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บทสรุปผู้บริหาร   
ปตท.สผ. ได้ปรับแผนการด าเนินงานตามกรอบกลยทุธ์ใหม่ EXPAND - EXECUTE เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและสร้างฐาน

การเติบโตให้กบับริษัทอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน โดย EXPAND เป็นสว่นของกลยทุธ์ที่มุง่เน้นการขยายการลงทนุในพืน้ท่ียทุธศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญ
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด “Coming Home Strategy” รวมถึงการขยายการลงทุนไปในพืน้ที่ในภูมิภาค
ตะวันออกกลางร่วมกับผู้ ร่วมทุนที่มีความเช่ียวชาญ (Strategic Alliance) อาทิ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และโอมาน เนื่องจากมี
ศกัยภาพทางปิโตรเลียมสงูและมีต้นทุนการด าเนินงานต ่า พร้อมกับการเร่งรัดกิจกรรมส ารวจในโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณส ารอง
ปิโตรเลียมให้กบับริษัทในระยะยาว รวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจในสว่นของ Gas Value Chain ในประเทศเมียนมา และในสว่นของ
การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนนุงานด้านส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัท โดยเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เข้าซือ้กิจการทัง้หมดของ 
Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการขายและกระแสเงินสดให้กบับริษัททนัที รวมถึงชนะการประมลูสิทธิการ
ส ารวจปิโตรเลียมอีก 2 แปลง บริเวณนอกชายฝ่ังเพนนินซูลา่ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเมื่อรวมแปลงส ารวจตา่ง ๆ  ท่ีปัจจุบนั ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ
อยู่แล้ว ปตท.สผ. จะมีปริมาณส ารองปิโตรเลียมใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางธุรกิจครัง้ใหญ่ของ ปตท.สผ. 
ในมาเลเซีย ส าหรับการลงทนุในภมูิภาคตะวนัออกกลาง เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. ร่วมกบับริษัทน า้มนัชัน้น าที่มีความเช่ียวชาญระดบั
โลกทัง้ The ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY (แอดนอค) และบริษัท ENI ได้รับสมัปทานแปลงส ารวจนอกชายฝ่ัง 2 แปลงในประเทศยเูออี 
จากการเปิดประมลูครัง้แรกของประเทศ นบัเป็นการสะท้อนความส าเร็จของบริษัทในการลงทนุตามแผนกลยทุธ์ที่ได้วางไว้ 

 EXECUTE เป็นส่วนของกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยี         
การรักษาระดบัการผลติและการด าเนินงานในโครงการท่ีมีอยูใ่ห้ส าเร็จตามแผนงาน การมุง่เน้นการเปลีย่นผา่นสทิธิการด าเนินการ (Transition of 
Operations) จากผู้ด าเนินการเดิม ภายหลงัการลงนามในสญัญาแบ่งปันผลผลิต แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหลง่เอราวณั) 
และ G2/61 (แหล่งบงกช) รวมถึงการเร่งรัดการพฒันาโครงการที่รอการตดัสินใจขัน้สดุท้าย (FID) โดยในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศ
เดินหน้าพฒันาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมผลิตได้ในช่วงต้นปี 2564 ด้วยก าลงัการผลิตประมาณ 10,000-13,000 
บาร์เรลตอ่วนั โดยมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น 50,000-60,000 บาร์เรลตอ่วนั ในปี 2568 ส าหรับโครงการโมซมับิก แอเรีย วนั มี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยสามารถสรุปสญัญาซือ้ขายระยะยาวกบัผู้ซือ้รายต่าง  ๆ ได้เพียงพอต่อการตดัสินใจในการพฒันาโครงการฯ 
นอกจากนี ้บริษัทยงัคงให้ความส าคญักบัการเป็นองค์กรที่ดีของสงัคมผา่นการสร้างคณุคา่ให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีอีกด้วย 

 ส าหรับผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ 394 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตวัสงูขึน้มากกว่า           
ร้อยละ 46 เมื่อเทียบกบัในไตรมาสก่อนหน้าที่ 269 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากต้นทนุต่อหน่วยที่มีการปรับลดลงจากเดิมที่ 32.7 ดอลลาร์ 
สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ มาอยู่ที่ระดบั 29.3 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ จากค่าใช้จ่ายด าเนินงานที่ลดลง รวมถึงการ
เพิ่มขึน้ของผลประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกับอตัราแลกเปลี่ยนตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ระหว่างไตรมา ส 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 943 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา 
(EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 76 ส าหรับสถานะการเงินของบริษัท ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 20,150 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดย
เป็นสว่นของเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้รวมทัง้สิน้ 4,357 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 8,155 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่เป็นสว่น
หนีส้ินที่มีดอกเบีย้ 1,961 ล้านดอลลาร์ สรอ. และสว่นของผู้ ถือหุ้น 11,995 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 
0.16 เทา่ แสดงให้เห็นวา่บริษัทสามารถรักษาความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ  

 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % %
2561 2562 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)

QoQ YoY
รายได้รวม 1,557 1,428 1,240 (8) 15 
รายได้จากการขาย 1,411 1,328 1,161 (6) 14 
EBITDA 1,024 1,025 879 0.1 17 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 269 394 423 46 (7)
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.) 0.07 0.10 0.10 43 0 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานปกติ 283 374 304 32 23 
ก าไร(ขาดทนุ)จากรายการที่ไม่ใชก่ารด าเนินงานปกติ (14) 20 119 243 (83)

(หนว่ย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
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ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2562 

ราคาน ้ามันดบิ 
 ราคาน า้มนัดิบดไูบในไตรมาส 1 ปี 2562 ปรับตวัสงูขึน้อยา่งต่อเนื่องนบัจากสิน้ปี 2561 โดยมีราคาเฉลี่ยทัง้ไตรมาสอยูท่ี่ 63.4 ดอลลาร์ 
สรอ.ต่อบาร์เรล (ข้อมลูจาก Platts) จากการที่อปุทานน า้มนักลบัมาตงึตวั เมื่อกลุม่โอเปก (OPEC) ที่รวมประเทศรัสเซียเข้ามาด้วยนัน้ ร่วมมือกนั
ลดปริมาณการผลิตน า้มนัที่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวนั อีกทัง้ความขดัแย้งทางการเมืองระหวา่งประเทศยงัคงกดดนัอปุทานอย่างต่อเนื่อง จากการท่ี
สหรัฐฯ คว ่าบาตรเวเนซุเอลาและอาจจะไมต่่ออายกุารผอ่นปรนการคว ่าบาตรที่มีต่ออิหร่าน สง่ผลให้การสง่ออกน า้มนัไปตลาดโลกลดลง ในขณะ
ที่การผลิตน า้มนัของสหรัฐฯ แม้จะยงัเพิ่มขึน้และท าสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่เร่ิมมีสญัญาณว่าอตัราการเติบโตอาจจะชะลอตวัลงกว่าที่ คาด 
เนื่องจากบริษัทน า้มนัขนาดกลางและเล็กเร่ิมชะลอกิจกรรมการขดุเจาะเนื่องด้วยข้อจ ากดัทางการเงิน ส าหรับด้านอปุสงค์ แม้ตวัเลขเศรษฐกิจ
โดยรวมของโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ยงัดูอ่อนแอต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว อย่างไรก็ตาม จากผลการเจรจา
สงครามการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐฯ ที่ใกล้จะได้ข้อสรุป และผลการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ใหมข่องจีน รวมถึงทา่ทีการกลบัมาผอ่นปรนทางการเงิน
ของสหรัฐฯ และยโุรป อาจสง่ผลให้เศรษฐกิจปรับตวัดีขึน้ 

