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บทสรุปผู้บริหาร   
ปตท.สผ. ยงัคงด าเนินการภายใต้กรอบกลยทุธ์ EXPAND - EXECUTE ตามแนวคิด “Coming Home Strategy”  ซึ่งมุ่งเน้นการขยายการ

ลงทุนในพืน้ที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และการลงทุนในภูมิภาคตะวนัออกกลางร่วมกับผู้ ร่วมทนุที่มี
ความเช่ียวชาญ (Strategic Alliance) โดยหลักในประเทศโอมานและประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)  ซึ่งในไตรมาส 2 ปตท.สผ.                                             
ได้ประสบความส าเร็จในการขยายการลงทนุเพิ่มเติมโดยการเข้าซือ้บริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ซึ่งมีการลงทนุหลกัในแหลง่ผลิตน า้มนั
ขนาดใหญ่ในประเทศโอมาน และลา่สดุในเดือนมิถนุายนที่ผ่านมา ปตท.สผ.ได้ประกาศความส าเร็จในการค้นพบแหลง่ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่
ใน Lang Lebah-1RDR2 ซึ่งเป็นหลมุส ารวจแรกของโครงการซาราวกัเอสเค 410 บี ตัง้อยู่บริเวณนอกชายฝ่ังรัฐซาราวกั ประเทศมาเลเซีย รวมถึง                  
ในไตรมาสนี ้ปตท.สผ.กบัผู้ ร่วมทนุในโครงการโมซมับิก แอเรีย วนั ได้ประกาศเดินหน้า (FID) ในการพฒันาและก่อสร้างโรงงานผลติก๊าซธรรมชาติ
เหลวบนบกส าหรับ 2 สายการผลิตแรกด้วยก าลงัการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเร่ิมการผลิตได้ในปี 2567 นอกจากนี ้                
การเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซียเมื่อต้นปีนัน้ ได้บรรลเุง่ือนไขในสญัญาครบถ้วนและมีผลโดยสมบรูณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม            
ที่ผ่านมา ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการขายให้บริษัทได้ตัง้แต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป ความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ดงักล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณการขายและปริมาณส ารองให้กับบริษัททัง้ในระยะสัน้และยาวแล้ว ยงัเป็นการเสริมฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้               
และตะวนัออกกลางซึง่เป็นพืน้ท่ียทุธศาสตร์ของบริษัทให้มีความมัน่คงมากยิ่งขึน้ 
 ในส่วนของแผนการเปลี่ยนผ่านสิทธิการด าเนินการ (Transition of Operations) ของแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) และแปลง G1/61                
(แหลง่เอราวณั) ภายหลงัการลงนามในสญัญาแบ่งปันผลผลิต ขณะนีอ้ยู่ระหว่างประสานงานกบัผู้ รับสมัปทานปัจจุบนั เพื่อเข้าพืน้ที่ศึกษาและ
เตรียมแผนการด าเนินงานลว่งหน้า เพื่อให้มัน่ใจว่าการผลิตจากแหลง่ดงักลา่วจะสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริษัทยงัคงให้
ความส าคญักบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainability Development) ผา่นการด าเนินงานท่ีครอบคลมุทัง้ด้านธุรกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมี
โครงการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปิโตรเลียมและโครงการพฒันาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม อาทิ การพฒันา
หุ่นยนต์ใต้น า้แบบไร้สาย (Automated Underwater Vehicle) เพื่อใช้ในการบ ารุงรักษาระบบท่อขนส่งใต้ทะเล ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท                     
AI Robotics Ventures (ARV -บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) โครงการพฒันาวสัดดุดูซบัที่ใช้ในการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติ 
รวมถึงโครงการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลอ่ยออกสูช่ัน้บรรยากาศ โดยบริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint  
 ส าหรับผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ 433 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกบัในไตรมาสก่อนหน้าที่ 394 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากปริมาณการขายปิโตรเลยีมที่ปรับสงูขึน้ และราคาขายผลติภณัฑ์เฉลีย่ของบริษัทที่
เพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัในตลาดโลก อยา่งไรก็ตามต้นทนุต่อหนว่ยในไตรมาส 2 มีการปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ระดบั 31 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเท่า
น า้มนัดิบ ซึ่งโดยหลกัจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สงูขึน้จากการรับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่เเละค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจปิโตรเลียมที่ปรับสูงขึน้จากการตัดจ าหน่ายหลุมส ารวจ  ส าหรับกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในคร่ึงแรกของปีนี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้                 
1,310  ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้บริษัทยงัคงสามารถรักษาอัตราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) ในระดบัท่ีสงูกว่า              
ร้อยละ 70  ในสว่นของสถานะการเงินของบริษัท ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 18,775 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นสว่นของเงินสด
และเงินลงทุนระยะสัน้รวมทัง้สิน้ 3,469 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 6,878 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นส่วนหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ 
(Interest bearing debt) 2,046 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ ถือหุ้ น 11,897 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาสนีบ้ริษัทได้มีการออกหุ้ นกู้               
สกุลเงินบาทให้กับนักลงทุนสถาบันจ านวนเทียบเท่า 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้  (Bonds) ที่ครบก าหนดช าระ ในไตรมาสเดียวกัน               
สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นยงัคงอยูใ่นระดบั 0.17 เทา่ ใกล้เคียงกบัไตรมาสที่แล้ว แสดงให้เห็นวา่บริษัทสามารถรักษาความแข็งแกร่ง
ของโครงสร้างทางการเงินได้อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้บริษัทได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุรวมทัง้สิน้ 500 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 % % หกเดือน หกเดือน %
ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด) ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม(ลด)

QoQ YoY YTD
รายได้รวม 1,428 1,573 1,347 10 17 3,001 2,562 17 
รายได้จากการขาย 1,328 1,469 1,293 11 14 2,797 2,454 14 
EBITDA 1,025 1,087 965 6 13 2,112 1,844 15 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 394 433 113 10 >100 827 536 54 
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.) 0.10 0.10 0.03 0 >100 0.20 0.13 54 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานปกติ 374 389 336 4 16 763 640 19 
ก าไร(ขาดทนุ)จากรายการที่ไม่ใชก่ารด าเนินงานปกติ 20 44 (223) >100 >100 64 (104) >100

(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
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ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2562 

ราคาน ้ามันดบิ 
 ราคาน า้มันดิบดูไบในไตรมาส 2 ปี 2562 มีความผันผวนสูง แต่โดยเฉลี่ยยังปรับตัวสูงขึน้จากไตรมาสก่อน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่                  
67.6 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล (ข้อมูลจาก Platts) จากการที่อุปทานน า้มนัตึงตวัมากขึน้ เมื่อกลุ่มโอเปก (OPEC) ท่ีรวมประเทศรัสเซีย หรือ 
OPEC+ ยังคงร่วมมือกันลดปริมาณการผลิตน า้มันที่  1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน อีกทัง้ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ  อาทิ                         
การที่สหรัฐอเมริกายงัคงการคว ่าบาตรประเทศเวเนซุเอลาและอิหร่าน ท าให้การส่งออกน า้มนัเข้าสู่ตลาดโลกลดลง รวมทัง้ยงัมีเหตุอุปทาน
หยดุชะงกัจากปัญหาทอ่ขนสง่น า้มนัในรัสเซีย สหราชอาณาจกัร นอร์เวย์ และไนจีเรีย นอกจากนี ้การก่อการร้ายในตะวนัออกกลาง และสงคราม
กลางเมืองในประเทศลิเบียที่ยงัคงมีอยู่ สง่ผลให้ยงัมีความเสี่ยงต่อการเกิดอปุทานหยดุชะงกั ส าหรับด้านอปุสงค์ ตวัเลขเศรษฐกิจรวมของโลก
โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และกลุม่ประเทศในแถบยโุรป สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ออ่นแอตอ่เนื่องจากไตรมาสที่แล้ว อยา่งไรก็ดี ตลาดยงัจบัตามอง
ผลการเจรจาสงครามการค้าระหวา่งจีนกับสหรัฐฯ ที่ใกล้จะได้ข้อสรุป นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ใหมข่องจีน รวมถึงท่าทีการกลบัมาผ่อนปรน
ทางการเงินของสหรัฐฯ และยโุรป ท่ีอาจสง่ผลให้เศรษฐกิจปรับตวัดีขึน้  

