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หน้า l 1 บทสรุปผู้บริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธ์การบริหาร แนวโน้มธุรกิจ 

บทสรุปผู้บริหาร   
ตัง้แต่ต้นปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ประสบความส าเร็จในการขยายการลงทนุในพืน้ที่ยทุธศาสตร์ตามกลยทุธ์ EXPAND ที่มุ่งเน้นการลงทนุใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coming Home Strategy) และการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเช่ียวชาญ 
(Strategic Alliance) โดยในคร่ึงปีหลัง แผนงานโดยหลักจะมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้าน Execution เพื่อให้เป็นไปตามแผนในช่วงเปลี่ยนสิทธิการ
ด าเนินงานโครงการที่ได้มา อาทิ โครงการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งการเข้าซือ้บริษัทดงักล่าวได้เสร็จสิน้และมีผลสมบรูณ์ใน
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การด าเนินงานตามแผนการเปลี่ยนผ่านสิทธิการด าเนินการ (Transition of Operations) ของโครงการ G1/61                        
(แหลง่เอราวณั) และโครงการ G2/61 (แหลง่บงกช) ซึ่งขณะนีไ้ด้ลงนามในสญัญาเข้าพืน้ที่เบือ้งต้นกบัผู้ รับสมัปทานปัจจุบนั และเ ร่ิมเข้าส ารวจ
พืน้ที่ (Site Survey) เพื่อเตรียมการติดตัง้แท่นผลิตเพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องหลงัจากสมัปทานของทัง้สองแหลง่
หมดอายลุงในปี 2565 และ 2566 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัอยู่ในระหวา่งการเตรียมการเปลี่ยนสิทธิการบริหารงานของบริษัท Partex  ซึ่ง ปตท.สผ. 
ได้เข้าซือ้กิจการฯ เมื่อไตรมาสสองที่ผ่านมา เพื่อขยายการลงทนุไปยงัภมูิภาคตะวนัออกกลางโดยพืน้ที่หลกัคือประเทศโอมานและประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (ยเูออ)ี ซึง่คาดวา่การเข้าซือ้ดงักลา่วจะมีผลสมบรูณ์ภายในสิน้ปีนี ้ 

ปตท.สผ ยงัคงให้ความส าคญัในเร่ืองของการส ารวจปิโตรเลียมเพื่อเพิ่มปริมาณส ารองในระยะยาว โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการวางแผนเจาะ
หลมุประเมินผลในโครงการซาราวกัเอสเค 410 บี หลงัจากค้นพบแหลง่ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่จากหลมุส ารวจหลมุแรกในเดือนมิถนุายนที่ผ่านมา 
เพื่อประเมินศกัยภาพปิโตรเลยีมเพิ่มเติม ควบคู่ไปกบัการศึกษาแผนพฒันาโครงการฯ ส าหรับโครงการส ารวจพืน้ที่ใกล้เคียงอื่น ๆ  ในประเทศมาเลเซีย 
ปตท.สผ มีแผนทีจ่ะเร่งด าเนินการเจาะส ารวจในระหวา่งปี 2563-2564 เพื่อประเมินศกัยภาพของพืน้ที่โดยรวมและก าหนดกลยทุธ์การพฒันาตอ่ไป 

ส าหรับความเสี่ยงต่อราคาขายก๊าซธรรมชาติของปตท.สผ. จากการที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organisation หรือ IMO) มีมติให้จ ากดัปริมาณซลัเฟอร์ (Sulphur) ในน า้มนัเชือ้เพลิงที่ใช้ในการขนสง่ทางเรือ ในปี 2563 (IMO 2020) ซึ่งคาดวา่
จะส่งผลให้ราคาน า้มนัเตา (Fuel Oil) ปรับตวัลดลงตามไปด้วยนัน้  ปตท.สผ. คาดว่าผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าวจะไม่รุนแรง เนื่องจาก
โครงสร้างราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. ผูกกับราคาน า้มนัเตาเพียงส่วนหนึ่ง และอ้างอิงกบัราคาน า้มนัฯ ค านวณย้อนหลงัเฉลี่ย 6-24 
เดือน ราคาก๊าซธรรมชาติจึงไม่ได้รับผลกระทบจาก IMO2020 โดยทนัที อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้เข้าท าประกนัความเสีย่งเพื่อลดความผนัผวน
ของราคาน า้มนัเตาในสว่นที่จะได้รับผลกระทบบางสว่น นอกจากนีต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นต้นไป บริษัทคาดว่าผลกระทบจาก IMO นีจ้ะลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติของโครงการ G1/61 (แหล่งเอราวณั) และโครงการ G2/61 (แหล่งบงกช) ภายใต้ระบบสญัญาแบ่งปัน
ผลผลติ (PSC) อ้างอิงกบัราคาน า้มนัดิบดไูบแทนราคาน า้มนัเตา 

ในสว่นของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Development) บริษัทมุ่งเน้นและให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยในไตรมาสที่ผา่นมา 
บริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดบัโลกในกลุ่มธุรกิจ
น า้มนัและก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมทัง้
ได้รับคะแนนประเมินสงูสดุ หรือ Industry Leader  ในกลุม่ธุรกิจประเภทเดียวกนั เป็นครัง้ที่ 2  

ส าหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ 358 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตวัลดลงร้อยละ 17 
เมื่อเทียบกบัในไตรมาสก่อนหน้าที่ 433 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากราคาขายผลิตภณัฑ์เฉลี่ยของบริษัทที่ปรับตวัลดลงตามราคาน า้มนัใน
ตลาดโลก และต้นทนุตอ่หนว่ยทีป่รับเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ระดบั 32 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ ซึง่โดยหลกัจากคา่ใช้จ่ายในการส ารวจ
ทีป่รับสงูขึน้จากการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจในประเทศเมียนมา อยา่งไรก็ดี บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในเก้าเดือนแรกของปีจ านวน
รวมทัง้สิน้ 2,407  ล้านดอลลาร์ สรอ. สง่ผลให้สามารถรักษาอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) ในระดบัร้อยละ 
70  ในส่วนของสถานะการเงินของบริษัท ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้รวมทัง้สิน้ 2,093 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าที ่0.18 เทา่ 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ   
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 % % เก้าเดือน เก้าเดือน %
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 เพิ่ม(ลด)

QoQ YoY YTD
รายได้รวม 1,573 1,593 1,398 1 14 4,572 3,960 15 
รายได้จากการขาย 1,469 1,494 1,338 2 12 4,291 3,792 13 
EBITDA 1,087 1,054 992 (3) 6 3,166 2,836 12 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 433 358 315 (17) 14 1,185 851 39 
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.) 0.10 0.09 0.07 (10) 29 0.29 0.20 45 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานปกติ 389 303 292 (22) 4 1,066 932 14 
ก าไร(ขาดทนุ)จากรายการที่ไม่ใชก่ารด าเนินงานปกติ 44 55 23 25 >100 119 (81) >100

(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
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ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปี 2562 

