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บทสรุ ปผู้บริหาร
ปตท.สผ. ยังคงดาเนินการภายใต้ กรอบกลยุทธ์ EXPAND - EXECUTE ตามแนวคิด “Coming Home Strategy” ซึ่งมุ่งเน้ นการขยายการ
ลงทุนในพื ้นที่ยุทธศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางร่ วมกับผู้ร่วมทุนที่มี
ความเชี่ ย วชาญ (Strategic Alliance) โดยหลัก ในประเทศโอมานและประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ (ยูเ ออี ) ซึ่ ง ในไตรมาส 2 ปตท.สผ.
ได้ ประสบความสาเร็ จในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมโดยการเข้ าซื ้อบริ ษัท Partex Holding B.V. (Partex) ซึ่งมีการลงทุนหลักในแหล่งผลิตน ้ามัน
ขนาดใหญ่ในประเทศโอมาน และล่าสุดในเดือนมิถนุ ายนที่ผ่านมา ปตท.สผ.ได้ ประกาศความสาเร็ จในการค้ นพบแหล่งก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่
ใน Lang Lebah-1RDR2 ซึ่งเป็ นหลุมสารวจแรกของโครงการซาราวักเอสเค 410 บี ตังอยู
้ ่บริ เวณนอกชายฝั่ งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย รวมถึง
ในไตรมาสนี ้ ปตท.สผ.กับผู้ร่วมทุนในโครงการโมซัมบิก แอเรี ย วัน ได้ ประกาศเดินหน้ า (FID) ในการพัฒนาและก่อสร้ างโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติ
เหลวบนบกสาหรั บ 2 สายการผลิตแรกด้ วยกาลังการผลิตรวม 12.88 ล้ านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะพร้ อมเริ่ มการผลิตได้ ในปี 2567 นอกจากนี ้
การเข้ าซื ้อบริ ษัทในเครื อ Murphy ในประเทศมาเลเซียเมื่อต้ นปี นนั ้ ได้ บรรลุเงื่อนไขในสัญญาครบถ้ วนและมีผลโดยสมบรู ณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมา ซึ่งจะเพิ่มปริ มาณการขายให้ บริ ษัทได้ ตงแต่
ั ้ ไตรมาส 3 เป็ นต้ นไป ความสาเร็ จตามแผนกลยุทธ์ ดงั กล่าวข้ างต้ น นอกจากจะช่วยเพิ่ม
ปริ มาณการขายและปริ มาณสารองให้ กับบริ ษัท ทังในระยะสั
้
นและยาวแล้
้
ว ยังเป็ นการเสริ มฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และตะวันออกกลางซึง่ เป็ นพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ ของบริ ษัทให้ มีความมัน่ คงมากยิ่งขึ ้น
ในส่ว นของแผนการเปลี่ย นผ่า นสิ ท ธิ ก ารด าเนิ น การ (Transition of Operations) ของแปลง G2/61 (แหล่ง บงกช) และแปลง G1/61
(แหล่งเอราวัณ) ภายหลังการลงนามในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต ขณะนี ้อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้รับสัมปทานปั จจุบนั เพื่อเข้ าพื ้นที่ศึกษาและ
เตรี ยมแผนการดาเนินงานล่วงหน้ า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการผลิตจากแหล่งดังกล่าวจะสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงให้
ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development) ผ่านการดาเนินงานที่ครอบคลุมทังด้
้ านธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม โดยมี
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปิ โตรเลียมและโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม อาทิ การพัฒนา
หุ่น ยนต์ ใ ต้ น า้ แบบไร้ สาย (Automated Underwater Vehicle) เพื่ อ ใช้ ในการบ ารุ ง รั ก ษาระบบท่ อ ขนส่ง ใต้ ท ะเล ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยบริ ษั ท
AI Robotics Ventures (ARV -บริ ษัทย่อยของ ปตท.สผ.) โครงการพัฒนาวัสดุดดู ซับที่ใช้ ในการแยกคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากก๊ าซธรรมชาติ
รวมถึงโครงการลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสูช่ นบรรยากาศ
ั้
โดยบริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint
สาหรับผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 433 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตัวสูงขึ ้นร้ อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับในไตรมาสก่อนหน้ าที่ 394 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากปริ มาณการขายปิ โตรเลียมที่ปรับสูงขึ ้น และราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย่ ของบริ ษัทที่
เพิ่มขึ ้นตามราคาน ้ามันในตลาดโลก อย่างไรก็ตามต้ นทุนต่อหน่วยในไตรมาส 2 มีการปรับเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ระดับ 31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบ ซึ่งโดยหลักจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สงู ขึ ้นจากการรับรู้ ค่าชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เเละค่าใช้ จ่ายในการ
สารวจปิ โตรเลียมที่ปรั บสูงขึน้ จากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจ สาหรั บกระแสเงิ นสดจากการดาเนินงานในครึ่ งแรกของปี นี ้ มีจานวนรวมทัง้ สิน้
1,310 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ บริ ษัทยังคงสามารถรักษาอัตรากาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) ในระดับที่สงู กว่า
ร้ อยละ 70 ในส่วนของสถานะการเงินของบริ ษัท ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 18,775 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็ นส่วนของเงินสด
และเงินลงทุนระยะสันรวมทั
้
งสิ
้ ้น 3,469 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 6,878 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบีย้
(Interest bearing debt) 2,046 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถื อหุ้น 11,897 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาสนี บ้ ริ ษั ทได้ มี การออกหุ้นกู้
สกุลเงิ นบาทให้ กับนักลงทุนสถาบันจานวนเทียบเท่า 480 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ (Bonds) ที่ครบกาหนดชาระ ในไตรมาสเดียวกัน
ส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยูใ่ นระดับ 0.17 เท่า ใกล้ เคียงกับไตรมาสที่แล้ ว แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทสามารถรักษาความแข็งแกร่ ง
ของโครงสร้ างทางการเงินได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนรวมทังสิ
้ ้น 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ.

ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ไตรมาส 1
ปี 2562

(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

1,428
1,328
1,025
394
0.10
374
20
ผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
%
ปี 2562
ปี 2561 เพิ่ม(ลด)
QoQ