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)  

 สถานการณ์ LNG ในไตรมาส 2 ปี  2562 ราคา Asian Spot LNG เฉลี่ยปรับตัวลดลงอย่างมากจากไตรมาส  1 มาอยู่ที่                                             
4.95 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้านบีทีย ู(ข้อมลูจาก Platts) ซึง่ได้รับผลกระทบมาจากราคาน า้มนัดิบท่ีปรับตวัลดลง อีกทัง้ ด้านอปุทาน LNG ยงัคงอยูใ่น
สภาวะล้นตลาดจากโครงการใหม ่ๆ ที่ได้รับการอนมุตัิก่อสร้างไปในช่วง  5 ปีที่ผ่านมา ท าให้คาดวา่จะมีก าลงัการผลติใหมเ่พิ่มขึน้เข้าสูต่ลาดโลก
ในปี 2562 ประมาณ 42 ล้านตันต่อปีจากปีที่แล้วที่ 318 ล้านตันต่อปี โดยหลักมาจากโครงการ LNG ในสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมถึง                     
ราคา LNG ยงัได้รับแรงกดดนัจากการสะสมสินค้าคงคลงัที่มีปริมาณสงูของประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนืออีกด้วย อย่างไรก็ตามการ
ปรับตวัลดลงของราคา Asian Spot LNG ยงัไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัตอ่ความต้องการก๊าซธรรมชาติในอา่วไทยในไตรมาสนี ้ 

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ  

 ความต้องการใช้พลงังานภายในประเทศส าหรับ 4 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 2.16 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั 
ปรับตวัลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ข้อมลูจากส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) โดยปัจจยัหลกั
มาจากมลูค่าการสง่ออกสินค้าที่ลดลง สง่ผลให้การใช้พลงังานภายในประเทศลดลงโดยเฉพาะในสว่นของถ่านหิน และพลงัน า้รวมทัง้การน าเข้า
ไฟฟา้ แตก่ารใช้ก๊าซธรรมชาติยงัคงเพิ่มขึน้  

อัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทเม่ือเทยีบกับดอลลาร์ สรอ.  

 ในไตรมาส 2 ปี 2562 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีการปรับตวัอ่อนค่าในช่วงแรกของไตรมาส เนื่องจากการไหลออกของ
เงินทุนตามช่วงเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้ามชาติ ก่อนที่กระแสเงินทุนจะไหลเข้าประเทศและภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องส่งผลให้               
ค่าเ งินบาทปรับตัวแข็งค่าขึน้  โดยหลักจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบาย ในขณะที่                                     
ธนาคารแหง่ประเทศไทยยงัคงมีทิศทางนโยบายทางการเงินท่ีเข้มงวดโดยการคงอตัราดอกเบีย้นโยบาย รวมทัง้ความเช่ือมัน่ในประเทศที่สงูขึน้จาก
ความชดัเจนในการจดัตัง้รัฐบาล โดยค่าเงินบาท ณ สิน้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 30.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกบั 31.81 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.      
ณ สิน้ไตรมาส 1 

 ส าหรับผลประกอบการของ ปตท.สผ. การเปลีย่นแปลงของคา่เงินบาทจะสง่ผลกระทบสว่นใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกต่าง
ของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินท่ีใช้ในการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานบญัชี อย่างไรก็ดี ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีการแก้ไขกฎหมายที่
เก่ียวข้องท าให้บริษัทสามารถค านวณและยื่นภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งเมื่อได้รับการอนมุตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร จะท าให้
ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสว่นนีล้ดลง โดยในไตรมาส 2 บริษัท ปตท.สผ. ได้เปลี่ยนสกุลเงินในการค านวณภาษี เนื่องจาก
ได้รับการอนมุตัิภายใต้พระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้ว ส าหรับบริษัทอื่นในกลุม่ยงัคงค านวณภาษีเงินได้ด้วยสกลุเงินบาท จนกว่าจะได้รับ
การอนมุตัิจากกรมสรรพากร จึงจะยงัคงเห็นผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วแตใ่นสดัสว่นที่ลดลง 
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ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการขายและราคาเฉล่ีย 
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบต่อวนั 

 

 

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2562 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 334,627 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบต่อวัน เพิ่มขึน้จาก            
ไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีปริมาณการขายเฉลีย่ 319,230 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั โดยหลกัจากโครงการบงกชเนื่องจากจ านวนวนัในการปิด
ซ่อมบ ารุงลดลง ส าหรับราคาขายเฉลีย่ของไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้เป็น 48.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562: 
46.21 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ) 

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2 ปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลีย่ของไตรมาส 2 ปี 2562 กบัไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีปริมาณการขายเฉลีย่ 302,846 บาร์เรลเทียบเทา่
น า้มนัดิบต่อวนั พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการบงกชซึ่งปริมาณขายเพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้สดัส่วนการลงทุนเพิ่ ม 
ส าหรับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 48.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2561: 46.94 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ)  

งวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561 

ส าหรับปริมาณการขายเฉลีย่ของงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 พบวา่ปริมาณ
การขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 326,971 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบต่อวัน (ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดเดือนมิถุนายน ปี 2561: 297,999 บาร์เรล
เทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั) โดยหลกัจากโครงการบงกชซึ่งปริมาณขายเพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่ม ส าหรับราคาขายเฉลี่ยเพิ่ มขึน้
เป็น 47.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2561: 45.51 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเทา่น า้มนัดิบ)  

ราคาขายเฉล่ียและ
น า้มันดิบดูไบ

    ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด) ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม(ลด)
(หน่วย: ดอลลาร์สรอ.) QoQ YoY YTD

ราคาขายเฉลีย่ (/BOE) 46.21 48.26 46.94 4 3 47.26 45.51 4 
   ราคาน า้มนัดิบและคอนเดนเสท (/BOE) 58.82 65.25 70.13 11 (7) 62.07 66.77 (7)
   ราคาก๊าซธรรมชาติ (/MMBTU) 6.92 7.03 6.20 2 13 6.98 6.14 14 
ราคาเฉลีย่น า้มนัดิบดไูบ (/BBL) 63.41 67.55 72.07 7 (6) 65.48 68.01 (4)

% %%ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 หกเดือนหกเดือน
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ผลการด าเนินงานรวม 

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2562 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีก าไรสทุธิ 433 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 39 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 10 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 394 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ 389 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
ก าไรจากรายการท่ีไมใ่ช่การด าเนินงานปกติ 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 389 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 15 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีก าไร 374 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 141 ล้านดอลลาร์ สรอ.จากปริมาณการขาย
เฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายเพิ่ มขึน้ 53 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 27 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าที่ปรึกษา และการ
รับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึ่งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
สดุท้าย 400 วนั ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม ่ที่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลยีม
เพิ่มขึน้ 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจจ านวน 6 หลมุ  

หากพิจารณาเฉพาะก าไรจากรายการที่ไมใ่ช่การด าเนินงานปกติ ในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 24 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีก าไร 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงิน
ลดลง 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการประกันความเสี่ยงราคาน า้มัน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 43 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการกลบัรายการ (reverse) ผลประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกบั Functional Currency ที่
เคยรับรู้ไว้ในงวดบญัชีก่อน เฉพาะส่วนของบริษัท ปตท.สผ. เท่านัน้ จ านวน 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบญัญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งบริษัท ปตท.สผ. ได้รับอนมุตัิจากกรมสรรพากรแล้ว ท าให้สามารถค านวณภาษีใน
สกลุเงินดอลลาร์ สรอ. ได้ทนัที 

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2 ปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีก าไรสทุธิ 113 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีก าไรเพิ่มขึน้ 320 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกวา่ร้อยละ 100  

ก าไรจากการด าเนินงานปกติในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 389 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 53 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีก าไร 336 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 176 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ยและ
ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และค่าภาคหลวงเพิ่มขึน้ 95 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ 
นอกจากนีค้่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าที่ปรึกษา และการรับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ้างเลกิจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม ่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 
5 พฤษภาคม 2562 