ราคาน ้ามันดบิ 
 ราคาน า้มนัดิบดไูบในไตรมาส 3 ปี 2562 ปรับตวัลงจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 61.3 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล  (ข้อมลู
จาก Platts) จากความกงัวลที่เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recessions) เนื่องจากตวัเลขเศรษฐกิจโดยรวมของโลก 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) จีน และกลุม่ประเทศในยโุรป ยงัคงอ่อนแอ ตวัเลขภาคการผลิตและการค้าระหวา่งประเทศมีการปรับตวัลดลง
อยา่งตอ่เนื่อง โดยในหลายประเทศ อาทิ เยอรมนี สหราชอาณาจกัร สงิคโปร์ เร่ิมมีการประกาศตวัเลขการเติบโตของ GDP ติดลบ จึงสง่ผลกระทบ
ต่ออุปสงค์น า้มนัอาจถกูปรับประมาณการลงอีก หากภาวะเศรษฐกิจยงัไม่ดีขึน้ อย่างไรก็ตามในด้านอุปทาน มีปัจจัยบวกหลายประการ ได้แก่ 
ความไมส่งบในตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะเหตโุจมตีซาอดุิอาระเบียในวนัท่ี 14 กนัยายนที่ผา่นมา ท าให้การหยดุผลติน า้มนัประมาณ 5% ของโลก
ในระยะเวลาหนึง่ สะท้อนถึงความเสีย่งทีอ่ปุทานจะหยดุชะงกัเพิม่ขึน้ นอกจากนีก้ารผลติ Shale Oil ในสหรัฐฯเร่ิมมีสญัญาณวา่จะเติบโตน้อยกวา่
คาด เนื่องจากบริษัทน า้มนัระมดัระวงัการลงทนุมากขึน้จากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงกลุม่ OPEC+ ยงัคงร่วมมือกนัลดปริมาณการผลติน า้มนัอยา่ง
ตอ่เนื่องที่ 1.2 ล้านบาร์เรลตอ่วนั จากปัจจยัข้างต้นท าให้ภาพรวมของอปุทานตงึตวัมากขึน้  

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)  

 สถานการณ์ LNG ในไตรมาส 3 ปี 2562 ราคา Asian Spot LNG เฉลีย่ปรับตวัลดลงจากไตรมาส 2 มาอยูท่ี่ 4.69 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้าน
บีทีย ูซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัลดลง อีกทัง้ ด้านอปุทาน LNG ยงัคงอยู่ในสภาวะล้นตลาดจากโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับการ
อนมุตัิก่อสร้างไปในช่วง 5 ปีผ่านมา ท าให้คาดวา่จะมีก าลงัการผลิตใหม่เพิ่มขึน้เข้าสูต่ลาดโลกประมาณ 45 ล้านตนัจากปีที่แล้ว โดยหลกัมาจาก
โครงการ LNG ในสหรัฐและรัสเซีย นอกจากนี ้ราคายังได้รับแรงกดดันจากการสะสมสินค้าคงคลังที่มีปริมาณสูงของประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ  

 ความต้องการใช้พลงังานภายในประเทศส าหรับ 7 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 2.20 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวัน 
ปรับตวัขึน้ร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ข้อมลูจากส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) โดยปัจจยัหลกั
มาจากการลงทนุในสิง่ก่อสร้างจากภาครัฐที่ปรับตวัสงูขึน้ ขณะที่ภาคการผลติปรับตวัลดลง โดยการใช้พลงังานจากน า้มนัส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ 
และลกิไนต์เพิ่มขึน้ ขณะที่การใช้พลงังานจากถ่านหิน พลงัน า้ และไฟฟา้น าเข้าปรับตวัลดลง 

อัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทเม่ือเทยีบกับดอลลาร์ สรอ.  

 ในไตรมาส 3 ปี 2562 คา่เงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลาร์ สรอ. มีความผนัผวนน้อยลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยในช่วงต้นไตรมาส 
ได้อ่อนค่าลงหลงัจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศลดดอกเบีย้นโยบายลงร้อยละ 0.25 ก่อนจะปรับตวัแข็งคา่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และ
ปิดที่ 30.59 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยแข็งค่าขึน้ ประมาณร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัระดบั 30.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิน้ไตรมาส 2 โดย
ปัจจัยสนบัสนุนให้เงินบาทแข็งค่าขึน้มาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั การอ่อนค่าลงของเงินสกุลดอลลาร์เทียบกบัสกุลเงินหลกัเนื่องจากความ
กังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยงัคงยืดเยือ้ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทนุ จากการปรับลดการถือครอง
สินทรัพย์เสี่ยงมาลงทนุในแหลง่สินทรัพย์ที่ปลอดภยั ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยตลาดเห็นความโดดเดน่ของการเกินดลุบญัชีเดินสะพดัอยา่ง
ตอ่เนื่อง และระดบัเงินส ารองตา่งประเทศของไทยที่ยงัอยูใ่นระดบัสงูเทียบกบัประเทศอื่น ๆ ในภมูิภาค 

 ส าหรับผลประกอบการของ ปตท.สผ. การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะสง่ผลกระทบสว่นใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้ที่เกิดจากความ
แตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกบัสกุลเงินที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานบญัชี อย่างไรก็ดี ในเดือนเมษายน  2562 มีการแก้ไข
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ท าให้บริษัทสามารถค านวณและยื่นภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเมื่อได้รับการอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากร ซึง่จะท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในสว่นนีล้ดลง โดยตัง้แตไ่ตรมาส 2 ที่ผา่นมา ปตท.สผ. ได้เปลีย่นสกลุ
เงินในการค านวณภาษี ตามที่ได้รับการอนมุตัิภายใต้พระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้ว ส าหรับบริษัทอื่นในกลุม่ยงัคงค านวณภาษีเงินได้
ด้วยสกลุเงินบาท จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากกรมสรรพากร จึงจะยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วแตใ่นสดัสว่นท่ีลดลง 
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 ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการขายและราคาเฉล่ีย 
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบต่อวนั 

 

 

ไตรมาส 3 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2 ปี 2562 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 352,862 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั เพิ่มขึน้จากไตรมาส 
2 ปี 2562 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 334,627 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั โดยหลกัจากโครงการมาเลเซียจากการเข้าซือ้ธุ รกิจ Murphy Oil 
Corporation (Murphy) ส าหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนีล้ดลงเป็น 46.03 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ (ส าหรับไตรมาส 2 ปี 
2562: 48.26 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ) 

ไตรมาส 3 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลีย่ของไตรมาส 3 ปี 2562 กบัไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีปริมาณการขายเฉลีย่ 304,940 บาร์เรลเทียบเทา่
น า้มนัดิบตอ่วนั พบวา่ปริมาณการขายเฉลีย่เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากโครงการมาเลเซียจากการเข้าซือ้ธุรกิจ Murphy Oil Corporation (Murphy) และ
โครงการบงกช ส าหรับราคาขายเฉลี่ยลดลงเป็น 46.03 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ (ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561: 47.67 ดอลลาร์ 
สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ)  

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2562 เปรียบเทยีบกับ ปี 2561 

 ส าหรับปริมาณการขายเฉลี่ยของงวดเก้าเดือนสิน้สุดเดือนกันยายน ปี 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2561 พบว่า
ปริมาณการขายเฉลีย่เพิ่มขึน้เป็น 335,696 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั (ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561: 300,338 บาร์เรล
เทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั) โดยหลกัจากโครงการบงกชซึ่งปริมาณขายเพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่มและโครงการมาเลเซียจากการ
เข้าซือ้ธุรกิจ Murphy Oil Corporation (Murphy) ส าหรับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 46.83 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ส าหรับ
งวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561: 46.25 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ) 
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ผลการด าเนินงานรวม 

ไตรมาส 3 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2 ปี 2562 

 ในไตรมาส 3 ปี 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีก าไรสทุธิ 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 75 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 17 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 433 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ 303 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
ก าไรจากรายการท่ีไมใ่ช่การด าเนินงานปกติ 55 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 303 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 86 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีก าไร 389 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัมาจากราคาขายเฉลี่ยลดลง แม้ว่าปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้
คา่ใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ ซึง่โดยหลกัจากคา่ใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลยีมเพิ่มขึน้ เนื่องจากการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจเพิ่มขึน้ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายการ
ด าเนินงาน และคา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้ และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้  

