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บทสรุปผู้บริหาร   

ปี 2562 ปตท.สผ. ได้ด าเนินงานภายใต้กรอบกลยทุธ์ EXPAND-EXECUTE เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยประสบความส าเร็จอยา่ง
ต่อเนื่องจากการได้รับสิทธิในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ G1/61(แหลง่เอราวณั) และ G2/61(แหลง่บงกช) ในอ่าวไทย การขยาย
การลงทนุในพืน้ท่ียทุธศาสตร์ อาทิ การเข้าซือ้กิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย การเข้าซือ้บริษัท Partex ที่มีการลงทนุหลกัในแหลง่
ผลิตน า้มันขนาดใหญ่ในประเทศโอมาน ความส าเร็จ ในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในโครงการซาราวัก เอสเค 410 บี                                 
ในประเทศมาเลเซีย  รวมทัง้การประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการ (FID) ส าหรับโครงการโมซัมบิก  แอเ รีย  วัน  และโครงการ                                             
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ จากความส าเร็จข้างต้นส่งผลให้ในปี 2562 เป็นปีที่ ปตท.สผ. มีปริมาณการขายเฉลี่ยสงูสดุที่ 350,651 บาร์เรล
เทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั และคาดการณ์การเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง โดยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2563-2568) บริษัทคาดวา่จะมีปริมาณการขายเติบโต
โดยเฉลี่ ยประมาณร้อยละ 6 ต่อ ปี (Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ส าห รับป ริมาณส ารองปิ โตร เลียมที่พิ สูจ น์แล้ว                              
(Proved Reserves) ณ สิน้ปี 2562 เพิ่มขึน้เป็น 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบ ส่งผลให้มีอัตราส่วนของปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว                     
ตอ่อตัราการผลติ (Proved Reserves/Production Ratio) ตามเปา้หมายที่ 7.5 ปี   

ในปี 2563 บริษัทมีแผนในการด าเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกลยทุธ์ด้าน Execution เพื่อรักษาปริมาณการผลิต
จากโครงการผลิตหลัก ด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับโครงการที่ได้มา ทัง้โครงการ G1/61 โครงการ G2/61                     
โครงการใหม่ในมาเลเซีย และโครงการภายใต้บริษัท Partex  ผลกัดนัโครงการที่อยู่ในระหว่างการพฒันาให้สามารถเร่ิมการผลิตได้ตามแผน      
พร้อมเร่งพฒันาโครงการ ซาราวกั เอสเค 410 บี  เพื่อให้สามารถเข้าสูข่ัน้ตอนของการตดัสินใจลงทนุขัน้สดุท้าย (FID) รวมทัง้มุง่เน้นกิจกรรมการ
เจาะส ารวจ โดยเฉพาะในมาเลเซียและเมียนมา เพื่อเพิ่มปริมาณส ารองในระยะยาว  

ในด้านการมุง่สูค่วามเป็น “องค์กรแหง่ความยัง่ยืน” ปตท.สผ. ได้ยดึแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามแนวปฏิบตัิสากล โดยมีหลกัในการ
ด าเนินงานภายใต้แนวคิด FROM “WE” to “WORLD” ที่มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน และพร้อมส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  
โดยมีกรอบการบริหารจดัการด้านความอยา่งยัง่ยืนที่ขบัเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกบักลยทุธ์ EXPAND-EXECUTE ใน 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นองค์กร    
ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization – HPO) การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value 
Creation – SVC) เพื่อให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์การเป็น “Energy Partner of Choice” 

ส าหรับผลประกอบการในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ 1,569  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เพิ่มขึน้ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนหน้า โดยหลกัจากปริมาณการขายปิโตรเลียมที่สูงขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซือ้สดัส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช การเข้าซือ้กิจการ                            
ในมาเลเซีย และบริษัท Partex นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่งพร้อมรับโอกาสการลงทนุตา่ง ๆ สะท้อนผ่านความสามารถ       
ในการสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่ 3,540 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีระดับอัตราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา                      
(EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 71 ส าหรับสถานะการเงินของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 22,202 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นส่วน
ของเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้รวมทัง้สิน้ 3,023 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 10,361 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นสว่นหนีส้นิ             
ที่มีดอกเบีย้ 3,442 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ ถือหุ้ น  11,841 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นยังคง                   
อยูใ่นระดบัต ่าที ่0.29 เทา่ 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ   
% ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % %

2562 2561 เพิ่ม(ลด) 2562 2562 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)
YTD QoQ YoY

รายได้รวม 6,413 5,459 17 1,593 1,841 1,557 16 18 
รายได้จากการขาย 6,046 5,203 16 1,494 1,755 1,411 17 24 
EBITDA 4,354 3,860 13 1,054 1,188 1,024 13 16 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 1,569 1,120 40 358 384 269 7 43 
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.) 0.38 0.27 39 0.09 0.09 0.07 0 29 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานปกติ 1,445 1,215 19 303 379 283 25 34 
ก าไร(ขาดทนุ)จากรายการที่ไม่ใชก่ารด าเนินงาน 124 (95) >100 55 5 (14) (91) >100

(หนว่ย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
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ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2562 
ราคาน ้ามันดบิ 

ราคาน า้มันดิบเป็นหนึ่งในปัจจัยหลกัที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ราคาน า้มันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่                  
63.5 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล (ข้อมลูจาก Platts) ซึ่งปรับตวัลดลงจากราคาเฉลี่ยปี 2561 ที่ 69.7 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ทัง้นี  ้ราคาน า้มนัดิบ            
มีความผันผวนสูง โดยในช่วงคร่ึงปีแรก ราคาน า้มนัดิบปรับตวัสูงขึน้แตะระดบั 70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล อันเป็นผลมาจากการที่สหรัฐฯ                 
คว ่าบาตรอิหร่านด้านนิวเคลียร์ สง่ผลให้เกิดความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มซุ ซึ่งเป็นทางผ่านเส้นทางสง่ออกน า้มนัดิบจากตะวนัออกกลาง 
อย่างไรก็ตาม ราคาน า้มนัดิบได้ปรับตวัลดลงและทรงตวัอยู่ในระดบั 60 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล อนัเป็นผลมาจากความกงัวลในเศรษฐกิจโลก 
ความไมแ่นน่อนของสงครามการค้าระหวา่งจีน-สหรัฐฯ และ Brexit ซึง่สง่ผลให้ตวัเลขภาคการผลติและการค้าระหวา่งประเทศมีการปรับตวัลดลง
อย่างต่อเนื่อง จึงสง่ผลให้อปุสงค์น า้มนัของโลกในปี 2562 มีการเติบโตต ่าที่สดุในรอบ 8 ปี นอกจากนี ้อปุทานที่เพิ่มขึน้มีสว่นกดดนัราคาเช่นกนั
จากปริมาณการผลติน า้มนัที่เพิ่มขึน้ของสหรัฐฯ และทอ่ขนสง่น า้มนัท่ีทยอยสร้างเสร็จในคร่ึงปีหลงัท าให้สหรัฐฯ สามารถสง่ออกน า้มนัได้มากขึน้  