หากพิจารณาเฉพาะก าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ 267 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทนุ 223 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นลดลง 211 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากคา่เงินบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 แข็งคา่ขึน้ 1.07 บาทตอ่ดอลลาร์ 
สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2561 ออ่นคา่ลง 1.94 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นลดลง 
271 ล้านดอลลาร์ สรอ. สทุธิกบัการกลบัรายการ (reverse) ผลประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกบั Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้ในงวดบญัชี
ก่อน เฉพาะส่วนของบริษัท ปตท.สผ. เท่านัน้ จ านวน 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) ปี 
2562 ในเดือนเมษายน 2562 รวมทัง้รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 26 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 2 ปี 2562 ในขณะที่รับรู้ขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่น 30 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน
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งวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2562 เปรียบเทยีบกับ ปี 2561 

ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 ปตท.สผ.และบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิ 827 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 291 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. หรือร้อยละ 54 เมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 536 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดย
แบง่เป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ 763 ล้านดอลลาร์ สรอ. และก าไรจากรายการท่ีไมใ่ชก่ารด าเนินงานปกติ 64 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 จ านวน 763 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 123 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนทีม่ีก าไร 640 ล้านดอลลาร์ สรอ. สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขายเพิม่ขึน้ 343 
ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลีย่และราคาขายเฉลีย่เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้และคา่ภาคหลวงเพิม่ขึน้ 147 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้จากการขายที่เพิม่ขึน้ คา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้ และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิม่ขึน้ 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเข้าซือ้
สดัสว่นการลงทนุเพิ่มของโครงการบงกช รวมทัง้คา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้ 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ                       
คา่ที่ปรึกษา และการรับรู้คา่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจ้างเลกิจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
แรงงานฉบบัใหม ่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 

หากพิจารณาเฉพาะก าไรจากรายการท่ีไมใ่ช่การด าเนินงานปกต ิ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 จ านวน 64 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 168 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมือ่เปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่มีขาดทนุ 104 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นลดลง 142 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากคา่เงินบาทในงวดหกเดือน
สิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 แขง็คา่ขึน้ 1.71 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2561 ออ่นคา่ลง 0.49 บาทตอ่
ดอลลาร์ สรอ. สง่ผลให้คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นลดลง 202 ล้านดอลลาร์ สรอ. สทุธิกบัการกลบัรายการ (reverse) 
ผลประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกบั Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้ในงวดบญัชีก่อน เฉพาะสว่นของบริษัทปตท.สผ. เทา่นัน้ จ านวน 60 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบญัญตัิภาษีเงินได้ปิโตรเลยีม(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 รวมทัง้รับรู้ก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่นในงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมถินุายน ปี 2562 จ านวน 59 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน รับรู้ขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่น 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. อยา่งไรก็ตาม มีการรับรู้ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงินเพิม่ขึน้ 39 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากสญัญาซือ้
ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า 
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ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2562 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีก าไรสุทธิ 433 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 39 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ         
ไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 394 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของส่วนงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ 69 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในเขต
ภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 12 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีก าไรสทุธิ 42 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 69 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีขาดทนุสทุธิ 27 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากขาดทนุจากอนพุนัธ์ทาง
การเงินลดลง โดยหลกัจากการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั 

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• ประเทศไทย 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ประเทศไทย มีก าไรสทุธิ 285 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 309 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จากการกลบัรายการ (reverse) 
ผลประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกบั Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้ในงวดบญัชีก่อน เฉพาะสว่นของบริษัท ปตท.สผ. เทา่นัน้ จ านวน 60 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบญัญตัิภาษีเงินได้ปิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 นอกจากนี ้คา่ภาคหลวง รวมทัง้
คา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้ และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายเฉลีย่และราคาขายเฉลีย่ที่
เพิ่มขึน้ 

• เขตภมิูศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 เขตภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น มีก าไรสทุธิ 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 12 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 36 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยในการส ารวจปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้
จากการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจ 

ไตรมาส 2 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2 ปี 2561 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีก าไรสทุธิ 433 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 320 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 113 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของสว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ 226 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สว่นงานส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในประเทศไทย 76 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในเขตภมูิศาสตร์แอฟริกา 19 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 % % หกเดือน หกเดือน %
ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด) ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม(ลด)

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.) QoQ YoY YTD

ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม           343           311           219 (9) 42           654           520 26 
ประเทศไทย           309           285           209 (8) 36           594           504 18 
ตา่งประเทศ             34             26             10 (24) >100             60             16 >100
- เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อ่ืน             36             24             22 (33) 9             60             27 >100
- ออสเตรเลยี              (4)              (3)              (2) 25 (50)              (7)              (2) >(100)
- อเมริกา              (3)              (3)              (4)              -   25              (6)              (5) (20)
- แอฟริกา               5             13              (6) >100 >100             18              (4) >100
- อ่ืนๆ              -                (5)              -   (100) (100)              (5)              -   (100)
ท่อขนสง่ก๊าซ             78             80             78 3 3           158           142 11 
ส านักงานใหญ่และอ่ืนๆ            (27)             42          (184) >100 >100             15          (126) >100
รวม         394         433         113 10 >100         827         536 54 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มกี าไรสทุธิ 42 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 226 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือมากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทนุสทุธิ 184 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้
ลดลง เนื่องจากคา่เงินบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 แขง็คา่ขึน้ 1.07 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2561 ออ่นคา่ลง 1.94 บาทตอ่
ดอลลาร์ สรอ.  

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• ประเทศไทย 

 ในไตรมาส 2 ปี 2562 ประเทศไทย มีก าไรสุทธิ 285 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 76 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 36 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 209 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้โดยหลกัจากปริมาณการ
ขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้และคา่ภาคหลวงเพิ่มขึน้ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้คา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้และคา่
ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่มในโครงการบงกช 

• เขตภมิูศาสตร์แอฟริกา 

 ในไตรมาส 2 ปี 2562 เขตภมูิศาสตร์แอฟริกา มีก าไรสทุธิ 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 19 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีขาดทุนสทุธิ 6 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
ปิโตรเลยีมลดลง  

งวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561 

ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 มีก าไรสทุธิ 827 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 291 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 54 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 536 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของสว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ 141 ล้านดอลลาร์ สรอ. สว่นงานส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในประเทศไทย 90 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. และในเขตภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 33 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีก าไรสทุธิ 15 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลง
เพิ่มขึน้ 141 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2561 ที่มีขาดทนุสทุธิ 126 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เนื่องจากคา่เงินบาทในงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 แข็งคา่ขึน้ 1.71 
บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่งวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2561 ออ่นคา่ลง 0.49 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. 

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• ประเทศไทย 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 ประเทศไทยมีก าไรสทุธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 90 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 504 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้จาก
การขายที่เพิ่มขึน้จากปริมาณการขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่าเสื่อมราคา ค่าสญูสิน้และค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้  สว่นใหญ่
จากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่มในโครงการบงกช รวมทัง้คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้และคา่ภาคหลวงเพิ่มขึน้ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ 

• เขตภมิูศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2562 เขตภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น มีก าไรสทุธิ 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 33 
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนสิน้สดุเดือนมิถนุายน ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 27 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้โดยหลกัจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ จากการ
ตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจ 
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ฐานะการเงนิ 

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 18,775 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 709 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก
สนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 19,484 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก  

(1) สนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ และลกูหนีบ้ริษัทใหญ่ มีจ านวน
ลดลง 596 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากเงินลงทนุระยะสัน้ลดลง 476 ล้านดอลลาร์ สรอ. และลกูหนีอ้ื่นลดลง 378 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัเพิ่มขึน้ 205 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

(2) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนภายใต้บญัชีที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง 113 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัจากสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บญัชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและ
ประเมินค่าลดลง 357 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการตดัค่าเสื่อมราคา ค่าสญูสิน้และค่าตดัจ าหน่าย แม้ว่าจะมีการลงทนุเพิ่มใน
สนิทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม ในขณะที่สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 196 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 6,878 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจ านวน 601 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก
หนีส้นิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 7,479 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก 

