้ กบั บริ ษัทในระยะยาว รวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจในส่วนของ Gas Value Chain ในประเทศเมียนมา และในส่วนของ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานด้ านสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของบริ ษัท โดยเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ เข้ าซื ้อกิจการทังหมดของ
้
Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริ มาณการขายและกระแสเงินสดให้ กบั บริ ษัททันที รวมถึงชนะการประมูลสิทธิการ
สารวจปิ โตรเลียมอีก 2 แปลง บริ เวณนอกชายฝั่ งเพนนินซูลา่ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเมื่อรวมแปลงสารวจต่าง ๆ ที่ปัจจุบนั ปตท.สผ. เป็ นผู้ดาเนินการ
อยู่แล้ ว ปตท.สผ. จะมีปริ มาณสารองปิ โตรเลียมใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็ นความก้ าวหน้ าทางธุรกิจครัง้ ใหญ่ของ ปตท.สผ.
ในมาเลเซีย สาหรับการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. ร่ วมกับบริ ษัทน ้ามันชันน
้ าที่มีความเชี่ยวชาญระดับ
โลกทัง้ The ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY (แอดนอค) และบริ ษัท ENI ได้ รับสัมปทานแปลงสารวจนอกชายฝั่ง 2 แปลงในประเทศยูเออี
จากการเปิ ดประมูลครัง้ แรกของประเทศ นับเป็ นการสะท้ อนความสาเร็ จของบริ ษัทในการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ที่ได้ วางไว้
EXECUTE เป็ นส่วนของกลยุทธ์ ที่มุ่งรั กษาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการดาเนินงานที่มีประสิท ธิ ภาพและการใช้ เทคโนโลยี
การรักษาระดับการผลิตและการดาเนินงานในโครงการที่มีอยูใ่ ห้ สาเร็ จตามแผนงาน การมุง่ เน้ นการเปลีย่ นผ่านสิทธิการดาเนินการ (Transition of
Operations) จากผู้ดาเนินการเดิม ภายหลังการลงนามในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ)
และ G2/61 (แหล่งบงกช) รวมถึงการเร่ งรัดการพัฒนาโครงการที่รอการตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ าย (FID) โดยในไตรมาสที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ประกาศ
เดินหน้ าพัฒนาโครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มผลิตได้ ในช่วงต้ นปี 2564 ด้ วยกาลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000
บาร์ เรลต่อวัน โดยมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริ มาณการผลิตเป็ น 50,000-60,000 บาร์ เรลต่อวัน ในปี 2568 สาหรับโครงการโมซัมบิก แอเรี ย วัน มี
ความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างมาก โดยสามารถสรุ ปสัญญาซื ้อขายระยะยาวกับผู้ซื ้อรายต่าง ๆ ได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญกับการเป็ นองค์กรที่ดีของสังคมผ่านการสร้ างคุณค่าให้ กบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอีกด้ วย
สาหรับผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 394 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตัวสูงขึ ้นมากกว่า
ร้ อยละ 46 เมื่อเทียบกับในไตรมาสก่อนหน้ าที่ 269 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากต้ นทุนต่อหน่วยที่มีการปรับลดลงจากเดิมที่ 32.7 ดอลลาร์
สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ มาอยู่ที่ระดับ 29.3 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ จากค่าใช้ จ่ายดาเนินงานที่ลดลง รวมถึงการ
เพิ่มขึ ้นของผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยนตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ระหว่างไตรมา ส
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวน 943 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอตั รากาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
(EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 76 สาหรับสถานะการเงินของบริ ษัท ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 20,150 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
เป็ นส่วนของเงินสดและเงินลงทุนระยะสันรวมทั
้
งสิ
้ ้น 4,357 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 8,155 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ นส่วน
หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย 1,961 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้น 11,995 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.16 เท่า แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทสามารถรักษาความแข็งแกร่งของโครงสร้ างทางการเงินได้ อย่างต่อเนื่อง

ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ไตรมาส 4
2561

(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

รายได้ รวม
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ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2562
ราคาน้ามันดิบ
ราคาน ้ามันดิบดูไบในไตรมาส 1 ปี 2562 ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องนับจากสิ ้นปี 2561 โดยมีราคาเฉลี่ยทังไตรมาสอยู
้
ท่ ี่ 63.4 ดอลลาร์
สรอ.ต่อบาร์ เรล (ข้ อมูลจาก Platts) จากการที่อปุ ทานน ้ามันกลับมาตึงตัว เมื่อกลุม่ โอเปก (OPEC) ที่รวมประเทศรัสเซียเข้ ามาด้ วยนัน้ ร่ วมมือกัน
ลดปริ มาณการผลิตน ้ามันที่ 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน อีกทังความขั
้
ดแย้ งทางการเมืองระหว่างประเทศยังคงกดดันอุปทานอย่างต่อเนื่อง จากการที่
สหรัฐฯ คว่าบาตรเวเนซุเอลาและอาจจะไม่ต่ออายุการผ่อนปรนการคว่าบาตรที่มีต่ออิหร่าน ส่งผลให้ การส่งออกน ้ามันไปตลาดโลกลดลง ในขณะ
ที่การผลิตน ้ามันของสหรัฐฯ แม้ จะยังเพิ่มขึ ้นและทาสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่ มมีสญ
ั ญาณว่าอัตราการเติบโตอาจจะชะลอตัวลงกว่าที่ คาด
เนื่องจากบริ ษัทน ้ามันขนาดกลางและเล็กเริ่ มชะลอกิจกรรมการขุดเจาะเนื่องด้ วยข้ อจากัดทางการเงิน สาหรับด้ านอุปสงค์ แม้ ตวั เลขเศรษฐกิจ
โดยรวมของโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ยังดูอ่อนแอต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ ว อย่างไรก็ตาม จากผลการเจรจา
สงครามการค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ใกล้ จะได้ ข้อสรุป และผลการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ ใหม่ของจีน รวมถึงท่าทีการกลับมาผ่อนปรนทางการเงิน
ของสหรัฐฯ และยุโรป อาจส่งผลให้ เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ ้น