%
เพิ่ม(ลด)
YoY

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร

1,573
1,469
1,087
433
0.10
389
44

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

10
11
6
10
0
4
>100

17
14
13
>100
>100
16
>100

หกเดือน
ปี 2562

3,001
2,797
2,112
827
0.20
763
64

หกเดือน
ปี 2561

2,562
2,454
1,844
536
0.13
640
(104)
แนวโน้ มธุรกิจ

%
เพิ่ม(ลด)
YTD

17
14
15
54
54
19
>100
หน้ า l 1
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ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2562
ราคาน้ามันดิบ
ราคานา้ มันดิบดูไบในไตรมาส 2 ปี 2562 มีความผันผวนสูง แต่โดยเฉลี่ยยังปรั บตัวสูงขึน้ จากไตรมาสก่อน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่
67.6 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์ เรล (ข้ อมูลจาก Platts) จากการที่อุปทานนา้ มันตึงตัวมากขึ ้น เมื่อ กลุ่มโอเปก (OPEC) ที่รวมประเทศรั สเซีย หรื อ
OPEC+ ยัง คงร่ ว มมื อ กั น ลดปริ ม าณการผลิ ต น า้ มัน ที่ 1.2 ล้ า นบาร์ เ รลต่ อ วัน อี ก ทัง้ ความขัด แย้ งทางการเมื อ งระหว่ า งประเทศ อาทิ
การที่สหรั ฐอเมริ กายังคงการคว่าบาตรประเทศเวเนซุเอลาและอิหร่ าน ทาให้ การส่งออกนา้ มัน เข้ าสู่ตลาดโลกลดลง รวมทัง้ ยังมีเหตุอุปทาน
หยุดชะงักจากปั ญหาท่อขนส่งน ้ามันในรัสเซีย สหราชอาณาจักร นอร์ เวย์ และไนจีเรี ย นอกจากนี ้ การก่อการร้ ายในตะวันออกกลาง และสงคราม
กลางเมืองในประเทศลิเบียที่ยงั คงมีอยู่ ส่งผลให้ ยงั มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุปทานหยุดชะงัก สาหรับด้ านอุปสงค์ ตัวเลขเศรษฐกิจรวมของโลก
โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และกลุม่ ประเทศในแถบยุโรป สะท้ อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ออ่ นแอต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ ว อย่างไรก็ดี ตลาดยังจับตามอง
ผลการเจรจาสงครามการค้ าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ใกล้ จะได้ ข้อสรุ ป นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ ใหม่ของจีน รวมถึงท่าทีการกลับมาผ่อนปรน
ทางการเงินของสหรัฐฯ และยุโรป ที่อาจส่งผลให้ เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ ้น

สถานการณ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)
สถานการณ์ LNG ในไตรมาส 2 ปี 2562 ราคา Asian Spot LNG เฉลี่ ย ปรั บ ตั ว ลดลงอย่ า งมากจากไตรมาส 1 มาอยู่ ที่
4.95 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู (ข้ อมูลจาก Platts) ซึง่ ได้ รับผลกระทบมาจากราคาน ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลง อีกทัง้ ด้ านอุปทาน LNG ยังคงอยูใ่ น
สภาวะล้ นตลาดจากโครงการใหม่ ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิก่อสร้ างไปในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ทาให้ คาดว่าจะมีกาลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ ้นเข้ าสูต่ ลาดโลก
ในปี 2562 ประมาณ 42 ล้ า นตัน ต่อ ปี จ ากปี ที่ แ ล้ ว ที่ 318 ล้ า นตัน ต่อ ปี โดยหลัก มาจากโครงการ LNG ในสหรั ฐ อเมริ ก าและรั สเซี ย รวมถึง
ราคา LNG ยังได้ รับแรงกดดันจากการสะสมสินค้ าคงคลังที่มีปริ มาณสูงของประเทศในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้ วย อย่างไรก็ตามการ
ปรับตัวลดลงของราคา Asian Spot LNG ยังไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ต่อความต้ องการก๊ าซธรรมชาติในอ่าวไทยในไตรมาสนี ้

ความต้ องการใช้ พลังงานในประเทศ
ความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศสาหรับ 4 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 2.16 ล้ านบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
ปรับตัวลงร้ อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้ า (ข้ อมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) โดยปั จจัยหลัก
มาจากมูลค่าการส่งออกสินค้ าที่ลดลง ส่งผลให้ การใช้ พลังงานภายในประเทศลดลงโดยเฉพาะในส่วนของถ่านหิน และพลังน ้ารวมทังการน
้
าเข้ า
ไฟฟ้า แต่การใช้ ก๊าซธรรมชาติยงั คงเพิ่มขึ ้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีการปรับตัวอ่อนค่าในช่วงแรกของไตรมาส เนื่องจากการไหลออกของ
เงิ นทุนตามช่วงเวลาการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทข้ ามชาติ ก่อนที่กระแสเงินทุนจะไหลเข้ าประเทศและภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
ค่ า เงิ น บาทปรั บ ตั ว แข็ ง ค่ า ขึ น้ โดยหลัก จากการคาดการณ์ ว่ า ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ จะปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี ย้ นโยบาย ในขณะที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมีทิศทางนโยบายทางการเงินที่เข้ มงวดโดยการคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย รวมทังความเชื
้
่อมัน่ ในประเทศที่สงู ขึ ้นจาก
ความชัดเจนในการจัดตังรั้ ฐบาล โดยค่าเงินบาท ณ สิ ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 30.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับ 31.81 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ณ สิ ้นไตรมาส 1
สาหรับผลประกอบการของ ปตท.สผ. การเปลีย่ นแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบส่วนใหญ่ในรู ปของภาษี เงินได้ ที่เกิดจากความแตกต่าง
ของสกุลเงินที่ใช้ ในการยื่นภาษี กับสกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี อย่างไรก็ดี ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีการแก้ ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องทาให้ บริ ษัทสามารถคานวณและยื่นภาษี เงินได้ ด้วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน ซึ่งเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากร จะทาให้
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนนี ้ลดลง โดยในไตรมาส 2 บริ ษัท ปตท.สผ. ได้ เปลี่ยนสกุลเงินในการคานวณภาษี เนื่องจาก
ได้ รับการอนุมตั ิภายใต้ พระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมแล้ ว สาหรับบริ ษัทอื่นในกลุม่ ยังคงคานวณภาษี เงินได้ ด้วยสกุลเงินบาท จนกว่ าจะได้ รับ
การอนุมตั ิจากกรมสรรพากร จึงจะยังคงเห็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวแต่ในสัดส่วนที่ลดลง
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการขายและราคาเฉลี่ย
หน่วย : บาร์ เรลเทียบเท่าน้ามันดิ บต่อวัน

ราคาขายเฉลี่ยและ
นา้ มันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
ราคาขายเฉลีย่ (/BOE)
ราคาน ้ามันดิบและคอนเดนเสท (/BOE)
ราคาก๊ าซธรรมชาติ (/MMBTU)
ราคาเฉลีย่ น ้ามันดิบดูไบ (/BBL)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

%

%

หกเดือน

หกเดือน

%

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่ม(ลด)
QoQ

เพิ่ม(ลด)
YoY

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่ม(ลด)
YTD

46.21
58.82
6.92
63.41

48.26
65.25
7.03
67.55

46.94
70.13
6.20
72.07

4
11
2
7

3
(7)
13
(6)

47.26
62.07
6.98
65.48

45.51
66.77
6.14
68.01

4
(7)
14
(4)

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่อ ย มี ป ริ ม าณการขายเฉลี่ย 334,627 บาร์ เ รลเที ยบเท่านา้ มัน ดิบ ต่อ วัน เพิ่ ม ขึน้ จาก
ไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 319,230 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการบงกชเนื่องจากจานวนวันในการปิ ด
ซ่อมบารุ งลดลง สาหรับราคาขายเฉลีย่ ของไตรมาสนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 48.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562:
46.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการขายเฉลีย่ ของไตรมาส 2 ปี 2562 กับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีปริ มาณการขายเฉลีย่ 302,846 บาร์ เรลเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อวัน พบว่าปริ มาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ โดยหลักจากโครงการบงกชซึ่งปริ มาณขายเพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิ่ ม
สาหรับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 48.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561: 46.94 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ)

งวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561
สาหรับปริ มาณการขายเฉลีย่ ของงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่าปริ มาณ
การขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ เป็ น 326,971 บาร์ เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน (สาหรั บงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2561: 297,999 บาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน) โดยหลักจากโครงการบงกชซึ่งปริ มาณขายเพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม สาหรับราคาขายเฉลี่ยเพิ่ มขึ ้น
เป็ น 47.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ (สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2561: 45.51 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล
เทียบเท่าน ้ามันดิบ)
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กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562
ผลการดาเนินงานรวม
ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 433 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 10 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 394 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 389 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และ
กาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 44 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จานวน 389 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 15 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีกาไร 374 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 141 ล้ านดอลลาร์ สรอ.จากปริ มาณการขาย
เฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่ มขึ ้น 53 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
จากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 27 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าที่ปรึ กษา และการ
รับรู้ ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สาหรับลูกจ้ างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไป ให้ มีสิทธิ ได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตรา
สุดท้ าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียม
เพิ่มขึ ้น 23 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจจานวน 6 หลุม
หากพิจารณาเฉพาะกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ ในไตรมาส 2 ปี 2562 จานวน 44 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 24 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีกาไร 20 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
ลดลง 74 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน อย่างไรก็ ตาม ค่าใช้ จ่ายภาษี เงิ นได้ จากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้น 43 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการกลับรายการ (reverse) ผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับ Functional Currency ที่
เคยรับรู้ ไว้ ในงวดบัญชีก่อน เฉพาะส่วนของบริ ษัท ปตท.สผ. เท่านัน้ จานวน 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบัญญัติภาษี เงินได้
ปิ โตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งบริ ษัท ปตท.สผ. ได้ รับอนุมตั ิจากกรมสรรพากรแล้ ว ทาให้ สามารถคานวณภาษี ใน
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ได้ ทนั ที

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ที่มีกาไรสุทธิ 113 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีกาไรเพิ่มขึ ้น 320 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100
กาไรจากการดาเนินงานปกติในไตรมาส 2 ปี 2562 จานวน 389 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 53 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีกาไร 336 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น 176 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากปริ มาณการขายเฉลี่ยและ
ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายภาษี เงิ นได้ และค่าภาคหลวงเพิ่มขึ ้น 95 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 34 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าที่ปรึ กษา และการรับรู้ ค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สาหรับลูกจ้ างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไป ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
5 พฤษภาคม 2562
หากพิจารณาเฉพาะกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติในไตรมาส 2 ปี 2562 จานวน 44 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น 267 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทุน 223 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงิน
ได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นลดลง 211 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 แข็งค่าขึ ้น 1.07 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2561 อ่อนค่าลง 1.94 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นลดลง
271 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สุทธิกบั การกลับรายการ (reverse) ผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับ Functional Currency ที่เคยรับรู้ ไว้ ในงวดบัญชี
ก่อน เฉพาะส่วนของบริ ษัท ปตท.สผ. เท่านัน้ จานวน 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) ปี
2562 ในเดือนเมษายน 2562 รวมทังรั
้ บรู้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 26 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 2 ปี 2562 ในขณะที่รับรู้ ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ น 30 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์การบริ หาร

แนวโน้ มธุรกิจ

หน้ า l 4

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562
งวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับ ปี 2561
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 827 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 291 ล้ านดอลลาร์
สรอ. หรื อร้ อยละ 54 เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 536 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดย
แบ่งเป็ นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 763 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 64 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากการดาเนินงานปกติ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 จานวน 763 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 123 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ีกาไร 640 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการขายเพิม่ ขึ ้น 343
ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากปริ มาณการขายเฉลีย่ และราคาขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ และค่าภาคหลวงเพิม่ ขึ ้น 147 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้ จากการขายที่เพิม่ ขึ ้น ค่าเสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิม่ ขึ ้น 68 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเข้ าซื ้อ
สัดส่วนการลงทุนเพิ่มของโครงการบงกช รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 41 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าที่ปรึกษา และการรับรู้คา่ ชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สาหรับลูกจ้ างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไป ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
แรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562
หากพิจารณาเฉพาะกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 จานวน 64 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น 168 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมือ่ เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที่มีขาดทุน 104 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นลดลง 142 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทในงวดหกเดือน
สิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 แข็งค่าขึ ้น 1.71 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่งวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 อ่อนค่าลง 0.49 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ คา่ ใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นลดลง 202 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สุทธิกบั การกลับรายการ (reverse)
ผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับ Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้ ในงวดบัญชีก่อน เฉพาะส่วนของบริษัทปตท.สผ. เท่านัน้ จานวน 60 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 รวมทังรั้ บรู้กาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นในงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 จานวน 59 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ชว่ งเวลาเดียวกันของปี ก่อน รับรู้ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ น 5 ล้ านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทางการเงินเพิม่ ขึ ้น 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากสัญญาซื ้อ
ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้ า
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562
ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่ วนงาน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
(หน่วย: ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริ กา
- แอฟริ กา
- อื่นๆ
ท่อขนส่งก๊ าซ
สานักงานใหญ่และอื่นๆ
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2561

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

311
285
26
24
(3)
(3)
13
(5)
80
42
433

%
เพิ่ม(ลด)
QoQ

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

(9)
(8)
(24)
(33)
25
>100
(100)
3
>100
10

%
เพิ่ม(ลด)
YoY

หกเดือน
ปี 2562

42
36
>100
9
(50)
25
>100
(100)
3
>100
>100

หกเดือน
ปี 2561

%
เพิ่ม(ลด)
YTD

654
594
60
60
(7)
(6)
18
(5)
158
15
827

520
504
16
27
(2)
(5)
(4)
142
(126)
536

26
18
>100
>100
>(100)
(20)
>100
(100)
11
>100
54

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562
สาหรั บไตรมาส 2 ปี 2562 มีกาไรสุทธิ 433 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 39 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 10 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 394 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นของส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ 69 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงของส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และในเขต
ภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สานักงานใหญ่ และอื่นๆ
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีกาไรสุทธิ 42 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น 69 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 27 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทาง
การเงินลดลง โดยหลักจากการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามัน
ส่ วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• ประเทศไทย
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิ 285 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 8 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 309 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้นจากการกลับรายการ (reverse)
ผลประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับ Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้ ในงวดบัญชีก่อน เฉพาะส่วนของบริษัท ปตท.สผ. เท่านัน้ จานวน 60 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 นอกจากนี ้ ค่าภาคหลวง รวมทัง้
ค่าเสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการขายเฉลีย่ และราคาขายเฉลีย่ ที่
เพิ่มขึ ้น
• เขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่ นื
ในไตรมาส 2 ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น มีกาไรสุทธิ 24 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 12 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
ร้ อยละ 33 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 36 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียมเพิม่ ขึ ้น
จากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจ

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีกาไรสุทธิ 433 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 320 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 113 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นของส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ 226 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย 76 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และในเขตภูมิศาสตร์ แอฟริ กา 19 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562
สานักงานใหญ่ และอื่นๆ
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีกาไรสุทธิ 42 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น 226 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิ 184 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 แข็งค่าขึ ้น 1.07 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2561 อ่อนค่าลง 1.94 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ.
ส่ วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• ประเทศไทย
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ประเทศไทย มี ก าไรสุท ธิ 285 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เพิ่ ม ขึน้ 76 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. หรื อ ร้ อยละ 36 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 209 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นโดยหลักจากปริ มาณการ
ขายเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ และค่าภาคหลวงเพิ่มขึ ้นตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น รวมทังค่
้ าเสือ่ มราคา ค่าสูญสิ ้นและค่า
ตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น โดยหลักจากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช
• เขตภูมิศาสตร์ แอฟริกา
ในไตรมาส 2 ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์ แอฟริ กา มีกาไรสุทธิ 13 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น 19 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อ
มากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิ 6 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายในการสารวจ
ปิ โตรเลียมลดลง

งวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 มีกาไรสุทธิ 827 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 291 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อร้ อยละ 54 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 536 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้นของส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ 141 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย 90 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. และในเขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น 33 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สานักงานใหญ่ และอื่นๆ
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีกาไรสุทธิ 15 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ ้น 141 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิ 126 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทในงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 แข็งค่าขึ ้น 1.71
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่งวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 อ่อนค่าลง 0.49 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ส่ วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• ประเทศไทย
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 ประเทศไทยมีกาไรสุทธิ 594 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 90 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หรื อร้ อยละ 18 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 504 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ จาก
การขายที่เพิ่มขึ ้นจากปริ มาณการขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่
จากการเข้ าซื ้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ และค่าภาคหลวงเพิ่มขึ ้นตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
• เขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่ นื
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่น มีกาไรสุทธิ 60 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 33
ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรื อมากกว่าร้ อยละ 100 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือนสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 27 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้นโดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น จากการ
ตัดจาหน่ายหลุมสารวจ
บทสรุ ปผู้บริ หาร
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562
ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ รวมทังสิ
้ ้น 18,775 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 709 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 19,484 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ และลูกหนี ้บริ ษัทใหญ่ มีจานวน
ลดลง 596 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินลงทุนระยะสันลดลง
้
476 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และลูกหนี ้อื่นลดลง 378 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดเพิ่มขึ ้น 205 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่ วมทุนภายใต้ บญ
ั ชีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมุน เวียนลดลง 113 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ บญ
ั ชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและ
ประเมินค่าลดลง 357 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการตัดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ ้นและค่าตัดจาหน่าย แม้ ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มใน
สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในขณะที่สนิ ทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น 196 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ปตท.สผ.และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 6,878 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจานวน 601 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จาก
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 7,479 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
(1) หนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย ประมาณการหนี ้สินระยะสัน้ และเจ้ าหนี ้การค้ า โดยมีจานวนลดลง
1,184 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื ้อธุรกิจลดลง 466 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ส่วนของหนี ้สินทางการเงิน
ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ลดลง 407 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ และภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง 262 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
(2) หนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต หุ้นกู้ และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี โดย
มีจานวนเพิ่มขึ ้น 583 ล้ านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากหุ้นกู้เพิ่มขึ ้น 507 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ประมาณการหนี ้สินค่ารื อ้ ถอนอุปกรณ์การ
ผลิตเพิ่มขึ ้น 48 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากการปรับหนี ้สินให้ เพิ่มขึ ้นเพื่อสะท้ อนมูลค่าปั จจุบนั โดยการรับรู้ ต้ นทุนทางการเงิน (Accretion
expense) นอกจากนี ้ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ ้น 26 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการรับรู้ ค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สาหรับลูกจ้ างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไป ให้ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 400 วัน
ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562
โครงสร้ างเงินทุนบริษัท
โครงสร้ างเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ประกอบด้ วยส่วนทุน 11,897 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และหนี ้สินรวม 6,878 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ เป็ น
หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย 2,046 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถวั เฉลี่ยร้ อยละ 5.04 และมีอายุเงินกู้ถวั เฉลี่ย 8.62 ปี ทังนี
้ ้ หนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยของบริ ษัท
ทังหมดอยู
้
ใ่ นรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และเป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่ที่ร้อยละ 100
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษัทได้ ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันและและไม่ด้อยสิทธิ รวมทังสิ
้ ้น13,200 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นการไถ่ถอนจานวน 5,000 ล้ านบาทในเดือนพฤษภาคม และการไถ่ถอนจานวน 8,200 ล้ านบาทในเดือนมิถนุ ายน และบริ ษัท ปตท.สผ.
ศูนย์บริ หารเงิน จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็ นศูนย์บริ หารเงินของกลุม่ ปตท.สผ. ได้ ดาเนินการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและ
มีผ้ คู ้าประกัน จานวน 15,000 ล้ านบาท อายุ 3 ปี มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ตอ่ ปี ร้อยละ 2.26 โดยมี ปตท.สผ. เป็ นผู้ค ้าประกันหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนรวมทังสิ
้ ้น 500 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ในเดือนมิถนุ ายน รวมทังจ่
้ ายเงินปั นผลสาหรับ
งวด 6 เดือนหลังของปี 2561 จานวน 409 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนเมษายน
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562
กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทังเงิ
้ นลงทุนระยะสันซึ
้ ่งเป็ นเงินฝาก
ประจาธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 3,469 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 532 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทังเงิ
้ นลงทุนระยะสัน้ จานวน 4,001 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
แหล่ งที่มาของเงินทุนจานวน 1,820 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดรั บสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน ซึ่งเป็ นผลสุทธิจากเงิน
สดรับจากรายได้ จากการขายสุทธิกบั เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้ จา่ ยและภาษี เงินได้ และเงินสดรับในกิจกรรมจัดหาเงิน จากการออกหุ้นกู้ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิและมีผ้ คู ้าประกันเป็ นสกุลเงินบาท
แหล่ งที่ใช้ ไปของเงินทุนจานวน 2,352 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดจ่ ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม ส่วนใหญ่ เป็ นการลงทุนในโครงการเอส1 และโครงการซอติก้า รวมทังเงิ
้ นฝากเพื่อเป็ นหลักประกันในสัญญาซือ้ ขายหุ้น
ส าหรั บ เงิ น สดจ่ ายสุ ทธิ ใ นกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการจ่ า ยช าระคื น หุ้ นกู้ ด้ อยสิ ท ธิ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายทุ น และ การ
จ่ายชาระคืนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท รวมทังจ่
้ ายเงินปั นผลสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ซึง่ มีการจ่ายใน
เดือนเมษายน ปี 2562
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ไตรมาส 1
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2562

ไตรมาส 2
ปี 2561

หกเดือน
ปี 2562

หกเดือน
ปี 2561

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ จากการขาย

75.62

72.31

73.20

73.88

73.69

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

9.13

11.97

4.81

11.97

4.81

อัตรากาไรสุทธิ

19.04

23.69

11.23

23.69

11.23

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.16

0.17

0.19

0.17

0.19

อัตราส่วนหนี ้สินต่อ EBITDA

0.60

0.52

0.65

0.52

0.65

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
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562

ความคืบหน้ าโครงการที่สาคัญ

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตะวันออกกลาง

ทวีปอเมริกา

ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปแอฟริกา

ณ สิ ้นไตรมาส 2 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 มาณการขายเฉลีย่ รวมอยูท่ ี่ประมาณ 279,000 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 83 ของปริ มาณการขายทังหมด
้
โดยกิจกรรมที่สาคัญของโครงการผลิตหลัก ได้ แก่ โครงการบงกช สามารถรักษาระดับการผลิตได้
ตามแผน ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเปลีย่ นผ่านสิทธิผ้ ดู าเนินการ (Transition of Operations) ในแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ
แปลง G2/61 (แหล่งบงกช) หลังจากที่ได้ ลงนามในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต (Production Sharing Contract) โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับผู้รับ
สัมปทานปั จจุบนั เพื่อเข้ าพื ้นที่ ศึกษาและเตรี ยมแผนการดาเนินงานล่วงหน้ า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการผลิตจากแหล่งดังกล่าวจะสามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง และโครงการเอส 1 ได้ ทาการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนรักษาระดับการผลิตที่ประมาณ 30,000 บาร์ เรลต่อวันใน 3 ปี
ข้ างหน้ า โดยในไตรมาสนี ้ปริ มาณการขายน ้ามันดิบเฉลีย่ อยูท่ ี่ประมาณ 31,000 บาร์ เรลต่อวัน