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)  

 สถานการณ์ LNG ในไตรมาส 1 ปี 2562 ราคา Asian Spot LNG เฉลีย่ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้ามาอยูท่ี่ 6.69 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้าน
บีทีย ูถึงแม้วา่จะมีความต้องการใช้ที่เพิ่มขึน้จากจีนและอินเดีย แตด้่านอปุทาน LNG ยงัคงอยูใ่นสภาวะล้นตลาดจากโครงการใหม่ ๆ  ที่เกิดขึน้ โดย
หลกัมาจากโครงการ LNG ในประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยก าลงัการผลิต LNG รวมในปัจจุบนัอยู่ที่ 324 ล้านตนัต่อปี 
ในขณะท่ีมีความต้องการใช้ประมาณ 297 ล้านตนัตอ่ปี  

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ  

 ความต้องการใช้พลงังานภายในประเทศส าหรับเดือนแรกของปี 2562 อยูท่ี่ประมาณ 2.08 ล้านบาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั ปรับตวั
ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ข้อมลูจากส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) เป็นผลจากการลงทนุ
ในหมวดก่อสร้างและมลูค่าการส่งออกสินค้าที่ลดลง ส่งผลการใช้พลงังานภายในประเทศลดลงในส่วนของ ถ่ านหิน ก๊าซธรรมชาติและพลงัน า้ 
รวมทัง้การน าเข้าไฟฟา้ลดลง  

อัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทเม่ือเทยีบกับดอลลาร์ สรอ.  

 การเปลีย่นแปลงของคา่เงินบาทจะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของ ปตท.สผ. สว่นใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกตา่ง
ของสกลุเงินท่ีใช้ในการยื่นภาษีกบัสกลุเงินท่ีใช้ในการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานบญัชี ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 คา่เงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลาร์ 
สรอ. มีการปรับตวัอยูใ่นกรอบแคบ ทัง้นี ้คา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้ในช่วงต้นไตรมาสจากการคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอการขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ สถานการณ์การเมืองในสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงท้ายของไตรมาส ค่าเงินบาทปรับตวั
ออ่นคา่ลงจากความไมแ่นน่อนของการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกบัตวัเลขข้อมลูทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ชะลอ
ตวัน้อยกวา่ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส าหรับคา่เงินบาท ณ สิน้ไตรมาส 1 อยูท่ี่ 31.81 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. แข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัคา่เงินบาท ณ สิน้
ปี 2561 ที่ 32.45 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. สง่ผลให้เกิดผลประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกับอตัราแลกเปลีย่น 
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ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการขายและราคาเฉล่ีย 
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบต่อวนั 

 

 

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2561 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย มีปริมาณการขายเฉลีย่ 319,230 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั ลดลงจากไตรมาส 4 
ปี 2561 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 320,905 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั โดยหลกัจากโครงการบงกชเนื่องจากปิดซ่อมบ ารุงเพื่อซ่อมแซม
อุปกรณ์ รวมทัง้เหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในไตรมาส 1 ปี 2562 ส าหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนีล้ดลงเป็น 46.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ (ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2561: 47.79 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ) 

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลีย่ของไตรมาส 1 ปี 2562 กบัไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีปริมาณการขายเฉลีย่ 293,099 บาร์เรลเทียบเทา่
น า้มนัดิบตอ่วนั พบวา่ปริมาณการขายเฉลีย่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการบงกชซึง่ปริมาณขายเพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่ม แม้วา่
มีการปิดซ่อมบ ารุงเพื่อซ่อมแซมอปุกรณ์ รวมทัง้เหตกุารณ์พายโุซนร้อนปาบึกในไตรมาส 1 ปี 2562 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 46.21 
ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ (ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561: 44.01 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ)  
  

ราคาขายเฉล่ียและ
น า้มันดบิดไูบ

    2561 2562 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.) QoQ YoY

ราคาขายเฉลี่ย (/BOE) 47.79 46.21 44.01 (3) 5 
   ราคาน า้มนัดบิและคอนเดนเสท (/BOE) 66.01 58.82 63.12 (11) (7)
   ราคาก๊าซธรรมชาต ิ(/MMBTU) 6.90 6.92 6.07 0.3 14 
ราคาเฉลี่ยน า้มนัดบิดไูบ (/BBL) 68.30 63.41 63.96 (7) (1)

%%ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
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ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2561 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ปตท.สผ.และบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิ 394 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 125 ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือร้อยละ 47 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 269 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ 374 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
ก าไรจากรายการท่ีไมใ่ช่การด าเนินงานปกติ 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 374 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 91 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไร 283 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเร่ิม
รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของโครงการลงทนุท่อขนสง่ก๊าซซอติก้าในไตรมาส 4 ปี 2561 นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานลดลง โดยหลกั
จากค่าใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงลดลง รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าเสื่อมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จาก
การขายลดลงโดยหลกัจากราคาขายเฉลีย่ลดลง 

หากพิจารณาเฉพาะก าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติ ในไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีขาดทนุ 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่เงินบาทในไตรมาส 
1 ปี 2562 แข็งค่าขึน้ 0.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ค่าเงินบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 อ่อนค่าลง 0.04 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 72 ล้านดอลลาร์ สรอ.ในไตรมาส 1 ปี 2562 และรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 33 ล้านดอลลาร์ สรอ.ในไตรมาส 1 ปี 
2562 ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้ขาดทนุจากรายการดงักลา่ว 8 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้ในไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มีการรับรู้ขาดทนุจาก
การขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) 21 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของกลุ่มบริษัทในประเทศ
ออสเตรเลีย 54 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการรับรู้รายการดงักล่าวในไตรมาส 4 ปี 2561 อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพนัธ์ทาง
การเงินในไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 82 ล้านดอลลาร์ สรอ.ในขณะที่รับรู้ก าไรในไตรมาส 4 ปี 2561 จ านวน 72 ล้านดอลลาร์ สรอ.โดยหลกัจาก
การประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั 