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ราคาน า้มันได้เ ร่ิมปรับตัวสูงขึน้ โดยปิดสิน้ปีที่  67.3 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์                                 
อปุสงค์-อปุทานท่ีเร่ิมดีขึน้ โดยในด้านอปุสงค์ ตวัเลขเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ปรับตวัดีขึน้เลก็น้อย จากสถานการณ์สงครามการค้าระหวา่ง
จีนและสหรัฐฯ ที่เร่ิมคลี่คลาย ขณะที่ด้านอุปทาน เมื่อเดือนธันวาคม กลุ่ม OPEC+ ได้ตกลงร่วมมือกันลดปริมาณการผลิตน า้มันเพิ่มเป็น                           
1.7 ล้านบาร์เรลตอ่วนั (จาก 1.2 ล้านบาร์เรลตอ่วนั) ในปี 2563 สง่ผลให้ความกงัวลตอ่อปุทานทีล้่นตลาดลดลง ประกอบกบัความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศในตะวนัออกกลางที่มีความเสี่ยงให้เกิดอปุทานหยดุชะงกั เช่น เหตโุจมตีซาอดุิอาระเบียในวนัที่ 14 กนัยายน รวมถึงการผลิต Shale Oil    
ในสหรัฐฯ เร่ิมมีสญัญาณวา่จะเติบโตน้อยกวา่คาด เนื่องจากบริษัทน า้มนัระมดัระวงัการลงทนุมากขึน้จากภาวะเศรษฐกิจ 

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)  
สถานการณ์ LNG ในปี 2562 ราคา Asian spot LNG เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากปีก่อนอยู่ที่  5.51 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู                                 

ซึ่งได้รับผลกระทบหลกัมาจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัลดลง อีกทัง้ อุปทาน LNG ยงัคงอยู่ในสภาวะล้นตลาดจากโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับการ
อนมุตัิก่อสร้างไปในช่วง 5 ปีผ่านมา ท าให้มีก าลงัการผลิตใหมเ่พิ่มขึน้เข้าสูต่ลาดโลก 44 ล้านตนัตอ่ปีจากปีที่แล้ว โดยหลกัมาจากโครงการ LNG 
ในสหรัฐฯ ออสเตรเลยี และรัสเซีย ท าให้ก าลงัการผลติ LNG รวมอยูท่ี่ 360 ล้านตนัตอ่ปี ในขณะท่ีความต้องการใช้โดยรวมอยูท่ี่ 351 ล้านตนัตอ่ปี 
ซึง่มาจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึน้จากจีนและอินเดียเป็นหลกั 

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ  
ความต้องการใช้พลงังานภายในประเทศส าหรับ 10 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 2.17 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อนหน้า (ข้อมูลจากส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) โดยปัจจยัหลกั              
มาจากการลงทนุจากทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ปรับตวัสงูขึน้ ขณะที่ด้านการน าเข้าและสง่ออกปรับตวัลดลง โดยการใช้พลงังานจากน า้มนัส าเร็จรูป
และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ ขณะที่การใช้พลงังานจากถ่านหินลกิไนต์และพลงัน า้/ไฟฟา้น าเข้าปรับตวัลดลง 

อัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทเม่ือเทยีบกับดอลลาร์ สรอ.  
ในปี 2562 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้จากสิน้ปี 2561 ที่  32.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. มาปิดที่  30.15                                

ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใช้มาตรการต่าง ๆ ในการรักษาระดับค่าเงินบาท                    
เพื่อสนบัสนุนขีดความสามารถการค้าและการลงทุนของประเทศ อาทิ การปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงสองครัง้ในปี และมาตราการผ่อน
คลายการเคลื่อนย้ายเงินทนุและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่สถานการณ์ค่าเงินบาทยงัคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากปัจจยัภายนอก            
โดยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงจากการขยายตัวของสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯและจีน และการปรับลด                    
อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กดดนัให้คา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทนุ
ไปยงัสินทรัพย์ที่ปลอดภยั รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากมองวา่ประเทศไทยมีเสถียรภาพทัง้ในด้านการเมืองที่มีความชดัเจนจากการจดัตัง้รัฐบาล 
และด้านเศรษฐกิจจากการเกินดลุบญัชีเดินสะพดัอยา่งตอ่เนื่อง และเงินส ารองที่อยูใ่นระดบัสงูเมื่อเทียบกบัประเทศอื่นในภมูิภาค 

ส าหรับผลประกอบการของ ปตท.สผ. การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบส่วนใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้ที่เกิดจาก                
ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ ใช้ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี อย่างไรก็ดี ในเดือนเมษายน 2562                        
มีการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง ท าให้บริษัทสามารถค านวณและยื่นภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเมื่อได้รับการอนุมตัิจา ก
กรมสรรพากร ซึง่จะท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในสว่นนีล้ดลง โดยตัง้แตไ่ตรมาส 2 ที่ผา่นมา ปตท.สผ. ได้เปลีย่นสกุล
เงินในการค านวณภาษี ตามที่ได้รับการอนมุตัิภายใต้พระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้ว ส าหรับบริษัทอื่นในกลุม่ยงัคงค านวณภาษีเงินได้
ด้วยสกลุเงินบาท จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากกรมสรรพากร จึงจะยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วแตใ่นสดัสว่นท่ีลดลง 
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 ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการขายและราคาเฉล่ีย 
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบต่อวนั 

 

 

ปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561 

ส าหรับปริมาณการขายเฉลี่ยของปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 350,651 บาร์เรลเทียบเท่า
น า้มนัดิบต่อวนั (ส าหรับปี 2561: 305,522 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั) โดยหลกัจากโครงการบงกชซึ่งปริมาณขายเพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้
สดัส่วนการลงทุนเพิ่ม การเข้าซือ้กิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือ้บริษัท Partex Holding B.V. รวมทัง้ ราคาขาย
เฉลีย่เพิ่มขึน้เป็น 47.24 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ (ส าหรับปี 2561: 46.66 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ)  

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2562 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 395,028 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบต่อวัน เพิ่มขึน้จาก                            
ไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 352,862 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั โดยหลกัจากโครงการบงกชเนื่องจากไม่มีการปิดซ่อม
บ ารุงในไตรมาส 4 ปี 2562 ในขณะที่มีการปิดซอ่มบ ารุงในไตรมาส 3 ปี 2562 การเข้าซือ้บริษัท Partex Holding B.V. ในไตรมาส 4 ปี 2562 และ
โครงการมาเลเซียจากการขายน า้มันดิบมากขึน้ ส าหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้เป็น 48.28 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น า้มนัดิบ (ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562: 46.03 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ) 

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลีย่ของไตรมาส 4 ปี 2562 กบัไตรมาส 4 พ.ศ 2561 ที่มีปริมาณการขายเฉลีย่ 320,905 บาร์เรลเทียบเทา่
น า้มนัดิบต่อวนั พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากการเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือ้บริษัท 
Partex Holding B.V. ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2562 ตามล าดบั และโครงการบงกชเนื่องจากไม่มีการปิดซ่อมบ ารุงในไตรมาส 4 ปี 2562 
ในขณะที่มีการปิดซ่อมบ ารุงในไตรมาส 4 ปี 2561 รวมทัง้ ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 48.28 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบ                 
(ส าหรับไตรมาส 4 พ.ศ 2561: 47.79 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ) 
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ราคาขายเฉล่ียและ
น า้มันดบิดไูบ