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี ้จานวน 17 โครงการ ตังอยู
้ ่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาสนี ้ โครงการมีปริ มาณการขายเฉลี่ยรวมที่ ประมาณ 54,000
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16 ของปริ มาณการขายทังหมด
้
่
กิจกรรมที่สาคัญของ โครงการทีดาเนินการผลิตแล้ ว (Production Phase) อาทิ โครงการซอติก้า ตังอยู
้ น่ อกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ
ของเมียนมา โครงการได้ เสร็ จสิ ้นการเริ่ มผลิตก๊ าซธรรมชาติจากแท่นผลิตเฟส 1C ทังหมด
้
4 แท่นเพื่อรักษาระดับการผลิต และอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการ
เพื่อตัดสินใจลงทุนขันสุ
้ ดท้ ายในเฟส 1D เพื่อความต่อเนื่องในการรักษาระดับการผลิตในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถตัดสินใจลงทุนขันสุ
้ ดท้ ายได้
ภายในปี 2562 โดยในไตรมาสนี ้ โครงการซอติก้ามีปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเฉลีย่ ตามเป้าหมายที่ 332 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 53,000
บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน) โครงการเวียดนาม 16-1 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเวียดนาม ปั จจุบนั โครงการอยู่
ระหว่างการดาเนินการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการผลิตให้ ได้ ตามเป้าหมาย ในไตรมาสนี ้โครงการมีปริ มาณการขายน ้ามันดิบเฉลี่ ย
ประมาณ 19,000 บาร์ เรลต่อวันและปริ มาณการขายก๊ าซธรรมชาติเฉลีย่ 8 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (ประมาณ 2,000 บาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน)
สาหรั บ โครงการที่อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ในเมียนมา อาทิ โครงการเมี ยนมา เอ็ ม 3 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
แผนพัฒนาโครงการ (Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียนมาที่บริ ษัทได้ ยื่นไปในไตรมาส 4 ปี 2561 และเตรี ยมพร้ อมสาหรับการศึกษาออกแบบ
ทางวิศวกรรมเบื ้องต้ น โครงการเมียนมา MD-7 อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการเจาะหลุมสารวจ จานวน 1 หลุมในไตรมาส 4 ปี 2562 โครงการเมียนมา เอ็ม 11
ได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมในเดือนมิถนุ ายนที่ผ่านมา ขณะนี ้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลเจาะหลุม โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3
ได้ เสร็ จสิ ้นการเจาะหลุมสารวจจานวน 4 หลุมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนี ้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลเจาะหลุมจานวน 2 หลุม และได้ มีการตัด
จาหน่ายหลุมสารวจจานวน 2 หลุมในไตรมาสนี ้ สาหรับประเทศมาเลเซีย โครงการซาราวักเอสเค 410 บี ได้ ดาเนินการเจาะหลุมประเมินผลจานวน 1
หลุม โดยมีการค้ นพบชันหิ
้ นกักเก็บก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่มีความหนาถึง 252 เมตร ซึง่ เป็ นการบ่งชี ้ถึงปริ มาณทรัพยากรปิ โตรเลียมขนาดใหญ่
หลายล้ านล้ านลูกบาศก์ ฟุต (multi-TCF) ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลเพื่อยืนยันศักยภาพปิ โตรเลียมต่อไป โครงการซาราวักเอสเค 417,
โครงการซาราวักเอสเค 438, โครงการพีเอ็ม 407 และ พีเอ็ม 415 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาด้ านธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อ
ดาเนินการเจาะหลุมสารวจและหลุมประเมินผลในปี 2563 โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 ตังอยู
้ ่นอกชายฝั่ งทะเล
ของเวียดนาม ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขันสุ
้ ดท้ าย (Final Investment Decision หรื อ FID)
ต่อไป ทังนี
้ ้คาดว่าจะเริ่ 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

โครงการที่สาคัญ
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562
โครงการในตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการร่วมทุนในภูมิภาคนี ้จานวน 2 โครงการ ซึง่ เป็ นโครงการที่ อยู่ระหว่ างการสารวจ (Exploration Phase) ตังอยู
้ น่ อก
ชายฝั่ ง ทะเลทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของรั ฐ อาบูด าบี ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ได้ แ ก่ โครงการอาบู ด าบี ออฟชอร์ 1 และ
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โดยได้ มีการลงนามในสัญญาสัมปทานในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทาง
ธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ 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 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริ หาร
จัดการโครงการที่เหมาะสม
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
้ บ่ ริ เวณแอ่ง Campeche ทางใต้ ของอ่าว โดยในไตรมาสนี ้ ทังสองโครงการ
้
ได้ รับการอนุมตั ิแผนการสารวจจากหน่วยงาน Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) แล้ ว ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทาง
ธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิ โตรเลียมเพื่อดาเนินการตามแผนสารวจต่อไป