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ที่มีก าไรสทุธิ 423 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย มีก าไรลดลง 29 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. หรือร้อยละ 7  

ก าไรจากการด าเนินงานปกติในไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 374 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 70 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีก าไร 304 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 167 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการ
ขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่าเสื่อมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากโครงการบงกชที่มีการเข้าซือ้
สดัสว่นการลงทนุเพิ่ม รวมทัง้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. และค่าภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ 18 
ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้คา่ขายในประเทศที่เพิ่มมากขึน้ 

หากพิจารณาเฉพาะก าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติในไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 99 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีก าไร 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของ
อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 69 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 แข็งค่าขึน้เพียง 0.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง 
น้อยกว่าไตรมาส 1 ปี 2561 ที่แข็งค่าขึน้ 1.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงินเพิ่มขึน้ 39 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดย
หลกัจากการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั 
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ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2561 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีก าไรสทุธิ 394 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 125 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 47 เมื่อเปรียบเทียบกบัก าไร
สทุธิส าหรับไตรมาส 4 ปี 2561 จ านวน 269 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของสว่นงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
เขตภมูิศาสตร์ออสเตรเลยี 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในเขตภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 18 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้สว่นงานทอ่ขนสง่
ก๊าซ 71 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลีย่นแปลงลดลงในสว่นงานส านกังานใหญ่และอื่น ๆ 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 เขตภมิูศาสตร์ออสเตรเลีย 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 เขตภมูศิาสตร์ออสเตรเลยี มีขาดทนุสทุธิ 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทนุลดลง 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อย
ละ 96 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีขาดทนุสทุธิ 89 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากในไตรมาส 1 ปี 2562 ไมม่ีการรับรู้ขาดทนุ
จากการขายสนิทรัพย์ (แหลง่มอนทารา) และการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของกลุม่บริษัทในประเทศออสเตรเลยี ในขณะท่ีมี
การรับรู้รายการดงักลา่วในไตรมาส 4 ปี 2561  

 เขตภมิูศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 เขตภมูศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น มีก าไรสทุธิ 36 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 18 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 18 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้ และคา่ตดั
จ าหนา่ยที่ลดลงจากการปรับปริมาณส ารองปิโตรเลยีมเพิ่มขึน้ในเดือนธนัวาคม 2561 จากการเจาะหลมุพฒันาเพิม่ขึน้   

ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 สว่นงานทอ่ขนสง่ก๊าซ มีก าไรสทุธิ 78 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 71 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกวา่ร้อยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 7 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากการเร่ิมรับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของโครงการ
ลงทนุทอ่ขนสง่ก๊าซซอติก้าในไตรมาส 4 ปี 2561  

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่น ๆ มีขาดทนุสทุธิ 27 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลงลดลง 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือมากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 33 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากอนพุนัธ์ทางการเงิน
เปลีย่นแปลงลดลง (ไตรมาส 1 ปี 2562 รับรู้ขาดทนุ ในขณะท่ีไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้ก าไร) โดยหลกัจากการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั ในขณะ

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 % %
2561 2562 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.) QoQ YoY
ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม             229             343             301 50 14 
ประเทศไทย             303             309             296 2 4 
ตา่งประเทศ              (74)                34                  5 >100 >100
- เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อ่ืน                18                36                  4 100 >100
- ออสเตรเลยี              (89)                (4)             (0.3) 96 >(100)
- อเมริกา                (5)                (3)                (1) 40 >(100)
- แอฟริกา                  2                  5                  2 >100 >100

ท่อขนสง่ก๊าซ                  7                78                64 >100 22 
ส านักงานใหญ่และอ่ืนๆ                33              (27)                58 >(100) >(100)
รวม         269         394         423 47 (7)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ที่คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลงรวมทัง้รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเนื่องจากคา่เงินบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 แข็งคา่ขึน้ ในขณะท่ีคา่เงินบาทออ่น
คา่ลงในไตรมาส 4 ปี 2561 

ไตรมาส 1 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1 ปี 2561 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีก าไรสทุธิ 394 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 29 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 
ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 423 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเปลีย่นแปลงลดลงในสว่นงานส านกังานใหญ่และอื่น ๆ 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ในขณะท่ีมีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ในเขตภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 32 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในประเทศไทย 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
รวมทัง้สว่นงานทอ่ขนสง่ก๊าซ 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่น ๆ มีขาดทนุสทุธิ 27 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลงลดลง 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 58 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เพิ่มขึน้เนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 แข็งค่าขึน้เพียง 0.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งน้อยกว่าไตรมาส 1 ปี 2561 ที่แข็งค่าขึน้ 1.45 
บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงินเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั 

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 เขตภมิูศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 เขตภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น มีก าไรสทุธิ 36 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 32 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือมากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้คา่ขายที่เพิ่มขึน้โดย
หลกัจากราคาขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้  

 ประเทศไทย 

 ในไตรมาส 1 ปี 2562 ประเทศไทย มีก าไรสทุธิ 309 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 296 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้คา่ขายที่เพิ่มขึน้โดยหลกัจากปริมาณการขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ 
ในขณะท่ีคา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ สว่นใหญ่จากโครงการบงกชจากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่ม  

ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ มีก าไรสทุธิ 78 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 22 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 64 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้คา่ผ่านท่อที่เพิ่มขึน้ตามราคาขายก๊าซที่เพิ่มขึน้
ของโครงการลงทนุทอ่ขนสง่ก๊าซในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 
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ฐานะการเงนิ 

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 20,150 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 579 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
จากสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 19,571 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก  

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้  
รวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ ลกูหนีบ้ริษัทใหญ่ และลกูหนีอ้ื่น มีจ านวนเพิ่มขึน้ 645 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 549 ล้านดอลลาร์ สรอ. และลกูหนีบ้ริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

(2) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทนุภายใต้บญัชีที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนลดลง 66 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากได้รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้า
ส าหรับภาษีที่ถกูประเมินพร้อมเบีย้ปรับของ Natuna 2 B.V. ในไตรมาส 1 ปี 2562 จากการท่ีศาลตดัสนิให้ชนะคดี 

หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ปตท.สผ.และบริษัทยอ่ยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 8,155 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้จ านวน 604 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
จากหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 7,551 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก 

(1) หนีส้ินหมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
สว่นของหนีส้นิทางการเงินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และเงินปันผลค้างจ่าย โดยมีจ านวนเพิ่มขึน้ 589 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. สว่นใหญ่จากเงินปันผลค้างจ่ายส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 จ านวน 406 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีการจ่ายในเดือน
เมษายน 2562 และภาษีเงินได้ค้างจ่าย จ านวน 205 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