สถานการณ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)
สถานการณ์ LNG ในไตรมาส 1 ปี 2562 ราคา Asian Spot LNG เฉลีย่ ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้ ามาอยูท่ ี่ 6.69 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ าน
บีทียู ถึงแม้ วา่ จะมีความต้ องการใช้ ที่เพิ่มขึ ้นจากจีนและอินเดีย แต่ด้านอุปทาน LNG ยังคงอยูใ่ นสภาวะล้ นตลาดจากโครงการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น โดย
หลักมาจากโครงการ LNG ในประเทศออสเตรเลีย รั สเซีย และสหรั ฐอเมริ กา โดยกาลังการผลิต LNG รวมในปั จจุบนั อยู่ที่ 324 ล้ านตันต่อปี
ในขณะที่มีความต้ องการใช้ ประมาณ 297 ล้ านตันต่อปี

ความต้ องการใช้ พลังงานในประเทศ
ความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศสาหรับเดือนแรกของปี 2562 อยูท่ ี่ประมาณ 2.08 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ปรับตัว
ลดลงร้ อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้ า (ข้ อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) เป็ นผลจากการลงทุน
ในหมวดก่อสร้ างและมูลค่าการส่งออกสินค้ าที่ลดลง ส่งผลการใช้ พลังงานภายในประเทศลดลงในส่วนของ ถ่ านหิน ก๊ าซธรรมชาติและพลังน ้า
รวมทังการน
้
าเข้ าไฟฟ้าลดลง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
การเปลีย่ นแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปของภาษี เงินได้ ที่เกิดจากความแตกต่าง
ของสกุลเงินที่ใช้ ในการยื่นภาษี กบั สกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สรอ. มีการปรับตัวอยูใ่ นกรอบแคบ ทังนี
้ ้ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นในช่วงต้ นไตรมาสจากการคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ย สถานการณ์การเมืองในสหรัฐฯ และความตึงเครี ยดทางด้ านการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงท้ ายของไตรมาส ค่าเงินบาทปรับตัว
อ่อนค่าลงจากความไม่แน่นอนของการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับ ตัวเลขข้ อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ชะลอ
ตัวน้ อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สาหรับค่าเงินบาท ณ สิ ้นไตรมาส 1 อยูท่ ี่ 31.81 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สิ ้น
ปี 2561 ที่ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ เกิดผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลีย่ น
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการขายและราคาเฉลี่ย
หน่วย : บาร์ เรลเทียบเท่าน้ามันดิ บต่อวัน

ราคาขายเฉลี่ยและ
นา้ มันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาน ้ามันดิบและคอนเดนเสท (/BOE)
ราคาก๊ าซธรรมชาติ (/MMBTU)
ราคาเฉลี่ยน ้ามันดิบดูไบ (/BBL)

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

%

%

2561

2562

2561

เพิ่ม(ลด)
QoQ

เพิ่ม(ลด)
YoY

47.79
66.01
6.90
68.30

46.21
58.82
6.92
63.41

44.01
63.12
6.07
63.96

(3)
(11)
0.3
(7)

5
(7)
14
(1)

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 319,230 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ลดลงจากไตรมาส 4
ปี 2561 ที่มีปริ มาณการขายเฉลี่ย 320,905 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการบงกชเนื่องจากปิ ดซ่อมบารุ งเพื่อซ่อมแซม
อุปกรณ์ รวมทังเหตุ
้ การณ์ พายุโซนร้ อนปาบึกในไตรมาส 1 ปี 2562 สาหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนี ้ลดลงเป็ น 46.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 4 ปี 2561: 47.79 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการขายเฉลีย่ ของไตรมาส 1 ปี 2562 กับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 293,099 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน พบว่าปริ มาณการขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้น โดยหลักจากโครงการบงกชซึง่ ปริ มาณขายเพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม แม้ วา่
มีการปิ ดซ่อมบารุ งเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทังเหตุ
้ การณ์พายุโซนร้ อนปาบึกในไตรมาส 1 ปี 2562 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 46.21
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561: 44.01 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562
ผลการดาเนินงานรวม
ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 394 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 125 ล้ านดอลลาร์ สรอ.หรื อร้ อยละ 47 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 269 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 374 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
กาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จานวน 374 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 91 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไร 283 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ลดลง 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเริ่ ม
รับรู้ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊ าซซอติก้ าในไตรมาส 4 ปี 2561 นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานลดลง โดยหลัก
จากค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ งลดลง รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ จาก
การขายลดลงโดยหลักจากราคาขายเฉลีย่ ลดลง
หากพิจารณาเฉพาะกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ ในไตรมาส 1 ปี 2562 จานวน 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น 34 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีขาดทุน 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทในไตรมาส
1 ปี 2562 แข็งค่าขึ ้น 0.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ค่าเงินบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 อ่อนค่าลง 0.04 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ลดลง 72 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในไตรมาส 1 ปี 2562 และรับรู้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 33 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในไตรมาส 1 ปี
2562 ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้ ขาดทุนจากรายการดังกล่าว 8 ล้ านดอลลาร์ สรอ. รวมทังในไตรมาส
้
1 ปี 2562 ไม่มีการรับรู้ ขาดทุนจาก
การขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) 21 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริ ษัทในประเทศ
ออสเตรเลีย 54 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการรับรู้ รายการดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2561 อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้ ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ ทาง
การเงินในไตรมาส 1 ปี 2562 จานวน 82 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในขณะที่รับรู้กาไรในไตรมาส 4 ปี 2561 จานวน 72 ล้ านดอลลาร์ สรอ.โดยหลักจาก
การประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ที่มีกาไรสุทธิ 423 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกาไรลดลง 29 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อร้ อยละ 7
กาไรจากการดาเนินงานปกติในไตรมาส 1 ปี 2562 จานวน 374 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 70 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีกาไร 304 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 167 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากปริ มาณการ
ขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น 51 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการบงกชที่มีการเข้ าซื ้อ
สัดส่วนการลงทุนเพิ่ม รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น 34 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น 18
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้ คา่ ขายในประเทศที่เพิ่มมากขึ ้น
หากพิจารณาเฉพาะกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติในไตรมาส 1 ปี 2562 จานวน 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 99 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีกาไร 119 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากผลกระทบของ
อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น 69 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 แข็งค่าขึน้ เพียง 0.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง
น้ อยกว่าไตรมาส 1 ปี 2561 ที่แข็งค่าขึ ้น 1.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. รวมทังขาดทุ
้
นจากอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพิ่มขึ ้น 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
หลักจากการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร

แนวโน้ มธุรกิจ

หน้ า l 4

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562
ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่ วนงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริ กา
- แอฟริ กา
ท่อขนส่งก๊ าซ
สานักงานใหญ่และอื่นๆ
รวม

ไตรมาส 4
2561

ไตรมาส 1
2562

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

343
309
34
36
(4)
(3)
5
78
(27)
394

ไตรมาส 1
2561

301
296
5
4
(0.3)
(1)
2
64
58
423

%
เพิ่ม(ลด)
QoQ

50
2
>100
100
96
40
>100
>100
>(100)
47

%
เพิ่ม(ลด)
YoY

14
4
>100
>100
>(100)
>(100)
>100
22
>(100)
(7)

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีกาไรสุทธิ 394 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 125 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 47 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไร
สุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2561 จานวน 269 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นของส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมใน
เขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลีย 85 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และในเขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. รวมทังส่
้ วนงานท่อขนส่ง
ก๊ าซ 71 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลีย่ นแปลงลดลงในส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ส่ วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
 เขตภูมิศาสตร์ ออสเตรเลีย
ในไตรมาส 1 ปี 2562 เขตภูมศิ าสตร์ ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิ 4 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 85 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อย
ละ 96 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิ 89 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มีการรับรู้ขาดทุน
จากการขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) และการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของกลุม่ บริ ษัทในประเทศออสเตรเลีย ในขณะทีม่ ี
การรับรู้รายการดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2561
 เขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่ นื
ในไตรมาส 1 ปี 2562 เขตภูมศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น มีกาไรสุทธิ 36 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 18 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัด
จาหน่ายที่ลดลงจากการปรับปริมาณสารองปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้นในเดือนธันวาคม 2561 จากการเจาะหลุมพัฒนาเพิม่ ขึ ้น
ส่ วนงานท่ อขนส่ งก๊ าซ
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนงานท่อขนส่งก๊ าซ มีกาไรสุทธิ 78 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 71 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการเริ่ มรับรู้ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของโครงการ
ลงทุนท่อขนส่งก๊ าซซอติก้าในไตรมาส 4 ปี 2561
สานักงานใหญ่ และอื่นๆ
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีขาดทุนสุทธิ 27 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่ นแปลงลดลง 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 33 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เปลีย่ นแปลงลดลง (ไตรมาส 1 ปี 2562 รับรู้ขาดทุน ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้กาไร) โดยหลักจากการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน ในขณะ
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562
ที่คา่ ใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ลดลงรวมทังรั้ บรู้กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 แข็งค่าขึ ้น ในขณะทีค่ า่ เงินบาทอ่อน
ค่าลงในไตรมาส 4 ปี 2561

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีกาไรสุทธิ 394 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 29 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1
ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 423 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลีย่ นแปลงลดลงในส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 85 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ในขณะที่มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นในเขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น 32 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และในประเทศไทย 13 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
รวมทังส่
้ วนงานท่อขนส่งก๊ าซ 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สานักงานใหญ่ และอื่นๆ
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีขาดทุนสุทธิ 27 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่ นแปลงลดลง 85 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 58 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 แข็งค่าขึ ้นเพียง 0.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งน้ อยกว่าไตรมาส 1 ปี 2561 ที่แข็งค่าขึ ้น 1.45
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. รวมทังขาดทุ
้
นจากอนุพนั ธ์ทางการเงินเพิ่มขึ ้น โดยหลักจากการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน
ส่ วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
 เขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่ นื
ในไตรมาส 1 ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น มีกาไรสุทธิ 36 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 32 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 4 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ คา่ ขายที่เพิ่มขึ ้นโดย
หลักจากราคาขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น
 ประเทศไทย
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิ 309 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 13 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 4 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 296 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ คา่ ขายที่เพิ่มขึ ้นโดยหลักจากปริ มาณการขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะที่คา่ เสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่จากโครงการบงกชจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม
ส่ วนงานท่ อขนส่ งก๊ าซ
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนงานท่อขนส่งก๊ าซ มีกาไรสุทธิ 78 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 14 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 22 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 64 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ คา่ ผ่านท่อที่เพิ่มขึ ้นตามราคาขายก๊ าซที่เพิ่มขึ ้น
ของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊ าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562
ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 20,150 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 579 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 19,571 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้
รวมทังเงิ
้ นลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่ และลูกหนี ้อื่น มีจานวนเพิ่มขึ ้น 645 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 549 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่ วมทุนภายใต้ บญ
ั ชีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 66 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 68 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากได้ รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้ า
สาหรับภาษี ที่ถกู ประเมินพร้ อมเบี ้ยปรับของ Natuna 2 B.V. ในไตรมาส 1 ปี 2562 จากการที่ศาลตัดสินให้ ชนะคดี
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 8,155 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้นจานวน 604 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 7,551 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
(1)

หนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื ้อธุรกิจ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ส่วนของหนี ้สินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี และเงินปั นผลค้ างจ่าย โดยมีจานวนเพิ่มขึ ้น 589 ล้ านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่จากเงินปั นผลค้ างจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 จานวน 406 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีการจ่ายในเดือน
เมษายน 2562 และภาษี เงินได้ ค้างจ่าย จานวน 205 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

(2)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต หุ้นกู้ และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชี โดยมีจานวนเพิ่มขึ ้น 15 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิตเพิ่มขึ ้น 24 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. จากการปรั บหนี ้สินให้ เพิ่มขึ ้นเพื่อสะท้ อนมูลค่าปั จจุบันโดยการรั บรู้ ต้ นทุนทางการเงิน (Accretion expense)
นอกจากนันหุ
้ ้ นกู้มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้น 7 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการแข็งค่าขึ ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของหุ้นกู้สกุลเงินบาท
ในขณะที่ประมาณการหนี ้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียมลดลง 17 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

โครงสร้ างเงินทุนบริษัท
โครงสร้ างเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้ วยส่วนทุน 11,995 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และหนี ้สินรวม 8,155 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ซึง่ เป็ นหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย 1,961 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลีย่ ร้ อยละ 5.32 และมีอายุเงินกู้ถวั เฉลีย่ 8.42 ปี ทังนี
้ ้หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
ของบริ ษัททังหมดอยู
้
ใ่ นรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และเป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร

แนวโน้ มธุรกิจ

หน้ า l 7

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562
กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงิ
้ นลงทุนระยะสันซึ
้ ง่ เป็ นเงินฝากประจา
ธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 4,357 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 356 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึง่ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทังเงิ
้ นลงทุนระยะสัน้ จานวน 4,001 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
แหล่ งที่มาของเงินทุนจานวน 955 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน ซึง่ เป็ นผลสุทธิจากเงินสด
รับจากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จ่ายและภาษี เงินได้
แหล่ งที่ใช้ ไปของเงินทุนจานวน 599 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดจ่ ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในโครงการเอส1 และโครงการซอติก้า รวมทังเงิ
้ นฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดสาหรับการเข้ าซื ้อ
ธุรกิจ สาหรับเงินสดจ่ ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายดอกเบี ้ย
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ไตรมาส 4
2561

ไตรมาส 1
2562

ไตรมาส 1
2561

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ จากการขาย

71.08

75.62

74.22

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

9.51

9.12

5.71

อัตรากาไรสุทธิ

20.51

19.04

14.28

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.16

0.16

0.24

อัตราส่วนหนี ้สินต่อ EBITDA

0.63

0.60

0.91

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

แนวโน้ มธุรกิจ

หน้ า l 8

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562

ความคืบหน้ าโครงการที่สาคัญ

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตะวันออกกลาง

ทวีปอเมริกา

ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปแอฟริกา

ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2562 ปตท.สผ. มีโครงการและการดาเนินกิจกรรมทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมจานวน 461 โครงการใน 12
ประเทศ โดยมีความคืบหน้ าโครงการที่สาคัญ ดังนี ้

โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศไทยจานวน 181 โครงการ ส่วนใหญ่เป็ น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ทังใน
้
อ่าวไทยและบนบก ในไตรมาสนี ้โครงการในประเทศมีปริ มาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 264,607 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 83 ของปริ มาณการขายทังหมด
้
โดยกิจกรรมที่สาคัญของโครงการผลิตหลัก ได้ แก่ โครงการบงกช สามารถรักษาระดับการผลิตได้ ตามแผน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต (Production Sharing Contract) ในแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และแปลง G2/61 (แหล่ง
บงกช) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกาหนดปริ มาณการผลิตขันต
้ ่าที่ 800 และ 700 ล้ านลูกบาศก์ ฟุตต่อวันตามลาดับในระหว่างปี 2565 และ
2566 จนถึงปี 2575 โครงการเอส 1 ได้ ทาการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับปริ มาณการผลิต และ แหล่ งอุบลภายใต้ โครงการ
คอนแทร็ ค 4 อยู่ระหว่างเตรี ยมการพัฒนา โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2566 ด้ วยกาลังการผลิตของโครงการ
สาหรับน ้ามันดิบที่ 25,000 บาร์ เรลต่อวันและก๊ าซธรรมชาติที่ 50 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 8,300 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน)

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้ านวน 17 โครงการ ตัง้ อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สาธารณรั ฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ในไตรมาสนี ้โครงการในภูมิภาคนี ้มีปริ มาณการขายเฉลี่ยรวมที่ 50,252
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16 ของปริ มาณการขายทังหมด
้
่
กิจกรรมที่สาคัญของ โครงการทีดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) อาทิ โครงการซอติก้า ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเล อ่าวเมาะ
ตะมะของเมียนมา โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะและเตรี ยมหลุมผลิตบนแท่นผลิตเฟส 1C ทังหมด
้
4 แท่นเพื่อรักษาระดับการผลิต นอกจากนี ้
โครงการยังได้ เจาะหลุมประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับกาลังการผลิตต่อไปในอนาคต ในไตรมาสนี ้ โครงการมีปริ มาณการขายก๊ าซ
ธรรมชาติเฉลีย่ ตามเป้าหมายที่ 290 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 46,431 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน) โครงการเวียดนาม 16-1 ตังอยู
้ ่
นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเวียดนาม ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการ
ผลิตให้ ได้ ตามเป้าหมาย ในไตรมาสนี ้ โครงการมีปริ มาณการขายน ้ามันดิบเฉลีย่ 16,665 บาร์ เรลต่อวันและปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเฉลีย่ 6
ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 1,352 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน)
สาหรับ โครงการที่อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ส่วนใหญ่อยู่ในเมียนมาทังบนบกและในทะเล
้
อาทิ โครงการเมียน
มา เอ็ม 3 อยู่ระหว่างรออนุมตั ิแผนพัฒนาโครงการจากรัฐบาลเมียนมาที่บริ ษัทได้ ยื่นไปในไตรมาส 4 ปี 2561 โครงการเมียนมา MD-7 อยู่
ระหว่างเตรี ยมการเจาะหลุมสารวจ จานวน 1 หลุมในไตรมาส 4 ปี 2562 โครงการเมียนมา เอ็ม 11 อยู่ระหว่างเตรี ยมการเจาะหลุมสารวจ
จานวน 1 หลุมในไตรมาส 2 ปี 2562 รวมทังหาผู
้ ้ ร่วมทุนเพื่อบริ หารความเสีย่ งของโครงการ โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 ได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะ
หลุมสารวจจานวน 1 หลุมในเดือนมกราคม 2562 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการเจาะหลุมสารวจหลุมที่ 2 และอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเจาะหลุมสารวจ
อีก 2 หลุมในปี 2562 สาหรับมาเลเซีย โครงการซาราวักเอสเค 410 บี อยูร่ ะหว่างการดาเนินการเจาะหลุมประเมินผลจานวน 1 หลุม โครงการ
ซาราวักเอสเค 417 และโครงการซาราวักเอสเค 438 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาด้ านธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อการ
ดาเนินการเจาะหลุมสารวจในอนาคต โครงการพีเอ็ม 407 และ พีเอ็ม 415 ได้ ลงนามในสัญญาแบ่งปั นผลผลิตเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อวางแผนสารวจต่อไป โครงการเวียดนาม บี
และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลของเวียดนาม ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการขอต่ออายุสญ
ั ญาแบ่งปั น
ผลผลิตและการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขันสุ
้ ดท้ าย (Final Investment Decision หรื อ FID) ต่อไป ทังนี
้ ้คาดว่าจะ
เริ่ มผลิตปิ โตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ ในปลายปี 2565 ด้ วยกาลังการผลิตที่จะค่อย ๆ เพิ่มไปสูร่ ะดับ 490 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
1

