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บทสรุปผู้บริหาร   
 ภายใตค้วามทา้ทายที่เกิดขึน้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ แนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล และการเปล่ียนผ่านดา้นพลังงาน  
ปตท.สผ. เนน้ย า้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสรา้งการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พรอ้มมุ่งมั่น              
ที่จะเป็นองคก์รคารบ์อนต ่าเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกรอ้นและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดย ณ สิน้ปี 2564 บริษัทสามารถลดความเขม้                 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการด าเนินงานไดร้อ้ยละ 24.1 จากเป้าหมายที่จะลดใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบ
กับปีฐาน 2555 และในฐานะที่เป็นองคก์รที่มีพืน้ที่ปฏิบตัิการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้  าในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ดูแลทรพัยากรธรรมชาติและนิเวศทางทะเลเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบริเวณชายฝ่ัง โดยในปี 2564 
ปตท.สผ. สามารถสรา้งมลูค่าเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศส าหรบัพืน้ที่ปฏิบตัิการนอกชายฝ่ังในประเทศจาก
โครงการจดัท าแนวเขตอนุรกัษ์ชายฝ่ังทะเลและบา้นปลา โครงการปลกูป่าชายเลน โครงการแหล่งเรียนรูเ้รือหลวงไทยใตท้ะเล ซึ่งโครงการดงักล่าว
สามารถน าไปลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในพืน้ที่ปฏิบตัิการของบรษิัทไดร้อ้ยละ 29.5 เมื่อเทียบกบัผลกระทบเชิงลบในปีฐาน 2562 นอกจากนี ้เพื่อ
ช่วยบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ปตท.สผ. ไดผ้สานองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีดา้นการคน้หาพลงังานมาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งนวตักรรม เพื่อ
ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย ์และลดการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั รวมทัง้  สนบัสนุนงบประมาณแลว้กว่า 110 ลา้นบาท ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
 ผลการด าเนินงานในส่วนของธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลกั ปตท.สผ. ประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งจากกิจกรรมใน
ประเทศมาเลเซีย โดยไดเ้ริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช ในไตรมาส 1 มีการคน้พบแหล่งก๊าซฯ ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ไดม้ีการ
ประมาณการไวใ้นเบือ้งตน้ในโครงการซาราวกั เอสเค 410บี และไดค้น้พบแหล่งปิโตรเลียมแหล่งใหม่จากการเจาะหลมุส ารวจใน 3 โครงการนอก
ชายฝ่ังซาราวกั นอกจากนี ้บริษัทไดข้ยายการลงทุนดว้ยการเขา้ซือ้สดัส่วนการลงทนุในโครงการโอมาน แปลง 61 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ของประเทศโอมานอีกดว้ย โดยจากความส าเรจ็ตามแผนกลยทุธด์งักล่าว ส่งผลใหใ้นปี 2564 บรษิัทมีปรมิาณการขายเฉล่ียต่อวันอยู่ที่  
416,141 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 จากปีก่อนหนา้ ส าหรบัการเปล่ียนผ่านสิทธิการด าเนินการของแปลง G1/61 (แหล่งเอราวณั) 
ในประเทศไทย บริษัทไดเ้ตรียมความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ ไวเ้พื่อใหก้ารติดตัง้แท่นผลิตและท่อใตท้ะเลท าไดอ้ย่างรวดเร็วเมื่อสามารถเขา้พืน้ที่ได้
และเพื่อใหโ้ครงการสามารถผลิตไดต้ามขอ้ก าหนดในสญัญาโดยเร็วที่สดุ โดยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ไดล้งนามในขอ้ตกลงกับผูร้บัสมัปทาน
เดิมเพื่อใหส้ามารถเขา้พืน้ท่ีโครงการได ้และตัง้แต่ตน้ปี 2565 บรษิัทไดเ้ริ่มเขา้ไปด าเนินการในพืน้ท่ีอย่างต่อเนื่องภายใตส้ญัญาที่มีอยู่  
 ในส่วนของธุรกิจใหม่ที่จะช่วยเสริมสรา้งการเติบโตในระยะยาว บริษัทไดมุ้่งเนน้การพฒันาเทคโนโลยี ความสามารถดา้นงานวิจัยและ
พัฒนาที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการเร่งขยายฐานธุรกิจของธุรกิจหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน รวมไปถึง
พลงังานในรูปแบบใหม่ ๆ โดยไดม้ีการจดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อรองรบัการลงทนุในธุรกิจใหม่ดงักล่าวเพื่อความคล่องตวัและการเติบโตในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลประกอบการในปี 2564 ที่ดีขึน้จากปีก่อนหนา้ โดยหลกัเกิดจากปรมิาณการขาย
ปิโตรเลียมเฉล่ียต่อวนัที่ปรบัตวัสงูขึน้จากโครงการใหม่ ราคาขายเฉล่ียของผลิตภณัฑท์ี่ปรบัตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 43.49 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่า
น า้มันดิบ ตามราคาน า้มันในตลาดโลกที่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง และตน้ทุนต่อหน่วยที่ลดลงมาอยู่ที่ 28.52 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ                
ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทมีการรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์จ านวน 183 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากโครงการโมซมับิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากนุ               
ในส่วนสถานะการเงิน ณ สิน้ปี 2564  บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 23,445 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยเป็นส่วนของเงินสดทัง้สิน้ 2,559 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ในขณะที่มี
หนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 11,017 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ซึ่งเป็นส่วนหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ 4,094 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และส่วนของผูถื้อหุน้ 12,428 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยมี
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าที่ 0.33 เท่า สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีโครงสรา้งเงินทนุที่แข็งแกรง่และสถานะการเงินที่มั่นคง  
ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ  

 
* รวมรายไดจ้ากภาษีทีร่ฐับาลโอมานน าส่งใหส้ าหรบัปี 2564, ไตรมาส 3 ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 แต่ไม่รวมค านวณในปริมาณขายเฉลีย่และราคาขายเฉลีย่ 
** ไม่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 การตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าบางส่วนของโครงการส ารวจปิโตรเลียมใน
ประเทศบราซิล และขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์และค่าความนยิม 

% ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % %
ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม(ลด) ปี 2564 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)

YTD QoQ YoY
รายไดร้วม 7,314 5,357 37 1,784 1,989 1,348 11 48 
รายไดจ้ากการขาย * 6,731 5,043 33 1,744 1,867 1,292 7 45 
EBITDA ** 4,996 3,512 42 1,297 1,330 829 3 60 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบังวด 1,211 720 68 292 321 81 10 >100
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ (หน่วย: ดอลลาร ์สรอ.) 0.30 0.18 67 0.07 0.08 0.02 14 >100
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานปกติ 1,479 781 89 335 513 168 53 >100
ก าไร(ขาดทนุ)จากรายการที่ไม่ใชก่ารด าเนินงานปกติ (268) (61) >(100) (43) (192) (87) >(100) >(100)

(หน่วย: ลา้นดอลลาร ์สรอ.)



บรษิทั ปตท.สำรวจและผลติปโิตรเลยีม จำกดั (มหาชน) 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ปี 2564 
 

 
หน้า l 4 หน้า l 2 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธก์ารบริหารจดัการ แนวโนม้ธุรกิจ 

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2564 

ราคาน ้ามันดิบ 
ราคาน ้ามันดิบเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท ใ นปี 2564 ราคาน ้ามันดิบดูไบเฉล่ียอยู่ที่                                

69.4 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รล ปรับตัวเพิ่มขึน้จากราคาเฉล่ียในปี 2563 ที่ 42.3 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รล ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากการฟ้ืนตัว
ของความตอ้งการน า้มนัดิบหลงัจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ในขณะที่กลุ่ม OPEC+ ยงัคงปรบัก าลงัการผลิตอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป  เพื่อรกัษาระดบัสมดลุของอปุสงคแ์ละอปุทานน า้มนัดิบในตลาดโลก  

ในไตรมาส 1 กลุ่ม OPEC+ ตัดสินใจปรับลดการผลิตส าหรับเดือนมกราคม ที่ 7.2 ลา้นบารเ์รลต่อวัน และซาอุดิอาระเบียปรับลดก าลัง               
การผลิตโดยสมัครใจเพิ่มอีก 1 ล้านบารเ์รลต่อวันส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ส่งผลให้ราคาน ้ามันดิบปรับตัวสูงขึน้ เฉล่ียอยู่ที่                    
60.2  ดอลลาร ์สรอ.ต่อบารเ์รล แมว้่าอุปสงคจ์ะถูกกดดนัจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 และความล่าชา้ในการฉีดวคัซีน แต่อุปทานจาก
ผูผ้ลิต shale oil ในสหรฐัอเมริกา (สหรฐัฯ) ยงัมีอตัราเพิ่มต ่าประกอบกับและสภาวะอากาศหนาวจดัในช่วงตน้ปี ท าใหแ้หล่งน า้มนัดิบในรฐัเท็กซสั 
ตอ้งหยุดผลิตชั่วคราว จึงท าใหอุ้ปทานตึงตวัในระยะสัน้ ในไตรมาส 2 ถึงแมม้ีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนใ์นสหรฐัฯ และกลุ่มประเทศยุโรป
รวมถึงอตัราการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ที่เพิ่มขึน้จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัเรว็กว่าคาดการณ ์แต่กลุ่ม OPEC+ ยงัคงทยอยปรบัเพิ่มปริมาณการผลิต
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท าใหร้าคาน า้มนัดิบดไูบในช่วงไตรมาส 2 ยงัคงปรบัเพิ่มขึน้เฉล่ียอยู่ที่ 67 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รล  

ราคาน า้มนัดิบดูไบในไตรมาส 3 ปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อสู่ระดบัราคาเฉล่ียที่ 71.7 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รล จากการเขา้สู่ฤดทู่องเที่ยวในสหรฐัฯ
และกลุ่มประเทศยโุรป ประกอบกับความตอ้งการน า้มนัดิบเพิ่มขึน้เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้
เป็นประวัติการณ์ ในขณะที่อุปทานเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยจากการบรรลุข้อตกลงเพิ่มปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC+ รวมถึงผลกระทบจาก               
เฮอรเิคนไอดาต่อการผลิตน า้มนัดิบในอ่าวเม็กซิโก ท าใหใ้นไตรมาส 4 ราคาน า้มนัดิบดไูบปรบัตวัขึน้ต่อและแตะระดบัสงูสดุเหนือ 84 ดอลลาร ์สรอ. 
ต่อบารเ์รลในเดือนตลุาคม ท าใหส้หรฐัฯ และชาติพนัธมิตรประกาศน าน า้มนัดิบคงคลงัจากคลงัน า้มนัส ารองทางยทุธศาสตรอ์อกมาใช ้ภายหลงัจาก
ขอ้เรียกรอ้งใหก้ลุ่ม OPEC+ เพิ่มปริมาณการผลิตไม่เป็นผล ในช่วงปลายปีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของอุปสงคน์ า้มนัดิบ ท าใหร้าคาน า้มนัดิบดูไบปรบัลดรุนแรงมากกว่า 10 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รล แต่ในเวลาต่อมาราคาฟ้ืนตวัเฉล่ียอยู่ที่ 78.3 
ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลในไตรมาส 4 เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าสายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงนอ้ยกว่าสายพันธุ์เดลตา้ ท าใหม้าตรการ
ควบคมุการระบาดไม่ส่งผลกระทบต่ออปุสงคม์ากนกั  

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)  

ในปี 2564 ราคา Asian Spot LNG เฉล่ียปรบัตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 19 ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้นบีทีย ูโดยมีระดบัต ่าสดุที่ 5.6 ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้นบีทียู 
ในไตรมาส 1 จากความตอ้งการใชพ้ลงังานที่ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลงัจากนัน้ราคาไดป้รบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงกลางปี 
โดยมีระดบัสงูสดุที่ 56 ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้นบีทียู ในช่วงเดือนตลุาคม เนื่องจากสถานการณร์าคาก๊าซธรรมชาติในทวีปยโุรปที่ปรบัตวัสงูขึน้เป็น
อย่างมากจากความตอ้งการพลงังานที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงฤดหูนาว ประกอบกับปัญหาการหยุดการผลิตในหลายโครงการและการจ ากดั
การส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศรสัเซีย จึงส่งผลใหร้ะดับก๊าซธรรมชาติในคลังลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในส่วนของสภาวะตลาดประจ าปี 2564 
ขอ้มูลจาก FGE เดือนธันวาคม 2564 มีก าลังการผลิต LNG รวมอยู่ที่ 395 ลา้นตันต่อปี (2563: 363 ลา้นตันต่อปี) ในขณะที่มีความตอ้งการใช้
โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 393 ลา้นตนัต่อปี (2563: 362 ลา้นตนัต่อปี)  

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ  
จากขอ้มลูจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ความตอ้งการพลงังานของประเทศใน 10 เดือนแรกของปี 2564          

อยู่ที่ประมาณ 2 ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ โดยมีปริมาณลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แลว้ สาเหตุหลักมาจากการใช้
น า้มันที่ลดลงโดยมีสาเหตุมาจากความตอ้งการที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการใชก๊้าซธรรมชาติ
เพิ่มขึน้ในภาคการผลิตอตุสาหกรรมและโรงแยกก๊าซฯ รวมไปถึงการใชถ้่านหินในภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้  
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.  