(2) หนีส้ินไม่หมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนอปุกรณ์การผลิต หุ้นกู้  และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี โดยมีจ านวนเพิ่มขึน้ 15 ล้านดอลลาร์ สรอ. สว่นใหญ่จากประมาณการหนีส้ินคา่รือ้ถอนอปุกรณ์การผลิตเพิ่มขึน้ 24 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. จากการปรับหนีส้ินให้เพิ่มขึน้เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันโดยการรับรู้ต้นทุนทางการเงิน (Accretion expense) 
นอกจากนัน้หุ้นกู้มีมลูค่าเพิ่มขึน้ 7 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการแข็งค่าขึน้ของอตัราแลกเปลี่ยนของหุ้นกู้สกุลเงินบาท 
ในขณะท่ีประมาณการหนีส้นิคา่ตอบแทนการตอ่ระยะเวลาการผลติปิโตรเลยีมลดลง 17 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

  โครงสร้างเงนิทุนบริษัท 

โครงสร้างเงินทนุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยสว่นทนุ 11,995 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีส้ินรวม 8,155 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ซึง่เป็นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ 1,961 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทนุเงินกู้ถวัเฉลีย่ร้อยละ 5.32 และมีอายเุงินกู้ถวัเฉลีย่ 8.42 ปี ทัง้นีห้นีส้นิท่ีมีดอกเบีย้
ของบริษัททัง้หมดอยูใ่นรูปของสกลุเงินดอลลาร์ สรอ. และเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ 
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กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562   ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ซึง่เป็นเงินฝากประจ า
ธนาคารที่มีอายมุากกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน จ านวน 4,357 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 356 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561  ซึง่มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 4,001 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

แหล่งที่มาของเงนิทุนจ านวน 955 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัเป็นเงนิสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึง่เป็นผลสทุธิจากเงินสด
รับจากรายได้จากการขายสทุธิกบัเงินสดจ่ายส าหรับคา่ใช้จ่ายและภาษีเงินได้   

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนจ านวน 599 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัเป็นเงินสดจ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม สว่นใหญ่เป็นการลงทนุในโครงการเอส1 และโครงการซอติก้า รวมทัง้เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจ ากดัส าหรับการเข้าซือ้
ธุรกิจ ส าหรับเงนิสดจ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงนิ สว่นใหญ่เป็นการจ่ายดอกเบีย้ 

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 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
2561 2562 2561

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (ร้อยละ)

อตัราส่วน EBITDA ตอ่รายได้จากการขาย 71.08 75.62 74.22 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 9.51 9.12 5.71 

อตัราก าไรสทุธิ 20.51 19.04 14.28 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (เท่า)

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.16 0.16 0.24 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ EBITDA 0.63 0.60 0.91 
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ความคืบหน้าโครงการที่ส าคัญ 

 ณ สิน้ไตรมาส 1 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
อ่าวไทยและบนบก ในไตรมาสนีโ้ครงการในประเทศมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่  264,607 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั หรือคิดเป็นร้อย
ละ 83 ของปริมาณการขายทัง้หมด โดยกิจกรรมที่ส าคญัของโครงการผลิตหลกั ได้แก่ โครงการบงกช สามารถรักษาระดบัการผลิตได้ตามแผน 
นอกจากนี ้บริษัทได้ลงนามในสญัญาแบง่ปันผลผลติ (Production Sharing Contract) ในแปลง G1/61 (แหลง่เอราวณั) และแปลง G2/61 (แหลง่
บงกช) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ซึ่งก าหนดปริมาณการผลิตขัน้ต ่าที่ 800 และ 700 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนัตามล าดบัในระหว่างปี 2565 และ 
2566 จนถึงปี 2575 โครงการเอส 1 ได้ท าการเจาะหลมุผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดบัปริมาณการผลิต และ  แหล่งอุบลภายใต้โครงการ
คอนแทร็ค 4 อยู่ระหว่างเตรียมการพฒันา โดยคาดวา่จะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 ด้วยก าลงัการผลิตของโครงการ
ส าหรับน า้มนัดิบท่ี 25,000 บาร์เรลตอ่วนัและก๊าซธรรมชาติที่ 50 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั (ประมาณ 8,300 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั) 

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนีจ้ านวน 17 โครงการ ตัง้อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ในไตรมาสนีโ้ครงการในภมูิภาคนีม้ีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมที่ 50,252 
บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของปริมาณการขายทัง้หมด 

กิจกรรมที่ส าคญัของ โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) อาทิ โครงการซอติก้า ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเล อ่าวเมาะ
ตะมะของเมียนมา โครงการได้เสร็จสิน้การเจาะและเตรียมหลมุผลิตบนแท่นผลิตเฟส 1C ทัง้หมด 4 แท่นเพื่อรักษาระดบัการผลิต  นอกจากนี ้
โครงการยงัได้เจาะหลมุประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดบัก าลงัการผลิตต่อไปในอนาคต ในไตรมาสนี ้โครงการมีปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติเฉลีย่ตามเปา้หมายที่ 290 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั (ประมาณ 46,431 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดบิตอ่วนั) โครงการเวียดนาม 16-1 ตัง้อยู่
นอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการเจาะหลมุผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดบัการ
ผลติให้ได้ตามเปา้หมาย ในไตรมาสนี ้โครงการมีปริมาณการขายน า้มนัดิบเฉลีย่ 16,665 บาร์เรลตอ่วนัและปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลีย่ 6 
ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั (ประมาณ 1,352 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั) 