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

ราคาขายเฉลี่ย (/BOE) 47.24 46.66 1 46.03 48.28 47.79 5 1 

   ราคาน า้มนัดบิและคอนเดนเสท (/BOE) 61.18 67.40 (9) 58.77 61.94 66.01 5 (6)
   ราคาก๊าซธรรมชาต ิ(/MMBTU) 6.92 6.42 8 6.78 6.95 6.90 2 1 
ราคาเฉลี่ยน า้มนัดบิดไูบ (/BBL) 63.51 69.65 (9) 61.26 62.03 68.30 1 (9)

%% %ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
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ผลการด าเนินงานรวม 

ปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561 

ส าหรับปี 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ 1,569 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 449 ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือร้อยละ 40                           
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 1,120 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ 1,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ              
ก าไรจากรายการท่ีไมใ่ช่การด าเนินงานปกติ 124 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติ ส าหรับปี 2562 จ านวน 1,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 230 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 
ที่มีก าไร 1,215 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 843 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ย
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามคา่ใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากคา่เสื่อมราคา ค่าสญูสิน้ และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 178 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้สดัสว่นการลงทนุเพิ่มของโครงการบงกชในไตรมาส 2 ปี 2561 และการเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศ
มาเลเซียในไตรมาส 3 ปี 2562 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 106 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้
บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย และคา่ใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลยีมเพิ่มขึน้ 82 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจ 

ส าหรับก าไรจากรายการท่ีไมใ่ช่การด าเนินงานปกต ิส าหรับปี 2562 จ านวน 124 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 219 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ที่มีขาดทนุ 95 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากคา่เงินบาทในปี 2562 แข็งคา่ขึน้มากกวา่ปี 2561 สง่ผลให้
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นลดลง 187 ล้านดอลลาร์ สรอ. สทุธิกบัการกลบัรายการ (reverse) ผลประโยชน์ทางภาษี
ที่เก่ียวข้องกบั Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้จนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เฉพาะของ บริษัท ปตท.สผ. จ านวน 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ตามประกาศพระราชบญัญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ 9) ปี 2562 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 รวมทัง้มีการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  
ในปี 2562 จ านวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีปี 2561 รับรู้ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 19 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้ในปี 2562 ไมม่ี
การรับรู้ขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ (แหลง่มอนทารา) จ านวน 58 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้การตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ของกลุ่มบริษัทในประเทศออสเตรเลีย 54 ล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินในปี 2562 จ านวน                      
109 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ปี 2561 รับรู้ก าไรจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่น
ลว่งหน้าและสญัญาประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั 

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2562  

ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 มีก าไรสุทธิ 384 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 26 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 7                            
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็นก าไรจากการด าเนินงานปกติ 379 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
และก าไรจากรายการท่ีไมใ่ช่การด าเนินงานปกติ 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 จ านวน 379 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 76 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีก าไร 303 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 261 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ย                
และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 100 ล้านดอลลาร์ สรอ. สว่นใหญ่
จากการรับรู้คา่ใช้จ่ายของโครงการมาเลเซียและกลุม่พาร์เท็กซ์จากการเข้าซือ้กิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือ้บริษัท 
Partex Holding B.V.  คา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้ และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 66 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ของโครงการ
มาเลเซียและโครงการบงกช รวมทัง้กลุม่พาร์เท็กซ์จากการซือ้บริษัท Partex Holding B.V.  

ส าหรับก าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 จ านวน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีก าไร 55 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากมีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินใน                                 
ไตรมาส 4 ปี 2562 จ านวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2562 รับรู้ก าไรจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 22 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกั
จากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน า้มันและสัญญาซือ้ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง                                      
29 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากคา่เงินบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 แข็งคา่ขึน้มากกวา่ไตรมาส 3 ปี 2562  

 



บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปโิตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน (MD&A) ปี 2562 
 

 
หน้า l   บทสรุปผู้บริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธ์การบริหาร แนวโน้มธุรกิจ 

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2561 

เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น ที่มีก าไรสทุธิ 269 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย มีก าไรเพิ่มขึน้ 115 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. หรือร้อยละ 43 โดยแบง่เป็น 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 จ านวน 379 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 96 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ                 
กับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไร 283 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 344 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการ                
ขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ โดยหลกัจาก ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 112 ล้านดอลลาร์ สรอ.     
ส่วนใหญ่จากการเข้าซือ้กิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือ้บริษัท Partex Holding B.V. ค่าเสื่อมราคา ค่าสญูสิน้                 
และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. สว่นใหญ่จากการเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย และโครงการบงกชจากการ
ผลติที่สงูขึน้ 

ส าหรับก าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 จ านวน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้                           
19 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีขาดทุน 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทใน                              
ไตรมาส 4 ปี 2562 แข็งค่าขึน้ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 อ่อนค่าลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนลดลง               
45 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีการรับรู้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 38 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2562 ไม่มี                             
การรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) รวมทัง้การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทใน                      
ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งมีการรับรู้รายการดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2561 อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินใน                                     
ไตรมาส 4 ปี 2562 จ านวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้ก าไรจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 72 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกั
จากสญัญาประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั 
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หน้า l   บทสรุปผู้บริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธ์การบริหาร แนวโน้มธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561 

ส าหรับปี 2562 มีก าไรสทุธิ 1,569 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 449 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มี     
ก าไรสุทธิ 1,120 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในปร ะเทศไทย                                      
163 ล้านดอลลาร์ สรอ. เขตภมูิศาสตร์ออสเตรเลยี 136 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเขตภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 73 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ส วนงานส ารวจ ล ผลิ ปิ  รเลี ม 

• ปร เทศ ท  

ส าหรับปี 2562 ประเทศไทย มีก าไรสทุธิ 1,236 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 163 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 1,073 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากรายได้ค่าขายที่เพิ่มขึน้จากปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่าเสื่อมราคา            
ค่าสูญสิน้และค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มของโครงการบงกชใน                           
ไตรมาส 2 ปี 2561 รวมทัง้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จากการกลับรายการ ( reverse) ผลประโยชน์ทางภาษีที่เ ก่ียวข้องกับ                    
Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้จนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 เฉพาะของ บริษัท ปตท.สผ. จ านวน 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศ
พระราชบญัญตัิภาษีเงินได้ปิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี 9) ปี 2562 ในเดือนเมษายน ปี 2562 

• เข ภมิูศาส ร์  สเ รเลี  

ส าหรับปี 2562 เขตภมูิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทนุสทุธิ 15 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 136 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 90 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 ที่มีขาดทนุสทุธิ 151 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากไม่มีการรับรู้ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์ (แหลง่มอนทารา)  
รวมทัง้การตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของกลุม่บริษัทในประเทศออสเตรเลยี  ซึง่มีการรับรู้รายการดงักลา่วในปี 2561 

• เข ภมิูศาส ร์เ เ ี   ว น  กเ ี งใ ้   น 

ส าหรับปี 2562 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น มีก าไรสทุธิ 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 73 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 59 ล้านดอลลาร์ สรอ. สว่นใหญ่จากการเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศ
มาเลเซียในไตรมาส 3 ปี 2562 

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2562 

ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 มีก าไรสุทธิ 384 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 26 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับ                            
ไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ในส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในเขต
ภมูิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น 64 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในประเทศไทย 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ีมีเปลีย่นแปลงลดลงในสว่นงาน
ส านกังานใหญ่และอื่น ๆ 68 ล้านดอลลาร์ สรอ.

% ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 % %
2562 2561 เพิ่ม(ลด) 2562 2562 2561 เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สรอ.) YTD QoQ YoY
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม    1,342      954 41      292      395      229 35 72 
ประเทศไทย    1,236    1,073 15      298      343      303 15 13 
ต่างประเทศ      106      (119) >100         (6)        52       (74) >100 >100
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ืน      132        59 >100         4        68        18 >100 >100
- ออสเตรเลีย       (15)      (151) 90         (7)         (1)       (89) 86 99 
- อเมริกา       (10)       (27) 63         (3)         (2)         (5) 33 60 
- แอฟริกา        14      (0.2) >100         4         (7)         2 >(100) >(100)
- อ่ืนๆ       (15)        -   (100)         (4)         (6)        -   (50) (100)
ปิโตรเลียมขัน้กลาง         1        -   100        -           1        -   100 100 
ท่อขนส่งก๊าซ      292      230 27        72        62         7 (14) >100
ส านักงานใหญ่และอ่ืนๆ       (66)       (64) (3)         (6)       (74)        33 >(100) >(100)
รวม    1,569    1,120 40      358      384      269 7 43 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ส วนงานส ารวจ ล ผลิ ปิ  รเลี ม 

• เข ภมิูศาส ร์เ เ ี   ว น  กเ ี งใ ้   น 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น มีก าไรสทุธิ 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 64 ล้านดอลลาร์ สรอ.        
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีก าไรสุทธิ 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการเข้าซือ้บริษัทในเครือ 
Murphy ในประเทศมาเลเซีย และคา่ใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลยีมลดลง เนื่องจากไมม่ีการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจในไตรมาส 4 ปี 2562 

• ปร เทศ ท  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ประเทศไทย มีก าไรสทุธิ 343 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีก าไรสุทธิ 298 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัมาจากรายได้ค่าขายที่เพิ่มขึน้โดยหลกัจากปริมาณการขายเฉลี่ย                      
และราคาขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน คา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้ และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้  

ส าน กงานใหญ  ล    น  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วนงานส านักงานใหญ่และอื่น  ๆ  มีขาดทุนสุทธิ 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 6 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัมาจากอนุพันธ์ทางการเงิน
เปลีย่นแปลงลดลง (ไตรมาส 4 ปี 2562 รับรู้ขาดทนุ ในขณะท่ีไตรมาส 3 ปี 2562 รับรู้ก าไร) โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัและ
สญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า 

ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 4 ปี 2561 

ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 มีก าไรสุทธิ 384 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 115 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 43 เมื่อเปรียบเทียบกับ                       
ไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไรสุทธิ 269 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน                       
เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย 88 ล้านดอลลาร์ สรอ. เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. และประเทศไทย                               
40 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลีย่นแปลงลดลงในสว่นงานส านกังานใหญ่และอื่น ๆ 107 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

ส วนงานส ารวจ ล ผลิ ปิ  รเลี ม 

• เข ภมิูศาส ร์  สเ รเลี  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทุนสทุธิ 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 88 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 99                    
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิ 89 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลกัมาจากไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์                  
(แหลง่มอนทารา) รวมทัง้การตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของกลุม่บริษัทในประเทศออสเตรเลยี  ซึง่มีการรับรู้รายการดังกลา่ว
ในไตรมาส 4 ปี 2561 

• เข ภมิูศาส ร์เ เ ี   ว น  กเ ี งใ ้   น 

ในไตรมาส 4 ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อื่น มีก าไรสุทธิ 68 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 50 ล้านดอลลาร์ สรอ.   
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 18 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการเข้าซือ้บริษัทในเครือ 
Murphy ในประเทศมาเลเซียในไตรมาส 3 ปี 2562 

• ปร เทศ ท  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ประเทศไทย มีก าไรสุทธิ 343 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 40 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 13                                
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 303 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายได้ค่าขายที่เพิ่มขึน้โดยหลกัจากปริมาณการ
ขายเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน คา่เสือ่มราคา คา่สญูสิน้ และคา่ตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้  

ส าน กงานใหญ  ล    น  

ในไตรมาส 4 ปี 2562 สว่นงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มขีาดทนุสทุธิ 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลง 107 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือมากกวา่ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 33 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัมาจากอนพุนัธ์ทางการเงิน
เปลีย่นแปลงลดลง (ไตรมาส 4 ปี 2562 รับรู้ขาดทนุ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้ก าไร) โดยหลกัจากสญัญาประกนัความเสีย่งราคาน า้มนั 

 



บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปโิตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน (MD&A) ปี 2562 
 

 
หน้า l 8 บทสรุปผู้บริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธ์การบริหาร แนวโน้มธุรกิจ 

ฐานะการเงิน 

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 
 
สินทร พ ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 22,202 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 2,718 ล้านดอลลาร์ สรอ.                    
จากสนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 19,484 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก  

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลกูหนีบ้ริษัทใหญ่ ลกูหนีก้ารค้า               
และเงินลงทนุเพื่อค้า มีจ านวนลดลง 1,042 ล้านดอลลาร์ สรอ.สาเหตหุลกัจากเงินลงทนุระยะสัน้ลดลงจ านวน 621 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจ านวน 357 ล้านดอลลาร์ สรอ. และลกูหนีอ้ื่นลดลง 350 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนภายใต้บัญชีที่ดิน                
อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ านวนเพิ่มขึน้ 
3,760 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บญัชีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวัตนรวมทัง้สินทรัพย์                
ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่าเพิ่มขึน้ 2,076 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนีค้่าความนิยมเพิ่มขึน้ 817 ล้านดอลลาร์ สรอ.                  
จากการเข้าซือ้กิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือ้บริษัท Partex Holding B.V. รวมถึงสนิทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 499 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

หนี  สนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 10,361 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้จ านวน 2,882 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. จากหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 7,479 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก 

(1) หนีส้นิหมนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ และหนีส้นิหมนุเวียนอื่น โดย
มีจ านวนลดลง 435 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากสิง่ตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจลดลง 466 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

(2) หนีส้นิไมห่มนุเวียนสว่นใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอนอปุกรณ์การผลติ หุ้นกู้  และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
โดยมีจ านวนเพิ่มขึน้ 3,317 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตหุลกัจากการออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ 1,167 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเงินกู้ยืมระยะยาว
เพิ่มขึน้ 718 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมถึงประมาณการหนีส้ินคา่รือ้ถอนอปุกรณ์การผลิต และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เพิ่มขึน้ 
724 และ 577  ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามล าดบัโดยหลกัจากการเข้าซือ้กิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือ้
บริษัท Partex Holding B.V.  
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  รงสร้างเงนิทุนบริษ ท 
โครงสร้างเงินทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วยสว่นทนุ 11,841 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีส้นิรวม 10,361 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

ส าหรับในส่วนทุน 11,841 ล้านดอลลาร์ สรอ.ลดลงจ านวน 164 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากส่วนทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561                      
จ านวน 12,005 ล้านดอลลาร์ สรอ. สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการไถ่ถอนและซือ้คืนหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุรวมทัง้สิน้ 969 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ในปี 2562 จ่ายเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จ านวนรวมทัง้สิน้ 698 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