หากพิจารณาเฉพาะก าไรจากรายการที่ไมใ่ช่การด าเนินงานปกติ ในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 55 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 11 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีก าไร 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ก าไรจากอนพุนัธ์ทางการเงิน ใน
ไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 22 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีไตรมาส 2 ปี 2562 รับรู้ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 8 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกั
จากสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 13 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. เนื่องจากคา่เงินบาทในไตรมาส 3 ปี 2562 แข็งคา่ขึน้เพียง 0.15 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีในไตรมาส 2 ปี 2562 แข็งคา่ขึน้ 1.07 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. แม้ว่ามีการกลบัรายการ (reverse) ผลประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกับ Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้ในงวดบญัชีก่อน 
เฉพาะสว่นของบริษัทปตท.สผ. จ านวน 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 2 ปี 2562 ตามประกาศพระราชบญัญตัิภาษีเงินได้ปิโตรเลยีม(ฉบบัท่ี 9) 
ปี 2562 ในเดือนเมษายน ปี 2562 

ไตรมาส 3 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีก าไรสุทธิ 315 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีก าไรเพิ่มขึน้ 43 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 14  

ก าไรจากการด าเนินงานปกติในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 303 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 11 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีก าไร 292 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 156 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลีย่เพิม่ขึน้ 
อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ 40 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจจ านวน 3 หลมุ คา่ใช้จ่ายภาษี
เงินได้เพิ่มขึน้ 29 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 25 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจาก
คา่ใช้จ่ายเก่ียวเนื่องกบัพนกังานเพิ่มขึน้ 

หากพิจารณาเฉพาะก าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 55 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 32 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีก าไร 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ก าไรจากอนพุนัธ์ทางการเงิน ใน
ไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 22 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีไตรมาส 3 ปี 2561 รับรู้ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 7 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกั
จากการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั รวมทัง้ในไตรมาส 3 ปี 2562 ไมม่ีการรับรู้ขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ (แหลง่มอนทารา) 37 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. และมีการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2561 รับรู้ขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลีย่น 6 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ี คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นเพิ่มขึน้ 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจาก
คา่เงินบาทในไตรมาส 3 ปี 2562 แข็งคา่ขึน้น้อยกวา่ในไตรมาส 3 ปี 2561 (ไตรมาส 3 ปี 2562: แข็งคา่ขึน้ 0.15 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ.; ไตรมาส 3 
ปี 2561: แข็งคา่ขึน้ 0.76 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ.)  
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งวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2562 เปรียบเทยีบกับ ปี 2561 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดเดือนกันยายน ปี 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ 1,185 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 334 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 851 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. โดยแบง่เป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ 1,066 ล้านดอลลาร์ สรอ. และก าไรจากรายการที่ไมใ่ช่การด าเนินงานปกติ 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 จ านวน 1,066 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 134 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่มีก าไร 932 ล้านดอลลาร์ สรอ. สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการ
ขายเพิ่มขึน้ 499 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และค่าภาคหลวง
เพิ่มขึน้ 190 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ ค่าเสื่อมราคา ค่าสญูสิน้ และค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ 84 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดย
หลกัจากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่มของโครงการบงกช ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 66 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึน้ และการรับรู้ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ที่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤษภาคม ปี 2562 นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ 
63 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจ  

หากพิจารณาเฉพาะก าไรจากรายการท่ีไมใ่ช่การด าเนินงานปกต ิ ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 จ านวน 119 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 200 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่มีขาดทนุ 81 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่เงินบาทในงวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 แข็งคา่ขึน้ 1.86 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. มากกวา่งวดเก้า
เดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่แขง็คา่ขึน้ 0.27 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. สง่ผลให้มีการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นในงวดเก้าเดือนสิน้สดุ
เดือนกนัยายน ปี 2562 จ านวน 79 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีงวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 รับรู้ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 11 
ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นลดลง 142 ล้านดอลลาร์ สรอ. สทุธิกบัการกลบัรายการ 
(reverse) ผลประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกบั Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้ในงวดบญัชีก่อน เฉพาะสว่นของบริษัทปตท.สผ. จ านวน 60 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบญัญตัิภาษีเงินได้ปิโตรเลยีม(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน ปี 2562 นอกจากนี ้ ในงวดเก้าเดือน
สิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 ไมม่ีการรับรู้ขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ (แหลง่มอนทารา) ซึง่มีการรับรู้รายการดงักลา่วในงวดเก้าเดือนสิน้สดุ
เดือนกนัยายน ปี 2561 จ านวน 37 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
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กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 ปี 2562 

 

 
หน้า l 6 บทสรุปผู้บริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธ์การบริหาร แนวโน้มธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ไตรมาส 3 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 2 ปี 2562 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 มีก าไรสทุธิ 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 75 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 
2 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 433 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเปลี่ยนแปลงลดลงของสว่นงานส านกังานใหญ่และอื่น ๆ  48 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
และสว่นงานส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในเขตภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทนุสทุธิ 6 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลงลดลง 48 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 42 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิม่ขึน้ เนื่องจาก
คา่เงินบาทในไตรมาส 3 ปี 2562 แข็งคา่ขึน้ 0.15 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. น้อยกวา่ในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่แข็งคา่ขึน้ 1.07 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. 

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• เขตภมิูศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 เขตภมูศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น มีก าไรสทุธิ 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 83 เมื่อเปรียบเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ทีม่ีก าไรสทุธิ 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยในการส ารวจปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้
จากการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจ 

ไตรมาส 3 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2561 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 มีก าไรสทุธิ 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 43 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตร
มาส 3 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 315 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและในเขต
ภมูิศาสตร์ออสเตรเลยี 53 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในประเทศไทย 32 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีมีการเปลีย่นแปลงลดลงของสว่นงานส านกังาน
ใหญ่และอื่น ๆ 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• เขตภมิูศาสตร์ออสเตรเลีย 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 เขตภมูิศาสตร์ออสเตรเลยี มีขาดทนุสทุธิ 7 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 53 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 88 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีขาดทนุสทุธิ 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากการรับรู้ขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ (แหลง่มอนทารา) 
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• ประเทศไทย 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 ประเทศไทย มีก าไรสทุธิ 298 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 32 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาส 3 ปี 2561 ทีม่ีก าไรสทุธิ 266 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายที่เพิม่ขึน้โดยหลกัจากปริมาณการขายเฉลีย่ที่
เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ เนื่องจากคา่เงินบาทในไตรมาส 3 ปี 2562 แขง็คา่ขึน้ 0.15 บาท
ตอ่ดอลลาร์ สรอ. น้อยกวา่ในไตรมาส 3 ปี 2561 ที่แขง็คา่ขึน้ 0.76 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. 

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทนุสทุธิ 6 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลง 34 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 28 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัมาการรับรู้ขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นในไตรมาส 3 ปี 2562 ในขณะท่ีไตรมาส 3 ปี 2561 รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้  

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2562 เปรียบเทยีบกับ ปี 2561 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 มีก าไรสทุธิ 1,185 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 334 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 39 
เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการด าเนนิงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่มกี าไรสทุธิ 851 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของสว่นงานส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในประเทศไทย 122 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในเขตภมูิศาสตร์ออสเตรเลยี 49 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. และสว่นงานส านกังานใหญ่และอื่น ๆ 107 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• ประเทศไทย 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 ประเทศไทยมกี าไรสทุธิ 892 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 122 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 770 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้จาก
การขายที่เพิ่มขึน้จากปริมาณการขายเฉลีย่และราคาขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีคา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ สว่นใหญ่
จากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่มในโครงการบงกช รวมทัง้คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้และคา่ภาคหลวงเพิ่มขึน้ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ 

• เขตภมิูศาสตร์ออสเตรเลีย 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 เขตภมูิศาสตร์ออสเตรเลยี มีขาดทนุสทุธิ 13 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 49 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 79 เมือ่เปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่มขีาดทนุสทุธิ 62 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไมม่ี
การรับรู้ขาดทนุจากขายสนิทรัพย์ (แหลง่มอนทารา) ในงวดเก้าเดอืนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีก าไรสทุธิ 9 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 

107 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่มีขาดทนุสทุธิ 98 ล้านดอลลาร์ 