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 ิภายในไตรมาส 3 ปี 2562
สาหรับแหล่ ง Cash Maple ที่อยูใ่ นระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) โครงการอยูร่ ะหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม พร้ อม
ทังเตรี
้ ยมการหาผู้ร่วมทุนเพื่อบริ หารความเสี่ยงของโครงการ และสาหรับแปลงสารวจ AC/P54 ได้ ทาการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมเสร็ จสิ ้นในไตรมาส 1 ที่
ผ่านมา 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 ในไตรมาสนี ้ โครงการมีปริ มาณการผลิตเฉลีย่ ประมาณ 18,000 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็ นโครงการที่อยู่ระหว่ างการพัฒนา (Development Phase) ตังอยู
้ บ่ นบกทางทิศตะวันออก
ของแอลจีเรี ย โครงการได้ บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่ มพัฒนาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพัฒนาที่ได้ รับอนุมตั ิจากรัฐบาล โดยได้ เริ่ มดาเนินการพัฒนา
แล้ วตังแต่
้ เดือนมีนาคมเป็ นต้ นมา และคาดว่าจะเริ่ มผลิตในปี 2564 ด้ วยกาลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์ เรลต่อวัน พร้ อมทังมี
้ แผน
ระยะที่ 2 เพือ่ เพิ่มปริ มาณการผลิตในปี 2568 เป็ น 50,000-60,000 บาร์ เรลต่อวัน
โครงการโมซัมบิก แอเรี ย วัน เป็ นโครงการก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่ างการพัฒนา (Development Phase) โดยเมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน
2562 นับเป็ นก้ าวสาคัญของโครงการ ทีก่ ลุม่ ผู้ร่วมทุนในโครงการโมซัมบิก แอเรี ย วัน ได้ ร่วมกันประกาศการตัดสินใจลงทุนขันสุ
้ ดท้ าย หรื อ FID สาหรับการพัฒนา
โครงการก๊ าซธรรมชาติเหลวในประเทศโมซัมบิกอย่างเป็ นทางการ โดยในระยะแรกจะประกอบด้ วยโรงงานผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิต (train) มีกาลังการ
ผลิตรวม 12.88 ล้ านตันต่อปี จากแหล่ง Golfinho-Atum ซึ่งปั จจุบนั โครงการฯ มีสญ
ั ญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติเหลวในระยะยาวกับผู้ซื ้อทังจากทวี
้
ปเอเชียและยุโรป
รวมแล้ วประมาณ 11.1 ล้ านตันต่อปี นอกจากนี ้โครงการฯ ยังมีความคืบหน้ าเป็ นอย่างมากในการเจรจาจัดหาแหล่งเงินกู้ในรู ปแบบ Project Finance กับสถาบัน
การเงิน โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาเงินกู้กบั สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ ภายในสิ ้นปี นี ้และตามแผนจะสามารถผลิต LNG เชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2567
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กลยุทธ์ การบริหารจัดการ
การบริหารการลงทุน
ปตท.สผ. มีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างมากในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ EXPAND และ EXECUTE เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยไตรมาสนี ้มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(1) EXPAND กลยุทธ์ ในการขยายธุ รกิจ โดยมุ่ งเน้ นในพืน้ ที่ยุทธศาสตร์ ที่มีความชานาญและมองหาโอกาสทางธุ รกิจที่
เกี่ยวข้ องกับด้ านพลังงานเพื่อสร้ างความยั่งยืนในระยะยาว
• กลยุทธ์ Coming-home: ยังคงมุ่งเน้ นขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็ นพื ้นที่
ยุทธศาสตร์ หลัก สาหรั บการเข้ าซื ้อบริ ษัทในเครื อ Murphy ในประเทศมาเลเซียเมื่อต้ นปี นนั ้ ได้ บรรลุเงื่อนไขในสัญญา
ครบถ้ วนและมีผลโดยสมบูรณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่บริ ษัท
มีความเชี่ยวชาญ เช่น gas value chain โดยขยายการลงทุนในพื ้นที่ที่มีตลาดรองรับในการขายปิ โตรเลียมในเมียนมาใน
รูปแบบของ Gas-to-Power
• กลยุ ท ธ์ Strategic Alliance: ในเดือนมิถุนายน 2562 ปตท.สผ. ได้ เข้ าซือ้ สัดส่วนการถือหุ้ นทัง้ หมดในบริ ษัท Partex
Holding B.V. (Partex) ซึ่ง เป็ นบริ ษัทชัน้ นาที่ดาเนินธุรกิจปิ โตรเลียมในภูมิภาคตะวันออกกลางมายาวนานกว่า 80 ปี
ปั จจุบนั มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการหลักคือ โครงการ PDO (Block 6) ซึ่งเป็ นโครงการผลิตน ้ามันบนบกที่มีศกั ยภาพ
และขนาดใหญ่ที่สดุ ในโอมาน การเข้ าซื ้อดังกล่าวเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ ของ ปตท.สผ. ที่ม่งุ เน้ นการขยายการลงทุนใน
พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริ มสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการร่ วมทุนกับผู้ดาเนินการ
ชัน้ นา โดยนอกจากจะสามารถเพิ่มรายได้ ปริ มาณการผลิตและปริ มาณสารองให้ กับ ปตท.สผ.ได้ ทันที ยังเป็ นการ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ กบั รัฐบาลในภูมิภาคให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น และเป็ นการเปิ ดประตูสโู่ อกาสในการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจปิ โตรเลียมสาหรับภูมิภาคนี ้ในอนาคต
• กลยุทธ์ สร้ างความยั่งยืน: ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถด้ านงานวิจยั พัฒนาของ
องค์กรที่สง่ เสริ มธุรกิจปั จจุบนั รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับด้ านพลังงาน
(2) EXECUTE กลยุทธ์ ในการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก และรักษาขีดความสามารถในการแข่ งขัน
• เร่ งกิจกรรมในโครงการสารวจปั จจุบนั ในเมียนมาและมาเลเซีย โดยในไตรมาสนี ้ บริ ษัทประสบผลสาเร็ จในการค้ นพบ
แหล่งก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (multi-TCF gas discovery) ในพื ้นที่โครงการซาราวักเอสเค 410 บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก
ประเทศมาเลเซีย ซึง่ จะช่วยเพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียมของบริ ษัทในอนาคต
• สร้ างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปั จจุบนั โดยการปรับปรุ งการดาเนินการและแผนซ่อมบารุ งให้ ดีขึ ้น ทาการเจาะหลุม infill
เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง เช่น Hydraulic Fracturing เพื่อเพิ่มปริ มาณการผลิตจากโครงการเอส 1
• บริ ษัทยังคงควบคุมต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเละเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน
• ประสบความสาเร็ จในการเพิ่มปริ มาณสารองปิ โตรเลียมจากการตัดสินใจพัฒนาขันสุ
้ ดท้ าย (FID) ของโครงการโมซัมบิก แอเรี ย วัน
• ดาเนินการโครงการบงกชและเอราวัณในช่วงเปลีย่ นผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
• ดาเนินแผนงานในช่วงเปลีย่ นผ่านของโครงการใหม่เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างราบรื่ นในช่วงเปลีย่ นผ่าน

การบริหารจัดการเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งเน้ นการสร้ างวินยั ทางการเงินและรักษาโครงสร้ างทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาส 2 บริ ษัทมีห้ นุ กู้ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ที่ครบกาหนดไถ่ถอน จานวน 13,200 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่า 418 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. และได้ มีการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผ้ คู ้าประกัน ให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ จานวน 15,000 ล้ าน
บาท หรื อเทียบเท่า 480 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพื่อชาระหนี ้ที่ครบกาหนดและนาไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยของ
บริ ษัท ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปรับลดลงจากร้ อยละ 5.32 ณ สิ ้นไตรมาส 1 เป็ นร้ อยละ 5.04 โดยอายุเงินกู้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.62 ปี และยังคงอัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.17 เท่า ซึง่ อยูภ่ ายใต้ กรอบนโยบายการเงินของบริ ษัท มีเงินสดในมือประมาณ 3.5 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ยังไม่รวมการชาระเงิน
สาหรับการเข้ าซื ้อบริ ษัทในเครื อ Murphy ในประเทศมาเลเซียซึ่งได้ เสร็ จสิ ้นไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จานวนประมาณ 2 พันล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังคงมีเงินสดและสภาพคล่องเพียงพอสาหรับรองรับแผนการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตให้ เป็ นไปตามแผนงาน
รวมถึงรองรับค่าใช้ จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ การเจาะสารวจตามแผนการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของบริ 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) ขององค์ การสหประชาชาติ ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับคัดเลือกเป็ น สมาชิ กกลุ่มดัชนีความยั่ง ยื น
ดาวโจนส์ 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 นเลิศ
ใน Sustainability Yearbook 2562 โดย RobecoSam อีกด้ วย โดยสะท้ อนผ่านการดาเนินงานครอบคลุมทังด้
้ านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
โดยกิจกรรมสาคัญในไตรมาสนี ้ ได้ แก่
ด้ านธุ รกิจ ปตท.สผ. ส่งเสริ มการวิจยั พัฒนา ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และสร้ างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม ทังนี
้ ้ ไตรมาส 2 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 บอนไดออกไซด์ออกจากก๊ าซธรรมชาติ ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการออกแบบกระบวนการต้ นแบบ และโครงการพัฒนาตัวกรองสาหรับการแยกสิ่งปนเปื อ้ นออกจากก๊ าซธรรมชาติเหลว
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ
• เทคโนโลยีท่ ีเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ โครงการลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่ชัน้ บรรยากาศโดยการ
เปลี่ยนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่า ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการต้ นแบบ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสภาพท่อส่ง
ปิ โตรเลียมใต้ ทะเลสาหรับกระบวนการรื อ้ ถอนตามมาตรฐานสากลที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
อุปกรณ์เพื่อนาไปทดสอบใช้ งานจริ ง
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ ดาเนินโครงการก่อสร้ างศูนย์พฒ
ั นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปตท.สผ.(PTIC) ในพื ้นที่เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) โดยปั จจุบนั ได้ เริ่ มดาเนินการออกหนังสือเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมประมูลงานออกแบบและก่อสร้ าง
ศูนย์วิจยั ตามขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่กาหนด
ด้ านสังคม ในปี 2562 ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ การดาเนินงานโครงการพัฒนาสังคมด้ วยการสร้ างคุณค่าร่ วมให้ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(Stakeholder Value Creation) โดยบริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นโครงการเพื่อสังคม (CSR) ด้ านความต้ องการพื ้นฐาน อีกทังมี
้ แผนงานยกระดับโครงการ
เพื่อสังคมที่มีศกั ยภาพไปสูก่ ารสร้ างคุณค่าร่วม (CSV) และดาเนินการโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในไตรมาสนี ้ ปตท.สผ.ได้
ดาเนินการเปิ ดศูนย์การเรี ยนรู้เพาะฟั กลูกปูเพิ่มขึ ้นอีก 1 แห่งที่อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สร้ างศูนย์การเรี ยนรู้และจัดอบรมขยายเครื อข่ายบ่อ
ก๊ าซชีวภาพเพิ่มเติมที่บ้านทับไฮ จังหวัดอุดรธานี และดาเนินการสนับสนุนกองทุนธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ ที่
มีโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการออมและการเข้ าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพสาหรับชุมชนได้ ง่ายขึ ้น
ด้ า นความปลอดภัย มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ปตท.สผ. มีระบบการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริ ษัท
โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดความสูญเสียน้ อยที่ สดุ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขันหยุ
้ ดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ.
เท่ากับ 0.07 และอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บทังหมด
้
(TRIR) เท่ากับ 0.64 ซึ่งทังนี
้ ้ LTIF และ TRIR อยู่ในระดับเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ย
ของสมาคมผู้ผลิตน ้ามันและก๊ าซนานาชาติ (IOGP) อีกทัง้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตังเป้
้ าลดปริ มาณ
ก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษัทให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ภายในปี 2573 ด้ วยการดาเนินโครงการนาก๊ าซส่วนเกินและก๊ าซทีจ่ ะ
เผาทิ ้งกลับมาใช้ ประโยชน์หรื อนาเข้ ากระบวนการผลิต การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการรั่วไหลของก๊ าซมีเทนจากกระบวนการ
ผลิต อย่างต่อเนื่อง