โดยในส่วนของหนีส้ินรวม 10,361 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ 3,442 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ ถัวเฉลี่ย                        
ร้อยละ 4.41 และมีอายุเงินกู้ ถัวเฉลี่ย 13.84 ปี ทัง้นีห้นีส้ินที่มีดอกเบีย้ของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ ร้อยละ 100 ส าหรับ
สดัสว่นของอตัราดอกเบีย้คงที่ตอ่อตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยูท่ี่ร้อยละ 82 ตอ่ 18  

ในปี 2562 ที่ผา่นมา กลุม่บริษัท ปตท.สผ. ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้  การออกเสนอขายหุ้นกู้  รวมถึงการซือ้คืนหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

• ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้ นกู้ แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ตามก าหนด                         
จ านวน 5,000 ล้านบาท และในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ แบบไม่มีหลกัประกันและไม่ด้อยสิทธิของ
บริษัทฯ ตามก าหนด จ านวน 8,200 ล้านบาท 

• ในเดือน มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด (ปตท.สผ.ศง.)  ได้ด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ                   
ที่มีลกัษณะคล้ายทนุของบริษัทฯ ตามสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จ านวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

• ในเดือน มิถุนายน 2562 ปตท.สผ.ศง. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้ค า้ประกนั ให้กับผู้ลงทุนสถาบนัและ                       
ผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยมีมลูคา่ที่เสนอขาย จ านวน 15,000 ล้านบาท มีอาย ุ3 ปี ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ตอ่ปีร้อยละ 2.26 โดยมีบริษัทฯ 
เป็นผู้ค า้ประกนัหุ้นกู้ทัง้จ านวน  

• ในเดือนตลุาคม 2562 ปตท.สผ.ศง. ได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในสกุลเงิน ดอลลาร์ สรอ. เต็มจ านวน เป็นจ านวน         
600 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัที่อตัราดอกเบีย้  6M Libor บวกร้อยละ 0.87 ต่อปี โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค า้
ประกนัเงินกู้ทัง้จ านวน 

• ในเดือน ธันวาคม 2562 บริษัท ปตท.สผ.ศง. ได้มีการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนส าหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุน                          
ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยท าการซือ้คืนหุ้นกู้  จ านวนประมาณ 469 ล้านดอลลาร์ สรอ. สง่ผลให้บริษัท ปตท.สผ.ศง. มีจ านวน
เงินต้นของหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวคงเหลือประมาณ 31 ล้านดอลลาร์ สรอ และในขณะเดียวกันบริษัท 
ปตท.สผ.ศง. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั อาย ุ40 ปี จ านวน 650 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีอตัราดอกเบีย้คงที่
ร้อยละ 3.903 ต่อปี และค า้ประกนัโดยบริษัท ฯ ทัง้นี ้บริษัท ปตท.สผ.ศง. ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่คงเหลือทัง้หมดในเดือน
มกราคม 2563 ณ ราคาไถ่ถอนตามเง่ือนไข ข้อก าหนดและวิธีการท่ีก าหนดของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
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กระแสเงนิสด 
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ซึง่เป็นเงินฝากประจ า
ธนาคารท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน จ านวน 3,023 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 978 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561  ซึง่มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 4,001 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 หล งที มาข งเงินทุนจ านวน 5,586 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัเป็นเงินสดร บสุท ิจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลสทุธิจากเงิน
สดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้  เงินสดร บสุท ิในกิจกรรมจ ดหาเงิน  จากการออกหุ้นกู้
ประเภทไมด้่อยสทิธิและมีผู้ค า้ประกนัและเงินกู้ยืมระยะยาว 

 หล งที ใ ้ ปข งเงินทุนจ านวน 6,564 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลกัเป็นเงินสดจ า สุท ิในการเข้าซือ้ธุรกิจและลงทุนในกิจการร่วมค้า 
นอกจากนีย้ังมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในโครงการเอส1 และโครงการซอติก้า                
ส าหรับเงินสดจ า สุท ิในกิจกรรมจ ดหาเงิน สว่นใหญ่เป็นการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ และการจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ประเภท
ไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธ์ิสกลุเงินบาท รวมทัง้จ่ายเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 และส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส 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  
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 หล งที มาข งเงินทุน

5, 8 

รับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์และอ่ืนๆ

 หล งที ใ ้ ปข งเงินทุน

งวดสิบส งเด  น ปี    2

รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอ่ืนๆ

จ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน
รับจากการออกหุ้นกู้

6,5  
จ่ายเงินปันผล

จ่ายซือ้ธุรกิจและลงทุนในการร่วมค้า

รับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้
รับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (ร้อยละ)

อตัราส่วน EBITDA ตอ่รายได้จากการขาย 70.65 72.68 69.15 66.74 71.08 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 13.16 9.53 12.26 13.16 9.53 

อตัราก าไรสทุธิ 24.47 20.51 23.64 24.47 20.51 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (เท่า)

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.29 0.16 0.18 0.29 0.16 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ EBITDA 0.62 0.63 0.49 0.62 0.63 

2562 2561
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หน้า l 1  บทสรุปผู้บริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน   รงการที ส า  ญ กลยทุธ์การบริหาร แนวโน้มธุรกิจ 

 วาม  บหน้า  รงการที ส า  ญ 

ณ สิน้ปี 2562 ปตท.สผ. มีโครงการและการด าเนินกิจกรรมทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  มากกว่า 40 โครงการใน 15 ประเทศ                      
มีปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว  (Proved Reserves) จ านวน 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบ และปริมาณส ารองที่น่าจะพบ                           
(Probable Reserves) จ านวน 507 ล้านบาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ โดยมีความคืบหน้าโครงการท่ีส าคญั ดงันี ้

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ฐานการด าเนินงานของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
(เมียนมา) สหพนัธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2562 
บริษัทมีปริมาณการขายเฉลี่ยจากโครงการในประเทศไทยรวมอยู่ที่ประมาณ 274,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบต่อวัน หรือคิดเป็น                                
ร้อยละ 78 ของปริมาณการขายทัง้หมด ส าหรับในประเทศอื่น  ๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่                       
ประมาณ 71,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการขายทัง้หมด  เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าโดยหลกัจากการ
เข้าซือ้กิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซียในกลางปี 2562  

  รงการในปร เทศ ท    

โครงการในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ทัง้ในอ่าวไทยและบนบก                          
โดยกิจกรรมที่ส าคญัของโครงการผลิตหลกั ได้แก่   รงการบงก    รงการ  น ทร็  4   รงการ าทิ  ์ สามารถรักษาระดบัการผลิต                
ได้ตามแผน   รงการเ ส 1 ได้ท าการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนรักษาระดับการผลิตที่ประมาณ 30,000 บาร์เรลต่อวนัใน 3 ปี
ข้างหน้า โดยในปี 2562 ปริมาณการขายน า้มันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 31,000 บาร์เรลต่อวัน   รงการจี  1/61 ( หล งเ ราว ณ)                             
 ล   รงการจี 2/61 ( หล งบงก ) ได้เร่ิมด าเนินการตามแผนด าเนินงานในช่วงเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการเร่ิมวางแผนการเจาะหลมุส ารวจ               
การสร้างแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซฯ และการศึกษาการเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ เพื่อเตรียมผลิตก๊าซฯให้ได้ตามสญัญาแบ่งปันผลผลิต                 
ในปริมาณขัน้ต ่า 700-800 ล้านลูกบากศก์ฟุตต่อวันในปี 2565-2566 เป็นต้นไป โดยมีการประสานงานกับผู้ รับสัมปทานรายเดิมและ                         
กรมเชือ้เพลงิธรรมชาติอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการเปลีย่นผา่นการด าเนินการท่ีราบร่ืน 