ส าหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) สว่นใหญ่อยู่ในเมียนมาทัง้บนบกและในทะเล อาทิ โครงการเมียน
มา เอ็ม 3 อยู่ระหว่างรออนุมตัิแผนพฒันาโครงการจากรัฐบาลเมียนมาที่บริษัทได้ยื่นไปในไตรมาส 4 ปี 2561 โครงการเมียนมา MD-7 อยู่
ระหว่างเตรียมการเจาะหลมุส ารวจ จ านวน 1 หลมุในไตรมาส 4 ปี 2562 โครงการเมียนมา เอ็ม 11 อยู่ระหว่างเตรียมการเจาะหลมุส ารวจ 
จ านวน 1 หลมุในไตรมาส 2 ปี 2562 รวมทัง้หาผู้ ร่วมทนุเพื่อบริหารความเสีย่งของโครงการ โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 ได้เสร็จสิน้การเจาะ
หลมุส ารวจจ านวน 1 หลมุในเดือนมกราคม 2562 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเจาะหลมุส ารวจหลมุที่ 2 และอยูร่ะหวา่งการเตรียมการเจาะหลมุส ารวจ
อีก 2 หลมุในปี 2562 ส าหรับมาเลเซีย โครงการซาราวักเอสเค 410 บี อยูร่ะหวา่งการด าเนินการเจาะหลมุประเมินผลจ านวน 1 หลมุ โครงการ
ซาราวักเอสเค 417 และโครงการซาราวักเอสเค 438 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพื่อการ
ด าเนินการเจาะหลมุส ารวจในอนาคต โครงการพีเอ็ม 407 และ พีเอ็ม 415 ได้ลงนามในสญัญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2562 
ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการเตรียมการศกึษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลยีมเพื่อวางแผนส ารวจตอ่ไป โครงการเวียดนาม บี 
และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลของเวียดนาม ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการขอต่ออายุสญัญาแบ่งปัน
ผลผลิตและการเจรจาสญัญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตดัสินใจลงทนุขัน้สดุท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป ทัง้นีค้าดว่าจะ
เร่ิมผลติปิโตรเลยีมเชิงพาณิชย์ได้ในปลายปี 2565 ด้วยก าลงัการผลติที่จะคอ่ย ๆ เพิ่มไปสูร่ะดบั 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 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 และโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โดยได้มีการลงนามใน
สญัญาสมัปทานเมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2562 ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการเตรียมการศกึษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนส ารวจตอ่ไป 

โครงการในทวีปอเมริกา   

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

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตัง้อยู่ในแคว้นอลัเบอร์ต้าของแคนาดา โครงการได้รับอนุมตัิการพฒันาแหลง่ Thornbury Phase 1 
จากรัฐบาลอลัเบอร์ต้าในเดือนพฤษภาคม 2561 และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการโครงการท่ีเหมาะสม 

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
ตะวนัตกของอา่วเม็กซิโก และโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ตัง้อยู่บริเวณแอง่ Campeche ทางใต้ของอ่าว ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการ
เตรียมการศกึษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลยีมเพื่อวางแผนส 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 โดยคาดวา่จะได้รับอนมุตัิภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 

ส าหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยูใ่นระยะเวลาส ารวจ (Exploration Phase) โครงการอยูร่ะหวา่งการศกึษาแนวทางการพฒันาโครงการที่เหมาะสม พร้อม
ทัง้เตรียมการหาผู้ ร่วมทนุเพื่อบริหารความเสีย่งของโครงการ และส าหรับแปลงส ารวจ AC/P54 ได้ท าการเจาะหลมุส ารวจจ านวน 1 หลมุเสร็จสิน้ในไตรมาสที่ 1 ปี 
2562 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 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โครงการมีปริมาณการผลติเฉลีย่ 18,399 บาร์เรลตอ่วนั 

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ตัง้อยูบ่นบกทางทิศตะวนัออก
ของแอลจีเรีย โครงการได้บรรลขุ้อตกลงเพื่อเร่ิมพฒันาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพฒันาที่ได้รับอนมุตัิจากรัฐบาล โดยสามารถเร่ิมด าเนินการ
พฒันาได้ในเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะเร่ิมผลิตในปี 2564 ด้วยก าลงัการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวนั พร้อมทัง้มีแผน
ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลติในปี 2568 เป็น 50,000-60,000 บาร์เรลตอ่วนั   

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังของ
โมซัมบิก โครงการฯ ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาของแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum (Plan of Development หรือ POD) จากคณะรัฐมนตรีโมซัมบิก 
(Council of Ministers) เมื่อเดือนมีนาคมปี 2561 และมีความคบืหน้าที่ส าคญัหลายด้านในไตรมาสนี ้ได้แก่ การลงนามและได้รับอนมุตัิจากรัฐบาลโมซมับกิ
ในสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Sale and Purchase Agreement) ระยะยาวกบัผู้ซือ้รายตา่ง ๆ  รวมทัง้สิน้ประมาณ 9.5 ล้านตนัตอ่ปี ซึง่เพียงพอ
ต่อการจดัหาแหล่งเงินกู้ ในรูปแบบ  Project Finance กับสถาบนัการเงิน นอกจากนัน้ โครงการฯ ยงัได้รับอนุมตัิจากโครงการ Area 4 ที่อยู่ข้างเคียงและ
รัฐบาลโมซมับิกให้เป็น First Mover ของการพฒันาโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Plant) โดยจะเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างท่าเรือ
ขนสง่วสัดใุนการกอ่สร้าง  (Material Offloading Facility) ทา่เรือสง่ออก LNG (LNG Jetty) เพื่อใช้ร่วมกนั  ทัง้นี ้ผู้ ร่วมทนุตา่ง ๆ  จะร่วมกนัตดัสนิใจการลงทนุ
ขัน้สดุท้าย (FID) ในไตรมาส 2 ของปี 2562 โดยมีแผนจะผลติ LNG เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567 ด้วยก าลงัการผลติรวม 12.88 ล้านตนัตอ่ปี    
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กลยุทธ์การบริหารจัดการ  

การบริหารการลงทุน 

จากช่วงวิกฤตราคาน า้มนัที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ 3R ซึ่งประกอบไปด้วย RESET REFOCUS และ RENEW 
อย่างต่อเนื่อง จนประสบความส าเร็จในหลายด้าน เช่น การปรับลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงกว่าร้อยละ 30 การขยายการลงทุนในพืน้ที่
เปา้หมายของบริษัท การปรับโครงสร้างองค์กร และการจดัตัง้ธุรกิจใหมท่างด้านเทคโนโลยี 

ปัจจุบัน สถานการณ์ราคาน า้มันได้ปรับตัวสูงขึน้จนอยู่ในระดบัราคาที่คาดว่าจะทรงตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มบทบาทของ
พลงังานทางเลอืกและเทคโนโลยีดิจิทลัมีเพิ่มขึน้ ปตท.สผ. จึงได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมอืกบัความท้าทายทางธุรกิจ โดยเช่ือวา่การสร้างความร่วมมอื 
(collaboration) กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างคณุค่าและสานประโยชน์ร่วมกนั มีความส าคญักว่าการแข่งขนั (competition) จึงเป็นที่มา
ของวิสยัทศัน์ใหมข่อง ปตท.สผ. ในการเป็น “Energy Partner of Choice” ซึง่ไมไ่ด้มีนยัยะเพียงในเชิงธุรกิจแตย่งัรวมถึงการสร้างคณุคา่ร่วมให้แก่
ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัได้ปรับกลยทุธ์ของบริษัทเป็น EXPAND และ EXECUTE เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และรองรับความท้าทายของธุรกิจพลงังานในอนาคต 

(1) EXPAND กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในพืน้ที่ยุทธศาสตร์ที่มีความช านาญและมองหาโอกาสทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพื่อสร้างความยั่งยนืในระยะยาว   