ในปี 2564 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร ์สรอ. อ่อนค่าลงโดยรวมจาก 29.93 มาปิดที่ 33.42 ณ สิน้ปี 2564 ปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการอ่อนค่า
ของเงินบาทยงัคงมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงการคน้พบสายพนัธุใ์หม่ อย่างเช่น สายพนัธุเ์ดลตา้และสายพนัธุ์
โอมิครอน ส าหรบัประเทศไทย ตวัเลขผูต้ิดเชือ้รายวนัมีการเพิ่มขึน้ในช่วงไตรมาส 2 และขึน้ไปถึงระดบัสงูสดุในช่วงไตรมาส 3 ที่ประมาณ 20,000 รายต่อวนั 
อย่างไรก็ตาม ตวัเลขผูต้ิดเชือ้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงทา้ยของปี 2564 ซึ่งเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหม้ีการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนรวมถึง
มาตรการผ่อนคลายล็อกดาวนต์่าง ๆ อีกดว้ย ในดา้นนโยบาย รฐับาลไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยยงัคงด าเนินการออกนโยบายการคลงัและ
การเงินเพื่อสนบัสนุนเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัคงอตัราดอกเบีย้ไวท้ี่ 0.5% ในขณะที่ธนาคารกลางสหรฐัฯ ไดเ้ริ่มมีการส่งสญัญาณ
เพิม่อตัราดอกเบีย้ซึ่งท าใหค้่าเงินบาทไดร้บัปัจจยัเชิงลบเพิ่มเติม  
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   ผลการด าเนินงาน  

ปริมาณการขายและราคาเฉล่ีย 
หน่วย : บาร์เรลเทยีบเท่าน า้มนัดบิต่อวนั 

 

 
หมายเหต:ุ ปรมิาณขายเฉลีย่และราคาขายเฉลีย่ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 4 ปี 2564 และ ปี 2564 ไมร่วมปรมิาณและราคาขายส าหรบัรายไดจ้ากภาษีทีร่ฐับาลโอมานน าส่งให ้

ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

ส าหรับปริมาณการขายเฉล่ียปี 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 พบว่าปริมาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึ ้นเป็น                   
416,141 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั (ปี 2563: 354,052 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั) โดยหลกัจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการ
เขา้ซือ้ธุรกิจในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงโครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย ์ที่ผูซ้ือ้รบัก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึน้ 
และโครงการมาเลเซียที่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช ในเดือนกุมภาพันธ ์ปี 2564  ประกอบกับราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้          
รอ้ยละ 12 เป็น 43.49 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ปี 2563: 38.92 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ) 

ไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 ปตท.สผ.และบรษิัทย่อยมีปรมิาณการขายเฉล่ีย 420,965 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 
ปี 2564 ที่มีปริมาณการขายเฉล่ีย 417,167 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการมาเลเซียที่มีการขายน า้มันดิบเพิ่มขึน้              
และโครงการพืน้ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียที่ผู้ซือ้รับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึน้ สุทธิกับโครงการซอติก้าที่ปริมาณการขายลดลง                
จากการปิดเพื่อซ่อมบ ารุง ส าหรบัราคาขายเฉล่ียของไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 6 เป็น 46.87 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ส าหรบั
ไตรมาส 3 ปี 2564: 44.25 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ) 

ไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

เมื่อเปรียบเทียบปรมิาณการขายเฉล่ียของไตรมาส 4 ปี 2564 กบัไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีปรมิาณการขายเฉล่ีย 381,285 บารเ์รลเทียบเทา่
น า้มนัดิบต่อวนั พบว่าปรมิาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเขา้ซือ้ธุรกิจ และโครงการมาเลเซียที่เริ่มผลิต
ก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช สทุธิกบัโครงการบงกชที่ผูซ้ือ้รบัก๊าซธรรมชาตใินปรมิาณที่ลดลง ส าหรบัราคาขายเฉล่ียของไตรมาสนี ้
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27 เป็น 46.87 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563: 36.85 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ) 

 

ราคาขายเฉล่ียและ % ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % %
น า้มันดิบดูไบ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม(ลด) ปี 2564 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)

(หน่วย: ดอลลาร ์สรอ.) YTD QoQ YoY

ราคาขายเฉลีย่ (/BOE) 43.49 38.92 12 44.25 46.87 36.85 6 27 
   ราคาน า้มนัดิบและคอนเดนเสท (/BOE) 66.70 41.55 61 69.16 76.17 42.61 10 79 
   ราคาก๊าซธรรมชาติ (/MMBTU) 5.69 6.27 (9) 5.76 5.81 5.63 1 3 
ราคาเฉลีย่น า้มนัดิบดไูบ (/BBL) 69.39 42.27 64 71.68 78.27 44.64 9 75 
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ผลการด าเนินงานรวม 

ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

ปตท.สผ. และบรษิัทย่อยมีก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564 จ านวน 1,211 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 491 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 68 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 ที่มกี  าไรสทุธิ 720 ลา้นดอลลาร ์ สรอ. ส่วนใหญ่จากรายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ และมีการรบัรูก้  าไรจากการซือ้ธุรกจิ         
ในราคาต ่ากว่ามลูคา่ยตุิธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 สทุธิกบัการรบัรูข้าดทนุจากเครื่องมือทางการเงิน (ปี 2563: รบัรูก้  าไร) รวมถงึค่าใชจ้่าย
ในการส ารวจปิโตรเลียมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ โดยก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564 จ านวน 1,211 ลา้นดอลลาร ์สรอ. แบ่งเป็น 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรับปี 2564 จ านวน 1,479 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 698 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ                    
กับปี 2563 ที่มีก าไร 781 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เนื่องจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 1,688 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลักเป็นรายไดจ้ากการขาย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมที่เพิ่มขึน้จากปรมิาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 ประกอบกบัราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้
เพิ่มขึน้ 769 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลักจากโครงการในประเทศไทยตามก าไรที่เพิ่ มขึน้ และโครงการโอมาน แปลง 61 ส่วนใหญ่จากการ                
ทยอยรับรูค้่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสด นอกจากนั้น
ค่าภาคหลวงเพิ่มขึน้ 119 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ส่วนใหญ่จากรายไดจ้ากการขายในประเทศที่เพิ่มขึน้ รวมถึงค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้และค่าตดัจ าหน่าย
เพิ่มขึน้ 116 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเขา้ซือ้ธุรกิจ และโครงการเอส 1 ที่มีสินทรพัยพ์รอ้มใชง้านเพิ่มขึน้ 
สทุธิกบัโครงการบงกชที่ลดลง 

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติส าหรับปี 2564 จ านวน 268 ล้านดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 207 ล้านดอลลาร ์สรอ.                     
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 ที่มีขาดทนุ 61 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากขาดทนุจากเครื่องมือทางการเงินเปล่ียนแปลง 333 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
เนื่องจากปีนีร้บัรูข้าดทุนจ านวน 234 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากสญัญาประกันความเส่ียงราคาน า้มนั เนื่องจากราคาซือ้ขายน า้มนัปรบัตวั
เพิ่มขึน้ สทุธิกับก าไรจากสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้จากเงินบาทที่อ่อนค่าลง ในขณะที่ปี 2563 รบัรูก้  าไรที่ 99 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
โดยหลักจากสัญญาประกันความเส่ียงราคาน า้มัน เนื่องจากราคาซือ้ขายน า้มันปรับตัวลดลง นอกจากนั้นมีการรับรูค้่าใชจ้่ายในการส ารวจ
ปิโตรเลียมจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าบางส่วนของโครงการส ารวจปิโตรเลีย มในประเทศบราซิล              
จ านวน 145 ลา้นดอลลาร ์สรอ. อีกทั้งขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ 92 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยปี 2564 รบัรูข้าดทุนของโครงการ
โมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในขณะที่ปี 2563 รับรูข้าดทุนส่วนใหญ่จากโครงการมาเรียนา ออยล ์แซนด ์และโครงการเยตากุน    
อย่างไรก็ตาม มีการรบัรูก้  าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 จ านวน 342 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 

ไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 

ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 321 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 29 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือ            
รอ้ยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีก าไรสุทธิ 292 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ส่วนใหญ่จากรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ ประกอบกับ            
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญสิน้และค่าตัดจ าหน่ายลดลง สุทธิกับการรับรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ไตรมาส 3 ปี 2564: ไม่มีการรับรู)้                  
โดยก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 321 ลา้นดอลลาร ์สรอ. แบ่งเป็น 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 513 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 178 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีก าไร 335 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 123 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัเป็นรายไดจ้ากการ
ขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมที่เพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 ประกอบกบัปริมาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย รวมทัง้มีการรบัรูร้ายได้
อื่น ๆ เพิ่มขึน้ 85 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ส่วนใหญ่จากการปรบัเพิ่มสดัส่วนลงทุนในโครงการมาเลเซีย-แปลงเค นอกจากนัน้ค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้
และค่าตดัจ าหน่ายลดลง 186  ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากโครงการบงกช อย่างไรก็ตามภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ 125 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกั
จากโครงการในประเทศไทย โครงการมาเลเซีย และโครงการในประเทศโอมานตามก าไรที่เพิ่มขึน้ ซึ่งภาษีเงินไดบ้างส่วนของโครงการโอมาน แปลง 61 
เป็นการทยอยรบัรูค้่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และไม่กระทบต่อกระแสเงินสด  

ขาดทุนจากรายการท่ีไม่ใช่การด าเนินงานปกติส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 192 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 149 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีขาดทุน 43 ล้านดอลลาร ์สรอ. เนื่องจากมีการรับรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ จ านวน                      
183 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ของโครงการโมซมับิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน (ไตรมาส 3 ปี 2564: ไม่มีการรบัรู)้ สทุธิกับก าไรจากสญัญาประกัน
ความเส่ียงราคาน า้มนัจ านวน 5 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เนื่องจากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหนา้ปรบัตวัลดลง ในขณะท่ีไตรมาส 3 ปี 2564 รบัรูข้าดทุนท่ี    
41 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหนา้ปรบัตวัเพิ่มขึน้  
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ไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563  

ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 321 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 240 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือ  
รอ้ยละ 296 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีก าไรสุทธิ 81 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ส่วนใหญ่จากรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ ประกอบกับ          
ค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้และค่าตดัจ าหน่าย รวมถึงขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง สทุธิกับขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ 
โดยก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 321 ลา้นดอลลาร ์สรอ. แบ่งเป็น  

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 513 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 345 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีก าไร 168 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เนื่องจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 575 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัเป็นรายไดจ้ากการ
ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27 ประกอบกับปริมาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 นอกจากนั้น                    
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญสิน้และค่าตัดจ าหน่ายลดลง 128 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการบงกช ในขณะที่ภาษีเงินได้เพิ่มขึ ้น                              
360 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากโครงการในประเทศไทย โครงการในประเทศโอมาน และโครงการมาเลเซียตามก าไรที่เพิ่มขึน้ ซึ่งภาษีเงิน ได้
บางส่วนของโครงการโอมาน แปลง 61 เป็นการทยอยรบัรูค้่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี                 
และไม่กระทบต่อกระแสเงินสด  

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 192 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 105 ลา้นดอลลาร ์
สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีขาดทุน 87 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึน้                                          
139 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยไตรมาส 4 ปี 2564 รบัรูข้าดทุนของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2563  
รบัรูข้าดทุนของโครงการเยตากนุ สทุธิกับขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 65 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เนื่องจากไตรมาสนีร้บัรูก้  าไรจากสญัญา
ประกันความเส่ียงราคาน า้มนัจากราคาซือ้ขายน า้มนัล่วงหนา้ปรบัตวัลดลง (ไตรมาส 4 ปี 2563: รบัรูข้าดทนุ) ประกอบกับขาดทุนจากสญัญาซือ้
ขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่านอ้ยกว่าไตรมาส 4 ปีก่อน  

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563  

ส าหรับปี 2564 มีก าไรสุทธิ 1,211 ล้านดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 491 ล้านดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563                
ที่มีก าไรสทุธิ 720 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตภูมิศาสตรต์ะวันออก
กลาง 439 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(ประเทศไทยเพิ่มขึน้ 421 ลา้นดอลลาร ์สรอ.) สุทธิกับเขตภูมิศาสตรแ์อฟริกา
เปล่ียนแปลงลดลง 170 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และการเปล่ียนแปลงลดลงในส่วนงานส านกังานใหญ่และอื่น ๆ 339 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 

  

% ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % %
ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม(ลด) ปี 2564 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)

(หน่วย: ลา้นดอลลาร ์สรอ.) YTD QoQ YoY
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม      1,698        868 96        366        401        215 10 87 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้      1,576        944 67        324        546        207 69 164 
    - ประเทศไทย      1,220        799 53        271        372        204 37 82 
    - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ืน        356        145 >100          53        174            3 >100 >100
ตะวันออกกลาง        426         (13) >100          32          37        (0.4) 16 >100
ออสเตรเลีย            5         (28) >100        (0.5)            7         (16) >100 >100
อเมริกา       (175)         (56) >(100)           (2)         (23)           (5) >(100) >(100)
แอฟริกา       (147)          23 >(100)            9       (169)          32 >(100) >(100)
อ่ืนๆ          13           (2) >100            3            3           (3) 0 >100

ส านักงานใหญ่และอ่ืนๆ       (487)       (148) >(100)         (74)         (80)       (134) (8) 40 
รวม      1,211        720 68        292        321          81 10 >100

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• เขตภูมิศาสตรต์ะวนัออกกลาง 

ส าหรบัปี 2564 เขตภมูิศาสตรต์ะวนัออกกลาง มีก าไรสทุธิ 426 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เปล่ียนแปลง 439 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือมากกวา่
รอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 ที่มีขาดทนุสทุธิ 13 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัจากการรบัรูก้  าไรจากการซือ้ธรุกิจในราคาต ่ากว่ามลูคา่
ยตุิธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 รวมทัง้รายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้จากปรมิาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึน้โดยหลกัจากโครงการโอมาน แปลง 61 
จากการเขา้ซือ้ธุรกิจ ในขณะท่ีภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้โดยหลกัจากโครงการโอมาน แปลง 61 ส่วนใหญ่เป็นการทยอยรบัรูค้่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการ
ใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสด รวมทัง้ค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ตาม
ปรมิาณขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ 

• เขตภูมิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- ประเทศไทย 
ส าหรับปี 2564 ประเทศไทยมีก าไรสุทธิ 1,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ ้น 421 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 53                                

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีก าไรสุทธิ 799 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ 
รวมทัง้ปริมาณขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการบงกช และโครงการคอนแทร็ค 4 รวมทัง้ค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายลดลง                
โดยหลกัจากโครงการบงกช ในขณะที่ภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ตามก าไรท่ีเพิ่มขึน้ และค่าภาคหลวงเพิ่มขึน้ตามรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ 

• เขตภูมิศาสตรแ์อฟริกา 

ส าหรบัปี 2564 เขตภูมิศาสตรแ์อฟริกา มีขาดทุนสุทธิ 147 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เปล่ียนแปลง 170 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือมากกว่า               
รอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิ 23 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัจากการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง
โครงการโมซมับิก แอเรีย 1  

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ส าหรบัปี 2564 ส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนสทุธิ 487 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 339 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือมากกว่ารอ้ยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีขาดทุนสุทธิ 148 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลักจากมีการรบัรูข้าดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน โดยหลักจาก
สญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัเนื่องจากราคาซือ้ขายน า้มนัปรบัตวัเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีปี 2563 รบัรูก้  าไรจากราคาซือ้ขายน า้มนัปรบัตวัลดลง 

ไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2564  

ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 มีก าไรสุทธิ 321 ล้านดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 29 ล้านดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ                  
ไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีก าไรสุทธิ 292 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลักจากการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน                    
เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทยเพิ่มขึ ้น  101 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นเพิ่มขึ ้น                                               
121 ลา้นดอลลาร ์สรอ.) ในขณะที่มีการเปล่ียนแปลงลดลงในเขตภมูิศาสตรแ์อฟรกิา 178 ลา้นดอลลาร ์สรอ.   