(1) หนีส้ินหมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ และเจ้าหนีก้ารค้า โดยมีจ านวนลดลง 
1,184 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจลดลง 466 ล้านดอลลาร์ สรอ.  สว่นของหนีส้ินทางการเงิน
ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีลดลง 407 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการไถ่ถอนหุ้นกู้  และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 262 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

(2) หนีส้นิไมห่มนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนอปุกรณ์การผลติ หุ้นกู้  และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี โดย
มีจ านวนเพิ่มขึน้ 583 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 507 ล้านดอลลาร์ สรอ. ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนอปุกรณ์การ
ผลิตเพิ่มขึน้ 48 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการปรับหนีส้ินให้เพิ่มขึน้เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบนัโดยการรับรู้ต้นทุนทางการเงิน (Accretion 
expense) นอกจากนีป้ระมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานเพิ่มขึน้ 26 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการรับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึ่งท างานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป ให้มีสิทธิได้รับคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่ค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั 
ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม ่ที่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 5 พฤษภาคม 2562 

  โครงสร้างเงนิทุนบริษัท 

โครงสร้างเงินทนุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ประกอบด้วยสว่นทนุ 11,897 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีส้นิรวม 6,878 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่เป็น
หนีส้ินที่มีดอกเบีย้ 2,046 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทนุเงินกู้ถวัเฉลี่ยร้อยละ 5.04 และมีอายเุงินกู้ถวัเฉลี่ย 8.62 ปี ทัง้นี ้หนีส้ินที่มีดอกเบีย้ของบริษัท
ทัง้หมดอยูใ่นรูปของสกลุเงินดอลลาร์ สรอ. และเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ท่ีร้อยละ 100 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกันและและไม่ด้อยสิทธิรวมทัง้สิน้13,200 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นการไถ่ถอนจ านวน 5,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม และการไถ่ถอนจ านวน 8,200 ล้านบาทในเดือนมิถนุายน และบริษัท ปตท.สผ. 
ศนูย์บริหารเงิน จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท.สผ. และเป็นศนูย์บริหารเงินของกลุม่ ปตท.สผ. ได้ด าเนินการออกหุ้นกู้ประเภทไมด้่อยสทิธิและ
มีผู้ค า้ประกนั จ านวน 15,000 ล้านบาท อาย ุ3 ปี มีอตัราดอกเบีย้คงที่ตอ่ปีร้อยละ 2.26 โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค า้ประกนัหุ้นกู้ทัง้จ านวน นอกจากนี ้
บริษัทได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุรวมทัง้สิน้ 500 ล้านดอลลาร์ สรอ.ในเดือนมิถนุายน รวมทัง้จ่ายเงินปันผลส าหรับ
งวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 จ านวน 409 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนเมษายน 
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กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562   ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทัง้เงินลงทุนระยะสัน้ซึ่งเป็นเงินฝาก
ประจ าธนาคารที่มีอายมุากกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน จ านวน 3,469 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 532 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  ซึง่มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 4,001 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

แหล่งที่มาของเงนิทุนจ านวน 1,820 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัเป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลสทุธิจากเงิน
สดรับจากรายได้จากการขายสทุธิกบัเงินสดจา่ยส าหรับค่าใช้จา่ยและภาษีเงินได้ และเงนิสดรับในกิจกรรมจัดหาเงนิ จากการออกหุ้นกู้ประเภท
ไมด้่อยสทิธิและมีผู้ค า้ประกนัเป็นสกลุเงินบาท 

แหล่งที่ใช้ไปของเงนิทุนจ านวน 2,352 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัเป็นเงนิสดจ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสนิทรัพย์เพื่อการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการเอส1 และโครงการซอติก้า รวมทัง้เงินฝากเพื่อเป็นหลกัประกันในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
ส าห รับ เ งินสดจ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน  ส่วนใหญ่เป็นการจ่ ายช าระคืนหุ้ นกู้ ด้อยสิท ธิที่มีลักษณะคล้ายทุนและการ 
จ่ายช าระคืนหุ้นกู้ประเภทไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิสกุลเงินบาท รวมทัง้จ่ายเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 ซึง่มีการจ่ายใน
เดือนเมษายน ปี 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
หมายเหต:ุ  

อตัราสว่น EBITDA ต่อรายได้จากการขาย = อตัราสว่นก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ 
อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น  = ก าไรสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลงั 12 เดือน 
อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิต่อรายได้รวม ย้อนหลงั 12 เดือน 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

อตัราสว่นหนีส้ินท่ี ต่อ EBITDA = หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรย้อนหลงั 12 เดือนก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา  

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

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (ร้อยละ)

อัตราสว่น EBITDA ตอ่รายได้จากการขาย 75.62 72.31 73.20 73.88 73.69 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 9.13 11.97 4.81 11.97 4.81 

อัตราก าไรสทุธิ 19.04 23.69 11.23 23.69 11.23 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (เท่า)

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น 0.16 0.17 0.19 0.17 0.19 

อัตราสว่นหนีส้ินตอ่ EBITDA 0.60 0.52 0.65 0.52 0.65 
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ความคืบหน้าโครงการที่ส าคัญ 

 ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 ปตท.สผ. มีโครงการและการด าเนินกิจกรรมทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมจ านวน 461 โครงการใน 12 

ประเทศ โดยมีความคืบหน้าโครงการท่ีส าคญั ดงันี ้

โครงการในประเทศไทย   

ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศไทยจ านวน 181 โครงการ สว่นใหญ่เป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ทัง้ใน
อา่วไทยและบนบก ในไตรมาสนีโ้ครงการในประเทศมีปริมาณการขายเฉลีย่รวมอยูท่ี่ประมาณ  279,000 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั หรือคิด
เป็นร้อยละ 83 ของปริมาณการขายทัง้หมด โดยกิจกรรมที่ส าคญัของโครงการผลิตหลกั ได้แก่ โครงการบงกช สามารถรักษาระดบัการผลิตได้
ตามแผน ปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลีย่นผา่นสทิธิผู้ด าเนินการ (Transition of Operations) ในแปลง G1/61 (แหลง่เอราวณั) และ
แปลง G2/61 (แหลง่บงกช) หลงัจากที่ได้ลงนามในสญัญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) โดยอยู่ระหว่างประสานงานกบัผู้ รับ
สมัปทานปัจจบุนั เพื่อเข้าพืน้ท่ี ศกึษาและเตรียมแผนการด าเนินงานลว่งหน้า เพื่อให้มัน่ใจวา่การผลติจากแหลง่ดงักลา่วจะสามารถด าเนินการได้
อยา่งตอ่เนื่อง และโครงการเอส 1 ได้ท าการเจาะหลมุผลติอยา่งตอ่เนื่องโดยมีแผนรักษาระดบัการผลิตที่ประมาณ 30,000 บาร์เรลตอ่วนัใน 3 ปี
ข้างหน้า โดยในไตรมาสนีป้ริมาณการขายน า้มนัดิบเฉลีย่อยูท่ี่ประมาณ 31,000 บาร์เรลตอ่วนั  

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูิภาคนีจ้ านวน 17 โครงการ ตัง้อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) มาเลเซีย สาธารณรัฐสงัคม
นิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาสนี ้โครงการมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมที่ประมาณ 54,000 
บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของปริมาณการขายทัง้หมด 