สรอ. สาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทในงวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกันยายน ปี 2562 แข็งค่าขึน้ 1.86 บาทต่อ

ดอลลาร์ สรอ. มากกวา่งวดเก้าเดือนสิน้สดุเดือนกนัยายน ปี 2561 ที่แข็งคา่ขึน้ 0.27 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้

โดยหลกัจากคา่ธรรมเนียมวิชาชีพและคา่ที่ปรึกษาเพิ่มขึน้ และการรับรู้คา่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลกิจ้าง ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างานติดตอ่กันครบ 

20 ปีขึน้ไป ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม ่ที่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 5 พฤษภาคม 2562 
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ฐานะการเงนิ 
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 19,837 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 353 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก
สนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 19,484 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก 

(1) สนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีบ้ริษัทใหญ่ เงินลงทนุระยะสัน้ และเงินลงทนุ
เพื่อค้า มีจ านวนลดลง 2,073 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,437 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. เงินลงทนุระยะสัน้ลดลง 471 ล้านดอลลาร์ สรอ. และลกูหนีอ้ื่นลดลง 354 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

(2) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนภายใต้บญัชีที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 2,426 
ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากสนิทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้บญัชีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ รวมถึงสนิทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและ
ประเมินคา่เพิ่มขึน้ 1,270 ล้านดอลลาร์ สรอ. และคา่ความนิยมเพิ่มขึน้ 493 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการเข้าซือ้ธุรกิจ Murphy Oil 
Corporation (Murphy) รวมถึงสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 457 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 7,877 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้จ านวน 398 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก
หนีส้นิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 7,479 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก 

(1) หนีส้นิหมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ค้างจา่ย คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้ และหนีส้นิหมนุเวียน
อื่น โดยมีจ านวนลดลง 865 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากสิง่ตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจลดลง 466 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.  และสว่นของหนีส้นิทางการเงินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีลดลง 389 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการไถ่
ถอนหุ้นกู้   

(2) หนีส้ินไม่หมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนอปุกรณ์การผลิต หุ้นกู้  และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี โดยมีจ านวนเพิ่มขึน้ 1,263 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากการออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 511 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้
ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนอุปกรณ์การผลิตเพิ่มขึน้ 344 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการเข้าซือ้ธุรกิจ Murphy Oil 
Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซียและจากการปรับหนีส้ินให้เพิ่มขึน้เพื่อสะท้อนมลูค่าปัจจุบนัโดยการรับรู้ต้นทนุทาง
การเงิน (Accretion expense) นอกจากนีห้นีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 227 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

โครงสร้างเงนิทุนบริษัท 

โครงสร้างเงินทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ประกอบด้วยสว่นทนุ 11,961 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีส้นิรวม 7,877 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ซึง่เป็นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ 2,179 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทนุเงินกู้ถวัเฉลีย่ร้อยละ 5.04 และมีอายเุงินกู้ถวัเฉลีย่ 8.36 ปี ทัง้นีห้นีส้นิท่ีมีดอกเบีย้
ของบริษัททัง้หมดอยูใ่นรูปของสกลุเงินดอลลาร์ สรอ. และเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ท่ีร้อยละ 100 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิรวมทัง้สิน้ 13,200 ล้านบาท โดยแบง่เป็น
การไถ่ถอนจ านวน 5,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม และการไถ่ถอนจ านวน 8,200 ล้านบาทในเดือนมิถนุายน และบริษัท ปตท.สผ. ศนูย์บริหาร
เงิน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็นศูนย์บริหารเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ด าเนินการออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้ค า้
ประกัน จ านวน 15,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี มีอตัราดอกเบีย้คงที่ต่อปีร้อยละ 2.26 โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค า้ประกันหุ้นกู้ทัง้จ านวน นอกจากนี ้
บริษัทได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุรวมทัง้สิน้ 500 ล้านดอลลาร์ สรอ.ในเดือนมิถนุายน รวมทัง้จ่ายเงินปันผลส าหรับ
งวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 จ านวน 409 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนเมษายน 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จ านวน 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนสงิหาคม
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กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ปี 2562   ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ซึ่งเป็นเงินฝาก
ประจ าธนาคารท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 2,093 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 1,908 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  ซึง่มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 4,001 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

แหล่งที่มาของเงนิทุนจ านวน 3,194 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัเป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลสทุธิจากเงิน
สดรับจากรายได้จากการขายสทุธิกบัเงินสดจา่ยส าหรับคา่ใช้จา่ยและภาษีเงินได้ และเงนิสดรับในกิจกรรมจัดหาเงนิ จากการออกหุ้นกู้ประเภท
ไมด้่อยสทิธิและมีผู้ค า้ประกนั 

แหล่งที่ใช้ไปของเงนิทุนจ านวน 5,102 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัเป็นเงนิสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในการเข้าซือ้ธุรกิจและลงทนุ
ในกิจการร่วมค้า นอกจากนีย้งัมีการลงทนุเพิ่มในสนิทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม สว่นใหญ่จากโครงการเอส1 และโครงการซอติก้า ส าหรับ
เงินสดจ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุและการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ประเภทไม่มี
หลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิสกลุเงินบาท รวมทัง้จ่ายเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 และส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 

หมายเหต:ุ  

อตัราสว่น EBITDA ต่อรายได้จากการขาย = อตัราสว่นก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา ตอ่รายได้จากการขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ 
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  
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ความคืบหน้าโครงการที่ส าคัญ 

 ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 ปตท.สผ. มีโครงการและการด าเนินกิจกรรมทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมจ านวนกวา่ 40 โครงการใน 
12 ประเทศ โดยมีความคืบหน้าโครงการท่ีส าคญั ดงันี ้
โครงการในประเทศไทย   

ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศไทย โดยสว่นใหญ่เป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ทัง้ในอา่วไทยและบนบก 
ในไตรมาสนีโ้ครงการในประเทศมีปริมาณการขายเฉลีย่รวมอยูท่ี่ประมาณ  267,000 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของ
ปริมาณการขายทัง้หมด โดยกิจกรรมที่ส าคญัของโครงการผลิตหลกั ได้แก่ โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 โครงการอาทิตย์ สามารถ
รักษาระดบัการผลติได้ตามแผน โครงการเอส 1 ได้ท าการเจาะหลมุผลติอยา่งตอ่เนื่องโดยมีแผนรักษาระดบัการผลติที่ประมาณ 30,000 บาร์เรล
ต่อวนัใน 3 ปีข้างหน้า โดยในไตรมาสนีป้ริมาณการขายน า้มนัดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาร์เรลต่อวนั ในส่วนของแปลง G1/61 (แหล่ง
เอราวณั) และแปลง G2/61 (แหลง่บงกช)  ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยนผ่านสิทธิผู้ด าเนินการ (Transition of Operations) ได้มีลงนามใน
สญัญาเข้าพืน้ที่เบือ้งต้นกบัผู้ รับสมัปทานปัจจุบนั และเร่ิมเข้าส ารวจพืน้ที่ (Site Survey) เพื่อเตรียมการติดตัง้แท่นผลิต เพื่อให้มัน่ใจว่าการผลติ
จากแหลง่ดงักลา่วจะสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง  

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โครงการในภูมิภาคของ ปตท.สผ. ตัง้อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) มาเลเซีย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
(เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในไตรมาสนี ้บริษัทได้เสร็จสิน้การเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย ท า
ให้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมของโครงการในภมูิภาคเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 82,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของ
ปริมาณการขายทัง้หมด   
โครงการในเมียนมา 