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• เขตภูมิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- ประเทศไทย 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 ประเทศไทย มีก าไรสทุธิ 372 ลา้นดอลลาร ์ สรอ. เพิ่มขึน้ 101 ลา้นดอลลาร ์ สรอ. หรือรอ้ยละ 37                       
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีก าไรสทุธิ 271 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่เส่ือมราคา คา่สญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายลดลง 
โดยหลกัจากโครงการบงกช ประกอบกบัรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียเพิม่ขึน้ ในขณะที่ภาษีเงินไดเ้พิม่ขึน้ตามก าไรท่ีเพิ่มขึน้  

- เอเชียตะวันออกเฉียงใตอ้ื่น  

ในไตรมาส 4 ปี  2564 เขตภูมิศาสตร์เอ เชียตะวันออกเ ฉียงใต้อื่น  มี ก า ไรสุท ธิ  174 ล้านดอลลาร์ สรอ.  เพิ่มขึ ้น                                         
121 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือมากกว่ารอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีก าไรสทุธิ 53 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากรายได้
จากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียและปริมาณการขายเฉล่ียที่ เพิ่มขึน้ รวมทั้งรายได้อื่นๆ เพิ่มขึน้จากการปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุนใน                   
โครงการมาเลเซีย-แปลงเค  
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• เขตภูมิศาสตรแ์อฟริกา 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 เขตภูมิศาสตรแ์อฟริกา มีขาดทุนสุทธิ 169 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เปล่ียนแปลง 178 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือ
มากกว่ารอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีก าไรสทุธิ 9 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัมาจากการรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่า
ของสินทรพัยข์องโครงการโมซมับิก แอเรีย 1 

ไตรมาส 4 ปี 2564 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2563  

ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2564 มีก าไรสทุธิ 321 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 240 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือมากกว่ารอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีก าไรสุทธิ 81 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลักจากการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ภูมิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ประเทศไทยเพิ่มขึน้ 168 ลา้นดอลลาร ์สรอ.และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่นเพิ่มขึน้ 171 ลา้นดอลลาร ์สรอ.) 
ในขณะที่เขตภูมิศาสตรแ์อฟริกาเปล่ียนแปลงลดลง 201 ล้านดอลลาร ์สรอ. และส่วนงานส านักงานใหญ่และอื่นๆเปล่ียนแปลงเพิ่ มขึน้                            
54 ลา้นดอลลาร ์สรอ.  

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• เขตภูมิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- ประเทศไทย 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 ประเทศไทยมีก าไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 168 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 82                       
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิ 204 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ีย
เพิ่มขึน้ ประกอบกบัค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายลดลง โดยหลกัจากโครงการบงกช ในขณะที่ภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ตามก าไรท่ีเพิ่มขึน้   

- เอเชียตะวันออกเฉียงใตอ้ื่น  

ในไตรมาส 4 ปี  2564 เขตภูมิศาสตร์เอ เชียตะวันออกเ ฉียงใต้อื่น  มี ก า ไรสุท ธิ  174 ล้านดอลลาร์ สรอ.  เพิ่มขึ ้น                                           
171 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือมากกว่ารอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิ 3 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากรายได้
จากการขายเพิ่มขึน้จากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับรายไดอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้จากการปรบัเพิ่มสัดส่วนลงทุนในโครงการมาเลเซีย-แปลงเค 
ในขณะท่ีภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ตามก าไรท่ีเพิ่มขึน้ 

• เขตภูมิศาสตรแ์อฟริกา 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 เขตภูมิศาสตรแ์อฟริกา มีขาดทุนสุทธิ 169 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เปล่ียนแปลง 201 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือ
มากกว่ารอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีก าไรสุทธิ 32 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรบัรูข้าดทุนจากการ              
ดอ้ยค่าของสินทรพัยข์องโครงการโมซมับิก แอเรีย 1 

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 ส านักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนสุทธิ 80 ล้านดอลลาร ์สรอ. ลดลง 54 ล้านดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 40                    
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีขาดทุนสุทธิ 134 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลักจากการรบัรูข้าดทุนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 
เนื่องจากมีรับรูก้  าไรจากสัญญาประกันความเส่ียงราคาน า้มันจากราคาซือ้ขายน า้มันล่วงหน้าปรบัตัวลดลงไตรมาสนี ้ (ไตรมาส 4 ปี 2563:                
รบัรูข้าดทนุ) ประกอบกบัขาดทนุจากสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่านอ้ยกว่าไตรมาส 4 ปีก่อน  
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ฐานะการเงิน 

หน่วย : ลา้นดอลลาร์ สรอ. 

 
สินทรัพย ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมทั้งสิน้ 23,445 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 952 ลา้นดอลลาร ์สรอ.                 
จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 22,493 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เป็นผลมาจาก  

(1) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการรว่มทนุภายใตบ้ญัชีที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ ์สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า ค่าความนิยม และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี โดยสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,859 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัจากที่ดิน อาคาร และอปุกรณเ์พิ่มขึน้จากการเขา้ซือ้โครงการโอมาน แปลง 61  

ในขณะท่ี 

(2) สินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น และสินคา้คงเหลือ                         
มีจ านวนลดลง 907 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,145 ลา้นดอลลาร ์สรอ.  

หนีส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 11,017 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้จ านวน 323 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
จากหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 10,694 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เป็นผลมาจาก  

(1) หนีสิ้นหมนุเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย และส่วนของหนีสิ้นระยะยาวที่ ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี โดยมีจ านวนเพิ่มขึน้ 1,254 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัจากส่วนของหนีสิ้นระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปีเพิ่มขึน้ 498 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากหุน้กูร้ะยะยาวสกลุเงนิบาทท่ีจะถึงก าหนดช าระในเดือนมิถนุายน 2565 ภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพิ่มขึน้ 278 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ตามก าไรท่ีเพิ่มขึน้ และประมาณการหนีสิ้นระยะสัน้เพิ่มขึน้ 231 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ส่วนใหญ่
จากค่ารือ้ถอนอปุกรณก์ารผลิต  

(2) หนีสิ้นไม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย หุน้กู ้ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนอุปกรณก์ารผลิต และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 
โดยมีจ านวนลดลง 931 ล้านดอลลาร์ สรอ.  สาเหตุหลักจากประมาณการหนี ้สินค่ารื ้อถอนอุปกรณ์การผลิตลดลง                                         
681 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการบงกช หุน้กูล้ดลง 354 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากหุน้กูร้ะยะยาวสกุลเงินบาทที่จะถึง
ก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 2565 สทุธิกับการออกหุน้กูด้ิจิทลัสกุลเงินบาทจ านวน 6,000 ลา้นบาท (เทียบเท่า 180 ลา้นดอลลาร ์
สรอ.) ในไตรมาส 4 ปี 2564 ในขณะที่หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 63 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีที่
เพิม่ขึน้ 58 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากการเขา้ซือ้โครงการโอมาน แปลง 61  

ส่วนของเจ้าของ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีส่วนของเจา้ของ 12,428 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 629 ลา้นดอลลาร ์สรอ.                       
จากส่วนของเจา้ของ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 11,799 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากก าไรส าหรบัปีสทุธิกับเงินปันผลจ่ายในเดือนเมษายน 
และเดือนสิงหาคม 2564 

17,409 19,268 

5,084 4,177 

11,799 12,428 

8,821 7,890 

1,873 3,127 

                                                        

23,445

หน้ีสินรวมและส่วนของเจ้าของ

22,493 23,44522,493
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ ือหุ้น

สินทรัพย์รวม
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การบริหารจัดการเงนิทุนบริษัท  

ในการบริหารจดัการทางการเงิน ปตท.สผ. มุ่งเนน้การสรา้งวินยัทางการเงินและยงัคงใหค้วามส าคญัในการรกัษาโครงสร้างทางการเงิน            
ที่แข็งแกรง่ โดย ณ ปี 2564 บรษิัทมีเงินสดในมือประมาณ 2,559 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ประมาณ 0.33 เทา่ 
ซึ่งยังคงสภาพคล่องและอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ในปี 2564 บริษัทไดด้  าเนินการออกหุ้นกูด้ิจิทัล ชนิดระบุชื่อผูถื้อ               
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 6,000 ลา้นบาท (เทียบเท่า 180 ลา้นดอลลาร ์สรอ.) อาย ุ5 ปี ส่งผลใหต้น้ทนุทางการ
เงินลดลงจากรอ้ยละ 3.44 เป็น 3.38 บรษิัทจึงมั่นใจว่าสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่และสภาพคล่องที่สงูของบรษิัทพรอ้มรองรบัความผนัผวนของ
ราคาน า้มนั และสภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะยงัคงชะลอตวัอีกระยะหนึ่ง  

 

กระแสเงินสด 
หน่วย : ลา้นดอลลาร์ สรอ. 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 2,559 ล้านดอลลาร ์สรอ. ลดลง                     
1,145 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* จ านวน 3,704 ลา้นดอลลาร ์สรอ.  

แหล่งที่มาของเงินทุนจ านวน 3,903 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัเป็นเงินสดรับสุท ิจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลสทุธิจาก       
เงินสดรบัจากรายไดจ้ากการขาย กับเงินสดจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายและภาษีเงินได ้ซึ่งรวมถึงเงินสดรบัสทุธิจากการด าเนินงานของโครงการโอมาน 
แปลง 61 ภายหลงัการเขา้ซือ้ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน เงนิสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงนิจากเงนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
รวมถึงเงินสดรบัสทุธิจากการออกหุน้กูด้ิจิทลัสกลุเงินบาทไตรมาส 4 ปี 2564 และเงินสดรบัสทุธิในกิจกรรมลงทนุ ส่วนใหญ่จากเงินลงทนุระยะสัน้
ที่ครบก าหนดไถ่ถอน 

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนจ านวน 5,048 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัเป็นเงินสดจ่ายสุท ิจากการซือ้ ุรกิจและลงทุนเพิ่มจากการ
เข้าซือ้โครงการโอมาน แปลง 61 ในไตรมาส 1 ปี 2564 และการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จาก              
โครงการเอส 1 โครงการโมซมับิก แอเรีย 1 และโครงการจี 2/61 เงินสดจ่ายสุท ิในกิจกรรมจัดหาเงนิ ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระคืนดอกเบีย้ 
นอกจากนัน้มีการจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดหกเดือนหลงัของปี 2563 และส าหรบังวดหกเดือนแรกของปี 2564 รวมถึงการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 

 

* ไม่รวมเงินลงทนุระยะสัน้ซึ่งเป็นเงินฝากประจ าธนาคารที่มีอายมุากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 100  ลา้นดอลลาร ์สรอ. ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2563   
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อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

 
* EBITDA ไม่รวมก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 การตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าบางส่วนของโครงการ
ส ารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล และขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์และค่าความนยิม  
 

หมายเหต:ุ  
อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา  = อตัราส่วนก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายไดจ้ากการขาย (รวมรายไดจ้ากภาษีที่รฐับาลโอมาน

น าส่งใหส้  าหรบัปี 2564, ไตรมาส 3 ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2564) และรายไดจ้ากการบริการค่าผ่านท่อ  
อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้  = ก าไรสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เฉลี่ย ยอ้นหลงั 12 เดือน 
อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิต่อรายไดร้วม ยอ้นหลงั 12 เดือน 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 

อตัราส่วนหนีส้ินที่ ต่อ EBITDA = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรยอ้นหลงั 12 เดือนก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา  

 

  

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
ปี 2564 ปี 2564 ปี 2563

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (ร้อยละ)

อัตราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา (EBITDA* margin) 73.21 68.38 73.24 70.27 63.26 

อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 9.99 6.09 8.16 9.99 6.09 

อัตราก าไรสทุธิ 16.55 13.43 14.69 16.55 13.43 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (เทา่)

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่ EBITDA * 0.80 1.05 0.86 0.80 1.05 

ปี 2564 ปี 2563
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โ รงการท่ีส า ัญ บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน กลยทุธก์ารบริหารจดัการ แนวโนม้ธุรกิจ หน้า l 12 

 วาม ืบหน้าโ รงการทีส่ า ัญ 
ณ สิน้ปี 2564 ปตท.สผ. มีโครงการและการด าเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มากกว่า 40 โครงการใน 15 ประเทศ                 

มีปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว  (Proved Reserves) จ านวน 1,350 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ และปริมาณส ารองที่น่าจะพบ                           
(Probable Reserves) จ านวน 773 ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ โดยมีความคืบหนา้ในโครงการท่ีส าคญัดงันี ้

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ฐานการด าเนินงานของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ทั้งในประเทศไทย สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 
(เมียนมา) สหพนัธรฐัมาเลเซีย (มาเลเซีย) สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรฐัอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาสนี ้
บริษัทมีปริมาณการขายเฉล่ียจากโครงการในประเทศไทยรวมอยู่ที่ประมาณ 255,600 บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็น                                
ร้อยละ 61 ของปริมาณการขายทั้งหมด ส าหรับในประเทศอื่น  ๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณการขายเฉล่ียรวมอยู่ที่                       
ประมาณ 98,000 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23 ของปรมิาณการขายทัง้หมด  