บทสรุ ปผู้บริ หาร

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน

โครงการที่สาคัญ

กลยุทธ์ การบริ หาร
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แนวโน้ มภาพรวมธุรกิจในอนาคต
ราคาน้ามันดิบ
สาหรับแนวโน้ มราคาเฉลี่ยน ้ามันดิบดูไบในปี 2562 คาดว่าจะยังคงมีความผันผวน โดยเคลื่อนไหวที่กรอบ 60-70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
บาร์ เรล เนื่องจากยังคงมีปริ มาณการผลิตจากประเทศสหรัฐฯ ในระดับที่สงู และคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ ้นหลังจากท่อขนส่งน ้ามันดิบขยายกาลังส่งได้
ในครึ่ งปี หลัง ซึ่งจะชดเชยกับปริ มาณการผลิตที่ลดลงจากประเทศอื่น ๆ เช่น เวเนซุเอลา อิหร่ าน และซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม จากผลการ
ประชุมของกลุม่ OPEC+ ได้ ตกลงขยายความร่ วมมือในการลดกาลังการผลิตออกไปอีกจนถึงเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ อปุ ทานน ้ามันดิบโลก
คาดว่าจะสามารถรักษาระดับคงทีไ่ ด้ ตลอดปี 2562 ส่วนท่าทีของอิหร่านที่ตอบโต้ สหรัฐฯ จากการถูกคว่าบาตรทางด้ านนิวเคลียร์ อาจส่งผลให้ เกิด
แรงกดดันทางด้ านอุปทานเพิ่มขึ ้น
ในด้ านอุปสงค์ ถึงแม้ ว่าเรื่ องสถานการณ์การค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีทีท่าว่าจะดีขึ ้น แต่ยงั คงมีความเสี่ยงในด้ านเศรษฐกิจอื่น ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นตัวชี ้วัดทางเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมยังมีความน่ากังวล และปั จจัยลบเพิ่มเติมจากเรื่ องการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศ
อังกฤษ (Brexit) แบบไม่มีข้อตกลง ที่อาจทาให้ ภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวลดลง อีกทังในช่
้ วงไตรมาสสุดท้ ายของปี นี ้ ราคาน ้ามันดิบดูไบอาจได้ รับ
ผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่เรื่ อง IMO 2020 จากการจากัดสัดส่วนปริ มาณซัลเฟอร์ (Sulphur) ในเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการขนส่งทางเรื อ ด้ วยเช่นกัน
ซึง่ จะทาให้ อปุ สงค์น ้ามันดิบดูไบซึง่ มีปริ มาณซัลเฟอร์ สงู ลดลง ในช่วงปลายปี ก่อนจะเข้ าสูก่ ารบังคับใช้ อย่างเต็มรูปแบบในปี 2563

สถานการณ์ LNG
สาหรับปี 2562 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกยังคงอยูใ่ นสภาวะล้ นตลาด โดยกาลังการผลิตรวมจากโครงการเดิมและโครงการ
ใหม่จะเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 13 จากปี 2561 มาอยู่ที่ 360 ล้ านต้ นต่อปี ในขณะที่ความต้ องการใช้ จะอยูท่ ี่ประมาณ 347 ล้ านตันต่อปี ส่งผลให้
ราคา LNG คาดว่าจะวิ่งอยูใ่ นระดับต่า โดยตลาดคาดว่าราคา Asian Spot LNG เฉลีย่ จะอยูท่ ี่ 5.7- 6.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู อย่างไรก็ตาม
ราคา LNG ในตลาดโลกอาจมีความผันผวนขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยที่ต้องจับตามอง โดยปั จจัยกดดันราคา เช่น ปริ มาณการผลิต LNG ที่เพิ่มขึ ้นจาก
โครงการใหม่ ๆ ที่ได้ อนุมตั ิก่อสร้ างไปในช่วงปี 2556-2558 และยังมีโครงการที่จะ FID ในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งส่วนมากเป็ นโครงการในประเทศ
สหรัฐฯ ในขณะที่มีปัจจัยสนับสนุนราคา เช่น ความต้ องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึ ้นกว่าที่คาดจากตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย การผลิตที่ไม่
เป็ นไปตามแผนของโครงการปั จจุบนั รวมถึงนโยบายทางพลังงานของประเทศต่าง ๆ และราคาน ้ามันดิบที่ยงั คงมีความผันผวนก็สง่ ผลกระทบต่อ
ราคา LNG เช่นกัน แต่ทงนี
ั ้ ้ ได้ มีการคาดการณ์วา่ สภาวะล้ นตลาดของ LNG จะเริ่ มกลับเข้ าสูจ่ ดุ สมดุลหลังจากปี 2565-2566