 โครงการที่ด าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ในเมียนมา อาทิ โครงการซอติก้า ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเล อ่าวเมาะตะมะของ
เมียนมา อยูร่ะหวา่งการด าเนินการเจาะหลมุส ารวจหลมุแรกในพืน้ที่ด้านตะวนัตกของแปลง เพื่อความตอ่เนื่องในการรักษาระดบัการผลติในอนาคต 
นอกจากนีโ้ครงการอยูร่ะหวา่งการรอการอนมุตัิแผนพฒันาโครงการ เฟส 1D (Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียนมา ในไตรมาสนี ้โครงการ
ซอติก้ามีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยตามเป้าหมายที่ 290 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั (ประมาณ 46,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั) 
ส าหรับ โครงการที่อยู่ ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงการเมียนมา เอ็ม 3 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างรอการอนุมตัิ
แผนพฒันาโครงการจากรัฐบาลเมียนมา โครงการเมียนมา MD-7 อยู่ระหว่างเตรียมการเจาะหลมุส ารวจ จ านวน 1 หลมุในไตรมาส 1 ปี 2563 
โครงการเมียนมา เอ็ม 11 ได้เสร็จสิน้การเจาะหลมุส ารวจจ านวน 1 หลมุ โดยจากการวิเคราะห์ผลเจาะหลมุ ไม่พบแหลง่ปิโตรเลียมที่มีศกัยภาพ
เพียงพอตอ่การพฒันา จึงได้มีการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจในใตรมาสนี ้โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 จากการวิเคราะห์ผลเจาะหลมุที่เสร็จสิน้ใน
ไตรมาสที่ 2 ไมพ่บแหลง่ปิโตรเลยีมที่มีศกัยภาพเพียงพอตอ่การพฒันา จึงได้มีการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจจ านวน 2 หลมุในไตรมาสนีด้้วยเช่นกนั  
โครงการในมาเลเซีย 

โครงการที่ด าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ในมาเลเซีย ได้แก่ โครงการ แปลงเค ตัง้อยู่ในทะเลน า้ลกึ นอกชายฝ่ังรัฐ Sabah 
ประกอบไปด้วย แหลง่ Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-Kakap (GK) ในไตรมาสนีโ้ครงการได้เร่ิมท า Subsea Gas Lift เฟส 1 ใน
แหลง่  Kikeh ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเพิ่มปริมาณการผลิตจากแหลง่กกัเก็บ (Improved Oil Recovery : IOR)  เพื่อรักษา
ระดบัการผลิตและเพิ่มปริมาณส ารอง โดยโครงการมีปริมาณการผลิตน า้มนัดิบเฉลี่ยประมาณ 24,000 บาร์เรลต่อวนั โครงการซาราวักเอสเค 309 
และ เอสเค 311 เป็นแหลง่ผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ตัง้อยู่ในทะเลน า้ตืน้ นอกชายฝ่ังซาราวกั โครงการได้เร่ิมการผลิตก๊าซธรรมชาติจาก 2 หลมุ 
(Infill gas development wells) ที่ได้เร่ิมเจาะในช่วงคร่ึงปีแรก โดยในไตรมาสนี ้โครงการมีปริมาณการผลิตน า้มนัดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 
23,800 บาร์เรลตอ่วนั มีปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติประมาณ  240 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั (ประมาณ 43,200 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั) 

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง 
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โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ได้แก่ โครงการ แปลงเอช ซึง่ตัง้อยูใ่นทะเลน า้ลกึ นอกชายฝ่ังรัฐ Sabah 
มีก าลงัการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ 270 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั และคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ปัจจุบนั
โครงสร้างอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง Subsea Infrastructure ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2563 ส าหรับ Petronas Floating LNG ที่จะ
รับก๊าซจากโครงการแปลง H ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่จะพร้อมเคลือ่นย้ายเพื่อติดตัง้ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2563 โครงการที่อยู่
ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี ได้เสร็จสิน้การเจาะหลมุส ารวจจ านวน 1 หลมุ โดยมีการ
ค้นพบชัน้หินกกัเก็บก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่มีความหนาถึง 252 เมตร ซึ่งเป็นการบ่งชีถ้ึงปริมาณทรัพยากรปิโตรเลียมขนาดใหญ่หลาย
ล้านล้านลกูบาศก์ฟุต (multi-TCF) โครงการได้วางแผนการเจาะหลมุประเมินผลเพื่อประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพิ่มเติม (Upside) ในปี 2563 
ควบคู่กับการศึกษาแผนพัฒนาโครงการ โครงการซาราวัก เอสเค 314A อยู่ระหว่างการขอต่อระยะเวลาการส ารวจเพื่อประเมินศกัยภาพ
เพิ่มเติม โครงการซาราวัก เอสเค 417, โครงการซาราวัก เอสเค 438, โครงการซาราวัก เอสเค 405B, โครงการ พีเอ็ม 407 และ
โครงการ พีเอ็ม 415 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพื่อด าเนินการเจาะหลมุส ารวจและหลมุ
ประเมินผลในปี 2563-2564  
โครงการในเวียดนาม 

โครงการที่ด าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ส าหรับโครงการในเวียดนาม ได้แก่ โครงการเวียดนาม 16-1 ตัง้อยู่นอก
ชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการเจาะหลมุผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดบัการผลิ ต
ตามเป้าหมาย ในไตรมาสนีโ้ครงการมีปริมาณการขายน า้มนัดิบเฉลี่ยประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวนัและปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 8 
ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั (ประมาณ 1,800 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั) ส าหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) 
ได้แก่ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 ตัง้อยูน่อกชายฝ่ังทะเลของเวียดนาม ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการ
เจรจาสญัญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตดัสนิใจลงทนุขัน้สดุท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ตอ่ไป ทัง้นีค้าดวา่จะเร่ิมผลติปิโตรเลยีม
เชิงพาณิชย์ได้ในปลายปี 2566 ด้วยก าลงัการผลติที่จะคอ่ย ๆ เพิ่มไปสูร่ะดบั 490 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 

โครงการในตะวันออกกลาง 

  ปตท.สผ. มีโครงการร่วมทนุที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ในภมูิภาคนี ้ได้แก่ โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 และ 
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ซึง่ตัง้อยูน่อกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยได้มีการ
ลงนามในสญัญาสมัปทานในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่งการศกึษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพื่อ
วางแผนส ารวจตอ่ไป  

โครงการในทวีปอเมริกา   

ปตท.สผ. มีโครงการที่อยู่ ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ในภูมิภาคนี ้ได้แก่ ประเทศแคนาดา (แคนาดา) สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) และสหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก)  

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตัง้อยู่ในแคว้นอลัเบอร์ต้าของแคนาดา ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริหาร
จดัการโครงการท่ีเหมาะสม  

โครงการร่วมทนุในบราซิล ได้แก่ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตัง้อยูบ่ริเวณแอง่ Barreirinhas นอกชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของบราซิล และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝ่ังทางตะวนัออกของบราซิล ปัจจุบนัทัง้สอง
โครงการอยูร่ะหวา่งการศกึษาด้านธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพของปิโตรเลยีม 

โครงการร่วมทนุในเม็กซิโก ได้แก่  โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตัง้อยูบ่ริเวณแอง่ Mexican Ridges ทางตะวนัตกของอา่วเมก็ซโิก 
และโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Campeche ทางใต้ของอ่าว ทัง้สองโครงการได้รับการอนุมตัิแผนการส ารวจจาก
หน่วยงาน Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) แล้วปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยา และประเมินศักยภาพ
ปิโตรเลยีมเพื่อด าเนินการตามแผนส ารวจตอ่ไป 

โครงการในทวีปออสเตรเลีย    

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูิภาคนี ้คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตัง้อยูใ่นเครือรัฐออสเตรเลยี ประกอบด้วย 8 แปลงสมัปทาน 