โ รงการในประเทศไทย   

โครงการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ทั้งในอ่าวไทยและบนบก โดยมีกิจกรรม               
ที่ส  าคญัของโครงการผลิตหลกั ไดแ้ก่ โ รงการเอส 1 เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ก๊าซแอลพีจีและน า้มนัดิบ โดยหลงัจากไดร้บัการต่อสมัปทาน
จนถึงเดือนมีนาคม 2574 โครงการไดเ้จาะหลุมผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนเจาะหลุมส ารวจเพื่อรกัษาปริมาณการผลิตและจดัท า
รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพืน้ที่การผลิตเดิมและแหล่งผลิตใหม่อื่น ๆ  รวมทั้งไดร้บัการอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะยาว 10 ปี
ส าหรบัการด าเนินงานในอนาคตเรียบรอ้ยแลว้ โ รงการบงกช และโ รงการอาทิตย์ เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท และ 
โ รงการ อนแทร็  4 เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน า้มนัดิบ ซึ่งทัง้ 3 โครงการสามารถผลิตไดต้ามการเรียกรบัก๊าซของผูซ้ือ้ 
โดยส าหรบัโครงการบงกช บริษัทไดท้ าสัญญา Memorandum of Agreement (MOA) กับบริษัท Total E&P Thailand ซึ่งเป็นผูร้่วมทุนปัจจุบัน 
เพื่อใหบ้ริษัทเป็นผูด้  าเนินการเพียงผูเ้ดียว (Sole risk) ส าหรบัการขุดเจาะหลมุผลิตเพิ่มเติม (Infill drilling) และเป็นผูร้บัรายไดร้วมถึงตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทัง้หมดจากปิโตรเลียมที่ผลิตไดจ้ากหลมุผลิตดงักล่าว โ รงการจี 2/61 (แหล่งบงกช) สามารถด าเนินการไดต้าม
แผนงานการเปล่ียนผ่านสิทธิการด าเนินการ ส าหรบั โ รงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) ซึ่งไม่สามารถเขา้พืน้ที่ไดใ้นปี 2564 แต่บริษัทไดม้ีการ
เตรียมความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ เช่น การจา้งงาน การเจรจาสญัญาซือ้ขายก๊าซฯ และการจดัซือ้จดัจา้งวสัดอุปุกรณต์่าง ๆ รวมถึงเตรียมแท่นผลิต 
เพื่อให้สามารถด าเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าพืน้ที่ได้ และผลิตก๊าซฯ ได้ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยเร็วที่สุด  โดยเมื่อวันที่                      
20 ธันวาคม 2564 บริษัทไดม้ีการลงนามในขอ้ตกลงกบัผูร้บัสมัปทานรายเดิมเพื่อใหส้ามารถเขา้พืน้ท่ีโครงการได ้และตัง้แต่ตน้ปี 2565 บริษัทได้
เริ่มเขา้ไปด าเนินการในพืน้ท่ีอย่างต่อเนื่องภายใตส้ญัญาที่มีอยู่ เพื่อเตรียมการพฒันา เตรียมส ารวจพืน้ท่ีเพื่อวางท่อ ด าเนินการเตรียมเปล่ียนผ่าน
ในงานต่าง ๆ เช่น ระบบการผลิต และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ 

โ รงการในเมียนมา 

โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ในเมียนมา ไดแ้ก่ โ รงการซอติก้า เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ตัง้อยู่นอก
ชายฝ่ังทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โครงการยงัสามารถด าเนินการไดต้ามแผนและรกัษาระดบัการผลิตไดใ้นระดบัปกติตามหนา้ที่ภายใต้
สญัญา แต่จากสถานการณโ์ควิด-19 และสถานการณค์วามไม่สงบในประเทศเมียนมาท าใหก้ารด าเนินการในบางกิจกรรมมีความล่าชา้ในบาง
ขัน้ตอน ทัง้นี ้บรษิัทไดด้  าเนินการติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดและด าเนินการเตรียมการตามแผนการบรหิารจดัการในภาวะวิกฤตและบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) มีการประเมินความเส่ียงและพิจารณาแผนการด าเนินงาน และวางแผน
รองรบัตามความเหมาะสม โดยมีการประสานงานร่วมกับ ปตท. กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน และกระทรวงการต่างประเทศอย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากนีโ้ครงการไดด้  าเนินการตามแผนพฒันาโครงการเฟส 1D (Field Development Plan) เพื่อใหส้ามารถรกัษาระดบัการผลิตได้
ในระดับปกติตามหนา้ที่ภายใตส้ัญญา และอยู่ในระหว่างด าเนินงานก่อสรา้งก่อสรา้งแท่นผลิต ซึ่งมีความคืบหนา้เป็นไปตามแผนที่ไดว้างไว้
โ รงการเยตากุน เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท โครงการไดก้ลบัมาเริ่มผลิตอีกครัง้ในเดือนตลุาคม 2564 หลงัจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 คล่ีคลาย โ รงการยาดานา เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยในปี 2564 โครงการไดเ้สร็จสิน้งานเจาะหลมุผลิต 
จ านวน 2 หลมุในแหล่งยาดานาและบาดมัยาตามแผนงาน  เพื่อรกัษาระดบัการผลิตและรองรบัปรมิาณการขายตามเงื่อนไขในสญัญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติ และในวนัที่ 21 มกราคม 2564 บริษัท TotalEnergies EP Myanmar ซึ่งเป็นผูร้่วมทุนและเป็นผูด้  าเนินการ ไดส่้งหนงัสือแจง้ขอยุติการ
ลงทุนในโครงการยาดานาและบริษัท Moattama Gas Transportation Company (MGTC)  ซึ่งด าเนินธุรกิจท่อส่งก๊าซจากโครงการฯ 
โดยจะมีผลสมบรูณเ์มื่อไดร้บัอนมุตัิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป คาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 180 วนั 
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โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ไดแ้ก่ โ รงการเมียนมา เอ็ม 3 ปัจจุบันยงัอยู่ระหว่างรอการอนุมตัิสญัญา
แนบท้าย PSC (PSC Supplementary) และการเตรียมการต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่การพัฒนาแหล่งเอ็ม 3 ต่อไป ทั้งนี ้เมื่อวันที่  17 กันยายน 2564         
บรษิัท Mitsui Oil Exploration Company Limited (MOECO) ซึ่งเป็นผูร้ว่มทนุในโครงการเมียนมา เอ็ม 3 ไดข้อยตุิการลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 20 
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 ตามสญัญารว่มทนุ ส่งผลใหบ้รษิัทมีสดัส่วนการลงทนุในโครงการเป็นรอ้ยละ 100 โดยจะมีผลสมบรูณเ์มื่อไดร้บั
อนุมัติจากรฐับาลสหภาพเมียนมา ส าหรบัโ รงการ Domestic Gas to Power ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่สงบในเมียนมาและ
สถานการณโ์ควิด-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลใหก้ารด าเนินงานบางอย่างของโครงการไดร้บัผลกระทบและมีความล่าชา้จากแผนเดิม 
ทัง้นีย้งัคงตอ้งติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดเพื่อประเมินความเส่ียงและแนวทางในการด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 

โ รงการในมาเลเซีย 

โครงการที่ด าเนินการผลิต (Production Phase) ในมาเลเซีย ไดแ้ก่ โ รงการแปลงเ  เป็นแหล่งผลิตน า้มัน ตั้งอยู่ในทะเลน า้ลึก                   
นอกชายฝ่ัง รฐัซาบาห ์ประกอบไปดว้ยแหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-Kakap (GK) โดยโครงการอยู่ระหว่างการเตรยีม
เจาะหลมุผลิต (Infill Well) ในแหล่ง SNP ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในชว่งตน้ปี 2565 โ รงการซาราวัก เอสเ  309 และเอสเ  311 เป็นแหล่งผลิต
น า้มันและก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลน า้ตืน้นอกชายฝ่ังซาราวัก โดยโครงการได้ด าเนินการติดตั้ง Topsides ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ
เพอรม์านิสเรียบรอ้ยแลว้ และคาดว่าจะเริ่มผลิตในเดือนมกราคม 2565 รวมถึงเตรียมการเจาะหลมุผลิตเพื่อเพิ่มระดบัการผลิตจากแท่นการผลิต
ที่มีอยู่เดิม นอกจากนี ้โ รงการแปลงเอช เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งตัง้อยู่ในทะเลน า้ลึก นอกชายฝ่ังรฐัซาบาห ์ไดเ้ริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติแลว้ตัง้แต่
ช่วงตน้เดือนกมุภาพนัธ ์2564 โดยมีก าลงัการผลิตสงูสดุอยู่ที่ 270 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตามเป้าหมาย 

โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ได้แก่  โ รงการซาราวัก เอสเ  410 บี  แหล่ง Lang Lebah ซึ่งเป็น                    
แหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ โครงการไดป้รบัแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ขึน้ เช่น การปรบัการ
ออกแบบแท่นผลิตใหใ้หญ่ขึน้ รวมทัง้การจดัการคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากกระบวนการผลิตตามแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก
สู่ชั้นบรรยากาศ โดยจะเริ่มการออกแบบวิศวกรรมเบือ้งตน้ Front End Engineering Design (FEED) ในตน้ปี 2565 และคาดว่าจะสามารถ
ประกาศการตดัสินใจลงทุนขัน้สดุทา้ย (FID) ไดใ้นปี 2566 นอกจากนีย้งัคงศึกษาศกัยภาพทางปิโตรเลียมของแหล่งเพิ่มเติมต่อไปและมีแผนจะ
เจาะหลมุส ารวจอย่างนอ้ย 1 หลมุในปี 2565 ส าหรบั โ รงการซาราวัก เอสเ  417 ไดค้น้พบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ที่หลมุส ารวจ Nangka-1 
ซึ่งเป็นหลุมส ารวจที่สองต่อจากการค้นพบในแหล่ง Dokong โดยมีแผนที่จะเจาะหลุมประเมินผลในโครงการดังกล่าวเพื่อยืนยันศักยภาพ
ปิโตรเลียมต่อไป ในส่วนของ โ รงการซาราวัก เอสเ  405 บี จากการคน้พบชัน้หินกกัเก็บน า้มนัและก๊าซธรรมชาติจากหลมุ Sirung-1 ในเดือน
มีนาคม โครงการไดเ้ริ่มศึกษาศกัยภาพในพืน้ที่และแหล่งใกลเ้คียงเพิ่มเติม เพื่อวางแผนการส ารวจต่อไปในอนาคต โ รงการซาราวัก เอสเ  
438 ไดด้  าเนินการเจาะหลมุส ารวจ Kulintang-1 แลว้เสร็จในเดือนเมษายน และไดค้น้พบชัน้หินกกัเก็บก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่น่าพอใจ โดยมี
แผนการส ารวจเพิ่มเติมและศึกษาแผนพัฒนาต่อไป รวมถึงการเจาะหลุมส ารวจ Mak Yong-1 แลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาศักยภาพปิโตรเลียมคงเหลือของบริเวณดังกล่าว ปัจจุบัน ทางโครงการไดเ้ริ่มศึกษาศักยภาพในพืน้ที่และแหล่งใกลเ้คียงเพิ่มเติม 
เพื่อวางแผนการส ารวจต่อไปในอนาคต โ รงการซาราวั  เอสเ  314 เอ อยู่ระหว่างการแปลขอ้มูลคล่ืนไหวสะเทือน 3 มิติ (3D Seismic 
Reprocessing) เพื่อเตรียมวางแผนเจาะหลุมส ารวจจ านวน 2 หลุมในปี 2565 โ รงการพีเอ็ม 407 อยู่ระหว่างการศึกษาประเมินศักยภาพ
ปิโตรเลียม โดยไดด้  าเนินการประมวลขอ้มลูคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และสรุปการศึกษาทางธรณีวิทยาและศกัยภาพทางปิโตรเลียม ขณะนี ้
โครงการอยู่ในช่วงของการวางแผนการส ารวจในล าดบัถัดไป โ รงการพีเอ็ม 415 ขณะนีโ้ครงการอยู่ระหว่างการศึกษาศกัยภาพปิโตรเลียม
คงเหลือของแปลงส ารวจเพื่อวางแผนกลยทุธใ์นการส ารวจต่อไป 

โ รงการในเวียดนาม 

โครงการที่ด าเนินการผลิต (Production Phase) ในเวียดนาม ได้แก่ โ รงการเวียดนาม 16-1 เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ                        
และน า้มนัดิบ ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเวียดนาม โครงการไดเ้จาะหลมุพฒันา 4 หลมุแลว้เสร็จในไตรมาส 3 และ 4         
ปี 2564 โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ไดแ้ก่ โ รงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโ รงการเวียดนาม 52/97 
ตั้งอยู่นอกชายฝ่ังทะเลของเวียดนาม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชยเ์พื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย                
(Final Investment Decision หรือ FID) โดยเบือ้งตน้คาดว่าจะมีก าลงัการผลิตอยู่ที่ประมาณ 490 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั 

โครงการในตะวันออกกลาง 

ปตท.สผ. มีโครงการรว่มทนุในภมูิภาคนี ้ที่ตัง้อยู่ในรฐัสลุต่านโอมาน (โอมาน) และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(ยเูออี) ไดแ้ก่ โครงการรว่มทนุใน
โอมานมี โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ไดแ้ก่ โ รงการพีดีโอ (แปลง 6) เป็นโครงการผลิตน า้มนัขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศโอมาน และ โ รงการมุ ไ ซนา (แปลง 53) เป็นแหล่งผลิตน า้มนับนบกขนาดใหญ่ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องโอมาน ทัง้สองโครงการยงัคง
การผลิตตามขอ้ตกลงของกลุ่มประเทศ OPEC+ ในส่วนของ โ รงการโอมาน แปลง 61 เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท บรษิัทได้
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ลงนามในสัญญาซื ้อขายสัดส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement, SPA) เพื่อเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 จากบริษัท BP 
Exploration (Epsilon) Limited (BP) โดยมีผลสมบูรณเ์มื่อวนัที่ 23 มีนาคม 2564 ปัจจุบันโครงการมีก าลงัการผลิตก๊าซธรรมชาติเต็มก าลงัการ
ผลิตที่ระดับ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุต และคอนเดนเสทประมาณ 69,000 บาร์เรลต่อวัน ส าหรับโครงการที่อยู่ในระหว่างการส ารวจ 
(Exploration Phase) ไดแ้ก่ โ รงการโอมาน ออนชอร ์แปลง 12 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการศกึษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส ์และมีแผนท่ีจะ
เจาะหลมุส ารวจ จ านวน 2 หลมุ ในปี 2566 