กิจกรรมที่ส าคญัของ โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) อาทิ โครงการซอติก้า ตัง้อยูน่อกชายฝ่ังทะเล อา่วเมาะตะมะ
ของเมียนมา โครงการได้เสร็จสิน้การเร่ิมผลติก๊าซธรรมชาติจากแทน่ผลติเฟส 1C ทัง้หมด 4 แทน่เพื่อรักษาระดบัการผลติ และอยูร่ะหวา่งการเตรียมการ
เพื่อตดัสินใจลงทนุขัน้สดุท้ายในเฟส 1D เพื่อความต่อเนื่องในการรักษาระดบัการผลิตในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถตดัสินใจลงทนุขัน้สดุท้ายได้
ภายในปี 2562 โดยในไตรมาสนี ้โครงการซอติก้ามีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ตามเปา้หมายที่ 332 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั (ประมาณ 53,000 
บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั)  โครงการเวียดนาม 16-1 ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ปัจจุบนัโครงการอยู่
ระหว่างการด าเนินการเจาะหลมุผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดบัการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ในไตรมาสนีโ้ครงการมีปริมาณการขายน า้มนัดิบเฉลี่ย
ประมาณ 19,000 บาร์เรลตอ่วนัและปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ 8 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั (ประมาณ 2,000 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั) 

ส าหรับ โครงการที่อยู่ ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ในเมียนมา อาทิ โครงการเมียนมา เอ็ม 3 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
แผนพฒันาโครงการ (Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียนมาที่บริษัทได้ยื่นไปในไตรมาส 4 ปี 2561 และเตรียมพร้อมส าหรับการศึกษาออกแบบ
ทางวิศวกรรมเบือ้งต้น โครงการเมียนมา MD-7 อยูร่ะหวา่งเตรียมการเจาะหลมุส ารวจ จ านวน 1 หลมุในไตรมาส 4 ปี 2562 โครงการเมียนมา เอ็ม 11 
ได้เสร็จสิน้การเจาะหลมุส ารวจจ านวน 1 หลมุในเดือนมิถนุายนที่ผ่านมา ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลเจาะหลมุ โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 
ได้เสร็จสิน้การเจาะหลมุส ารวจจ านวน 4 หลมุในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลเจาะหลมุจ านวน 2 หลมุ และได้มีการตดั
จ าหน่ายหลมุส ารวจจ านวน 2 หลมุในไตรมาสนี ้ส าหรับประเทศมาเลเซีย โครงการซาราวักเอสเค 410 บี ได้ด าเนินการเจาะหลมุประเมินผลจ านวน 1 
หลมุ โดยมีการค้นพบชัน้หินกกัเก็บก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่มีความหนาถึง 252 เมตร ซึง่เป็นการบ่งชีถ้ึงปริมาณทรัพยากรปิโตรเลยีมขนาดใหญ่
หลายล้านล้านลกูบาศก์ฟุต (multi-TCF) ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลเพื่อยืนยันศกัยภาพปิโตรเลียมต่อไป โครงการซาราวักเอสเค 417, 
โครงการซาราวักเอสเค 438, โครงการพีเอ็ม 407 และ พีเอ็ม 415 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการศกึษาด้านธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลยีมเพื่อ
ด าเนินการเจาะหลมุส ารวจและหลมุประเมินผลในปี 2563  โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเล
ของเวียดนาม ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตดัสินใจลงทนุขัน้สดุท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) 
ตอ่ไป ทัง้นีค้าดวา่จะเร่ิมผลติปิโตรเลยีมเชิงพาณิชย์ได้ในปลายปี 2565 ด้วยก าลงัการผลติที่จะคอ่ย  ๆเพิ่มไปสูร่ะดบั 490 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั
                                                           
1
 รวมโครงการ G1/61 และโครงการ G2/61 ท่ีจะเร่ิมผลิตตามสญัญาแบง่ปันผลผลิตในปี 2565 และปี 2566 

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง 
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โครงการในตะวันออกกลาง 

  ปตท.สผ. มีโครงการร่วมทนุในภมูิภาคนีจ้ านวน 2 โครงการ ซึง่เป็นโครงการท่ี อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ตัง้อยูน่อก
ชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่  โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 และ                     
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โดยได้มีการลงนามในสญัญาสมัปทานในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทาง
ธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลยีมเพื่อวางแผนส ารวจตอ่ไป 

โครงการในทวีปอเมริกา   

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูิภาคนีจ้ านวน 5 โครงการ ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศแคนาดา (แคนาดา) สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) และ
สหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) โดยโครงการทัง้หมดเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) 

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตัง้อยู่ในแคว้นอลัเบอร์ต้าของแคนาดา ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริหาร
จดัการโครงการท่ีเหมาะสม  

โครงการร่วมทนุในบราซิลจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝ่ังทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิล และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝ่ังทางตะวนัออกของบราซิล 
ปัจจบุนัทัง้สองโครงการอยูร่ะหวา่งการศกึษาด้านธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพของปิโตรเลยีม 

โครงการร่วมทุนในเม็กซิโกจ านวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges ทาง
ตะวนัตกของอา่วเม็กซโิก และโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ตัง้อยูบ่ริเวณแอง่ Campeche ทางใต้ของอา่ว โดยในไตรมาสนี ้ทัง้สองโครงการ
ได้รับการอนมุตัิแผนการส ารวจจากหน่วยงาน Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) แล้ว ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทาง
ธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลยีมเพื่อด าเนินการตามแผนส ารวจตอ่ไป 

โครงการในทวีปออสเตรเลีย    

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูภิาคนีจ้ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตัง้อยูใ่นเครือรัฐออสเตรเลยี ประกอบด้วย 8 แปลงสมัปทาน 

ส าหรับแหล่งที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) คือ แหล่งมอนทารา บริษัทได้มีการขายสดัสว่นการลงทนุทัง้หมดในแหลง่
มอนทาราให้กับบริษัท JadeStone Energy แล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2561 และอยู่ในระหว่างการส่งต่อการด าเนินการ (Operatorship 
Transfer) ให้กับผู้ซือ้ ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมตัิจากองค์กรบริหารความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมด้านปิโตรเลียมทางทะเล ของ
ประเทศออสเตรเลยี โดยคาดวา่จะได้รับอนมุตัิภายในไตรมาส 3 ปี 2562 

ส าหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยูใ่นระยะเวลาส ารวจ (Exploration Phase) โครงการอยูร่ะหวา่งการศกึษาแนวทางการพฒันาโครงการที่เหมาะสม พร้อม
ทัง้เตรียมการหาผู้ ร่วมทนุเพื่อบริหารความเสี่ยงของโครงการ และส าหรับแปลงส ารวจ AC/P54 ได้ท าการเจาะหลมุส ารวจจ านวน 1 หลมุเสร็จสิน้ในไตรมาส 1 ที่
ผา่นมา ผลจากการเจาะส ารวจค้นพบชัน้หินกกัเก็บก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ความหนา 34 เมตร โดยมีแผนพฒันาร่วมกบัแหลง่ Cash Maple ตอ่ไป 

โครงการในแอฟริกา    

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูิภาคนีจ้ านวน 3 โครงการ ตัง้อยูใ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย) และสาธารณรัฐโมซมับิก (โมซมับิก)  

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึง่เป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ตัง้อยูบ่นบกทางทิศตะวนัออก
ของแอลจีเรีย ในไตรมาสนี ้โครงการมีปริมาณการผลติเฉลีย่ประมาณ 18,000 บาร์เรลตอ่วนั  

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ตัง้อยูบ่นบกทางทิศตะวนัออก
ของแอลจีเรีย โครงการได้บรรลขุ้อตกลงเพื่อเร่ิมพฒันาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพฒันาที่ได้รับอนมุตัิจากรัฐบาล โดยได้เร่ิมด าเนินการพฒันา
แล้วตัง้แต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา และคาดว่าจะเร่ิมผลิตในปี 2564 ด้วยก าลงัการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวนั พร้อมทัง้มีแผน
ระยะที่ 2 เพือ่เพิ่มปริมาณการผลติในปี 2568 เป็น 50,000-60,000 บาร์เรลตอ่วนั  