ส าหรับแหล่งมอนทารา บริษัทได้มีการขายสดัสว่นการลงทนุทัง้หมดในแหลง่มอนทาราแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2561 และได้
เสร็จสิน้การสง่ตอ่การด าเนินการ (Operatorship Transfer)ให้กบัผู้ซือ้ โดยได้รับการอนมุตัิ จากองค์กรบริหารความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมด้าน
ปิโตรเลยีมทางทะเล ของประเทศออสเตรเลยีเรียบร้อยแล้ว 
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ส าหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาส ารวจ (Exploration Phase) อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่
เหมาะสม พร้อมทัง้เตรียมการหาผู้ ร่วมทนุเพื่อบริหารความเสี่ยงของโครงการ และส าหรับแปลงส ารวจ AC/P54 ในแหล่ง Orchid  มีการเจาะ
หลมุส ารวจจ านวน 1 หลมุเสร็จสิน้ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ผลจากการเจาะส ารวจค้นพบชัน้หินกกัเก็บก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ความหนา 
34 เมตร ทัง้นีโ้ครงการมีแผนพฒันาร่วมกบัแหลง่ Cash Maple ตอ่ไป 

โครงการในแอฟริกา    

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูิภาค ทีต่ัง้อยูใ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย) และสาธารณรัฐโมซมับิก (โมซมับิก) ได้แก่  

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

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ  เป็นโครงการที่อยู่ ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ตัง้อยู่บนบกทางทิศ
ตะวนัออกของแอลจีเรีย โครงการได้บรรลขุ้อตกลงเพื่อเร่ิมพฒันาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพฒันาที่ได้รับอนมุตัิจากรัฐบาล โดยได้เร่ิมด าเนินการ
พฒันาแล้วในดือนมีนาคมเป็นต้นมา และคาดวา่จะเร่ิมผลติในปี 2564 ด้วยก าลงัการผลติประมาณ 10,000-13,000บาร์เรลตอ่วนั พร้อมทัง้มีแผน
ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลติในปี 2568 เป็น 50,000-60,000 บาร์เรลตอ่วนั 

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังของโมซัมบิก ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 
(Development Phase) ความคืบหน้าที่ส าคญัของโครงการฯ หลงัจากการตดัสินใจลงทนุขัน้สดุท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ในไตร
มาสนี ้ได้แก่ การเร่ิมงานติดตัง้อปุกรณ์นอกชายฝ่ังทะเล (EPCI Offshore Installation) และงานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก (EPC 
Onshore Construction Contract)  รวมถึง มีการเปิด Resettlement Village อย่างเป็นทางการ โดยได้มีการเคลื่อนย้ายชุมชนในเฟส 1 ออกจาก
พืน้ที่ก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการซือ้ขายกิจการระหวา่ง Anadarko Petroleum Corporation, Occidental Petroleum Corporation ได้แล้ว
เสร็จเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงการซือ้ขายกิจการระหวา่ง Occidental และ TOTAL S.A. ส าหรับการลงทนุในทวีปแอฟริกา และโครงการโมซมับิก แอเรีย 
วนั โดยปัจจบุนั TOTAL S.A. เป็นผู้ด าเนินการโครงการฯ (Operator) สว่นการจดัหาเงินกู้ ในรูปแบบ Project Finance ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการสรุป
สญัญาเงินกู้และอนมุตัิเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม โครงการฯ คาดวา่จะยงัสามารถผลติปิโตรเลยีมเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในปี 2567 
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กลยุทธ์การบริหารจัดการ  

การบริหารการลงทุน 

ตัง้แต่ต้นปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ EXPAND ทัง้ในด้านการส ารวจ และ การเข้าซือ้
กิจการ โดยเฉพาะการเ ข้าซื อ้บ ริ ษัทในเค รือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย  และการเ ข้าซื อ้สัดส่วนการถือหุ้ นทั ง้หมดในบริษัท                                           
Partex Holding B.V. (Partex) ดงันัน้ ในช่วงตอ่ไป ปตท.สผ.จะปรับเน้นแผนงานกลยทุธ์ EXECUTE ให้มากขึน้เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนในช่วงเปลีย่นสทิธิการด าเนินงานโครงการที่ได้มา โดยไตรมาสนีม้ีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) EXPAND กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในพืน้ที่ยุทธศาสตร์ที่มีความช านาญและมองหาโอกาสทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพื่อสร้างความยั่งยนืในระยะยาว   

• กลยุทธ์ Coming-home: ปตท.สผ.ได้ขยายการลงทนุในประเทศไทยด้วยการเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 39 ในบริษัท อพิโก แอล
แอลซี  (APICO LLC)  เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง ก๊าซฯสินภูฮ่อม  และรองรับการผลิตไฟฟ้าในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่บริษัทมี
ความเช่ียวชาญ เช่น gas value chain โดยขยายการลงทุนในพืน้ที่ที่มีตลาดรองรับในประเทศเมียนมาในรูปแบบของ 
Gas-to-Power 

• กลยุทธ์ Strategic Alliance: บริษัทยงัคงมองหาโอกาสการลงทนุในพืน้ที่อื่น ๆ ที่มีศกัยภาพร่วมกบัผู้ ร่วมทุนที่มีความ
เช่ียวชาญ โดยเน้นภมูิภาคตะวนัออกกลาง 

• กลยุทธ์สร้างความยั่งยืน: ลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่มุง่เน้นการพฒันาเทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจยัพฒันาของ
องค์กรที่สง่เสริมธุรกิจปัจจบุนั รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัด้านพลงังาน  

(2) EXECUTE กลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน  

• ด าเนินแผนการเปลี่ยนผ่านสิทธิการด าเนินการโครงการบงกช เอราวัณ โครงการใหม่จากการเข้าซือ้กิจการ 
(บริษัท Murphy Malaysia และบริษัท Partex) ในปีนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการท างานและประสานงาน
กบัผู้ ถือผลประโยชน์ร่วมทกุรายเพื่อให้มัน่ใจวา่การผลติจากแหลง่ตา่ง ๆ จะสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน 

• เร่งกิจกรรมในโครงการส ารวจปัจจุบันในประเทศเมียนมาและมาเลเซีย  จากความส าเร็จในการค้นพบแหลง่ก๊าซ
ธรรมชาติขนาดใหญ่ในพืน้ที่โครงการ Sarawak SK410B บริษัทมุ่งเน้นในการประเมินศกัยภาพเพิ่มเติมและเร่งรัดการ
พฒันาแหลง่ปิโตรเลยีมดงักลา่วเพื่อท่ีจะเพิ่มปริมาณส ารองปิโตรเลยีมของบริษัทในอนาคต 

• สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจุบัน ปตท.สผ.ก าลงัด าเนินการปรับใช้เทคโนโลยีชัน้สูงในการปฏิบัติการของ
โครงการ S1 เช่นการทดสอบเทคโนโลยี Enhanced Oil Recovery (EOR) การท า Hydraulic Fracturing อย่างต่อเนื่อง 
และการท า Electromagnetic Survey เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ water flood นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ปรับใช้เทคนิค 
Advanced Seismic Imaging ผา่นทาง Dedicated Processing Center (DPC) ของบริษัทอีกด้วย 

• บริษัทยังคงบริหารต้นทุนการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ บริษัทได้จดัตัง้ Digital Center of 
Excellence (DCOE) โดยมี จุดประสง ค์ ในการป รับใ ช้ เทคโนโลยี ดิ จิทัล  เ ช่ น  Artificial Intelligence (AI) และ                            
Machine Learning (ML) ในการลดต้นทนุและเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน  

• ผลักดันการพัฒนาของโครงการหลักในต่างประเทศ บริษัทมุ่งเน้นในการติดตามและสนับสนนุการพฒันาโครงการ
หลกั เช่น โครงการ Mozambique Area 1 Project และ โครงการ Hassi Bir Rekaiz  