โครงการร่วมทุนในยูเออีเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ตัง้อยู่ในพืน้ที่นอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือของรฐัอาบูดาบี ซึ่งไดแ้ก่ โ รงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียม                
เพื่อวางแผนส ารวจ โ รงการอาบูดาบี ออฟชอร ์2 เริ่มท าการเจาะหลมุส ารวจ จ านวน 1 หลมุ ในเดือนกนัยายน 2564 และเตรียมที่จะเจาะหลมุ
ประเมิน 1 หลมุในปี 2565 รวมถึงท าการศกึษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเจาะหลมุส ารวจอีก 1 หลมุ ในปี 
2565 โ รงการอาบูดาบี ออฟชอร ์3 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพื่อเตรียมเจาะหลุมประเมินและ
หลมุส ารวจในปี 2566-2567 ส าหรบัแปลงสัมปทาน แอเรีย ซี บรษิัทไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายสิทธิ (Farm In/Farm Out Agreement) เพื่อเขา้
ซือ้สดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 25 จากบริษัท Eni Sharjah B.V. (“ENI”) โดยคาดว่าการเขา้ซือ้สดัส่วนการลงทุนจะเสร็จสมบูรณภ์ายในตน้ปี 2565 
ซึ่งภายหลงัการเขา้ซือ้จะส่งผลใหม้ีสดัส่วนในการลงทนุ ดงันี ้ENI (ผูด้  าเนินการ) รอ้ยละ 50  SNOC รอ้ยละ 25 และ PTTEP MENA รอ้ยละ 25 

โครงการในทวีปอเมริกา   

ปตท.สผ. มีโครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ในภูมิภาคนี ้ ที่ตั้งอยู่ ในประเทศแคนาดา (แคนาดา)                           
สหพนัธส์าธารณรฐับราซิล (บราซิล) และสหรฐัเม็กซิโก (เม็กซิโก) ไดแ้ก่ 

โ รงการมาเรียนา ออยล ์แซนด์ ตัง้อยู่ในแควน้อัลเบอรต์า้ของแคนาดา เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม บริษัทจึงมีแนวทาง               
ที่จะคืนพืน้ที่ทัง้หมดของโครงการเพื่อลดภาระผูกพนัต่าง ๆ ในอนาคต โดยโครงการไดด้  าเนินการสละหลมุถาวรในพืน้ที่แลว้เสร็จ และก าลงัอยู่ใน
ระหว่างท าการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีเพื่อใหก้ลบัสู่สภาพเดิมก่อนที่จะท าการคืนพืน้ท่ีทัง้หมดของโครงการตามขอ้ก าหนดต่อไป 

โครงการร่วมทุนในบราซิล ไดแ้ก่ โ รงการบารารินเนียส ์เอพี 1 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของบราซิล ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการรออนุมตัิจากหน่วยงานรฐัส าหรบัการเจาะส ารวจ และโ รงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง 
Espirito Santo นอกชายฝ่ังทางตะวันออกของบราซิล อยู่ ระหว่างการศึกษา เพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาปิโตรเลียม ส าหรับ                        

โ รงการโปติกัวร ์ในเดือนกรกฎาคม 2564 บรษิัทไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อขายเงินลงทนุทัง้หมดในบรษิัทย่อยที่เป็นผูถื้อสดัส่วนการลงทุน                    
ในโครงการดงักล่าว โดยการซือ้ขายมีผลสมบรูณใ์นวนัท่ี 29 ตลุาคม 2564  

โครงการร่วมทุนในเม็กซิโก ไดแ้ก่  โ รงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges ทางตะวันตกของอ่าวเม็กซิโก 
โครงการไดด้  าเนินการเจาะหลุมส ารวจ 1 หลุม ตามขอ้ผูกพันสัมปทาน แลว้เสร็จเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 และไม่พบศักยภาพปิโตรเลียมและ 
โ รงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ซึ่งตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Campeche หลงัจากโครงการไดร้บัการอนุมตัิแผนการเจาะหลมุประเมินและหลมุส ารวจ
จากหน่วยงานรฐับาลของเม็กซิโก ปัจจุบันโครงการด าเนินการเจาะหลุมส ารวจ จ านวน 1 หลุม และหลุมประเมินอีก 1 หลุม เสร็จเรียบรอ้ยแลว้               
โดยไม่พบศกัยภาพปิโตรเลียมในหลมุส ารวจ แต่พบศกัยภาพปิโตรเลียมในการพฒันาในหลมุประเมิน ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผน
พฒันาปิโตรเลียมในอนาคต  

โครงการในทวีปออสเตรเลีย    

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูิภาคนี ้คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตัง้อยู่ในเครือรฐัออสเตรเลีย ประกอบดว้ย 6 แปลงสมัปทาน 

ส าหรบั แหล่งแ ช-เมเปิล และแหล่งออ ิด ซึ่งอยู่ในระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) โครงการมีแผนที่จะพิจารณาแนวทาง
บรหิารจดัการท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการพฒันาโครงการเชิงพาณิชยต์่อไป  

ส าหรับกรณีฟ้องรอ้ง PTTEP AAA จากตัวแทนของกลุ่มผู้เลีย้งสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซีย ที่ ไดย้ื่นฟ้องรอ้งคดีแบบกลุ่ม (Class Action)              
ต่อศาลสหพันธรฐั ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2559 เพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตุการณน์ า้มันดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในปี 2552 นัน้         
ศาลฯ มีค าพิพากษาในวันท่ี 19 มีนาคม และ 25 ตุลาคม 2564 รวมถึงมีค าสั่งครบถว้นในประเด็นคดี (Final Orders) ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564                 
โดยหลังจากที่ไดพ้ิจารณาค าพิพากษาโดยละเอียด PTTEP AAA ไดใ้ชสิ้ทธิยื่นขออุทธรณใ์นคดีดงักล่าวต่อศาลสหพันธรฐัประเทศออสเตรเลียแลว้ใน                  
วนัที่ 13 ธันวาคม 2564  
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โครงการในทวีปแอฟริกา    

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูิภาคนี ้ที่ตัง้อยู่ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย) และสาธารณรฐัโมซมับิก (โมซมับิก) ไดแ้ก่  

โ รงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี เป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน า้มันดิบ            
ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ส าหรับไตรมาสนี ้ กลุ่ม OPEC+ ยังคงมีนโยบายลดก าลังการผลิตน ้ามันดิบลง เล็กน้อย                           
ตามสถานการณร์าคาน า้มนัท่ียงัคงผนัผวน ประกอบกบัหลมุผลิตบางหลมุมีก าลงัการผลิตที่ลดลง และมีงานหยดุซ่อมบ ารุงประจ า 3 ปีเป็นผลให้
ทางโครงการมีก าลงัการผลิตดว้ยอตัราเฉล่ียประมาณ 16,300 บารเ์รลต่อวนั   

โ รงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ์ราเ ซ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ตัง้อยู่บนบกทางทิศตะวันออก           
ของแอลจีเรีย โครงการไดบ้รรลขุอ้ตกลงเพื่อเริ่มพฒันาโครงการระยะที่ 1 ตามขอ้ตกลงเพื่อเริ่มพฒันาโครงการตามแผนการพฒันาที่ไดร้บัอนุมตัิจาก
รฐับาลในไตรมาส 1 ปี 2562 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและการเจาะหลุมผลิต และคาดว่าจะเริ่มผลิตไดใ้นช่วงตน้ปี 2565 ดว้ยก าลังการผลิต
ประมาณ 10,000 -13,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมทั้ งมี แผนระยะที่  2 เพื่ อ เพิ่ มปริมาณการผลิต  เ ป็น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวัน                                                         
ในปลายปี 2569 - 2570 นอกจากนี ้การเขา้ซือ้สดัส่วนการลงทนุในโครงการเพิ่มอีกรอ้ยละ 24.5 จาก CNOOC ดว้ยมลูค่าเท่ากบัเงินลงทนุ ตามสดัส่วน
ของ CNOOC ที่ใชใ้นระหว่างการพฒันาโครงการนัน้ ไดร้บัการอนุมตัิและประกาศอย่างเป็นทางการโดยรฐับาลแอลจีเรียแลว้ในเดือนสิงหาคม 2564 
ท าใหบ้ริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 24.5 เป็นรอ้ยละ 49 โดยมี SONATRACH ซึ่งเป็นบริษัทน า้มันแห่งชาติของแอลจีเรีย เป็นผูร้่วม
ลงทนุหลกัในสดัส่วนรอ้ยละ 51 

โ รงการโมซัมบิก แอเรีย 1 เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝ่ังของประเทศโมซัมบิก ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง              
การพฒันา (Development Phase) ในปี 2564 โครงการไดเ้ริ่มงานฐานรากส าหรบัโรงผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก งานก่อสรา้งท่าเรือชั่วคราว 
และการติดตัง้ระบบรกัษาความปลอดภัยรอบพืน้ที่โครงการ  รวมถึงงานขุดร่องน า้เพื่อวางท่อก๊าซนอกชายฝ่ังตามแผน และโครงการไดบ้รรลุ
เงื่อนไขการกู้เงินรูปแบบ Project Finance เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และได้เบิกเงินกู้งวดแรกบางส่วนเรียบร้อยแล้ว                         
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนมีนาคมเกิดเหตุการณค์วามไม่สงบที่เมือง Palma ซึ่งอยู่ใกลก้ับพืน้ที่ของโครงการ ท าใหผู้ด้  าเนินการตดัสินใจ
ประกาศหยดุด าเนินการก่อสรา้งดว้ยเหตสุดุวิสยั (Force Majeure) ในเดือนเมษายน เพื่อความปลอดภยัของพนกังาน พรอ้มทัง้จดัตัง้คณะท างาน
พิเศษส าหรับเหตุการณฉ์ุกเฉินนีเ้พื่อศึกษาผลกระทบต่อโครงการและก าหนดแผนและทิศทางการด าเนินการต่อไป ต่อมาในเดือนมิถุนายน               
กลุ่มประเทศเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้ (South African Development Committee - SADC) และกองก าลังทหารจากประเทศรวันดา             
(Rwanda Defense Force, RDF)  ไดส่้งกองก าลังทหารสนบัสนุนเขา้ไปในโมซมับิกเพื่อการรบัมือกับผูก้่อความไม่สงบ ปัจจุบันกองก าลงัทหาร
ดงักล่าวไดเ้ขา้ประจ าการในพืน้ที่และอยู่ระหว่างการด าเนินการทางทหารเพื่อฟ้ืนฟูความปลอดภยัทางตอนเหนือของประเทศและเขตใกลเ้คียง
พืน้ที่โครงการ ผูด้  าเนินการไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดและใหก้ารสนบัสนุนรฐับาลโมซมับิกในปฏิบัติการดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถกลบัไป
เริ่มงานไดอ้ย่างปลอดภยัโดยเรว็ที่สดุ
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กลยุท ก์ารบริหารจัดการ  

 ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยมีการด าเนินงาน
ภายใตแ้นวคิด FROM “WE” to “WORLD” เพื่อมุ่งสู่การเป็น “องคก์รแห่งความยั่งยืน” ที่ค  านึงถึงผลประโยชนร์่วมกันของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
สามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่ งยืนให้แก่สังคม  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็น                        
“Energy Partner of Choice” โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่ งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มธุรกิจน า้มนัและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นตน้และธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream 
and Integrated Industry) และไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นสมาชิกของดชันี FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นอกจากนัน้ ในระดบัประเทศ 
ปตท.สผ. ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่ งยืน (Best Sustainability Awards) จากรางวัล SET Awards 2021 กลุ่ม Sustainability 
Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และไดร้บัคดัเลือกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหอ้ยู่ใน “รายชื่อหุน้ยั่งยืน” เป็นปีที่ 6 อีกดว้ย 

กรอบแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนเป็นหลกัการในการด าเนินงานรว่มกนัของ ปตท.สผ. ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
การมุ่งสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPO) การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ์(Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสรา้งคณุค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder 
Value Creation - SVC) โดยมีกลยทุธเ์พื่อความยั่งยืนตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

ด้านการมุ่งสูอ่ง ก์รแห่ง วามเป็นเลิศและสัง ม ารบ์อนต ่า (High Performance Organization and Thrive in Lower Carbon Future) 

(1) กลยุท เ์พื่อ วามย่ังยืนส าหรับ ุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (Sustainable E&P Business)  

• สรา้งมลูค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจบุนั โดยเนน้การเพิ่มปรมิาณการผลิตจากโครงการหลกั โดยเฉพาะโครงการก๊าซธรรมชาตใิน
ประเทศเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใชพ้ลงังาน โดย ปตท.สผ. ยงัคงใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐัอย่างต่อเนื่องใน
การเขา้พืน้ท่ีโครงการจี 1/61 เพื่อเตรียมความพรอ้มในการผลิต โดยไดม้ีการลงนามขอ้ตกลงรว่มกบั บรษิัท เชฟรอนประเทศไทย
ส ารวจและผลิต จ ากัด ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะท าให้เริ่มเข้าพืน้ที่ไดก้่อนสัญญาฯ จะเริ่มในเดือนเมษายน 2565 
นอกจากนั้น ในไตรมาส 4 ปตท.สผ. คน้พบก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอีกหนึ่งแหล่งนอกชายฝ่ังรฐัซาราวกั ประเทศมาเลเซีย คือ 
โครงการซาราวกั เอสเค 417 จากการเจาะหลมุส ารวจ “นงักา-1” โดยโครงการดงักล่าวตัง้อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการซา
ราวกั เอสเค 405บี, โครงการซาราวกั เอสเค 410บี, โครงการซาราวกั เอสเค 438, โครงการซาราวกั เอสเค 314เอ, และโครงการ
ซาราวัก เอสเค 309 และ เอสเค 311 ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ด  าเนินการ (Operator) ทั้งหมด โดยในอนาคตจะสามารถพัฒนา
โครงการดังกล่าวในรูปแบบกลุ่มโครงการ (Cluster development) รวมทั้งใช้อุปกรณ์การผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวก
รว่มกนัซึ่งจะท าใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ดว้ย 