  รงการในเมี นมา 

โครงการที่ด าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ในเมียนมา อาทิ   รงการ   ิก้า ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเล อ่าวเมาะตะมะ            
ของเมียนมา ได้เสร็จสิน้การเจาะหลมุส ารวจหลมุแรกในพืน้ที่ตะวนัตกของแปลงและอยู่ในระหวา่งการเจาะหลมุส ารวจที่ 2 เพื่อความตอ่เนื่องใน
การรักษาระดบัการผลติในอนาคต นอกจากนีโ้ครงการได้รับการอนมุตัิแผนพฒันาโครงการเฟส 1D (Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียน
มาเป็นที่เรียบร้อยในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยตามเป้าหมายที่ 297 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั  (ประมาณ 48,000 
บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบต่อวนั) ส าหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ได้แก่   รงการเมี นมา เ ็ม 3 ได้ยื่นปรับ
แผนพฒันาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาโครงการ Gas to Power ตอ่รัฐบาลเมียนมา ในไตรมาส 4 ปี 2562   รงการเมี นมา MD-7 
อยูร่ะหวา่งเตรียมการเจาะหลมุส ารวจ จ านวน 1 หลมุในไตรมาส 1 ปี 2563   รงการเมี นมา เ ็ม 11 จากการวิเคราะห์ผลเจาะหลมุที่เสร็จสิน้
ในไตรมาสที่ 2 ไม่พบแหลง่ปิโตรเลียมที่มีศกัยภาพเพียงพอตอ่การพฒันา จึงยื่นขอยตุิการส ารวจและคืนพืน้ที่แปลงส ารวจในปลายไตรมาส 3 ปี 
2562 โดยจะมีผลสมบรูณ์เมื่อได้รับการอนมุตัิจากรัฐบาลเมียนมา   รงการเมี นมา เ ็ม  จี ี 3 ได้เสร็จสิน้การเจาะหลมุส ารวจ 4 หลมุ โดย
จากการวิเคราะห์ผลเจาะหลมุ ไมพ่บแหลง่ปิโตรเลยีมที่มีศกัยภาพเพียงพอตอ่การพฒันา จึงได้มีการตดัจ าหนา่ยหลมุส ารวจทัง้หมดในปี 2562 

 

เ เ ี   ว น  กเ ี งใ ้ ทวีป เมริกา ทวีป  สเ รเลี  ทวีป  ฟริกา   ว น  กกลาง 
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  รงการในมาเลเ ี  

โครงการที่ด าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ในมาเลเซีย ได้แก่   รงการ  ปลงเ  ตัง้อยู่ในทะเลน า้ลึก นอกชายฝ่ัง                
รัฐ Sabah ประกอบไปด้วย แหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-Kakap (GK) ในปี 2562 โครงการได้เสร็จสิน้การท า 
Subsea Gas Lift เฟส 1 ในแหล่ง  Kikeh ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเพิ่มปริมาณการผลิตจากแหล่งกักเก็บ  (Improved Oil Recovery: IOR)    
เพื่อรักษาระดบัการผลิตและเพิ่มปริมาณส ารอง โดยในปี 2562 โครงการมีปริมาณการผลิตน า้มนัดิบเฉลี่ยประมาณ 27,000 บาร์เรลต่อวนั1 
  รงการ าราว กเ สเ  309  ล  เ สเ  311 เป็นแหลง่ผลติน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ตัง้อยูใ่นทะเลน า้ตืน้ นอกชายฝ่ังซาราวกั โครงการได้เร่ิม
การผลิตก๊าซธรรมชาติจาก 2 หลมุ (Infill gas development wells) ที่ได้เร่ิมเจาะในช่วงคร่ึงปีแรก โดยในปี 2562 โครงการมีปริมาณการผลิต
น า้มันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 26,000 บาร์เรลต่อวัน1 มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ  270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั1 
(ประมาณ 46,800 บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั)  

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ได้แก่   รงการ  ปลงเ   ซึ่งตัง้อยู่ในทะเลน า้ลึก นอกชายฝ่ังรัฐ Sabah                  
มีก าลงัการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ 270 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั และคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2563 ปัจจุบนั
โครงการอยู่ระหวา่งการก่อสร้าง Subsea Infrastructure ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2563 ส าหรับ Petronas Floating LNG ที่จะ
รับก๊าซจากโครงการ ก าลงัอยู่ในระหวา่งการก่อสร้างและคาดวา่จะพร้อมเคลื่อนย้ายเพื่อติดตัง้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 โครงการที่อยู่ระหว่าง
การส ารวจ (Exploration Phase) ได้แก่   รงการ าราว ก เ สเ  410 บี ได้รับการอนมุตัิให้ขยายระยะเวลาการส ารวจออกไปอีก 3 ปี จนถึงไตร
มาส 1 ปี 2566 และได้ด าเนินการการศึกษาแผนพัฒนาโครงการและวางแผนเจาะหลุมประเมินผลเพื่อประเมินศกัยภาพเพิ่มเติมในปี 2563 
จ านวน 1 หลมุ   รงการ าราว ก เ สเ  314 เ  ได้รับการอนมุตัิให้ขยายระยะเวลาการส ารวจออกไปอีก 3 ปี จนถึงปี 2565   รงการ าราว ก 
เ สเ  417,   รงการ าราว ก เ สเ  438,   รงการ าราว ก เ สเ  405 บี,   รงการ พีเ ็ม 407  ล   รงการพีเ ็ม 415 ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการศกึษาด้านธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลยีมเพื่อด าเนินการเจาะหลมุส ารวจในปี 2563-2564  

  รงการในเวี ดนาม 

โครงการที่ด าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ส าหรับโครงการในเวียดนาม ได้แก่   รงการเวี ดนาม 16-1 ตัง้อยู่นอกชายฝ่ัง
ทะเลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการเตรียมการเจาะหลมุประเมิน 1 หลมุในไตรมาส 1 ปี 2563 เพื่อรักษา
ระดบัการผลิตตามเป้าหมาย ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายน า้มนัดิบเฉลี่ยประมาณ 16,000 บาร์เรลต่อวนัและปริมาณการขายก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ย 7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 1,700 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบต่อวัน) ส าหรับ โครงการที่อยู่ ระหว่างการส ารวจ 
(Exploration Phase) ได้แก่   รงการเวี ดนาม บี  ล  48/95  ล   รงการเวี ดนาม 52/97 ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลของเวียดนาม                  
ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่งการเจรจาสญัญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตดัสินใจลงทนุขัน้สดุท้าย  (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป 
ทัง้นีค้าดวา่จะเร่ิมผลติปิโตรเลยีมเชิงพาณิชย์ได้ในปลายปี 2566 ด้วยก าลงัการผลติที่จะคอ่ย ๆ เพิ่มไปสูร่ะดบั 490 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 

โครงการในตะวันออกกลาง 

ปตท.สผ. มีโครงการร่วมทนุในภมูิภาคของ ปตท.สผ. ทีต่ัง้อยูใ่นรัฐสลุตา่นโอมาน (โอมาน) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยเูออี)  
โครงการร่วมทุนในโอมานซึ่งเป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ได้แก่   รงการพีดี   ( ปลง 6) เป็น                   