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) โดยเมื่อวนัที่ 18 มิถนุายน 
2562 นบัเป็นก้าวส าคญัของโครงการ ทีก่ลุม่ผู้ ร่วมทนุในโครงการโมซมับิก แอเรีย วนั ได้ร่วมกนัประกาศการตดัสนิใจลงทนุขัน้สดุท้าย หรือ FID ส าหรับการพฒันา
โครงการก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศโมซมับิกอยา่งเป็นทางการ โดยในระยะแรกจะประกอบด้วยโรงงานผลติก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลติ (train) มีก าลงัการ
ผลิตรวม 12.88 ล้านตนัตอ่ปีจากแหลง่ Golfinho-Atum ซึ่งปัจจุบนัโครงการฯ มีสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติเหลวในระยะยาวกบัผู้ซือ้ทัง้จากทวีปเอเชียและยโุรป
รวมแล้วประมาณ 11.1 ล้านตนัตอ่ปี นอกจากนี ้โครงการฯ ยงัมีความคืบหน้าเป็นอยา่งมากในการเจรจาจดัหาแหลง่เงินกู้ ในรูปแบบ  Project Finance กบัสถาบนั
การเงิน โดยคาดวา่จะสามารถลงนามในสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงินตา่ง ๆ  ได้ภายในสิน้ปีนี ้และตามแผนจะสามารถผลติ LNG เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567  
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กลยุทธ์การบริหารจัดการ  

การบริหารการลงทุน 

ปตท.สผ. มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ EXPAND และ EXECUTE เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั และสง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยไตรมาสนีม้ีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) EXPAND กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในพืน้ที่ยุทธศาสตร์ที่มีความช านาญและมองหาโอกาสทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพื่อสร้างความยั่งยนืในระยะยาว   

• กลยุทธ์ Coming-home: ยงัคงมุ่งเน้นขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพืน้ที่
ยุทธศาสตร์หลกั ส าหรับการเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซียเมื่อต้นปีนัน้ ได้บรรลเุง่ือนไขในสัญญา
ครบถ้วนและมีผลโดยสมบรูณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผา่นมา นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมองหาโอกาสตอ่ยอดทางธุรกิจที่บริษัท
มีความเช่ียวชาญ เช่น gas value chain โดยขยายการลงทนุในพืน้ที่ที่มีตลาดรองรับในการขายปิโตรเลียมในเมียนมาใน
รูปแบบของ Gas-to-Power  

• กลยุทธ์ Strategic Alliance: ในเดือนมิถุนายน 2562 ปตท.สผ. ได้เข้าซือ้สดัส่วนการถือหุ้ นทัง้หมดในบริษัท Partex 
Holding B.V. (Partex) ซึ่งเป็นบริษัทชัน้น าที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภาคตะวนัออกกลางมายาวนานกว่า 80 ปี 
ปัจจุบนัมีสดัสว่นการลงทนุในโครงการหลกัคือ โครงการ PDO (Block 6) ซึ่งเป็นโครงการผลิตน า้มนับนบกที่มีศกัยภาพ
และขนาดใหญ่ที่สดุในโอมาน การเข้าซือ้ดงักลา่วเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการขยายการลงทนุใน
พืน้ที่ที่มีศกัยภาพโดยเฉพาะในภมูิภาคตะวนัออกกลางและเสริมสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจผ่านการร่วมทนุกบัผู้ด าเนินการ
ชัน้น า โดยนอกจากจะสามารถเพิ่มรายได้ ปริมาณการผลิตและปริมาณส ารองให้กับ ปตท.สผ.ได้ทันที ยังเป็นการ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัรัฐบาลในภมูิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ และเป็นการเปิดประตสููโ่อกาสในการขยายการลงทนุใน
ธุรกิจปิโตรเลยีมส าหรับภมูิภาคนีใ้นอนาคต 

• กลยุทธ์สร้างความยั่งยืน: ลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่มุง่เน้นการพฒันาเทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจยัพฒันาของ
องค์กรที่สง่เสริมธุรกิจปัจจบุนั รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัด้านพลงังาน 

 
(2) EXECUTE กลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน  

• เร่งกิจกรรมในโครงการส ารวจปัจจุบนัในเมียนมาและมาเลเซีย โดยในไตรมาสนี  ้บริษัทประสบผลส าเร็จในการค้นพบ
แหลง่ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (multi-TCF gas discovery) ในพืน้ท่ีโครงการซาราวกัเอสเค 410 บี นอกชายฝ่ังรัฐซาราวกั 
ประเทศมาเลเซีย ซึง่จะช่วยเพิ่มปริมาณส ารองปิโตรเลยีมของบริษัทในอนาคต 

• สร้างมลูค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจบุนั โดยการปรับปรุงการด าเนินการและแผนซอ่มบ ารุงให้ดีขึน้ ท าการเจาะหลมุ infill 
เพิ่มอยา่งตอ่เนื่อง และใช้เทคโนโลยีชัน้สงู เช่น Hydraulic Fracturing เพื่อเพิ่มปริมาณการผลติจากโครงการเอส 1 

• บริษัทยังคงควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขนัได้ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเละเพิ่ม
ประสทิธิภาพการท างาน  

• ประสบความส าเร็จในการเพิ่มปริมาณส ารองปิโตรเลยีมจากการตดัสนิใจพฒันาขัน้สดุท้าย (FID) ของโครงการโมซมับิก แอเรีย วนั   
• ด าเนินการโครงการบงกชและเอราวณัในช่วงเปลีย่นผา่นอยา่งมีประสทิธิภาพ 
• ด าเนินแผนงานในช่วงเปลีย่นผา่นของโครงการใหมเ่พื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนในช่วงเปลีย่นผา่น 

การบริหารจัดการเงนิทุน 

ปตท.สผ. ให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างวินยัทางการเงินและรักษาโครงสร้างทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาส 2 บริษัทมีหุ้นกู้ ไมม่ีหลกัประกนั ไมด้่อยสทิธิ ที่ครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 13,200 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 418 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. และได้มีการออกหุ้นกู้ประเภทไมด้่อยสิทธิและมีผู้ค า้ประกนั ให้กบัผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ในประเทศ จ านวน 15,000 ล้าน
บาท หรือเทียบเท่า 480 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อช าระหนีท้ี่ครบก าหนดและน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ท าให้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยของ
บริษัท ณ สิน้ไตรมาส 2 ปรับลดลงจากร้อยละ 5.32 ณ สิน้ไตรมาส 1 เป็นร้อยละ 5.04 โดยอายเุงินกู้ เฉลี่ยอยูท่ี่ 8.62 ปี  และยงัคงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ 0.17 เทา่ ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัท มีเงินสดในมือประมาณ 3.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ยงัไมร่วมการช าระเงิน
ส าหรับการเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซียซึ่งได้เสร็จสิน้ไปเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จ านวนประมาณ 2 พนัล้าน
ดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงมีเงินสดและสภาพคลอ่งเพียงพอส าหรับรองรับแผนการลงทนุเพื่อรักษาระดบัการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน 
รวมถึงรองรับคา่ใช้จ่ายเพื่อเร่งพฒันาโครงการตา่ง ๆ การเจาะส ารวจตามแผนการลงทนุ และโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบริษัท
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การพัฒนาอย่างย่ังยืน  
 ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติสากล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ส่งผลให้บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืน     
ดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุม่ธุรกิจน า้มนัและก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ต้นและธุรกิจครบวงจร             
(Oil and Gas Upstream and Integrated Industry) และได้รับการจดัอนัดบัด้านความยัง่ยืนระดบั Silver Class จากผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ
ใน Sustainability Yearbook 2562 โดย RobecoSam อีกด้วย โดยสะท้อนผ่านการด าเนินงานครอบคลมุทัง้ด้านธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม                 
โดยกิจกรรมส าคญัในไตรมาสนี ้ได้แก่ 

 ด้านธุรกิจ ปตท.สผ. ส่งเสริมการวิจยั พฒันา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวตักรรม เพื่อสนบัสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม  ทัง้นี ้ไตรมาส 2 ปี 2562 มีความคืบหน้าของโครงการในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

• เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ โครงการใช้คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าในการติดตามการเคลือ่นท่ีของ
น า้ที่อดัสูช่ัน้กกัเก็บปิโตรเลียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการน าเทคโนโลยีไปทดสอบใช้งานจริงใน
แหล่งผลิตปิโตรเลียมบนฝ่ัง โครงการพฒันาวสัดุดูดซบัที่ใช้ในการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติ  ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการออกแบบกระบวนการต้นแบบ และโครงการพฒันาตวักรองส าหรับการแยกสิ่งปนเปือ้นออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการทดลองในห้องปฏิบตัิการ 

• เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ โครงการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ชัน้บรรยากาศโดยการ
เปลี่ยนเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่า ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพฒันากระบวนการต้นแบบ โครงการพฒันาเทคโนโลยีตรวจสภาพท่อส่ง
ปิโตรเลยีมใต้ทะเลส าหรับกระบวนการรือ้ถอนตามมาตรฐานสากลที่ไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันา
อปุกรณ์เพื่อน าไปทดสอบใช้งานจริง 
นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัได้ด าเนินโครงการก่อสร้างศนูย์พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมปตท.สผ.(PTIC) ในพืน้ที่เขตนวตักรรม

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EECi) โดยปัจจุบนัได้เร่ิมด าเนินการออกหนงัสือเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมลูงานออกแบบและก่อสร้าง
ศนูย์วิจยัตามขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่ก าหนด 
 ด้านสังคม ในปี 2562  ปตท.สผ. มีกลยุทธ์การด าเนินงานโครงการพัฒนาสงัคมด้วยการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Value Creation) โดยบริษัทยงัคงมุ่งเน้นโครงการเพื่อสงัคม (CSR) ด้านความต้องการพืน้ฐาน อีกทัง้มีแผนงานยกระดบัโครงการ
เพื่อสงัคมที่มีศกัยภาพไปสูก่ารสร้างคณุคา่ร่วม  (CSV)  และด าเนินการโครงการวิสาหกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) ในไตรมาสนี ้ปตท.สผ.ได้
ด าเนินการเปิดศนูย์การเรียนรู้เพาะฟักลกูปเูพิ่มขึน้อีก 1 แหง่ที่อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา สร้างศนูย์การเรียนรู้และจดัอบรมขยายเครือข่ายบ่อ
ก๊าซชีวภาพเพิ่มเติมที่บ้านทบัไฮ จงัหวดัอดุรธานี  และด าเนินการสนบัสนนุกองทนุธุรกิจเพื่อสงัคมภายใต้โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตและรายได้ที่
มีโรงเรียนเป็นศนูย์กลาง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมการออมและการเข้าถึงแหลง่เงินกู้ เพื่อการประกอบอาชีพส าหรับชมุชนได้ง่ายขึน้  

 ด้านความปลอดภัย มั่ นคง อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง             
อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS)  ในการด าเนินงานของบริษัท 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสญูเสียน้อยที่สดุ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 อตัราการเกิดอบุตัิเหตทุี่มีการบาดเจ็บจนถึงขัน้หยดุงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. 
เท่ากบั 0.07 และอตัราการเกิดอบุตัิเหตทุี่มีการบาดเจ็บทัง้หมด (TRIR) เท่ากบั 0.64 ซึ่งทัง้นี ้LTIF และ TRIR อยู่ในระดบัเทียบเคียงกบัค่าเฉลี่ย
ของสมาคมผู้ผลิตน า้มนัและก๊าซนานาชาติ (IOGP) อีกทัง้ ปตท.สผ. ยงัมุ่งมัน่ที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตัง้เป้าลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทให้ได้อยา่งน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 ด้วยการด าเนินโครงการน าก๊าซสว่นเกินและก๊าซทีจ่ะ
เผาทิง้กลบัมาใช้ประโยชน์หรือน าเข้ากระบวนการผลิต การใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และการลดการร่ัวไหลของก๊าซมีเทนจากกระบวนการ
ผลติ อยา่งตอ่เนื่อง   
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 แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต 

ราคาน ้ามันดบิ  

 ส าหรับแนวโน้มราคาเฉลี่ยน า้มนัดิบดูไบในปี 2562 คาดว่าจะยงัคงมีความผนัผวน โดยเคลื่อนไหวที่กรอบ 60-70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
บาร์เรล เนื่องจากยงัคงมีปริมาณการผลติจากประเทศสหรัฐฯ ในระดบัท่ีสงู และคาดวา่จะปรับเพิ่มขึน้หลงัจากทอ่ขนสง่น า้มนัดิบขยายก าลงัสง่ได้
ในคร่ึงปีหลงั ซึ่งจะชดเชยกบัปริมาณการผลิตที่ลดลงจากประเทศอื่น ๆ เช่น เวเนซุเอลา อิหร่าน และซาอดุีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม จากผลการ
ประชุมของกลุม่ OPEC+ ได้ตกลงขยายความร่วมมือในการลดก าลงัการผลิตออกไปอีกจนถึงเดือนมีนาคม 2563 สง่ผลให้อปุทานน า้มนัดิบโลก
คาดวา่จะสามารถรักษาระดบัคงทีไ่ด้ตลอดปี 2562 สว่นทา่ทีของอิหร่านท่ีตอบโต้สหรัฐฯ จากการถกูคว ่าบาตรทางด้านนิวเคลยีร์ อาจสง่ผลให้เกิด
แรงกดดนัทางด้านอปุทานเพิ่มขึน้    
 ในด้านอุปสงค์ ถึงแม้ว่าเร่ืองสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีทีท่าว่าจะดีขึน้ แต่ยงัคงมีความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ                
ไมว่า่จะเป็นตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมยงัมคีวามนา่กงัวล และปัจจยัลบเพิ่มเติมจากเร่ืองการออกจากสมาชิกสหภาพยโุรปของประเทศ
องักฤษ (Brexit) แบบไมม่ีข้อตกลง ที่อาจท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจปรับตวัลดลง อีกทัง้ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีนี ้ราคาน า้มนัดิบดไูบอาจได้รับ
ผลกระทบจากกฎระเบียบใหมเ่ร่ือง IMO 2020 จากการจ ากดัสดัสว่นปริมาณซลัเฟอร์ (Sulphur) ในเชือ้เพลงิที่ใช้ในการขนสง่ทางเรือ ด้วยเช่นกนั 
ซึง่จะท าให้อปุสงค์น า้มนัดิบดไูบซึง่มีปริมาณซลัเฟอร์สงูลดลง ในช่วงปลายปีก่อนจะเข้าสูก่ารบงัคบัใช้อยา่งเต็มรูปแบบในปี 2563  

สถานการณ์ LNG  

ส าหรับปี 2562 คาดวา่สถานการณ์ LNG ในตลาดโลกยงัคงอยูใ่นสภาวะล้นตลาด โดยก าลงัการผลติรวมจากโครงการเดิมและโครงการ
ใหม่จะเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 13 จากปี 2561 มาอยู่ที่ 360 ล้านต้นต่อปี ในขณะที่ความต้องการใช้จะอยูท่ี่ประมาณ 347 ล้านตนัต่อปี สง่ผลให้
ราคา LNG คาดวา่จะวิ่งอยูใ่นระดบัต ่า โดยตลาดคาดวา่ราคา Asian Spot LNG เฉลีย่จะอยูท่ี่ 5.7- 6.6 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้านบีทีย ูอยา่งไรก็ตาม 
ราคา LNG ในตลาดโลกอาจมีความผนัผวนขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัที่ต้องจบัตามอง โดยปัจจยักดดนัราคา เช่น ปริมาณการผลติ LNG ที่เพิ่มขึน้จาก
โครงการใหม่ ๆ ที่ได้อนมุตัิก่อสร้างไปในช่วงปี 2556-2558 และยงัมีโครงการที่จะ FID ในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งสว่นมากเป็นโครงการในประเทศ
สหรัฐฯ ในขณะที่มีปัจจยัสนบัสนนุราคา เช่น ความต้องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึน้กวา่ที่คาดจากตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย การผลิตที่ไม่
เป็นไปตามแผนของโครงการปัจจุบนั รวมถึงนโยบายทางพลงังานของประเทศตา่ง ๆ  และราคาน า้มนัดิบท่ียงัคงมีความผนัผวนก็สง่ผลกระทบต่อ
ราคา LNG เช่นกนั แตท่ัง้นี ้ได้มีการคาดการณ์วา่สภาวะล้นตลาดของ LNG จะเร่ิมกลบัเข้าสูจ่ดุสมดลุหลงัจากปี 2565-2566   