การบริหารจัดการเงนิทุน 

ปตท.สผ. ให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างวินยัทางการเงินและรักษาโครงสร้างทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาส 3 บริษัทมีเงินสดในมือหลงัจากช าระมลูคา่การเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซียแล้ว ประมาณ 2.1 
พนัล้านดอลลาร์ สรอ. และยงัคงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ 0.18 เทา่ ซึง่อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัทที่ 0.50 เทา่ และมีสภาพ
คลอ่งเพียงพอส าหรับรองรับแผนการลงทนุเพื่อรักษาระดบัการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงรองรับค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งพฒันาโครงการต่าง ๆ  การ
เจาะส 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 6 ในกลุม่ธุรกิจน า้มนัและก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ต้นและธุรกิจครบวงจร             
(Oil and Gas Upstream and Integrated Industry) และยงัได้รับคะแนนประเมินสงูสดุ หรือ Industry Leader ของกลุม่บริษัทจดทะเบียนทัว่โลก
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นครัง้ที่ 2 จากที่เคยได้รับเมื่อปี 2559 นอกจากนัน้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก 
“FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อีกด้วย ซึ่งสะท้อนผ่านการด าเนินงานครอบคลุมทัง้ด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม                             
โดยกิจกรรมส าคญัในไตรมาสนี ้ได้แก่  

 ด้านธุรกิจ ปตท.สผ. ส่งเสริมการวิจยั พฒันา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวตักรรม เพื่อสนบัสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  ซึ่งบริษัทได้ก าหนดกลุ่มโครงการที่มีความส าคัญและจะต้องเ ร่งด า เนินการทัง้หมด 5 กลุ่ม  ได้แก่                                  
Advanced Exploration, Enhanced Oil Recovery (EOR), Unlock High CO2 Reserve, Condensate Treatment และ  Decommissioning 
ทัง้นี ้ไตรมาส 3 ของปี 2562 มีความคืบหน้าของโครงการในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

• เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่  

– โครงการพัฒนาการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของน า้และน า้มัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต                 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการน าเทคโนโลยีไปทดสอบใช้งานจริงในแหลง่น า้มนัสริิกิติ ์

– โครงการพัฒนาวัสดุดูดซับที่ใช้ในการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ
กระบวนการต้นแบบ  

– โครงการพฒันาตวักรองส าหรับแยกสิ่งปนเปือ้นออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการทดสอบในห้องปฏิบตัิการ  
และเตรียมการในการสร้างศนูย์ทดสอบการแยกสิง่ปนเปือ้น 

• เทคโนโลยทีี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

– โครงการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ชัน้บรรยากาศโดยการเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ปัจจุบันอยู่
ระหวา่งการพฒันากระบวนการต้นแบบ 

– โครงการพฒันาเทคโนโลยีตรวจสภาพท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลส าหรับกระบวนการรือ้ถอนตามมาตรฐานสากลที่ไม่ส่งผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อม ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาอปุกรณ์เพื่อน าไปทดสอบใช้งานจริง 

• โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ปตท.สผ.(PTIC) ในพืน้ท่ีเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(EECi) ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการคดัเลอืกผู้ รับเหมาส าหรับงานออกแบบศนูย์วิจยั และก าลงัด าเนินการเตรียมพืน้ท่ีส าหรับการก่อสร้าง 

 ด้านสังคม ในปี 2562  ปตท.สผ. มีกลยุทธ์การด าเนินงานโครงการพฒันาสงัคมด้วยการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Value Creation) โดยบริษัทยงัคงมุ่งเน้นโครงการด้านความต้องการพืน้ฐาน อีกทัง้มีแผนงานยกระดบัโครงการเพื่อสงัคม (CSR) 
ไปสูก่ารสร้างคณุค่าร่วม  (CSV)  และด าเนินการโครงการวิสาหกิจเพื่อสงัคม (Social Enterprise) โดยในไตรมาสนี ้ปตท.สผ. เตรียมการลงทุน
ร่วมกับ PTTOR ในการเปิด Café Amazon for Chance ที่อ่าวนาวิกโยธิน สตัหีบ ซึ่งเป็นโครงการวิสาหกิจเพื่อสงัคม โดยจ้างงานครอบครัว                    
ทหารผา่นศกึ ส าหรับก าไรจากการประกอบธุรกิจจะน าไปสนบัสนนุศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์เตา่ทะเล 

 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 3 ปี 2562 อตัราการเกิดอบุตัิเหตทุี่มีการบาดเจ็บจนถึงขัน้หยดุงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. 
เท่ากบั 0.09 และอตัราการเกิดอบุตัิเหตทุี่มีการบาดเจ็บทัง้หมด (TRIR) เท่ากบั 0.54 ซึ่งทัง้นี ้LTIF และ TRIR อยู่ในระดบัเทียบเคียงกบัค่าเฉลี่ย
ของสมาคมผู้ผลิตน า้มนัและก๊าซนานาชาติ (IOGP) อีกทัง้ ปตท.สผ. ยงัมุ่งมัน่ที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตัง้เป้าลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทให้ได้อยา่งน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกบัปีฐาน 2555 ด้วยการด าเนินโครงการน า
ก๊าซสว่นเกินและก๊าซที่จะเผาทิง้กลบัมาใช้ประโยชน์หรือน าเข้ากระบวนการผลิต การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการร่ัวไหลของ
ก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื่อง    
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ราคาน ้ามันดบิ  

ส าหรับแนวโน้มราคาเฉลี่ยน า้มนัดิบดไูบในปี 2562 คาดว่าจะเคลื่อนไหวที่กรอบ 60 – 65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เนื่องจากปริมาณ
การผลิตจากสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึน้หลงัจากที่ท่อขนสง่น า้มนัดิบขยายก าลงัสง่ (capacity) จนสามารถรองรับการผลิตแบบเต็มก าลงัได้
ภายในคร่ึงปีหลงั ซึ่งจะชดเชยปริมาณการผลิตที่ลดลงจากกลุม่โอเปก (OPEC) ที่รวมประเทศรัสเซีย หรือ OPEC+ ที่ขยายระยะเวลาในการลด
ก าลงัการผลิตออกไปอีกจนถึงเดือนมีนาคม 2563 รวมถึงการที่อิหร่านถกูคว ่าบาตรทางด้านนิวเคลียร์อยา่งเต็มรูปแบบจากสหรัฐฯ อาจสง่ผลให้
เกิดแรงกดดนัทางด้านอปุทานเพิ่มขึน้  

ในด้านอปุสงค์ ถึงแม้ว่าสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯมีแนวโน้มที่ดีขึน้โดยจะมีการประชุมเพื่อตกลงกนัอีกครัง้ใน
เดือนพฤศจิกายนนี ้แตส่งครามการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และยโุรปเร่ิมมีสญัญาณในด้านลบมากขึน้ ในขณะท่ีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวม
ยงัมีความนา่กงัวลในหลายประเทศโดยเฉพาะในยโุรป ซึง่ถ้าหากสหราชอาณาจกัรออกจากสหภาพยโุรปแบบไมม่ีข้อตกลงในไตรมาสที่ 4 อาจท า
ให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจทรุดตวัอีก แม้ว่าผลจากนโยบาย IMO2020 คาดว่าจะท าให้เกิดความต้องการน า้มนัดิบมากขึน้ แต่การที่มีการจ ากดั
สดัส่วนปริมาณซลัเฟอร์ในเชือ้เพลิงที่ใช้ในการขนส่งทางเรือ อาจท าให้ราคาน า้มนัดิบที่มีซลัเฟอร์สงูอย่างน า้มนัดิบดไูบถกูกดดนัราคามากขึน้
ในช่วงปลายปี  

ในระยะสัน้ ปัจจยัที่ต้องติดตามอยา่งตอ่เนื่อง ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้าจากสหรัฐอเมริกาทัง้กบัประเทศจีนและยโุรป การออกจาก
สมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศองักฤษ ประเด็นภมูิรัฐศาสตร์ทางการเมืองในตะวนัออกกลางว่าจะทวีความรุนแรงหรือไม่ ซึ่งอาจสง่ผลให้ราคา
น า้มนัดิบพุง่สงูขึน้ได้ในระยะสัน้ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ใหมข่องสหรัฐอเมริกา ยโุรปและจีนที่อาจจะช่วยฟืน้ฟภูาวะเศรษฐกิจได้  
สถานการณ์ LNG  