 กลยุทธ์ Coming-home: มุ่งเน้นขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพืน้ที่
ยทุธศาสตร์หลกั ซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ.ประสบความส าเร็จในการเข้าซือ้กิจการของ Murphy ในประเทศ
มาเลเซีย และ ได้รับสิทธิในการด าเนินการในแปลงส ารวจ บริเวณนอกชายฝ่ังเพนนินซูลาร์ มาเลเซีย จ านวน 2 แปลง 
นอกจากนีย้ังมีแผนเร่งกิจกรรมในโครงการส ารวจปัจจุบันในประเทศเมียนมาและมาเลเซียเพื่อเพิ่มปริมาณส ารอง
ปิโตรเลยีม รวมถึงการมองหาโอกาสตอ่ยอดทางธุรกิจที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ เช่น gas value chain โดยขยายการลงทนุใน
พืน้ที่ท่ีมีตลาดรองรับในการขายปิโตรเลยีมในเมียนมาในรูปแบบของ Gas-to-Power 

 กลยุทธ์ Strategic Alliance: มองหาโอกาสการลงทุนในพืน้ที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพร่วมกับผู้ ร่วมทุนที่มีความเช่ียวชาญ 
(Strategic Alliance) โดยเน้นภมูิภาคตะวนัออกกลาง โดยในเดือนมกราคมที่ผา่นมา ปตท.สผ.ร่วมกบับริษัท ENI ได้ชนะ
ประมลูแปลงส ารวจในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึง่เป็นภมูิภาคที่มีต้นทนุในการด าเนินการท่ีต ่า 

 กลยุทธ์สร้างความยั่งยืน: ลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่มุง่เน้นการพฒันาเทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจยัพฒันาของ
องค์กรที่สง่เสริมธุรกิจปัจจบุนั รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัด้านพลงังาน  

 
(2) EXECUTE กลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 สร้างมลูคา่เพิ่มจากโครงการในปัจจบุนั โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลติจากโครงการหลกั 
 ควบคมุต้นทนุการผลิตอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้อยู่ในระดบัที่แขง่ขนัได้ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเละเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างาน  
 เพิ่มปริมาณส ารองปิโตรเลียมผ่านการพฒันาโครงการที่อยู่ระหว่างการตดัสินใจพฒันาขัน้สดุท้าย (FID) โดยในเดือน

มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทได้บรรลขุ้อตกลงและเร่ิมพฒันาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ แล้ว ส าหรับโครงการอื่น  ๆ 
ที่อยู่ระหว่างการตดัสินใจพฒันาขัน้สดุท้าย (FID) ได้แก่ โครงการโมซมับิก แอเรีย วนั โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 
และโครงการเวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 4 (แหลง่อบุล) เป็นต้น 

 ด าเนินการโครงการบงกชและเอราวณัในช่วงเปลีย่นผา่นอยา่งมีประสทิธิภาพ  
 พิจารณาลดสดัสว่นการลงทนุในโครงการท่ีไมใ่ช่โครงการหลกัของบริษัท (non-core assets) 
 เป็นองค์กรที่ดีของสงัคมผา่นการสร้างคณุคา่ให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี 

การบริหารจัดการเงนิทุน 

ปตท.สผ. ให้ความส าคญักบัประสทิธิภาพในการบริหารจดัการทางการเงิน โดยมุง่เน้นการสร้างวินยัทางการเงินและรักษาโครงสร้างทางการเงินที่
แข็งแกร่ง โดย ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีเงินสดในมือประมาณ 4.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเพียงพอส าหรับการช าระมลูค่าการเข้าซือ้
กิจการของ Murphy ในมาเลเซีย ประมาณ 2.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ที่คาดว่าจะเสร็จสมบรูณ์ในไตรมาส 2 ปีนี ้และยงัคงอตัราสว่นหนีส้ินต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ 0.16 เท่า ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัท และมีสภาพคลอ่งพร้อมรองรับแผนการลงทนุเพื่อรักษาระดบัการผลติ
ให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงรองรับคา่ใช้จ่ายเพื่อเร่งพฒันาโครงการตา่ง ๆ  การเจาะส ารวจตามแผนการลงทนุ และการเข้าซือ้กิจการท่ีสอดคล้อง
กบัแผนกลยทุธ์ของบริษัท
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การพัฒนาอย่างย่ังยืน  
 ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติสากล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ สง่ผลให้บริษัทได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกกลุม่ดชันีความยัง่ยืนดาว
โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุม่ธุรกิจน า้มนัและก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil 
and Gas Upstream and Integrated Industry) และได้รับการจดัอนัดบัด้านความยัง่ยืนระดบั Silver Class จากผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศใน 
Sustainability Yearbook 2562 โดย RobecoSam อีกด้วย โดยสะท้อนผ่านการด าเนินงานครอบคลมุทัง้ด้านธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดย
กิจกรรมส าคญัในไตรมาสนี ้ได้แก่ 

 ด้านธุรกิจ ปตท.สผ. ส่งเสริมการวิจยั พฒันา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวตักรรม เพื่อสนบัสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม  โดยจดัสรรงบประมาณเพื่อการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีประมาณร้อยละ 3 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี ทัง้นี ้ไตรมาส 1 
ปี 2562 มีความคืบหน้าของโครงการในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ โครงการใช้คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าในการติดตามการเคลือ่นท่ีของ
น า้ที่อดัสูช่ัน้กกัเก็บปิโตรเลียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการน าเทคโนโลยีไปทดสอบใช้งานจริงใน
แหล่งผลิตปิโตรเลียมบนฝ่ัง , โครงการพัฒนาวัสดุดูดซับที่ใช้ในการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพและลดต้นทนุในการผลติ ซึง่ได้พฒันาส าเร็จในระดบัห้องปฏิบตัิการอยูร่ะหวา่งการออกแบบกระบวนการต้นแบบ  

 เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ โครงการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ชัน้บรรยากาศโดยการ
เปลี่ยนเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าโดยประสบความส าเร็จในระดบัห้องปฏิบตัิการและอยู่ระหว่างการพฒันากระบวนการต้นแบบ 
โครงการพฒันาเทคโนโลยีตรวจสภาพท่อสง่ปิโตรเลียมใต้ทะเลส าหรับกระบวนการรือ้ถอนตามมาตรฐานสากลที่ไม่สง่ผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่ได้พฒันาและทดสอบในระดบัต้นแบบแล้วเสร็จและอยูร่ะหวา่งการทดสอบใช้งานจริง 

 เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม ได้แก่ โครงการพฒันาหุ่นยนต์ตรวจสอบท่อสง่ปิโตรเลียมใต้ทะเลแบบอตัโนมตัิ ซึ่ง
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการน าไปทดสอบใช้งานจริง โครงการพฒันาหุ่นยนต์ซ่อมแซมท่อสง่ปิโตรเลียมใต้ทะเล ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การออกแบบหุน่ยนต์ต้นแบบ 

 ด้านสังคม บริษัทยงัคงมุ่งเน้นโครงการเพื่อสงัคมด้านความต้องการพืน้ฐาน อีกทัง้มีแผนงานยกระดบัโครงการเพื่อสงัคม (CSR) ที่มี
ศกัยภาพไปสูก่ารสร้างคณุค่าร่วม (CSV) และยงัคงด าเนินการโครงการวิสาหกิจเพื่อสงัคม (Social Enterprise) อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกบั
เปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ ความส าเร็จในการด าเนินโครงการพฒันาสงัคมดงักลา่ว ท าให้บริษัทได้รับรางวลัจาก
เวทีประกวดในระดับนานาชาติแล้วจ านวน 4 รางวัลในไตรมาสที่  1 นี  ้ได้แก่ รางวัล Platinum Winner จาก  Energy And Environment 
Foundation Global CSR Awards ประเทศอินเดีย รางวลั  Best Community Development และ Overall CSR Winner จาก Gulf Sustainability 
And CSR Awards สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรางวลั Best CSR Campaign จาก 3G Global Good Governance Awards ประเทศอินโดนีเซีย 

 ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั มัน่คง อาชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System – SSHE MS)  ในการด าเนินงานของบริษัท โดย
มุง่เน้นให้เกิดความสญูเสยีน้อยที่สดุ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อตัราการเกิดอบุตัิเหตทุี่มกีารบาดเจ็บจนถึงขัน้หยดุงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เทา่กบั 
0.00 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทัง้หมด (TRIR) เท่ากับ 0.56 ซึ่งทัง้นี ้LTIF และ TRIR อยู่ในระดับเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของ
สมาคมผู้ผลิตน า้มนัและก๊าซนานาชาติ (IOGP) อีกทัง้ ปตท.สผ. ยงัมุ่งมัน่ที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตัง้เป้าลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทให้ได้อยา่งน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 
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 แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต 

ราคาน ้ามันดบิ  

 ส าหรับแนวโน้มราคาเฉลี่ยน า้มนัดิบดไูบปี 2562 คาดว่าจะมีความผนัผวนและเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 60-70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล 
เนื่องจากอปุทานของสหรัฐฯจะยงัคงอยู่ในระดบัสงูและคาดว่าจะปรับเพิ่มขึน้หลงัจากท่อขนสง่น า้มนัดิบขยายก าลงัสง่ได้ภายในคร่ึงปีหลงั เพื่อ
ชดเชยการผลิตจากประเทศอื่น ๆ เช่น เวเนซุเอลา อิหร่าน และซาอุดิอาระเบีย ที่มีแนวโน้มจะลดลง อีกทัง้ท่าทีของสหรัฐฯ ที่อาจจะบงัคบัใช้
มาตรการคว ่าบาตรทางด้านนิวเคลียร์ต่ออิหร่านอย่างเต็มรูปในเดือนพฤษภาคม รวมถึงความร่วมมือในการลดก าลงัการผลิตของกลุ่มโอเปก 
(OPEC) และนอกกลุม่ โดยเฉพาะซาอดุิอาระเบีย และรัสเซีย ซึง่อาจสง่ผลตอ่อปุทานมีแนวโน้มที่จะตงึตวัตลอดทัง้ปี 2562   
 ในด้านอปุสงค์ ถึงแม้วา่เร่ืองสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีทีท่าว่าจะดีขึน้ แต่ยงัคงมีความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจอื่น  ๆ ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองการออกจากสมาชิกสหภาพยโุรปของประเทศองักฤษ (Brexit) รวมถึงตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจในบางประเทศเร่ิมมีสญัญาณชะลอตวั
โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา (Emerging Countries) เช่น ตรุกี หรือแม้แตใ่นประเทศพฒันาแล้วอยา่งเยอรมนั เป็นต้น อีกทัง้ในช่วงไตรมาส
สดุท้ายของปีนี ้ราคาน า้มนัดิบดไูบอาจได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบใหมเ่ร่ือง IMO 2020 จากการจ ากดัสดัสว่นปริมาณซลัเฟอร์ (Sulphur) ใน
เชือ้เพลิงที่ใช้ในการขนสง่ทางเรือ ซึ่งจะท าให้อปุสงค์น า้มนัดิบดไูบซึง่มีปริมาณซลัเฟอร์สงูลดลงในช่วงปลายปีก่อนจะเข้าสูก่ารบงัคับใช้อยา่งเต็ม
รูปแบบในปี 2563 

สถานการณ์ LNG  

ส าหรับปี 2562 คาดวา่สถานการณ์ LNG ในตลาดโลกยงัคงอยูใ่นสภาวะล้นตลาด โดยก าลงัการผลติรวมจากโครงการเดิมและโครงการ
ใหม่จะเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 13 เป็น 365 ล้านต้นตอ่ปี ในขณะที่ความต้องการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 311 ล้านตนัต่อปี สง่ผลให้ราคา LNG คาด
ว่าจะทรงตวัในระดบัปัจจุบนั โดยตลาดคาดว่าราคา Asian Spot LNG เฉลี่ยจะอยู่ที่ 5.7-8.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู อย่างไรก็ตาม ราคา 
LNG ในตลาดโลกอาจมีความผนัผวนขึน้อยู่กับหลายปัจจัยที่ต้องจับตามอง โดยปัจจัยกดดนัราคา เช่น ปริมาณการผลิต LNG ที่เพิ่มขึน้จาก
โครงการใหม ่ๆ  ซึง่คาดวา่จะ FID เพิ่มมากขึน้ในปี 2562-2563 ในขณะท่ีมีปัจจยัสนบัสนนุราคา เช่น ความต้องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึน้กวา่ทีค่าด
จากตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย การผลติที่ไมเ่ป็นไปตามแผนของโครงการปัจจบุนั รวมถึงนโยบายทางพลงังานของประเทศตา่ง ๆ  และ
ราคาน า้มนัดิบท่ีปรับตวัสงูขึน้ก็อาจสง่ผลให้ราคา LNG สงูขึน้ได้เช่นกนั แตท่ัง้นี ้ได้มีการคาดการณ์วา่สภาวะล้นตลาดของ LNG จะเร่ิมกลบัเข้าสู่
จดุสมดลุหลงัจากปี 2565 - 2566  