เศรษฐกจิไทยและอัตราแลกเปล่ียน  

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี  2562 จะชะลอตวัลงที่ร้อยละ 3.8 เนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศหดตวัตาม
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตวั และยงัส่งผลต่อเนื่องถึงภาคการท่องเที่ยวที่ปรับลดลง รวมทัง้ การลงทุนของภาครัฐ
ขยายตวัต ่ากวา่ที่ประเมินไว้ ในขณะที่การบริโภคและการลงทนุของภาคเอกชนยงัมีแนวโน้มขยายตวัดีอยา่งตอ่เนื่อง  

ส าหรับแนวโน้มอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลาร์ สรอ. มีความเป็นไปได้ที่จะยงัคงแข็งค่าต่อหรืออยูใ่นระดบัใกล้เคียง
ปัจจุบนั โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ เนื่องมาจากตวัเลขทางเศรษฐกิ จของ
สหรัฐฯ ที่ต ่ากวา่ที่คาดการณ์ไว้ และอาจน าไปสูก่ารกดดนัให้มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงในปีนี ้สง่ผลให้เงินทนุไหลออกจากสหรัฐฯ มายงัตลาด
เกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามแนวทางการควบคุมค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด                        
ทัง้นี ้ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ สว่นใหญ่อยูใ่นรูป USD และ USD-linked ในขณะเดียวกนัคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่อยู่ใน
รูป USD เช่นกัน จึงใช้หลกัการบริหารแบบ Natural Hedge ส าหรับรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเงิน USD ปตท.สผ. ได้ใช้เคร่ืองมือ
ปอ้งกนัความเสี่ยงทางการเงิน อาทิ สญัญา Forward และ Swap เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของคา่เงิน ส าหรับผลกระทบในรูปของภาษี
เงินได้จากอตัราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบนัทึกบญั ชีนัน้ 
ผลกระทบนีไ้ด้ลดลงบางสว่นเนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส าหรับอตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด ไม่สง่ผล
กระทบตอ่ภาระดอกเบีย้ของบริษัทเนื่องจากหุ้นกู้ของบริษัทในปัจจบุนัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ทัง้หมด
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ปัจจัยอ่ืนทีส่ าคัญทีก่ระทบกับการด าเนินงานของบริษัท 

 กฎระเบียบใหม่เร่ือง IMO 2020 จากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ที่มีมติให้จ ากัด
ปริมาณซลัเฟอร์ (Sulphur) ในน า้มนัเชือ้เพลงิที่ใช้ในภาคอตุสาหกรรมเดินเรือขนสง่ระหวา่งประเทศ ที่ระดบัไมเ่กินร้อยละ 0.5 จากระดบัร้อยละ 3.5 ใน
ปัจจบุนั ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 โดยคาดวา่จะสง่ผลให้ความต้องการใช้น า้มนัเตาที่มีปริมาณซลัเฟอร์สงู (High  Sulphur Fuel 
Oil) ในน า้มนัเชีอ้เพลิงเดินเรือปรับตวัลดลงอย่างมีนยัส าคญัและมีผลให้ราคาน า้มนัเตา (Fuel Oil) ปรับตวัลดลงตามไปด้วย ทัง้นีส้ญัญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทยมีการผูกสูตรราคาก๊าซกับราคาน า้มันเตา จึงเป็นความเสี่ยงที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. อาจจะลดลงเนื่องจาก
กฎระเบียบใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักลา่วคาดว่าจะไม่รุนแรง เนื่องจากโครงสร้างราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ.ผกูกบัราคาน า้มนัสว่น
หนึ่งและย้อนหลงัประมาณ 6-12 เดือน นอกจากนี ้ปตท.สผ. ได้มีการพิจารณาและเร่ิมท าประกันความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน า้มนัเตา 
ส าหรับในปี 2565 เป็นต้นไป บริษัทคาดว่าผลกระทบนีจ้ะลดลงอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติของแหล่งบงกชและเอราวณัภายใต้
ระบบสญัญาแบง่ปันผลผลติได้ผกูสตูรกบัน า้มนัดิบดไูบแทนการผกูสตูรกบัราคาน า้มนัเตา 

 การประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 มีผลให้บริษัทสามารถค านวณภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน (Functional Currency) ที่ไมใ่ช่สกลุบาท ซึง่ช่วยลด
ความผนัผวนของงบการเงินจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีและที่ใช้ในการค านวณภาษี โดยจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัแรกของรอบ
ระยะเวลาบญัชี 2562 เมื่อได้รับการอนมุตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยในไตรมาส 2 บริษัท ปตท.สผ. ได้เปลีย่นสกลุเงินในการค านวณภาษี และรับรู้ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วในไตรมาสนี ้เนื่องจากได้รับการอนมุตัิภายใต้พระราชบญัญตัิภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้ว ส าหรับบริษัทอื่นในกลุม่ยงัคงค านวณภาษีเงิน
ได้ด้วยสกลุเงินบาท จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร จึงจะยงัคงเห็นผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วแตใ่นสดัสว่นที่ลดลง 

แนวโน้มผลการด าเนินงานของ ปตท.สผ. ส าหรับปี 2562*  

 ผลการด าเนินงานของบริษัทขึน้อยูก่บั 3 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทนุ โดยบริษัทได้ติดตามและปรับเปลีย่นแนวโน้มผล
การด าเนินงานส าหรับปี 2562 ให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานและสภาวะอตุสาหกรรมที่เปลีย่นแปลงไป สรุปประมาณการส าหรับปี 2562 เป็นดงันี ้ 
 

 

 
 

 

 

* รวมการเข้าซือ้กิจการทัง้หมดของ Murphy ในมาเลเซียท่ีมีผลสมบรูณ์ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 โดยไมร่วมการเข้าซือ้บริษัท Partex  

**บนสมมติฐานราคาน า้มนัดิบดไูบเฉลี่ยทัง้ปี 2562 ท่ี 63 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 

ปริมาณการขาย 

 ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 3 ปี 2562 และทัง้ปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 356,000 และ 345,000 บาร์เรล
เทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้จากประมาณการท่ีประกาศในไตรมาสแรก โดยหลกัจากการเข้าซือ้กิจการของ Murphy ในประเทศ
มาเลเซียทีม่ีผลสมบรูณ์ในวนัท่ี 10 กรกฎาคมที่ผา่นมา 

ราคาขาย:  
• ราคาน า้มนัดิบของบริษัทจะผนัแปรตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  
• ราคาก๊าซธรรมชาติซึง่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทนัน้มีโครงสร้างราคาสว่นหนึ่งผกูกบัราคาน า้มนัย้อนหลงัประมาณ 6-12 เดือน  

บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 3 ปี 2562 และทัง้ปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 6.8 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู 
และ 6.9 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้านบีทีย ูตามล าดบั เป็นผลจากการปรับตวัของราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  

• การประกนัความเสี่ยงราคาน า้มนั ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณน า้มนัภายใต้สญัญาประกนัความเสี่ยงที่ยงัไม่ครบก าหนด
อยูท่ี่ประมาณ 10 ล้านบาร์เรล ทัง้นี ้บริษัทมีความยืดหยุน่ในการปรับแผนการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัตามความเหมาะสม 

ต้นทุน 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และทัง้ปี 2562 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทนุต่อหน่วยได้ที่ประมาณ 32-33 และ 32 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้  

ไตรมาส 3 ปี 2562         ปี 2562 
 

พนับาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดบิตอ่วนั 

พนับาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั 

~356 ~345 

ปริมาณการขาย 

พนับาร์เรลเทียบเทา่
น า้มนัดิบตอ่วนั 

ไตรมาส 3 ปี 2562         ปี 2562 
 

ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ 

32-33  ~32 

ต้นทุน** 

ไตรมาส 3 ปี 2562         ปี 2562 
 

ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้านบีทีย ู

~6.8 ~6.9 

ราคาก๊าซธรรมชาติ** 

      ปี 2562 
 

ของรายได้จากการขาย 

70-75% 

EBITDA Margin** 