• มุ่งเนน้การรกัษาขีดความสามารถในการแข่งขันดว้ยการควบคุมตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสรา้งความ
แข็งแกรง่ใหก้บัธุรกิจหลกัของ ปตท.สผ.ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที่ผนัผวนมากขึน้ 

• ขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ่งเป็นพืน้ที่ยุทธศาสตรห์ลกั รวมถึงการมองหาโอกาสต่อ
ยอดทางธุรกิจ Gas Value Chain  โดยขยายการลงทนุในพืน้ท่ีที่มีตลาดรองรบั 

• มองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่ง ได้แก่                 
ประเทศโอมาน และประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีตน้ทุนในการด าเนินการที่ต  ่า โดยในไตรมาส 4 ปตท.สผ. 
ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายสิทธิเพื่อเขา้ซือ้สดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 25 ในแปลงสมัปทาน Sharjah Area C ซึ่งเป็นโครงการใน
ระยะส ารวจและมีศกัยภาพทางก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทสงู ตัง้อยู่ในทางตอนกลางของรฐัชารจ์าห ์ประเทศสหรฐัอาหรบั
เอมิเรตส ์จากบริษัท Eni Sharjah B.V. โดยการเขา้ซือ้สดัส่วนโครงการดงักล่าว เป็นไปตามแผนกลยุทธก์ารลงทุนของบริษัทฯ 
ในการขยายฐานการลงทนุในภมูิภาคตะวนัออกกลาง 

• ขับ เค ล่ือนธุ รกิจ ก๊าซธรรมชาติ เหลว ( LNG) แบบครบวงจร  โดยมุ่ ง เน้นการลงทุนตั้งแต่ต้นน ้าถึ ง โ รงงานผลิต                                      
(Upstream & Liquefaction) รวมไปถึงการเป็นผูจ้ดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG Shipper) ผ่านบรษิัท พีทีที โกลบอล 
แอลเอ็นจี  (“PTTGL”) และส่งเสรมิการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรควบคู่กนัไปดว้ย 

 

 



บรษิทั ปตท.สำรวจและผลติปโิตรเลยีม จำกดั (มหาชน) 
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(2) กลยุท ก์ระจาย วามเสี่ยงไปสู่ ุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจาก ุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (Diversification to Beyond 
E&P Business) 

• สรา้งการเติบโตอย่างกา้วกระโดดใหก้ับบริษัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์เวนเจอรส์ จ ากัด (ARV) โดยเร่งน าผลิตภณัฑแ์ละบริการ
เขา้สู่ตลาดใหเ้รว็ขึน้ 

• แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว                   
(Gas/LNG to Power) และพลงังานหมนุเวียน ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามและสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

• แสวงหาโอกาสการลงทุนในเทคโนโลยีการดกัจบั การใชป้ระโยชน ์และการกกัเก็บคารบ์อน (Carbon Capture Utilization and 
Storage – CCUS)  รวมถึงพลงังานรูปแบบใหม่ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน 

• พฒันาต่อยอดเทคโนโลยีที่ส่งเสรมิการไปสู่การเป็นธุรกิจในอนาคต 

ทั้งนี ้ ในไตรมาส 4 ปตท.สผ. ได้ท าการจัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่ บริษัท ฟิวเจอรเ์ทค เอนเนอรย์ี่  เวนเจอร ์จ ากัด                      
บริษัท ฟิวเจอรเ์ทค โซลาร ์(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท Delta Gas Transportation Limited และในปี 2564 ARV ยงัไดม้ีการจดัตัง้
บริษัทย่อยจ านวน 4 บริษัทเพื่อรองรบัการขบัเคล่ือนแต่ละสายงานธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท สไกลเลอร ์
โซลชูั่นส ์จ ากัด, บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จ ากัด รวมทัง้ยงัไดร้่วมลงทุนในบริษัท แอโร สกาย 
โซลชูั่นส ์จ ากัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 33 โดยเป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท  Aerodyne Group จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท ดิจิตลั ครีเอชั่น จ ากดั 
เพื่อใหบ้รกิารเทคโนโลยีโดรนโซลชูั่นในประเทศไทยดว้ย 

(3) กลยุท ก์ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management) ปตท.สผ. มุ่งมั่นบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก
เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกรอ้นและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไดต้ัง้เป้าลดความเขม้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทให้ไดอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555 โดย ณ สิน้ปี 2564 
บริษัทสามารถลดความเขม้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดร้อ้ยละ 24.1 ผ่านการปรบัปรุงกระบวนการผลิตและริเริ่มโครงการ
พฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การน าก๊าซเหลือทิง้หรือก๊าซส่วนเกินกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตหรือน าไปใชป้ระโยชน ์การปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และการน าพลังงานหมุนเวียนมาใชใ้นการด าเนินงาน นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)               
ของการน าเทคโนโลยีการดกัจบั การใชป้ระโยชน ์และการกักเก็บคารบ์อน (Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS) 
เขา้มาใชใ้นแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางทะเลอีกดว้ย นอกจากนี ้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานส าหรบัการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศูนย ์ 

 ในการบริหารจดัการทางการเงิน ปตท.สผ. มุ่งเนน้การสรา้งวินยัทางการเงินและยงัคงใหค้วามส าคญัในการรกัษาโครงสรา้งทางการเงิน             
ที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีเงินสดในมือประมาณ 2,559 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ประมาณ 0.33 
เท่า ซึ่งยงัคงสภาพคล่องและอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ในปี 2564 บริษัทไดด้  าเนินการออกหุน้กูด้ิจิทลั ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงจากรอ้ยละ 3.44 เป็น                  
รอ้ยละ 3.38 บริษัทจึงมั่นใจว่าสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและสภาพคล่องที่สงูของบริษัทพรอ้มรองรบัความผนัผวนของราคาน า้มนั และสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะยงัคงชะลอตวัอีกระยะหนึ่ง 

นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัส่งเสริมการวิจยั พฒันา ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี และสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการ
แข่งขนัในการด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีเป้าหมายหลกัในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การแยกก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อก
จากก๊าซธรรมชาติ การก าจดัส่ิงปนเป้ือนออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว การเพิ่มปรมิาณการผลิตน า้มนัดิบ การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การลดตน้ทุน
ในการรือ้ถอนแท่นผลิตและท่อส่งปิโตรเลียม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบ ารุงรักษา โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 ปตท.สผ.                              
มีโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 45 โครงการ และมีความคืบหนา้ของโครงการที่ส  าคญั อาทิเช่น  

• โครงการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรบัก าจดัส่ิงปนเป้ือนจากก๊าซธรรมชาติเหลว ไดป้ระสบความส าเร็จในการทดสอบเทคโนโลยี 
ไดแ้ก่ สารเร่งการแยกอนุภาคของส่ิงปนเป้ือนในชั้นน า้ที่ปนในชั้นน า้มัน วัสดุดูดซับส่ิงปนเป้ือนในชั้นน า้ มัน (Adsorbent) 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการน าไปขยายผลการใชง้านและปรบัปรุงประสิทธิภาพใหด้ียิ่งขึน้   
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บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยุท ก์ารบริหารจัดการ แนวโนม้ธุรกิจ 

• โครงการพัฒนาสารเคมีส าหรับก าจัดสิ่งปนเป้ือนในท่อส่งปิโตรเลียมและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อ ส าหรับสนับสนุนกิจกรรม             
การรือ้ถอนท่อส่งปิโตรเลียม อยู่ในระหว่างการทดสอบการใชง้านในแหล่งบงกชในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 1      
ของปี 2565  โดยมีผลการทดสอบเบือ้งตน้เป็นที่น่าพอใจและจะมีการน าผลการทดสอบมาใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการพัฒนาปรบัปรุง
เทคโนโลยี และขยายผลการน าไปใชง้านต่อไป 

• โครงการเปล่ียนก๊าซเผาทิ ้งเป็นผลิตภัณฑ์ท่อนาโนคาร์บอน อยู่ระหว่างการออกแบบด้านวิศวกรรมของหน่วยผลิต                            
ท่อนาโนคารบ์อนท่ีจะมีการก่อสรา้งที่โครงการเอส 1 ในปี 2565  

• โครงการพัฒนาหุ่นยนตส์ าหรบัใชง้านในการควบคุมแท่นผลิต (Wellhead Operator Robot) อยู่ระหว่างการพัฒนาหุ่นยนต์
ตน้แบบ ซึ่งสามารถท างานในการตรวจสอบส่ิงผิดปกติของอุปกรณ ์และสามารถควบคุมการท างานของอุปกรณใ์นแท่นผลิต
ปิโตรเลียมได ้โดยโครงการนีม้ีแผนงานท่ีจะน าหุ่นยนตต์น้แบบไปทดสอบที่แท่นผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝ่ังภายในปี 2565 

• โครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี บรษิัทไดด้  าเนินการก่อสรา้งศนูยพ์ฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม
ปตท.สผ. (PTIC) ในพืน้ท่ีเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EECi) แลว้เสรจ็ในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งในพืน้ท่ีของ 
PTIC ประกอบไปดว้ยอาคารทดสอบโรงงานตน้แบบ (Pilot Area Building) สนามทดสอบอากาศยานไรค้นขับ (UAV Test 
Field) รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่มีความพรอ้มส าหรับการวิจัยและพัฒนาเทค โนโลยีและนวัตกรรม                       
โดย PTIC จะมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัและเรง่รดัความส าเร็จของการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหไ้ปสู่การน าไปใช้
งานจรงิในอตุสาหกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัใหก้บั ปตท.สผ.  

 ปตท.สผ. ยังมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Safety, Security, Health and 
Environment Management System – SSHE MS) ในการด าเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดความสญูเสียนอ้ยที่สดุ ซึ่งไตรมาส 4 ปี 2564 
ปตท.สผ. มีเหตกุารณก์ารเกิดอบุตัิเหตทุี่มีการบาดเจ็บจนถึงขัน้หยดุงาน (LTIF) เท่ากบั 0.17 และมีอตัราการเกิดอบุตัิเหตุที่มีการบาดเจ็บทัง้หมด 
(TRIR) เท่ากบั 0.75 ทัง้นี ้LTIF และ TRIR ล่าสดุยงัคงอยู่ในค่าเฉล่ียของสมาคมผูผ้ลิตน า้มนัและก๊าซนานาชาติ (IOGP)  

 ทัง้นี ้ในไตรมาส 4 ปี 2564 ปตท.สผ. ไดร้บัรางวลัสดุยอดองคก์รดา้นนวตักรรมและองคค์วามรู ้ระดบัโลก ประจ าปี 2564 (Global Most 
Innovative Knowledge Enterprise Award 2021) หรือ Global MIKE Award 2021 จดัโดยมหาวิทยาลยัฮ่องกงโพลีเทคนิค และยงัไดร้บัรางวลั
นวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทหน่วยงานเอกชน โดยไดร้บัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ      
คารเ์ทียร ์ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตท่อนาโนคารบ์อนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ภายใตก้ารพฒันาเทคโนโลยีวิศวกรรมและ
การวิจยัแบบบูรณาการ นอกจากนี ้ในดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล ปตท.สผ. ไดร้บั 2 รางวัลจาก Thailand HR Excellence Awards 2021               
ซึ่งจดัโดย Human Resources Online ร่วมกับ Lighthouse Independent Media จากประเทศสิงคโปร ์ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศ ระดบั Gold สาขา 
Excellence in Talent Acquisition และรางวัลระดับ Bronze สาขา Excellence in Woekplace Culture โดยรางวัลเหล่านี ้ แสดงให้เห็นว่า 
ปตท.สผ. มีการส่งเสริมการสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบ และมีระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลในระดบัมาตรฐานสากล 
ทัง้ในดา้นการสรรหาและพฒันาพนกังาน และการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

ด้านการสร้าง วามย่ังยืนด้าน วามเป็นเลิศด้าน Business Integrity (Sustain Business Integrity Excellence) ปตท.สผ. มุ่งเนน้
การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรา้งเสถียรภาพและความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร โดยยึดมั่นในการบรหิารจดัการธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
การก ากับดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอย่าง
เคร่งครดั ตลอดปี 2564 ปตท.สผ. ยังคงเผชิญกับความทา้ทายหลายๆ ปัจจัย อาทิ การระบาดของโรคโควิด -19 สถานการณค์วามไม่สงบใน
ประเทศที่เขา้ลงทนุ แต่บรษิัทยงัคงยึดมั่นและด าเนินงานตามเป้าหมายที่ตัง้ไวไ้ดอ้ย่างครบถว้นและเหมาะสม โดยสรุปการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 
2564 ไดด้งันี ้

• ด าเนินงานตามกลยุทธ์หลัก Smart Assurance และ GRC in Common Sense ซึ่งมุ่งเนน้การจัดการกระบวนการก ากับดูแล
องคก์รแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและใหพ้นักงานตระหนักและน าแนวทางการด าเนินการตามหลัก GRC ไปปฏิบตัิ 
พรอ้มทัง้การเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นองคก์รตน้แบบดา้น GRC ในกลุ่มบรษิัทจดทะเบียนไทย 

• ประเมินผลการด าเนินงานดา้น GRC ภายในองคก์ร (Internal Maturity Assessment) ส าหรบัโครงการมาเลเซีย เพื่อน าผลที่ได้
ไปพัฒนาแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และเตรียมความพรอ้มในการประเมินระดับวุฒิภาวะด้าน GRC                   
(GRC Maturity Level) ระดบัองคก์ร 

• พัฒนาระบบ Risk Management ในรูปแบบ Chatbot โดยครอบคลุมถึงการแนะน าความเส่ียง การคน้หาข้อมูลความเส่ียงได้
ครบถว้น เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการไม่พบปัญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรง (No surprise risk) อนัเนื่องมาจากมีความเส่ียงที่ไม่ไดถู้กระบุ
ไว ้พรอ้มทัง้สามารถเชื่อมโยงการรายงานขอ้มลูความเส่ียงกบัรายงานดา้น Assurance อื่นๆ ได ้ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2565 
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• ทบทวนความเป็นไปไดใ้นการบูรณาการกิจกรรมและกระบวนการท างานดา้น Assurance ใหม้ีความสอดคลอ้งกัน ไม่ซ  า้ซอ้น 
และครบถว้น  