แปลงสมัปทานบนบกที่มีศกัยภาพและขนาดใหญ่ที่สดุในโอมาน ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการ
ขายเฉลีย่ประมาณ 618,000 บาร์เรลตอ่วนั1   รงการมุ    นา ( ปลง 53) เป็นแหลง่ผลติน า้มนับนบกขนาดใหญ่ ตัง้อยูท่างทิศใต้ของโอมาน 
ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายเฉลี่ยประมาณ 109,000 บาร์เรลต่อวัน1 โดยทัง้สองโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซือ้บริษัท                               
Partex Holding B.V. (Partex) ซึง่เสร็จสิน้เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

โครงการร่วมทุนในยูเออีที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐอาบดูาบี 
ได้แก่   รงการ าบูดาบี   ฟ  ร์ 1 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนส ารวจต่อไป                             
  รงการ าบูดาบี   ฟ  ร์ 2 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพื่อเตรียมการเจาะหลมุส ารวจในปี 2563 
จ านวน 1 หลมุ  
 

                                                           
1 เป็นปริมาณการผลิตและการขายเฉลี่ยตอ่วนัตัง้แตว่นัท่ีการเข้าซือ้เสร็จสิน้ 
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โครงการในทวีปอเมริกา   

ปตท.สผ. มีโครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ในภมูิภาคนี ้ได้แก่ ประเทศแคนาดา (แคนาดา) สหพนัธ์สาธารณรัฐ
บราซิล (บราซิล) และสหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก)  

  รงการมาเรี นา    ล์   นด์ ตัง้อยู่ในแคว้นอลัเบอร์ต้าของแคนาดา ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริหาร
จดัการโครงการท่ีเหมาะสม  

โครงการร่วมทนุในบราซิล ได้แก่   รงการบารารินเนี ส์ เ พี 1 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของบราซิล และ  รงการบรา ิล บีเ ็ม  ีเ ส 23 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝ่ังทางตะวนัออกของบราซิล ปัจจุบนัทัง้สอง
โครงการอยูร่ะหวา่งการศกึษาด้านธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพของปิโตรเลยีม 

โครงการร่วมทุนในเม็กซิโก ได้แก่    รงการเม็ก ิ ก  ปลง 12 (2.4) ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges ทางตะวนัตกของอ่าวเม็กซิโก  
และ  รงการเม็ก ิ ก  ปลง 29 (2.4) ตัง้อยูบ่ริเวณแอง่ Campeche ทางใต้ของอา่ว ทัง้สองโครงการได้รับการอนมุตัิแผนการส ารวจจากหนว่ยงาน 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) แล้ว ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมเพื่อ
ด าเนินการตามแผนส ารวจตอ่ไป พร้อมทัง้เตรียมการเจาะหลมุส ารวจจ านวน 2 หลมุในปี 2563 ส าหรับโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) 

โครงการในทวีปออสเตรเลีย    

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

ส าหรับ หล งม นทารา บริษัทได้มีการขายสดัส่วนการลงทุนทัง้หมดในแหล่งมอนทาราแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2561 และได้             
เสร็จสิน้การสง่ต่อการด าเนินการ (Operatorship Transfer)ให้กบัผู้ซือ้ โดยได้รับการอนมุตัิจากองค์กรบริหารความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมด้าน
ปิโตรเลยีมทางทะเล ของประเทศออสเตรเลยีเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับ หล ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาส ารวจ (Exploration Phase) อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่
เหมาะสมและส าหรับ ปลงส ารวจ AC/P54 ใน หล ง Orchid  มีการเจาะหลมุส ารวจจ านวน 1 หลมุเสร็จสิน้ในปี 2562 โดยผลจากการเจาะ
ส ารวจค้นพบชัน้หินกกัเก็บก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ความหนา 34 เมตร ทัง้นีโ้ครงการมีแผนพฒันาร่วมกบัแหลง่ Cash Maple ตอ่ไป 

โครงการในแอฟริกา    

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

  รงการ  ลจีเรี  433 เ   ล  416 บี ซึ่งเป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ตัง้อยู่บนบกทางทิศตะวนัออก
ของแอลจีเรีย ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการผลติเฉลีย่ประมาณ 18,000 บาร์เรลตอ่วนั 

  รงการ  ลจีเรี  ฮาสสิ เบ ร์ ราเ   เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ตัง้อยูบ่นบกทางทิศตะวนัออก
ของแอลจีเรีย โครงการได้บรรลขุ้อตกลงเพื่อเร่ิมพฒันาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพฒันาที่ได้รับอนมุตัิจากรัฐบาล โดยได้เร่ิมด าเนินการพฒันา
แล้วในดือนมีนาคมเป็นต้นมา และคาดวา่จะเร่ิมผลิตในปี 2564 ด้วยก าลงัการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลตอ่วนั พร้อมทัง้มีแผนระยะ
ที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลติในปี 2568 เป็น 50,000-60,000 บาร์เรลตอ่วนั 

  รงการ ม  มบิก   เรี  1 เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังของโมซัมบิก ซึ่งอยู่ ระหว่างการพัฒนา 
(Development Phase) ในปี 2562 กลุม่ผู้ ร่วมทนุได้ร่วมกนัประกาศการตดัสนิใจลงทนุขัน้สดุท้าย หรือ FID ส าหรับการพฒันาโครงการก๊าซธรรมชาติ
เหลวในโมซมับิก โดยการพฒันาระยะแรกจะประกอบด้วยโรงงานผลติก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลติ (train) มีก าลงัการผลติรวม 12.88 ล้านตนั
ต่อปีจากแหลง่ Golfinho-Atum ซึ่งโครงการมีสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติเหลวในระยะยาวกับผู้ซือ้ทัง้จากทวีปเอเชียและยุโรปรวมแล้วประมาณ 
11.1 ล้านตนัต่อปี นอกจากนี ้โครงการยงัได้ออก Notice to Proceed (NTP) ของงานติดตัง้อปุกรณ์นอกชายฝ่ังทะเล (EPCI Offshore Installation) 
และงานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก (EPC Onshore Construction Contract) โดยปัจจุบันผู้ รับเหมาได้เข้าพืน้ที่และเร่ิมงาน
ก่อสร้างอยา่งเป็นทางการแล้ว ปัจจบุนั โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัหาเรือขนสง่ LNG และจดัหาเงินกู้ ในรูปแบบ Project Finance กบัสถาบนัการเงิน 
โดยคาดวา่จะสามารถผลติปิโตรเลยีมเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในปี 2567 
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กล ุท ์การบริหารจ ดการ  

การบริหารการลงทุน 

ปี 2562 เป็นปีที่ ปตท.สผ. ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งยิ่งในการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ EXPAND และ EXCUTE ทัง้ในด้านการเข้า
ซือ้กิจการ และการส ารวจ โดยเฉพาะการเข้าซือ้กิจการจากบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ที่มีการ
ลงทุนหลักในตะวันออกกลาง  และการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ  Lang Lebah ในพืน้ที่ โครงการ Sarawak SK410B ทัง้นี ใ้นปี 2563                  
ปตท.สผ.จะปรับเน้นการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ EXECUTE ให้มากขึน้ โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้    