เศรษฐกจิไทยและอัตราแลกเปล่ียน  

ธนาคารแหง่ประเทศไทยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตวัที่ร้อยละ 4.0 ชะลอตวัลงจากอตัราการเติบโตในปีที่แล้ว โดย
สาเหตหุลกัเป็นผลจากการสง่ออกสินค้าที่มีแนวโน้มปรับตวัลดลงเนื่องจากผลกระทบของมาตรการกีดกนัทางการค้าของสหรัฐฯ การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยโุรป และการทอ่งเที่ยวที่ฟืน้ตวัช้าจากจ านวนนกัท่องเที่ยวจีนท่ีหดตวัลง รวมทัง้การใช้จ่ายของภาครัฐที่มีแนวโน้มลา่ช้า
กวา่ที่ประเมินไว้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การบริโภคของภาคเอกชนยงัมีแนวโน้มขยายตวัดีอยา่งตอ่เนื่อง 

ส าหรับแนวโน้มอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลาร์ สรอ. นกัลงทุนต้องการถือครองสินทรัพย์ที่มีความปลอดภยั (เงิน
ดอลลาร์ สรอ. หรือ เยน) จากการประกาศเตือนของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) วา่เศรษฐกิจโลกเร่ิมชะลอตวัลงตัง้แตต้่นปีที่ผา่นมา และ
มีความเป็นไปได้วา่เงินบาทจะปรับตวัออ่นคา่ตามปัจจยัลบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในระยะสัน้ ยงัคงต้องติดตามปัจจยัที่สง่ผลกระทบให้เกิด
ความผนัผวนของค่าเงินบาท ได้แก่ ประเด็นสงครามการค้าที่เร่ิมคลี่คลายลง จากความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กบัจีนที่ใกล้จะบรรลุ
ข้อตกลง 

ทัง้นี ้ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบสว่นใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้จากอตัราแลกเปลีย่นที่เปลีย่นแปลงไป ซึง่เกิดจาก
ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบนัทึกบัญชี โดยส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสดในก ารด าเนินงาน 
ส าหรับอตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาดนัน้ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบีย้ของบริษัทเนื่องจากหุ้นกู้ของบริษัทปัจจุบนัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่
ทัง้หมด
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ปัจจัยอ่ืนทีส่ าคัญทีก่ระทบกับการด าเนินงานของบริษัท 

 กฎระเบียบใหม่เร่ือง IMO 2020 จากองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ที่มีมติให้จ ากดั
ปริมาณซลัเฟอร์ (Sulphur) ในน า้มนัเชือ้เพลิงที่ใช้ในภาคอตุสาหกรรมเดินเรือขนสง่ระหวา่งประเทศ ที่ระดบัไม่เกินร้อยละ 0.5 จากระดบัร้อยละ 
3.5 ในปัจจุบนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 โดยคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้น า้มนัเตาที่มีปริมาณซลัเฟอร์สงู (High  
Sulphur Fuel Oil) ในน า้มนัเชีอ้เพลิงเดินเรือปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัส าคญัและมีผลให้ราคาน า้มนัเตา (Fuel Oil) ปรับตวัลดลงตามไปด้วย ทัง้นี ้
สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติในอา่วไทยมีการผกูสตูรราคาก๊าซกบัราคาน า้มนัเตา จึงเป็นความเสีย่งที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. อาจจะ
ลดลงเนื่องจากกฎระเบียบใหม ่อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักลา่วคาดวา่จะไมรุ่นแรง เนื่องจากโครงสร้างราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ.ผูก
กบัราคาน า้มนัสว่นหนึง่และย้อนหลงัประมาณ 6-12 เดือน นอกจากนี ้ปตท.สผ. อยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับสตูรก๊าซธรรมชาติกบัผู้ซือ้ และได้มีการ
พิจารณาและเร่ิมท าประกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน า้มนัเตา ส าหรับในปี 2565 เป็นต้นไป บริษัทคาดวา่ผลกระทบนีจ้ะลดลงอย่าง
เป็นนยัส าคญั เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติของแหลง่บงกชและเอราวณัภายใต้ระบบสญัญาแบ่งปันผลผลิตได้ผกูสตูรกบัน า้มนัดไูบแทนการผกู
สตูรกบัราคาน า้มนัเตา 

การประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่  50) พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่  9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 มีผลให้บริษัทสามารถค านวณภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 
(Functional Currency) ที่ไมใ่ช่สกลุบาท ซึง่ช่วยลดความผนัผวนของงบการเงินจากความแตกตา่งระหวา่งสกลุเงินท่ีใช้ในการบนัทกึบญัชีและทีใ่ช้
ในการค านวณภาษี โดยจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชี 2562 เมื่อได้รับการอนมุตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร 

แนวโน้มผลการด าเนินงานของ ปตท.สผ. ส าหรับปี 2562*  

 ผลการด าเนินงานของบริษัทขึน้อยู่กบั 3 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทนุ โดยบริษัทได้ติดตามและปรับเปลี่ยน
แนวโน้มผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 ให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานและสภาวะอตุสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สรุปประมาณการ
ส าหรับปี 2562 เป็นดงันี ้ 

* ไมร่วมโครงการจากการเข้าซือ้กิจการทัง้หมดของ Murphy ในมาเลเซีย  

**บนสมมติฐานราคาน า้มนัดิบดไูบเฉลี่ยทัง้ปี 2562 ท่ี 66 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 

ปริมาณการขาย 

 ปตท.สผ. พยายามรักษาระดบัการผลิตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่าปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2562 และทัง้ปี 
2562 จะอยู่ที่ประมาณ 330,000 และ 321,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั ตามล าดบั อนัเป็นผลมาจากสดัสว่นการลงทนุเพิ่มในโครงการ
บงกชตัง้แตก่ลางปี 2561 

ราคาขาย:  
 ราคาน า้มนัดิบของบริษัทจะผนัแปรตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  
 ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทนัน้มีโครงสร้างราคาสว่นหนึง่ผกูกบัราคาน า้มนัย้อนหลงัประมาณ 6-12 เดือน  

บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 2 ปี 2562 และทัง้ปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 6.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู 
ตามล าดับ เป็นผลจากการปรับตัวของราคาน า้มันดิบในตลาดโลก (บนสมมติฐานราคาน า้มันดิบดูไบเฉลี่ยทัง้ปี  2562 ที่ 66 
ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรล) 

 การประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั ณ สิน้ไตรมาส 1 2562 มีปริมาณน า้มนัภายใต้สญัญาประกนัความเสีย่งที่ยงัไมค่รบก าหนดอยูท่ี่
ประมาณ 5 ล้านบาร์เรล ทัง้นี ้บริษัทมีความยืดหยุน่ในการปรับแผนการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัตามความเหมาะสม 

ต้นทุน 
 ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และทัง้ปี 2562 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทนุต่อหน่วยได้ที่ประมาณ 32 และ 31 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้  