• ด าเนินการสรา้งวฒันธรรม GRC ผ่านการส่ือสารและจดักิจกรรมต่าง ๆ   อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความตระหนกั ความเขา้ใจ และการน า
แนวทางการด าเนินการตามหลกั GRC ไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน เช่น ส่ือประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบ VDO Clips 
เกมส ์และการถ่ายทอดเรื่องราวท่ีน าหลกั GRC ไปปรบัใชใ้นในโครงการต่างๆ พรอ้มทัง้จดัท าแบบส ารวจพนกังานภายในองคก์ร
เพื่อวดัความเขา้ใจและตระหนกัรู ้หลงัจากไดร้่วมกิจกรรมของ GRC มาตลอดทัง้ปี เพื่อวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมการสรา้ง
วฒันธรรม GRC ในปีต่อไป 

• จัดท าโครงการส ารวจความผูกพันของผู้มีส่วนไดเ้สียต่อการเป็นองคก์รตน้แบบด้าน GRC ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทย 
(Stakeholders Engagement Survey) โดยร่วมมือกับหน่วยงานพฒันาความยั่งยืนและบริหารองคค์วามรูเ้พื่อน าผลการศกึษา
ไปพฒันาการด าเนินงานของบรษิัทเพื่อใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองคก์รตน้แบบ 

นอกจากนี ้ปตท.สผ. ไดม้ีการก าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนเพื่อน าไปปฏิบตัิอย่าง
เป็นรูปธรรมตามแนวทางสากลต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการจดัการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษัทอย่างต่อเนื่องรายปี โดยในปี 2564 ไดม้ีการประเมิน
ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนครอบคลุมรอ้ยละ 100 ของพืน้ที่ปฏิบัติการทั้งหมดที่ด  าเนินการโดยบริษัท ผู้ร่วมทุน และคู่คา้ส าคัญระดับที่ 1             
และจัดใหม้ีการอบรมในรูปแบบออนไลนเ์ก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใหก้ับพนักงานทุกคน อีกทั้งยังไดร้บัรางวัลองคก์รตน้แบบดา้นสิทธิมนุษยชน 
ประเภทหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ จากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกดว้ย 

จากความมุ่งมั่นและการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม ท าให ้ปตท.สผ. เป็นท่ียอมรบัจากสถาบนัต่างๆ จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
จะเห็นไดจ้ากรางวลัต่างๆ ที่ ปตท.สผ. ไดร้บัตลอดปี 2564 อาทิ รางวลัองคก์รโปรง่ใส โดยส านกังาน ป.ป.ช. ซึ่งไดร้บัเป็นครั้งที่ 4 และรางวลัจาก
งาน 16th ASIAN ESG Award 2021 – The Best of Asia โดย นิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง จ านวน 2 รางวัล ไดแ้ก่ 
รางวลั Asia’s Icon on Corporate Governance ซึ่งไดร้บัต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และรางวลั Asian Corporate Director Recognition Award ซึ่งมอบ
ให้กับนายพงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงรางวัล The Asset ESG Corporate Award 2021 และ The Asset Best CEO 
Award โดยนิตยสาร The Asset รวมจ านวน 5 รางวลั รวมทัง้ไดร้บัการประเมินในระดบั 5 สญัลกัษณ ์หรือดีเลิศ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ
จากการจดัอนัดบัดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจากโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียน ประจ าปี 2564 (CGR 2021) พรอ้มทัง้ 
ผ่านการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนั ของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) ในการประกาศผลการรบัรองการเป็นสมาชิก CAC ในไตรมาส 4 ประจ าปี 2564 นอกจากนี ้ผลคะแนนดชันีความยั่งยืน
ดาวโจนส ์หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในหัวข้อการบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤติของ ปตท.สผ. ไดร้ับคะแนนสูงสุด 
(Best Industry Score) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งรางวลัทัง้หมดที่ไดร้บันี ้เป็นความภาคภมูิใจของ ปตท.สผ. และจะเป็นแรงผลกัดนัให ้ปตท.สผ. มุ่งมั่น
ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื่อใหบ้รรลวุิสยัทศันใ์นการเป็น Energy Partner of 
Choice ต่อไป 

ด้านการใช้ทรัพยากรอย่าง ุ้ม ่าและสร้าง ุณ ่าร่วมสู่สัง ม (Optimize Resource &  Create Shared Value) ปตท.สผ.                    
ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม และการพัฒนาชุมชนและสังคม โดย ปตท .สผ. มีแผนกลยุทธ์และการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2564 เพื่อสรา้งคณุค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

• กลยุท ์การปรับใช้แนว ิดเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับ ุรกิจส ารวจและผลิต (Circular Model for E&P) ปตท.สผ.               
ไดอ้อกแบบกระบวนการท างานและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการใช้ซ  า้และท าใหเ้กิดการน าทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน                
ใชป้ระโยชนใ์หม่ โดยไดต้ัง้เป้าหมายในการน าโครงสรา้งหลกัมาใชใ้หม่ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ภายในปี 2573 โดยยงัคง
สภาพการท างานที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ไดจ้ัดท าแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบ
เศรษฐกิจหมนุเวียนในภาพรวม (PTTEP Circular Economy Guideline) และแนวทางการน าอปุกรณห์รือเครื่องจกัรท่ีมีอยู่ของ 
ปตท.สผ. มาใชใ้หม่ (Reuse Guideline for PTTEP Existing Facilities) เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ รวมถึงไดเ้คล่ือนยา้ยส่วนบนของ
แท่นหลุมผลิตที่โครงการอาทิตยไ์ปยังแหล่งผลิตใหม่แลว้เสร็จไปเมื่อเดือนสิงหาคม ส่วนโครงการบนฝ่ัง ปตท.สผ. มีการน า
หน่วยผลิตเคล่ือนที่ไปทดแทนการสรา้งโครงสรา้งถาวรใหม่ (Mobile Production Facility Reuse) ได้ทั้งหมดรอ้ยละ 100 
นอกจากนัน้ ในปี 2564 บรษิัทยงัไม่มีรายงานของเสียประเภทขยะอนัตรายที่ตอ้งถกูก าจดัโดยวิธีฝังกลบ สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ระยะยาวในการเป็นองคก์รที่มุ่งสู่การปราศจากของเสียทกุประเภทที่ตอ้งถกูก าจดัโดยวิธีฝังกลบภายในปี 2573 อีกดว้ย 



บรษิทั ปตท.สำรวจและผลติปโิตรเลยีม จำกดั (มหาชน) 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ปี 2564 
 

 
หน้า l 20
20 

บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยุท ก์ารบริหารจัดการ แนวโนม้ธุรกิจ 

• กลยุท ์การอนุรักษ์ทะเลเพื่อทุกชีวิต (Ocean for Life) ปตท.สผ. ในฐานะองคก์รที่มีพืน้ที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล               
มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศทางทะเล (Guardian of the Ocean)                 
เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบริเวณชายฝ่ั ง โดยมีเป้าหมายในการสรา้งมูลค่า                 
เชิงบวก (Net Positive Impact) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศทางทะเล (Ocean Biodiversity & 
Ecosystem Services (BES) Value) ในพืน้ที่ปฏิบัติการนอกชายฝ่ังภายในประเทศภายในปี 2568 และพืน้ที่ปฏิบัติการนอก
ชายฝ่ังทั้งหมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับมูลค่าในปีฐาน 2562 รวมถึงเป้าหมายในการสรา้งรายได้ที่ เพิ่มขึน้ของชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย (Community Income Increasing) รอ้ยละ 50 และเพิ่มจ านวนเครือข่ายอนุรกัษ์ได ้16,000 ราย ภายในปี 2573 
เมื่อเทียบกับก่อน ปตท.สผ. เขา้ด าเนินโครงการ โดยในปี 2564 ปตท.สผ. สามารถสรา้งมลูค่าเชิงบวกต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศส าหรับพืน้ที่ปฏิบัติการนอกชายฝ่ังในประเทศไดร้อ้ยละ 29.5 จากโครงการจัดท าแนวเขต
อนุรกัษ์ชายฝ่ังทะเลและบา้นปลา โครงการปลกูป่าชายเลน และโครงการแหล่งเรียนรูเ้รือหลวงไทยใตท้ะเล รวมถึงไดด้  าเนินการ
โครงการศึกษาไมโครพลาสติกร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์นพืน้ที่ปฏิบัติการนอกชายฝ่ังของอ่าวไทยเสร็จสิน้เป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีแผนในการตรวจติดตามปริมาณไมโครพลาสติกเพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงทุกๆ 3 ปี นอกจากนี ้ปตท.สผ. 
ยงัสามารถบรรลเุป้าหมายในการปลกูป่าชายเลน จ านวน 1,000 ไร ่ในพืน้ที่จงัหวดันครศรีธรรมราชอีกดว้ย 

นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัมีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี เช่น โครงการเปล่ียนก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นผลิตภณัฑโ์พรพิลีนคารบ์อเนต 
โครงการเปล่ียนก๊าซเผาทิง้และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เป็นผลิตภณัฑท์่อนาโนคารบ์อน โครงการการน าเศษดินและเศษหินจากการขุดเจาะไปใช้
ประโยชนใ์นงานท าถนน โครงการเปล่ียนทรายจากการกระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ซีโอไลท ์และโครงการพฒันาทุ่นส าหรบัตรวจวดัคณุภาพ
น า้ทะเลและอปุกรณต์รวจวดัค่าไมโครพลาสติก ซึ่งปัจจบุนัโครงการดงักล่าวอยู่ระหว่างการวจิยัและพฒันาในระดบัหอ้งปฏิบตัิการ และการพฒันา
ตวัตน้แบบ 

ทั้งนี ้ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ปตท. สผ. ไดร้บั 3 รางวัลดา้นโครงการเพื่อสังคม จากเวที The 12th Asia Best CSR Practices Awards 
2021 ได้แก่ ประเภท Best Environment Friendly Project จากโครงการฟ้ืนฟูป่าเพื่อการเรียนรู ้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ประเภท 
Community Development จากโครงการขยะสู่พลงังาน และประเภท Concern for Health จากโครงการส่งเสริมการพฒันาดา้นสขุภาพและการ
สนบัสนุนสูภ้ยัโควิด-19 นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัไดร้บัรางวลัดา้นโครงการเพื่อสงัคมระดบัภูมิภาคเอเชีย ในกลุ่มบริษัทที่มีมลูค่าตลาดสงูกว่า 1 
พันล้านบาท จาก The Global CSR Awards 2021 ถึง 3 รางวัล คือ รางวัลระดับ Gold ด้าน CSR Leadership รางวัลระดับ Gold ด้าน                       
Best Community Programme และรางวลัระดบั Bronze ดา้น Best Environmental Excellent ซึ่งรางวลัเหล่านี ้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม และสามารถสรา้งความเปล่ียนแปลงต่อชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และเสรมิสรา้งความมั่นคงทางพลงังานใหก้บัประเทศต่อไป 
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Energy Outlook   
 การระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท าใหก้ารใชพ้ลงังานโดยรวมทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะการขนส่งที่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง
ไดร้บัผลกระทบมากที่สดุ ในส่วนของก๊าซธรรมชาติและพลงังานหมนุเวียนก็ไดร้บัผลกระทบเช่นกัน แต่อยู่ในระดบัที่นอ้ยกว่า โดยในภาพรวมในปี 2564 
ความตอ้งการใชพ้ลงังานหลกัของโลกยงัคงพึ่งพาพลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ไดแ้ก่ น า้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเป็นหลกั 
และคาดการณว์่าจะเริ่มลดความส าคญัลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ยงัมีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัสงูขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจในช่วงของการเปล่ียนผ่านดา้นพลงังาน โดยส่วนใหญ่จะมาจากภาคการผลิต
ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเติบโตตามนโยบายของรฐัในหลายประเทศที่ก าลงัเปล่ียนไปใชพ้ลงังานสะอาดจากก๊าซธรรมชาติมากขึน้ ส าหรบัความตอ้งการใช้
น า้มนัโดยรวมยงัคงมีแนวโนม้ที่จะเติบโตเล็กนอ้ยจนถึงปี 2583 โดยการเติบโตดงักล่าวมาจากภาคปิโตรเคมี ภาคการคา้ขายและขนส่งสินคา้เป็น
หลกั ในขณะท่ีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มขึน้และการใชเ้ชือ้เพลิงทดแทนส าหรบัการขนส่ง อาจส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ า้มนัดิบลดลงไป
บา้ง นอกจากนี ้การพฒันาพลงังานหมนุเวียน (Renewables Energy) อาจไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะสัน้ เนื่องจาก
รฐับาลขาดเงินทุนในการใหก้ารสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานขาดแคลนเนื่องจากการปิดประเทศ แต่ในระยะยาวคาดว่าความตอ้งการพลังงาน
หมุนเวียนจะฟ้ืนตัวขึน้โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานลม เพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 ในส่วนของทิศทางพลงังานในประเทศไทย ภาครฐัไดย้กระดบัการแกปั้ญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจบุนั 
ถึงปี 2573 ลดลงรอ้ยละ 40 ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution) เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายความ
เป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์(Net Zero GHG Emission) ไดภ้ายในปี 2608 
โดยมีการส่งเสริมการลงทุนพลงังานสีเขียวจากภาคพลังงาน เช่น การส่งเสริมใหเ้พิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่จากพลังงานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือกไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 หรือนโยบายการผลกัดนัการใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้ารอ้ยละ 30 ในปี 2573  

ราคาน ้ามันดิบ  
 การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนและเดลตา้ในช่วงปลายปี 2564 น่าจะยงัคงส่งผลต่อเนื่องและกระทบตลาดน า้มนัดิบ
ในปี 2565 แมว้่าวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ที่ไดร้บัจะมีส่วนช่วยสรา้งภูมิคุม้กันในระดบัหนึ่ง แต่การสรา้งภูมิคุม้กันต่อเชือ้สายพนัธุใ์หม่ ๆ  ยงัขึน้อยู่กบั
ชนิดของวคัซีนที่ไดร้บัก่อนหนา้ รวมไปถึงโปรแกรมการฉีดวคัซีนกระตุน้อีกดว้ย จ านวนผูต้ิดเชือ้รายวนัที่พุ่งสงูท าสถิติใหม่โดยเฉพาะในภมูิภาคยโุรป
และจ านวนผูป่้วยวิกฤติในระดบัท่ีสงู ส่งผลใหเ้ริ่มมีการบงัคบัใชม้าตรการจ ากัดการเดินทางอีกครัง้ ซึ่งคาดว่าจะมีผลไปจนถึงเดือนมีนาคม 2565 
เป็นอย่างนอ้ย อุปสงคน์ า้มนัดิบในไตรมาส 1 ปี 2565 มีแนวโนม้ลดลงกว่า 230,000 บารเ์รลต่อวนั อย่างไรก็ดี อุปสงคต์ลอดปี 2565 โดยรวมยงัคง
ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถปรบัขึน้เหนือระดบัก่อนการระบาดที่ 100 ลา้นบารเ์รลต่อวนั 