ส าหรับปี 2562 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกยงัคงอยู่ในสภาวะล้นตลาดไปจนถึงปี 2565 - 2566 โดยก าลงัการผลิตรวมจาก
โครงการเดิมและโครงการใหม่จะเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 14 จากปี 2561 มาอยู่ที่ 361 ล้านตนัต่อปี ในขณะที่ความต้องการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 
353 ล้านตนัต่อปี สง่ผลให้ราคา LNG คาดว่าจะอยู่ในระดบัต ่า โดยตลาดคาดว่าราคา Asian Spot LNG เฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 - 6.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
ล้านบีทีย ูอย่างไรก็ตาม ราคา LNG ในตลาดโลกอาจมีความผนัผวนขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั โดยปัจจยักดดนัราคา เช่น ปริมาณการผลิต LNG ที่
เพิ่มขึน้จากโครงการใหม ่ๆ ท่ีได้อนมุตัิก่อสร้างไปในช่วงปี 2556 -2558 และมีโครงการท่ีจะ FID ในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งสว่นมากเป็นโครงการใน
สหรัฐ ในขณะที่มีปัจจยัสนบัสนนุราคา เช่น ความต้องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึน้กว่าที่คาดจากตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย การผลิตที่ไม่
เป็นไปตามแผนของโครงการปัจจุบนั รวมถึงนโยบายทางพลงังานของประเทศตา่ง ๆ  และราคาน า้มนัดิบท่ียงัคงมีความผนัผวนก็สง่ผลกระทบต่อ
ราคา LNG เช่นกนั  

เศรษฐกจิไทยและอัตราแลกเปล่ียน  

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตวัที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งต ่ากว่าที่ประเมินไว้เดิม เป็นผลจากการ
สง่ออกที่ลดลงตามเศรษฐกิจคูค้่าและแรงกดดนัจากการกีดกนัทางการค้าที่รุนแรงขึน้ ส าหรับอปุสงค์ภายในประเทศ การทอ่งเที่ยวและการบริโภค
ภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตวั รวมทัง้ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ ถึงแม้จะมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐก็ตาม  

ส าหรับแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. คาดการณ์ว่าจะยงัคงแข็งค่า โดยหลกัจากการที่นกัลงทุน
ต่างชาติมองประเทศไทยเป็นแหลง่ลงทนุที่ปลอดภยั เนื่องจากมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดุลและเงินส ารองระหว่าง
ประเทศที่สงู ทัง้นี ้ต้องติดตามการด าเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และภาวการณ์ขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศ รวม
ไปถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดดอกเบีย้เพิ่มเติม และสถานการณ์ Brexit ที่ยงัไม่มีข้อสรุป ซึ่งผลจากความไม่แน่นอน
ข้างต้นจะสง่ผลกระทบตอ่ความผนัผวนของคา่เงินบาท 

อนึ่ง ปตท.สผ. ใช้หลกัการบริหารแบบ Natural Hedge ส าหรับรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ที่สว่นใหญ่อยูใ่นสกลุเงิน USD 
และ USD-linked และค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่อยู่ในสกุล USD ในสว่นของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเงิน USD ปตท.สผ. ได้พิจารณาใช้
เคร่ืองมือปอ้งกนัความเสีย่งทางการเงิน อาทิ สญัญา Forward และ Swap เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของคา่เงิน ส าหรับผลกระทบในรูป
ของภาษีเงินได้จากอตัราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากความแตกตา่งของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกบัสกลุเงินที่ใช้ในการบนัทึกบญัชี
นัน้ ได้ปรับลดลงบางส่วนจากการเปลี่ยนสกุลเงินในการค านวณภาษี นอกจากนี ้การเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระ
ดอกเบีย้ของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ของบริษัทในปัจจบุนัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ทัง้หมด 
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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 า้มนัเตา จึงเป็นความเสี่ยงที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. อาจจะลดลงเนื่องจาก
กฎระเบียบใหม ่อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักลา่วคาดวา่จะไมรุ่นแรง เนื่องจากโครงสร้างราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. ผกูกบัราคาน า้มนั
สว่นหนึ่งและอ้างอิงราคาน า้มนัฯ ย้อนหลงัประมาณ 6-24 เดือน ราคาขายก๊าซธรรมชาติจึงไมไ่ด้รับผลกระทบจาก IMO2020 ทนัที โดยคาดวา่ใน
ปี 2563 หาก spread ของ HSFO ลดลงไปอีกทกุ 10 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรล ราคาก๊าซธรรมชาติจะลดลง ประมาณ 0.2  $/MMBTU นอกจากนี ้
ปตท.สผ. ได้เข้าท าประกนัความเสีย่งเพื่อลดความผนัผวนของราคาน า้มนัเตาในสว่นท่ีได้รับผลกระทบบางสว่น ส าหรับปี 2565 เป็นต้นไป บริษัท
คาดว่าผลกระทบนีจ้ะลดลงอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติของแปลง G1/61 (แหล่งเอราวณั) และแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) 
ภายใต้ระบบสญัญาแบง่ปันผลผลติได้อ้างอิงราคาน า้มนัดิบดไูบแทนราคาน 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 โดยในไตรมาส 2 
บริษัท ปตท.สผ. ได้เปลี่ยนสกลุเงินในการค านวณภาษี และรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากได้รับการอนมุตัิ
ภายใต้พระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้ว ส าหรับบริษัทอื่นในกลุม่ยงัคงค านวณภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินบาท จนกว่าจะได้รับการอนมุตัิ
จากอธิบดีกรมสรรพากร จึงจะยงัคงเห็นผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วแตใ่นสดัสว่นท่ีลดลง 

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 ้ 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ  1. รวมการเข้าซือ้กิจการทัง้หมดของ Murphy ในมาเลเซียท่ีมีผลสมบรูณ์ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 โดยไมร่วมการเข้าซือ้บริษัท Partex  

 2. บนสมมติฐานราคาน า้มนัดิบดไูบเฉลี่ยทัง้ปี 2562 ท่ี 63 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 

ปริมาณการขาย 
 ปตท.สผ. คาดวา่ปริมาณการขายเฉลี่ยของปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 345,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั ซึ่งเพิ่มขึน้โดยหลกัจาก
การเข้าซือ้กิจการของ Murphy ในประเทศมาเลเซียที่มีผลสมบรูณ์ในเดือนกรกฎาคมที่ผา่นมา 

ราคาขาย:  
• ราคาน า้มนัดิบของบริษัทจะผนัแปรตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  
• ราคาก๊าซธรรมชาติซึง่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทนัน้มีโครงสร้างราคาสว่นหนึ่งผกูกบัราคาน า้มนัย้อนหลงัประมาณ 6-24 เดือน  

บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 6.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทีย ูเป็นผลจากการปรับตวัของ
ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  

• การประกนัความเสี่ยงราคาน า้มนั ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 มีปริมาณน า้มนัภายใต้สญัญาประกนัความเสี่ยงที่ยงัไม่ครบก าหนด
อยูท่ี่ประมาณ 4 ล้านบาร์เรล ทัง้นี ้บริษัทมีความยืดหยุน่ในการปรับแผนการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัตามความเหมาะสม 

ต้นทุน 
 ส าหรับปี 2562 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทนุต่อหน่วยได้ที่ประมาณ  31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ
ตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้  

ปริมาณการขาย ราคาก๊าซธรรมชาติ 

 

ต้นทุน 

 
EBITDA Margin 

       ปี 2562 

~345 
พนับาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดบิตอ่วนั 

 
 

      ปี 2562 

~6.9 
ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้านบีทีย ู

 

      ปี 2562 

~31 
ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้านบีทีย ู

 

      ปี 2562 

70-75% 
ของรายได้จากการขาย 

 