รวมโครงการ G1/61 และโครงการ G2/61 ที่จะเริ่ มผลิตตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในปี 2565 และปี 2566

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562
โครงการในตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการร่ วมทุนในภูมิภาคนี ้จานวน 2 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่ อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ แก่ โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 และโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โดยได้ มีการลงนามใน
สัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อวางแผนสารวจต่อไป

โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 5 โครงการ ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศแคนาดา (แคนาดา) สหพันธ์ สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) และ
่
สหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) โดยโครงการทังหมดเป็
้
น โครงการทีอยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase)
โครงการมาเรี ยนา ออยล์ แซนด์ ตังอยู
้ ่ในแคว้ นอัลเบอร์ ต้าของแคนาดา โครงการได้ รับอนุมตั ิการพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1
จากรัฐบาลอัลเบอร์ ต้าในเดือนพฤษภาคม 2561 และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริ หารจัดการโครงการที่เหมาะสม
โครงการร่ วมทุนในบราซิลจานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการบาราริ นเนียส์ เอพี 1 ตังอยู
้ ่บริ เวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่ งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตังอยู
้ ่บริ เวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่ งทางตะวันออกของบราซิล
ปั จจุบนั ทังสองโครงการอยู
้
ร่ ะหว่างการศึกษาด้ านธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของปิ โตรเลียม
โครงการร่ วมทุนในเม็กซิโกจานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตัง้ อยู่บริ เวณแอ่ง Mexican Ridges ทาง
ตะวันตกของอ่าวเม็กซิโก และโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ตังอยู
้ ่บริ เวณแอ่ง Campeche ทางใต้ ของอ่าว ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการ
เตรี ยมการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อวางแผนสารวจต่อไป

โครงการในทวีปออสเตรเลีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมภิ าคนี ้จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตังอยู
้ ใ่ นเครื อรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้ วย 8 แปลงสัมปทาน
สาหรับแหล่ งที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) คือ แหล่ งมอนทารา บริ ษัทได้ มีการขายสัดส่วนการลงทุนทังหมดในแหล่
้
ง
มอนทาราให้ กับบริ ษัท JadeStone Energy แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และอยู่ในระหว่างการส่งต่อการดาเนินการ (Operatorship
Transfer) ให้ กับผู้ซื ้อ ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากองค์ กรบริ หารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมด้ านปิ โตรเลียมทางทะเล ของ
ประเทศออสเตรเลีย โดยคาดว่าจะได้ รับอนุมตั ิภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
สาหรับแหล่ ง Cash Maple ที่อยูใ่ นระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) โครงการอยูร่ ะหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม พร้ อม
ทังเตรี
้ ยมการหาผู้ร่วมทุนเพื่อบริ หารความเสีย่ งของโครงการ และสาหรับแปลงสารวจ AC/P54 ได้ ทาการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมเสร็ จสิ ้นในไตรมาสที่ 1 ปี
2562 ผลจากการเจาะสารวจค้ นพบชันหิ
้ นกักเก็บก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ความหนา 34 เมตร โดยมีแผนพัฒนาร่วมกับแหล่ง Cash Maple ต่อไป

โครงการในแอฟริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 3 โครงการ ตังอยู
้ ใ่ นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรี ย (แอลจีเรี ย) และสาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึง่ เป็ น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) ตังอยู
้ บ่ นบกทางทิศตะวันออก
ของแอลจีเรี ย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โครงการมีปริ มาณการผลิตเฉลีย่ 18,399 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็ นโครงการที่อยู่ระหว่ างการพัฒนา (Development Phase) ตังอยู
้ บ่ นบกทางทิศตะวันออก
ของแอลจีเรี ย โครงการได้ บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่ มพัฒนาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพัฒนาที่ได้ รับอนุมตั ิจากรัฐบาล โดยสามารถเริ่ มดาเนินการ
พัฒนาได้ ในเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่ มผลิตในปี 2564 ด้ วยกาลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์ เรลต่อวัน พร้ อมทังมี
้ แผน
ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริ มาณการผลิตในปี 2568 เป็ น 50,000-60,000 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการโมซัมบิก แอเรี ย วัน เป็ นโครงการก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งของ
โมซัมบิ ก โครงการฯ ได้ รั บอนุมัติแผนพัฒนาของแหล่งก๊ าซธรรมชาติ Golfinho-Atum (Plan of Development หรื อ POD) จากคณะรั ฐมนตรี โมซัมบิก
(Council of Ministers) เมื่อเดือนมีนาคมปี 2561 และมีความคืบหน้ าที่สาคัญหลายด้ านในไตรมาสนี ้ได้ แก่ การลงนามและได้ รับอนุมตั ิจากรัฐบาลโมซัมบิก
ในสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG Sale and Purchase Agreement) ระยะยาวกับผู้ซื ้อรายต่าง ๆ รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 9.5 ล้ านตันต่อปี ซึง่ เพียงพอ
ต่อการจัดหาแหล่งเงินกู้ในรู ปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน นอกจากนัน้ โครงการฯ ยังได้ รับอนุมตั ิจากโครงการ Area 4 ที่อยู่ข้างเคียงและ
รัฐบาลโมซัมบิกให้ เป็ น First Mover ของการพัฒนาโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Plant) โดยจะเป็ นผู้ดาเนินการก่อสร้ างท่าเรื อ
ขนส่งวัสดุในการก่อสร้ าง (Material Offloading Facility) ท่าเรื อส่งออก LNG (LNG Jetty) เพื่อใช้ ร่วมกัน ทังนี
้ ้ผู้ร่วมทุนต่าง ๆ จะร่วมกันตัดสินใจการลงทุน
ขันสุ
้ ดท้ าย (FID) ในไตรมาส 2 ของปี 2562 โดยมีแผนจะผลิต LNG เชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2567 ด้ วยกาลังการผลิตรวม 12.88 ล้ านตันต่อปี
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กลยุทธ์ การบริหารจัดการ
การบริหารการลงทุน
จากช่วงวิกฤตราคาน ้ามันที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ 3R ซึ่งประกอบไปด้ วย RESET REFOCUS และ RENEW
อย่างต่อเนื่อง จนประสบความสาเร็ จในหลายด้ าน เช่น การปรั บลดต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยลงกว่าร้ อยละ 30 การขยายการลงทุนในพื ้นที่
เป้าหมายของบริ ษัท การปรับโครงสร้ างองค์กร และการจัดตังธุ
้ รกิจใหม่ทางด้ านเทคโนโลยี
ปั จจุบัน สถานการณ์ ราคานา้ มันได้ ปรั บตัวสูงขึน้ จนอยู่ในระดับราคาที่คาดว่าจะทรงตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้ มบทบาทของ
พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีดิจิทลั มีเพิ่มขึ ้น ปตท.สผ. จึงได้ เตรี ยมพร้ อมเพื่อรับมือกับความท้ าทายทางธุรกิจ โดยเชื่อว่าการสร้ างความร่วมมือ
(collaboration) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่ วมสร้ างคุณค่าและสานประโยชน์ร่วมกัน มีความสาคัญกว่าการแข่งขัน (competition) จึงเป็ นที่มา
ของวิสยั ทัศน์ใหม่ของ ปตท.สผ. ในการเป็ น “Energy Partner of Choice” ซึง่ ไม่ได้ มีนยั ยะเพียงในเชิงธุรกิจแต่ยงั รวมถึงการสร้ างคุณค่าร่วมให้ แก่
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ ปรับกลยุทธ์ ของบริ ษัทเป็ น EXPAND และ EXECUTE เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และรองรับความท้ าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต
(1) EXPAND กลยุทธ์ ในการขยายธุ รกิจ โดยมุ่ งเน้ นในพืน้ ที่ยุทธศาสตร์ ที่มีความชานาญและมองหาโอกาสทางธุ รกิจที่
เกี่ยวข้ องกับด้ านพลังงานเพื่อสร้ างความยั่งยืนในระยะยาว
 กลยุ ท ธ์ Coming-home: มุ่ง เน้ น ขยายการลงทุน ในประเทศไทยและภูมิ ภาคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ง เป็ น พื น้ ที่
ยุทธศาสตร์ หลัก ซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ.ประสบความสาเร็ จในการเข้ าซื ้อกิจการของ Murphy ในประเทศ
มาเลเซีย และ ได้ รับสิทธิ ในการดาเนินการในแปลงสารวจ บริ เวณนอกชายฝั่ งเพนนินซูลาร์ มาเลเซีย จานวน 2 แปลง
นอกจากนีย้ ังมีแผนเร่ งกิ จกรรมในโครงการสารวจปั จจุบันในประเทศเมียนมาและมาเลเซียเพื่อเพิ่ม ปริ มาณสารอง
ปิ โตรเลียม รวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่บริ ษัทมีความเชี่ยวชาญ เช่น gas value chain โดยขยายการลงทุนใน
พื ้นที่ที่มีตลาดรองรับในการขายปิ โตรเลียมในเมียนมาในรูปแบบของ Gas-to-Power
 กลยุทธ์ Strategic Alliance: มองหาโอกาสการลงทุนในพืน้ ที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพร่ วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ
(Strategic Alliance) โดยเน้ นภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในเดือนมกราคมที่ผา่ นมา ปตท.สผ.ร่ วมกับบริ ษัท ENI ได้ ชนะ
ประมูลแปลงสารวจในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่ เป็ นภูมิภาคที่มีต้นทุนในการดาเนินการที่ต่า
 กลยุทธ์ สร้ างความยั่งยืน: ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถด้ านงานวิจยั พัฒนาของ
องค์กรที่สง่ เสริ มธุรกิจปั จจุบนั รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับด้ านพลังงาน
(2) EXECUTE กลยุทธ์ ในการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก และรักษาขีดความสามารถในการแข่ งขัน
 สร้ างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปั จจุบนั โดยเน้ นการเพิ่มปริ มาณการผลิตจากโครงการหลัก
 ควบคุมต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ลเละเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางาน
 เพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียมผ่านการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจพัฒนาขันสุ
้ ดท้ าย ( FID) โดยในเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา บริ ษัทได้ บรรลุข้อตกลงและเริ่ มพัฒนาโครงการแอลจีเรี ย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ แล้ ว สาหรับโครงการอื่น ๆ
ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจพัฒนาขันสุ
้ ดท้ าย (FID) ได้ แก่ โครงการโมซัมบิก แอเรี ย วัน โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
และโครงการเวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ ค 4 (แหล่งอุบล) เป็ นต้ น
 ดาเนินการโครงการบงกชและเอราวัณในช่วงเปลีย่ นผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
 พิจารณาลดสัดส่วนการลงทุนในโครงการที่ไม่ใช่โครงการหลักของบริ ษัท (non-core assets)
 เป็ นองค์กรที่ดีของสังคมผ่านการสร้ างคุณค่าให้ กบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย

การบริหารจัดการเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการทางการเงิน โดยมุง่ เน้ นการสร้ างวินยั ทางการเงินและรักษาโครงสร้ างทางการเงินที่
แข็งแกร่ ง โดย ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีเงินสดในมือประมาณ 4.4 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเพียงพอสาหรับการชาระมูลค่าการเข้ าซื ้อ
กิจการของ Murphy ในมาเลเซีย ประมาณ 2.1 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ที่คาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ในไตรมาส 2 ปี นี ้ และยังคงอัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.16 เท่า ซึ่งอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการเงินของบริ ษัท และมีสภาพคล่องพร้ อมรองรับแผนการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิต
ให้ เป็ นไปตามแผนงาน รวมถึงรองรับค่าใช้ จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ การเจาะสารวจตามแผนการลงทุน และการเข้ าซื ้อกิจการที่สอดคล้ อง
กับแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท
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การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ปตท.สผ. ยึด แนวทางการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยื น ตามแนวปฏิ บัติ สากล และร่ ว มเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของเป้า หมายการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยื น
(Sustainable Development Goals หรื อ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับคัดเลือกเป็ นสมาชิกกลุม่ ดัชนีความยัง่ ยืนดาว
โจนส์ หรื อ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 ในกลุม่ ธุรกิจน ้ามันและก๊ าซ ประเภทธุรกิจขันต้
้ นและธุรกิจครบวงจร (Oil
and Gas Upstream and Integrated Industry) และได้ รับการจัดอันดับด้ านความยัง่ ยืนระดับ Silver Class จากผลการดาเนินงานที่เป็ นเลิศใน
Sustainability Yearbook 2562 โดย RobecoSam อีกด้ วย โดยสะท้ อนผ่านการดาเนินงานครอบคลุมทังด้
้ านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดย
กิจกรรมสาคัญในไตรมาสนี ้ ได้ แก่
ด้ านธุ รกิจ ปตท.สผ. ส่งเสริ มการวิจยั พัฒนา ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และสร้ างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุ นและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีประมาณร้ อยละ 3 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ทังนี
้ ้ ไตรมาส 1
ปี 2562 มีความคืบหน้ าของโครงการในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปิ โตรเลียม ได้ แก่ โครงการใช้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการติดตามการเคลือ่ นที่ของ
น ้าที่อดั สูช่ นกั
ั ้ กเก็บปิ โตรเลียมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการผลิต ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการนาเทคโนโลยีไปทดสอบใช้ งานจริ งใน
แหล่งผลิตปิ โตรเลียมบนฝั่ ง , โครงการพัฒนาวัสดุดูดซับที่ใช้ ในการแยกคาร์ บอนไดออกไซด์ ออกจากก๊ าซธรรมชาติเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดต้ นทุนในการผลิต ซึง่ ได้ พฒ
ั นาสาเร็ จในระดับห้ องปฏิบตั ิการอยูร่ ะหว่างการออกแบบกระบวนการต้ นแบบ
 เทคโนโลยีท่ ีเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม 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 จและอยูร่ ะหว่างการทดสอบใช้ งานจริ ง
 เทคโนโลยีท่ ีเกี่ยวข้ องกับธุรกิจปิ โตรเลียม ได้ แก่ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบท่อส่งปิ โตรเลียมใต้ ทะเลแบบอัตโนมัติ ซึ่ง
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการนาไปทดสอบใช้ งานจริ ง โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ซ่อมแซมท่อส่งปิ โตรเลียมใต้ ทะเล ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การออกแบบหุน่ ยนต์ต้นแบบ
ด้ านสังคม บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นโครงการเพื่ อสังคมด้ านความต้ องการพื ้นฐาน อีกทังมี
้ แผนงานยกระดับโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่มี
ศักยภาพไปสูก่ ารสร้ างคุณค่าร่ วม (CSV) และยังคงดาเนินการโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ ความสาเร็ จในการดาเนินโครงการพัฒนาสังคมดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทได้ รับรางวัลจาก
เวที ป ระกวดในระดับ นานาชาติ แ ล้ ว จ านวน 4 รางวัล ในไตรมาสที่ 1 นี ้ ได้ แ ก่ รางวัล Platinum Winner จาก Energy And Environment
Foundation Global CSR Awards ประเทศอินเดีย รางวัล Best Community Development และ Overall CSR Winner จาก Gulf Sustainability
And CSR Awards สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรางวัล Best CSR Campaign จาก 3G Global Good Governance Awards ประเทศอินโดนีเซีย
ด้ านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ปตท.สผ. มีระบบการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้ อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริ ษัท โดย
มุง่ เน้ นให้ เกิดความสูญเสียน้ อยที่สดุ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มกี ารบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ
0.00 และอัตราการเกิ ดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็ บทัง้ หมด (TRIR) เท่ากับ 0.56 ซึ่งทัง้ นี ้ LTIF และ TRIR อยู่ในระดับเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของ
สมาคมผู้ผลิตน ้ามันและก๊ าซนานาชาติ (IOGP) อีกทัง้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้
้ าลดปริ มาณก๊ าซ
เรื อนกระจกจากกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษัทให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ภายในปี 2573
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562

แนวโน้ มภาพรวมธุรกิจในอนาคต
ราคาน้ามันดิบ
สาหรับแนวโน้ มราคาเฉลี่ยน ้ามันดิบดูไบปี 2562 คาดว่าจะมีความผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 60-70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล
เนื่องจากอุปทานของสหรัฐฯจะยังคงอยู่ในระดับสูงและคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ ้นหลังจากท่อขนส่งน ้ามันดิบขยายกาลังส่งได้ ภายในครึ่ งปี หลัง เพื่อ
ชดเชยการผลิตจากประเทศอื่น ๆ เช่น เวเนซุเอลา อิหร่ าน และซาอุดิอาระเบีย ที่มีแนวโน้ มจะลดลง อีกทังท่
้ าทีของสหรัฐฯ ที่อาจจะบังคับใช้
มาตรการคว่าบาตรทางด้ านนิวเคลียร์ ต่ออิหร่ านอย่างเต็มรู ปในเดือนพฤษภาคม รวมถึงความร่ วมมือในการลดกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปก
(OPEC) และนอกกลุม่ โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ซึง่ อาจส่งผลต่ออุปทานมีแนวโน้ มที่จะตึงตัวตลอดทังปี
้ 2562
ในด้ านอุปสงค์ ถึงแม้ วา่ เรื่ องสถานการณ์การค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีทีท่าว่าจะดีขึ ้น แต่ยงั คงมีความเสี่ยงในด้ านเศรษฐกิจอื่น ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ (Brexit) รวมถึงตัวชี ้วัดทางเศรษฐกิจในบางประเทศเริ่ มมีสญ
ั ญาณชะลอตัว
โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา (Emerging Countries) เช่น ตุรกี หรื อแม้ แต่ในประเทศพัฒนาแล้ วอย่างเยอรมัน เป็ นต้ น อีกทังในช่
้ วงไตรมาส
สุดท้ ายของปี นี ้ ราคาน ้ามันดิบดูไบอาจได้ รับผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่เรื่ อง IMO 2020 จากการจากัดสัดส่วนปริ มาณซัลเฟอร์ (Sulphur) ใน
เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการขนส่งทางเรื อ ซึ่งจะทาให้ อปุ สงค์น ้ามันดิบดูไบซึง่ มีปริ มาณซัลเฟอร์ สงู ลดลงในช่วงปลายปี ก่อนจะเข้ าสูก่ ารบังคั บใช้ อย่างเต็ม
รูปแบบในปี 2563