 ในดา้นอุปทาน คาดว่ากลุ่ม OPEC+ จะยงัคงทยอยปรบัเพิ่มการผลิตในอตัราเดือนละ 400,000 บารเ์รลต่อวนั ไปจนถึงเดือนกันยายน 
2565 โดยสามารถปรบัเป้าไดห้ากมีสถานการณท์ี่กระทบต่ออุปสงคน์ า้มันดิบอย่างมีนยัส าคัญ อย่างไรก็ตาม จากแนวโนม้ปริมาณการผลิตที่      
ต ่ากว่าเป้าของรสัเซีย รวมถึงการชะลอการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิตของประเทศต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลใหอุ้ปทานมีโอกาสต ่า
กว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว ้1-2 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในปี 2565 นอกจากนี ้การเจรจาขอ้ตกลงนิวเคลียรข์องอิหร่านคาดว่าจะส าเร็จและยกเลิกมาตรการ
คว ่าบาตรต่ออิหร่านไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2565 ซึ่งจะส่งผลใหอ้ิหร่านสามารถผลิตน า้ดบัดิบเพิ่มขึน้จากเดิมที่ 2.5 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เป็น 3.4 ลา้นบารเ์รลต่อวนั 
ในขณะที่การผลิตในสหรฐัอเมริกาคาดว่าจะสามารถเติบโตไดต้ัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2565 สู่ระดบั 13 ลา้นบารเ์รลต่อวนั จากการเพิ่มงบลงทุนของ
บรษิัทต่างๆ การเพิ่มขึน้ของจ านวนแท่นขดุเจาะน า้มนัดิบ และกิจกรรมการขดุเจาะที่เพิ่มมากขึน้ 

 จากการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานน ้ามันดิบ ตลาดน ้ามันดิบจะมีการปรับสมดุลตลอดช่วงปี 2565 ส่งผลให้ราคาน ้ามันดิบ
เคล่ือนไหวอยู่ในระดับ 65-85 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รล  โดยสรุป ปัจจัยส าคัญที่ตอ้งติดตาม ประกอบดว้ย สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ        
โควิด-19 การบงัคบัใชม้าตรการล็อกดาวน ์ความคืบหนา้การฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 สภาพภมูิอากาศรอบโลกที่รอ้นจดัหรือหนาวจดั การฟ้ืนตวั
ของอุปสงค ์มาตรการดอกเบีย้และ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปริมาณอุปทานจากกลุ่มผู้ผลิตหลัก เช่น กลุ่ม OPEC+ รัสเซีย และ
สหรฐัอเมรกิา มาตรการคว ่าบาตรต่ออิหรา่น รวมไปถึงนโยบายการใชป้รมิาณน า้มนัดิบจากคลงัน า้มันส ารองทางยทุธศาสตร ์เป็นตน้  
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สถานการณ์ LNG  

 ส าหรบัปี 2565 คาดว่าสถานการณ ์LNG ในตลาดโลกจะอยู่ในสภาวะลน้ตลาด โดยก าลงัการผลิตรวมจากโครงการเดิมและโครงการ
ใหม่เพิ่มขึน้ประมาณ 27 ลา้นตนั เป็น 422 ลา้นตนั (คิดเป็นรอ้ยละ 7) จากปี 2564 ในขณะที่ความตอ้งการรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 399 ลา้นตนัต่อปี 
(ขอ้มูลจาก FGE เดือนธันวาคม 2564) ในดา้นราคา ปัจจัยเรื่องราคาน า้มันดิบในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวนสูงในปี 2565 จะเป็นปัจจัยที่
กระทบต่อราคา LNG รวมถึงความต้องการ LNG ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้จากการเปิดเสรีการค้า LNG (Market Liberalization)                    
ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งท าใหเ้กิดผูค้า้ LNG มากขึน้ ประกอบกับภาวะถดถอยของก าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในหลายประเทศ 
(Domestic Gas) จะส่งผลใหค้วามตอ้งการน าเขา้ LNG เพิ่มสงูขึน้ โดยคาดการณร์าคาเฉล่ีย Asian Spot LNG ส าหรบัปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 
16 ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้นบีทีย ู(ขอ้มลูจาก FGE เดือนมกราคม 2565)  
Environmental, Social and Governance (ESG)  

 ประเด็นดา้น ESG หรือ ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) สังคม (Social) และการก ากับดูแล (Governance) ถือเป็นความทา้ทายที่องคก์ร
จะตอ้งหาวิธีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อความยั่งยืนขององคก์ร  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
สรา้งผลก าไร การแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความส าคัญกับประเด็นความเส่ียง
ดา้น ESG และบูรณาการเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององคก์ร ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศนแ์ละกลยุทธ์ รวมถึงบริหารจัดการความเส่ียง
ต่างๆ ในดา้น ESG อย่างเหมาะสม เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  
 ปตท.สผ. ไดป้ระเมินประเด็นที่ส  าคัญต่อความยั่งยืนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจและเป็นส่วนที่ผู้มีส่วนไดเ้สียให้ความส าคัญ เพื่อรองรับ          
การบริหารจดัการความเส่ียงดา้น ESG ซึ่งประกอบดว้ย 8 ประเด็นส าคัญ ในปี 2564 ไดแ้ก่ 1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง 
และการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 2) การเพิ่มปริมาณส ารองปิโตรเลียม 3) การพฒันาศกัยภาพและความพรอ้มของบุคลากร 4) เทคโนโลยี
และนวตักรรม 5) อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 6) การสรา้งคณุค่าใหแ้ก่สงัคม และชมุชน 7) การเป็นองคก์รคารบ์อนต ่า 8) การบรหิารจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทไดด้  าเนินการพฒันากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนเพื่อรองรบัประเด็นต่างๆ เหล่านีต้ามกรอบแนวคิดดา้นความยั่งยืนของ 
ปตท.สผ. ซึ่งประกอบดว้ย การมุ่งสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPO) การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเส่ียง และการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์(Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสรา้งคณุค่าในระยะยาวใหแ้ก่
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Value Creation - SVC) โดยมีกลยทุธเ์พื่อความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ดงัที่กล่าวมาในขา้งตน้ในหวัขอ้กลยทุธก์าร
บรหิารจดัการ 

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน  

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณว์่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโนม้ขยายตวัที่รอ้ยละ 3.4 จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและภาค
การท่องเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ตามการคาดการณน์ีถ้กูปรบัลดลงจากเดิมที่รอ้ยละ 3.9 เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึน้จากการแพรร่ะบาด
ของสายพนัธุโ์อมิครอนในช่วงปลายปี 2564 ทัง้นี ้การเขา้ถึงวคัซีนที่เป็นไปไดท้ั่วถึงมากขึน้ท าใหก้ารประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นไป
ไดอ้ย่างสมดลุเนื่องจากความเป็นไปไดใ้นการมีมาตรการล็อกดาวนเ์ขม้งวดอีกครัง้จะทยอยลดลง ในเชิงนโยบาย ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัคง
ใหค้วามส าคญัต่อนโยบายซึ่งสนบัสนนุภาวะผ่อนคลายของตลาดการเงินและการฟ้ืนฟขูองเศรษฐกิจในประเทศส าหรบัปี 2565  

 ส าหรบัแนวโนม้ของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร ์สรอ. ในปี 2565 คาดว่าจะมีความผันผวนซึ่งเกิดจากนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางสหรฐัฯ ซึ่งไดเ้ริ่มมีการชะลอการซือ้คืนพนัธบตัรรฐับาล อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยจากการเปิดประเทศ
ท าใหเ้งินบาทคาดว่าจะแข็งค่าขึน้โดยรวมในปี 2565 ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อค่าเงินบาทยงัคงเป็นประสิทธิภาพในการควบคมุโรคโควิด-19 รวมถึง
สายพนัธุใ์หม่ๆ นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายต่างๆของรฐับาลในการสนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศ 

 อนึ่ง ปตท.สผ. ใชห้ลกัการบรหิารแบบ Natural Hedge ส าหรบัรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและค่าใชจ้่ายหลกัๆที่อยู่ในสกลุ
เดียวกัน ในส่วนของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในส่วนที่ ไม่ใช่สกุลดอลลาร ์สรอ. ไดพ้ิจารณาใชเ้ครื่องมือป้องกันความเส่ียงทางการเงิน อาทิ สญัญา 
Forward และ Swap เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงิน ส าหรบัการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ บรษิัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาระดอกเบีย้ของบรษิัทอย่างมีสาระส าคญั เนื่องจากโครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ของบรษิัทเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 83 ของภาระหนีท้ัง้หมด 
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ปัจจัยอ่ืนทีส่ าคัญทีก่ระทบกับการด าเนินงานของบริษัท 

การประกาศพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 50) พ.ศ. 2562 และ พระราชบญัญัติภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัที่ 9) 
พ.ศ. 2562  ในเดือนเมษายน 2562 และในเดือนมิถนุายน 2563 ไดม้ีการออกกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง ท าใหก้ลุ่มบรษิัท ปตท.สผ. สามารถยื่น
ภาษีเงินไดด้ว้ยสกุลเงินดอลลาร ์สรอ. ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานได ้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป โดยกลุ่มบรษิัท 
ปตท.สผ. ไดร้บัรูผ้ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2563 และจะไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ          
ค่าเงินบาทต่อสกลุเงินดอลลาร ์สรอ. ในแง่ของภาษีเงินได ้ต่อผลประกอบการของบรษิัทในไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นตน้ไป  

แนวโน้มผลการด าเนินงานของ ปตท.สผ. ส าหรับปี 2565  

ผลการด าเนินงานของบริษัทขึน้อยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ไดแ้ก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและตน้ทุน โดยบริษัทไดต้ิดตามและปรับเปล่ียน
แนวโน้มผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565 ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปล่ียนแปลงไป สรุปประมาณ                     
การแนวโนม้ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2565 เป็นดงันี ้ 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ  1. ปริมาณการขายเฉลี่ย รวมปริมาณขายจาก ADNOC Gas Processing (AGP)  

 2. บนสมมติฐานราคาน า้มนัดิบดไูบเฉลี่ยทัง้ปี 2565 ที่ 67 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รล  

 3. รวมการด าเนินงานของโครงการโอมาน แปลง 61 ในประเทศโอมาน ที่ ปตท.สผ ซือ้ขายสดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ 20 และการซือ้ขายไดม้ีผลสมบรูณแ์ลว้เมื่อวนัที่ 23 มีนาคม 2564 

 4. EBITDA margin: อตัราส่วนก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา ต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดจ้ากการบริการค่าผ่านท่อ 

ปริมาณการขาย 

 ปตท.สผ. คาดการณ์ปริมาณการขายเฉล่ียส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 และทั้งปี 2565 ที่ประมาณ 436 และ 467 บารเ์รลเทียบเท่า
น า้มนัดิบต่อวนั ตามล าดบั เติบโตจากปี 2564 จากการรบัรูย้อดขายเต็มปีเป็นปีแรกของโครงการมาเลเซีย แปลงเอช และโครงการโอมาน แปลง 61 รวมถึง
การเริ่มผลิตปิโตรเลียมของโครงการจี 1/61 และโครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ์ราเคซ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงตน้ปี 2565 ดว้ย 

รา าขาย  

• ราคาน า้มนัดิบของบรษิัทจะผนัแปรตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  
• ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัทนัน้มีโครงสรา้งราคาส่วนหน่ึงผูกกบัราคาน า้มนัยอ้นหลงัประมาณ 6-24 เดือน  

บรษิัทคาดว่าราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 และทัง้ปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 6.0 และ 5.9 ดอลลาร ์สรอ. 
ต่อลา้นบีทียู ตามล าดบั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้เป็นผลจากการปรบัราคายอ้นหลงัของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งไดส้ะทอ้นช่วงที่ราคา
น า้มนัในตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้ค่อนขา้งมาก  

• การประกันความเส่ียงราคาน า้มนั ณ สิน้ปี 2564 มีปริมาณน า้มนัภายใตส้ญัญาประกันความเส่ียงส าหรบัปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 
15 ลา้นบารเ์รล ทัง้นี ้บรษิัทมีความยืดหยุ่นในการปรบัแผนการประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัตามความเหมาะสม 

ต้นทุน 

 ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 และทั้งปี 2565 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรกัษาตน้ทุนต่อหน่วยไดท้ี่ประมาณ 27-28 ดอลลาร ์สรอ. ต่อ
บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ ลดลงจากปีก่อนหนา้จากการบริหารจดัการตน้ทุน และการรบัรูย้อดขายเต็มปีเป็นปีแรกของโครงการมาเลเซีย แปลงเอช 
และโครงการโอมาน แปลง 61 รวมถึงการเริ่มผลิตของโครงการจี 1/61 และ จี 2/61 ในปี 2565 ซึ่งโครงการทั้งหมดดงักล่าวมีตน้ทุนต่อหน่วยที่
ค่อนขา้งต ่า 

ปริมาณการขาย รา าก๊าซ รรมชาติ 

 

ต้นทุน 

 
EBITDA margin 

                ไตรมาส 1 ปี 2565          ปี 2565 

       ~436     ~467 
พนับารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดบิต่อวนั 

 
 

             ไตรมาส 1 ปี 2565          ปี 2565 

       ~6.0     ~5.9 
ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้นบีทียู 

 

ไตรมาส 1 ปี 2565          ปี 2565 

          ~27-28 
    ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดบิ 

 
ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ 

 

      ปี 2565 

~70-75% 
ของรายไดจ้ากการขาย 

 