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะชะลอตัวลงที่ร้อยละ 3.8 เนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศหดตัวตาม
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริ มาณการค้ าโลกที่ชะลอตัว และยังส่งผลต่อเนื่องถึงภาคการท่องเที่ยวที่ปรับลดลง รวมทัง้ การลงทุนของภาครัฐ
ขยายตัวต่ากว่าที่ประเมินไว้ ในขณะที่การบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังมีแนวโน้ มขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง
สาหรับแนวโน้ มอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีความเป็ นไปได้ ที่จะยังคงแข็งค่าต่อหรื ออยูใ่ นระดับใกล้ เคียง
ปั จจุบนั โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ที่มีแนวโน้ มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ เนื่องมาจากตัวเลขทางเศรษฐกิ จของ
สหรัฐฯ ที่ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจนาไปสูก่ ารกดดันให้ มีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยลงในปี นี ้ ส่งผลให้ เงินทุนไหลออกจากสหรัฐฯ มายังตลาด
เกิ ด ใหม่ร วมถึ ง ประเทศไทย อย่า งไรก็ ต าม ยัง คงต้ อ งติ ด ตามแนวทางการควบคุม ค่า เงิ น บาทของธนาคารแห่ง ประเทศไทยอย่า งใกล้ ชิด
ทังนี
้ ้ ปตท.สผ. มีรายได้ จากการขายน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูป USD และ USD-linked ในขณะเดียวกันค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่อยู่ใน
รู ป USD เช่นกัน จึงใช้ หลักการบริ หารแบบ Natural Hedge สาหรับรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ อยู่ในสกุลเงิน USD ปตท.สผ. ได้ ใช้ เครื่ องมือ
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน อาทิ สัญญา Forward และ Swap เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน สาหรับผลกระทบในรูปของภาษี
เงินได้ จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ ในการยื่นภาษี กับสกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญ ชีนนั ้
ผลกระทบนี ้ได้ ลดลงบางส่วนเนื่องจากมีการแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในเดือนเมษายนที่ผ่านมา สาหรับอัตราดอกเบี ้ยตามภาวะตลาด ไม่สง่ ผล
กระทบต่อภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทเนื่องจากหุ้นกู้ของบริ ษัทในปั จจุบนั เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่ทงหมด
ั้
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 ปี 2562
ปั จจัยอื่นทีส่ าคัญทีก่ ระทบกับการดาเนินงานของบริษัท
กฎระเบียบใหม่ เรื่ อง IMO 2020 จากองค์ การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ที่มีมติให้ จากัด
ปริ มาณซัลเฟอร์ (Sulphur) ในน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในภาคอุตสาหกรรมเดินเรื อขนส่งระหว่างประเทศ ที่ระดับไม่เกินร้ อยละ 0.5 จากระดับร้ อยละ 3.5 ใน
ปั จจุบนั ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยคาดว่าจะส่งผลให้ ความต้ องการใช้ น ้ามันเตาที่มีปริ มาณซัลเฟอร์ สงู (High Sulphur Fuel
Oil) ในน ้ามันเชี ้อเพลิงเดินเรื อปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญและมีผลให้ ราคาน ้ามันเตา (Fuel Oil) ปรับตัวลดลงตามไปด้ วย ทังนี
้ ้สัญญาซื ้อขายก๊ าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทยมีการผูกสูตรราคาก๊ าซกับราคานา้ มันเตา จึงเป็ นความเสี่ยงที่ราคาขายก๊ าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. อาจจะลดลงเนื่องจาก
กฎระเบียบใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวคาดว่าจะไม่รุนแรง เนื่องจากโครงสร้ างราคาขายก๊ าซธรรมชาติของ ปตท.สผ.ผูกกับราคาน ้ามันส่วน
หนึ่งและย้ อนหลังประมาณ 6-12 เดือน นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ มีการพิจารณาและเริ่ มทาประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้ามันเตา
สาหรับในปี 2565 เป็ นต้ นไป บริ ษัทคาดว่าผลกระทบนี ้จะลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากราคาก๊ าซธรรมชาติของแหล่งบงกชและเอราวัณภายใต้
ระบบสัญญาแบ่งปั นผลผลิตได้ ผกู สูตรกับน ้ามันดิบดูไบแทนการผูกสูตรกับราคาน ้ามันเตา
การประกาศพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 มีผลให้ บริ ษัทสามารถคานวณภาษี เงินได้ ด้วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน (Functional Currency) ที่ไม่ใช่สกุลบาท ซึง่ ช่วยลด
ความผันผวนของงบการเงินจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ ในการบันทึกบัญชีและที่ใช้ ในการคานวณภาษี โดยจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั แรกของรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2562 เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยในไตรมาส 2 บริ ษัท ปตท.สผ. ได้ เปลีย่ นสกุลเงินในการคานวณภาษี และรับรู้ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในไตรมาสนี ้เนื่องจากได้ รับการอนุมตั ิภายใต้ พระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมแล้ ว สาหรับบริ ษัทอื่นในกลุม่ ยังคงคานวณภาษี เงิน
ได้ ด้วยสกุลเงินบาท จนกว่าจะได้ รับการอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากร จึงจะยังคงเห็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวแต่ในสัดส่วนที่ลดลง

แนวโน้ มผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. สาหรั บปี 2562*
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทขึ ้นอยูก่ บั 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปริ มาณการขาย ราคาขายและต้ นทุน โดยบริ ษัทได้ ติดตามและปรับเปลีย่ นแนวโน้ มผล
การดาเนินงานสาหรับปี 2562 ให้ สอดคล้ องกับแผนการดาเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลีย่ นแปลงไป สรุปประมาณการสาหรับปี 2562 เป็ นดังนี ้
ปริมาณการขาย
พัน3บาร์
เรลเทียบเท่
า
ไตรมาส
ปี 2562
ปี 2562
น ้ามันดิบต่อวัน

~356

~345

พันบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน

ราคาก๊ าซธรรมชาติ**
ไตรมาส 3 ปี 2562

~6.8

ปี 2562

~6.9

ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู

ต้ นทุน**
ไตรมาส 3 ปี 2562

32-33

EBITDA Margin**
ปี 2562

ปี 2562

~32

70-75%

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ

ของรายได้ จากการขาย

พันบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน
* รวมการเข้ าซื ้อกิจการทังหมดของ
้
Murphy ในมาเลเซียที่มีผลสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 โดยไม่รวมการเข้ าซื ้อบริ ษัท Partex

**บนสมมติฐานราคาน ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทังปี้ 2562 ที่ 63 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ปริมาณการขาย

ปตท.สผ. คาดว่าปริ มาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 3 ปี 2562 และทัง้ ปี 2562 จะอยู่ที่ ป ระมาณ 356,000 และ 345,000 บาร์ เ รล
เทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน ตามลาดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากประมาณการที่ประกาศในไตรมาสแรก โดยหลักจากการเข้ าซื ้อกิจการของ Murphy ในประเทศ
มาเลเซียทีม่ ีผลสมบูรณ์ในวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผา่ นมา
ราคาขาย:
•
ราคาน ้ามันดิบของบริ ษัทจะผันแปรตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก
•
ราคาก๊ าซธรรมชาติซงึ่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทนันมี
้ โครงสร้ างราคาส่วนหนึ่งผูกกับราคาน ้ามันย้ อนหลังประมาณ 6-12 เดือน
บริ ษัทคาดว่าราคาก๊ าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 3 ปี 2562 และทังปี
้ 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 6.8 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู
และ 6.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้ านบีทียู ตามลาดับ เป็ นผลจากการปรับตัวของราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก
•
การประกันความเสี่ยงราคาน ้ามัน ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริ มาณน ้ามันภายใต้ สญ
ั ญาประกันความเสี่ยงที่ยงั ไม่ครบกาหนด
อยูท่ ี่ประมาณ 10 ล้ านบาร์ เรล ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีความยืดหยุน่ ในการปรับแผนการประกันความเสีย่ งราคาน ้ามันตามความเหมาะสม
ต้ นทุน
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และทั ้งปี 2562 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้ นทุนต่อหน่วยได้ ที่ประมาณ 32-33 และ 32 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์ เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับแผนการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น
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