สถานการณ์ LNG
สาหรับปี 2562 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกยังคงอยูใ่ นสภาวะล้ นตลาด โดยกาลังการผลิตรวมจากโครงการเดิมและโครงการ
ใหม่จะเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 13 เป็ น 365 ล้ านต้ นต่อปี ในขณะที่ความต้ องการใช้ จะอยู่ที่ประมาณ 311 ล้ านตันต่อปี ส่งผลให้ ราคา LNG คาด
ว่าจะทรงตัวในระดับปั จจุบนั โดยตลาดคาดว่าราคา Asian Spot LNG เฉลี่ยจะอยู่ที่ 5.7-8.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู อย่างไรก็ตาม ราคา
LNG ในตลาดโลกอาจมีความผันผวนขึ ้นอยู่กับหลายปั จจัยที่ต้องจับตามอง โดยปั จจัยกดดันราคา เช่น ปริ มาณการผลิต LNG ที่เพิ่มขึ ้นจาก
โครงการใหม่ ๆ ซึง่ คาดว่าจะ FID เพิ่มมากขึ ้นในปี 2562-2563 ในขณะที่มีปัจจัยสนับสนุนราคา เช่น ความต้ องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึ ้นกว่าทีค่ าด
จากตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย การผลิตที่ไม่เป็ นไปตามแผนของโครงการปั จจุบนั รวมถึงนโยบายทางพลังงานของประเทศต่าง ๆ และ
ราคาน ้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้นก็อาจส่งผลให้ ราคา LNG สูงขึ ้นได้ เช่นกัน แต่ทงนี
ั ้ ้ ได้ มีการคาดการณ์วา่ สภาวะล้ นตลาดของ LNG จะเริ่ มกลับเข้ าสู่
จุดสมดุลหลังจากปี 2565 - 2566

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 ชะลอตัวลงจากอัตราการเติบโตในปี ที่แล้ ว โดย
สาเหตุหลักเป็ นผลจากการส่งออกสินค้ าที่มีแนวโน้ มปรับตัวลดลงเนื่องจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรป และการท่องเที่ยวที่ฟืน้ ตัวช้ าจากจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวลง รวมทังการใช้
้
จ่ายของภาครัฐที่มีแนวโน้ มล่าช้ า
กว่าที่ประเมินไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การบริ โภคของภาคเอกชนยังมีแนวโน้ มขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง
สาหรับแนวโน้ มอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. นักลงทุนต้ องการถือครองสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย (เงิน
ดอลลาร์ สรอ. หรื อ เยน) จากการประกาศเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่ มชะลอตัวลงตังแต่
้ ต้นปี ที่ผา่ นมา และ
มีความเป็ นไปได้ วา่ เงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าตามปั จจัยลบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในระยะสัน้ ยังคงต้ องติดตามปั จจัยที่สง่ ผลกระทบให้ เกิ ด
ความผันผวนของค่าเงินบาท ได้ แก่ ประเด็นสงครามการค้ าที่เริ่ มคลี่คลายลง จากความคืบหน้ าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ใกล้ จะบรรลุ
ข้ อตกลง
ทังนี
้ ้ ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้ รับผลกระทบส่วนใหญ่ในรู ปของภาษี เงินได้ จากอัตราแลกเปลีย่ นที่เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เกิดจาก
ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ ในการยื่นภาษี กับสกุลเงิ นที่ใช้ ในการบันทึกบัญชี โดยส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงิ นสดในก ารดาเนินงาน
สาหรับอัตราดอกเบี ้ยตามภาวะตลาดนัน้ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทเนื่องจากหุ้นกู้ของบริ ษัทปั จจุบนั เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่
ทังหมด
้
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 ปี 2562
ปั จจัยอื่นทีส่ าคัญทีก่ ระทบกับการดาเนินงานของบริษัท
กฎระเบียบใหม่ เรื่อง 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 ้ามันเตาที่มีปริ 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.ผู ก
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 นนัยสาคัญ เนื่องจากราคาก๊ าซธรรมชาติของแหล่งบงกชและเอราวัณภายใต้ ระบบสัญญาแบ่งปั นผลผลิตได้ ผกู สูตรกับน ้ามันดูไบแทนการผูก
สูตรกับราคาน ้ามันเตา
การประกาศพระราชบั ญ ญัติแก้ ไ ขเพิ่ม เติ มประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 50) พ.ศ. 2562 และ พระราชบั ญ ญั ติ ภาษี เงินได้
ปิ โตรเลี ย ม (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 มีผลให้ บริ ษัทสามารถคานวณภาษี เงิ นได้ ด้วยสกุลเงิ นที่ใช้ ในการดาเนินงาน
(Functional Currency) ที่ไม่ใช่สกุลบาท ซึง่ ช่วยลดความผันผวนของงบการเงินจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญชีและทีใ่ ช้
ในการคานวณภาษี โดยจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชี 2562 เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากร

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 ้

* ไม่รวมโครงการจากการเข้ าซื ้อกิจการทังหมดของ
้
Murphy ในมาเลเซีย

**บนสมมติฐานราคาน ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทังปี้ 2562 ที่ 66 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ปริมาณการขาย
ปตท.สผ. พยายามรักษาระดับการผลิตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่าปริ มาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2562 และทังปี
้
2562 จะอยู่ที่ประมาณ 330,000 และ 321,000 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ตามลาดับ อันเป็ นผลมาจากสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการ
บงกชตังแต่
้ กลางปี 2561
ราคาขาย:

ราคาน ้ามันดิบของบริ ษัทจะผันแปรตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก

ราคาก๊ าซธรรมชาติซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทนันมี
้ โครงสร้ างราคาส่วนหนึง่ ผูกกับราคาน ้ามันย้ อนหลังประมาณ 6-12 เดือน
บริ ษัทคาดว่าราคาก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2562 และทังปี
้ 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 6.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู
ตามลาดับ เป็ นผลจากการปรั บตัวของราคานา้ มันดิบในตลาดโลก (บนสมมติฐานราคานา้ มันดิบดูไบเฉลี่ยทัง้ ปี 2562 ที่ 66
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล)

การประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน ณ สิ ้นไตรมาส 1 2562 มีปริ มาณน ้ามันภายใต้ สญ
ั ญาประกันความเสีย่ งที่ยงั ไม่ครบกาหนดอยูท่ ี่
ประมาณ 5 ล้ านบาร์ เรล ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีความยืดหยุน่ ในการปรับแผนการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามันตามความเหมาะสม
ต้ นทุน
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และทังปี
้ 2562 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้ นทุนต่อหน่วยได้ ที่ประมาณ 32 และ 31 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับแผนการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร

แนวโน้ มธุรกิจ
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