(1) EXPAND กล ุท ์ในการข า  ุรกิจ  ด มุ งเน้นในพ  นที  ุท ศาส ร์ที มี วาม  านาญ ล ม งหา  กาสทาง ุรกิจ                 
ที เกี  วข้ งก บด้านพล งงานเพ   สร้าง วาม   ง  นในร    าว   

• กล ุท ์ Coming-home: ปตท.สผ.ยงัคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่
เป็นพืน้ท่ียทุธศาสตร์หลกั รวมถึงโอกาสตอ่ยอดทางธุรกิจที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ เช่น gas value chain โดยขยายการลงทนุใน
พืน้ท่ีที่มีตลาดรองรับในประเทศเมียนมาในรูปแบบของ Gas-to-Power 

• กล ุท ์ Strategic Alliance: บริษัทยงัคงมองหาโอกาสการลงทนุในภมูิภาคตะวนัออกกลางร่วมกบัผู้ ร่วมทนุท่ีมีความเช่ียวชาญ
อยา่งตอ่เนื่อง 

• กล ุท ์การลงทุนใน ุรกิจใหม เพ    วาม   ง  น: มุ่งเน้นการพฒันาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัด้านพลงังาน และความสามารถ
ด้านงานวิจยัพฒันาขององค์กรที่สง่เสริมธุรกิจปัจจบุนั และอาจพฒันาเป็นธุรกิจใหมใ่นอนาคต 

(2) EXECUTE กล ุท ์ในการเพิ มปริมาณการผลิ จาก  รงการหล ก  ล ร กษาขีด วามสามารถในการ ข งข น  

• เร งกิจกรรมใน  รงการส ารวจป จจุบ นในปร เทศเมี นมา ล มาเลเ ี  บริษัทมุ่งเน้นในการประเมินศกัยภาพเพิ่มเติม  
และเร่งรัดการพฒันาแหลง่ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในพืน้ที่โครงการ Sarawak SK410B เพื่อที่จะเพิ่มมลูค่าและปริมาณส ารอง
ปิโตรเลยีมของบริษัทในอนาคต 

• สร้างมูล  าเพิ มจาก  รงการในป จจุบ น ปตท.สผ.ด าเนินการปรับใช้เทคโนโลยีชัน้สูงในการปฏิบัติการของโครงการ S1                   
อย่างต่อเนื่อง เช่น การทดสอบเทคโนโลยี  Enhanced Oil Recovery (EOR) และการท า Hydraulic Fracturing อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนที่จะใช้ PTTEP Seismic Processing Center (PSPC) ใหมใ่นการท า Seismic Imaging ให้ดีขึน้อีกด้วย 

• บริษ ท  ง งบริหาร ้นทุนการผลิ    าง   เน   งเพ   ให้  ู ในร ด บที  ข งข น ด้ บริษัทมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทลั               
เช่น Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ในการลดต้นทนุและเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ  

• ด าเนิน ผนการเปลี  นผ านสิท ิการด าเนินการ  รงการบงก  เ ราว ณ  ล   รงการใหม จากการเข้า    กิจการ   าง
มีปร สิท ิภาพ โดย ปตท.สผ. ยงัคงมุง่เน้นการท างานและประสานงานกบัผู้ ถือผลประโยชน์ร่วมทกุรายเพื่อให้มัน่ใจวา่การผลิต
จากแหลง่ตา่ง ๆ สามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง 

• ผล กด นการพ ฒนาข ง  รงการหล กใน  างปร เทศ บริษัทมุ่งเน้นในการติดตามและสนบัสนุนการพฒันาโครงการหลกั               
เช่น โครงการ Mozambique Area 1 Project และ โครงการ Algeria Hassi Bir Rekaiz  

การบริหารจัดการเงนิทุน 

ปตท.สผ. ให้ความส าคญักบัประสทิธิภาพในการบริหารจดัการทางการเงิน โดยมุง่เน้นการสร้างวินยัทางการเงินและรักษาโครงสร้างทางการเงิน
ที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีเงินสดในมือประมาณ 3 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 0.29 เทา่ 
ซึ่งยังคงสภาพคล่องสูงและอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัท โดยสามารถรองรับแผนการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตตามแผนงาน                     
รวมถึงรองรับคา่ใช้จ่ายเพื่อเร่งพฒันาโครงการตา่ง ๆ การเจาะส ารวจตามแผนการลงทนุ และโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทได้บริหารจดัการโครงสร้างทางการเงินในส่วนของหนีหุ้้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เหมาะสม   
และสอดคล้องกบัสภาวะการลงทนุปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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(1) การซือ้คืนหุ้ นกู้ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Subordinated Perpetual Capital Securities)                       
ที่ออกและเสนอขายให้กับนกัลงทุนในต่างประเทศ จ านวนเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.6               
โดยในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 บริษัทได้ด าเนินการซือ้หุ้นกู้คืนจ านวนประมาณ 469 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2563 
บริษัทได้ใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสทิธิคงเหลอืตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

(2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้  จ านวน 650 ล้านดอลลาร์สรอ. ในวนัที่ 6 ธันวาคม 2562 ให้กับนกัลงทุนในต่างประเทศ โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.903 ตอ่ปี และครบก าหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2602 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ ในปี 2562 ปตท.สผ.                 
ได้รับคดัเลอืกให้เป็นสมาชิกกลุม่ดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุม่ธุรกิจน า้มนั
และก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream and Integrated Industry) และยงัได้รับคะแนนประเมินสงูสดุ หรือ 
Industry Leader ของกลุ่มบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันทั่วโลกเป็นครัง้ที่  2 และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good                      
Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 4 รวมถึงได้รับรางวลั SET Awards ประเภทรางวลับริษัทจดทะเบียนด้าน
ความยัง่ยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวลัชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนษุยชน 
ประเภทหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ จากกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม และรางวลัองค์กรโปร่งใสจากส านกัคณะกรรมการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติอีกด้วย 

ความส าเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการด าเนินงานภายใต้แนวคิด FROM “WE” to “WORLD”                    
โดยการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนและพร้อมสง่มอบคณุค่าให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่  และสามารถขยายผลสง่ต่อความยัง่ยืนนัน้ไปสูชุ่มชน 
สงัคม และสิ่งแวดล้อมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลได้เป็นอย่างดี โดยมีการด าเนินงานที่ส าคญัในปี 2562 ซึ่งครอบคลมุ 3 องค์ประกอบ
หลักของกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPO)                        
การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC)    
และการสร้างคณุคา่ในระยะยาวให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี (Stakeholders Value Creation - SVC) ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการมุ งสู  ง ์กร ห ง วามเป็นเลิศ  นอกจากการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Expand – Execute ตามที่กล่าวข้างต้น                              
โดยมีเป้าหมายในการขยายก าลงัการผลิตอยา่งต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และรักษาอตัราสว่นปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสจูน์แล้วตอ่อตัรา
การผลิตไม่น้อยกวา่ 7 ปี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนแล้วนัน้ ปตท.สผ. ยงัสง่เสริมการวิจยั พฒันา ประยกุต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวตักรรม 
เพื่อสนบัสนนุและเพิ่มประสทิธิภาพในการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม โดยมีความคืบหน้าของโครงการส าคญัในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

• เท  น ล เีพ   เพิ มปร สิท ิภาพในการส ารวจ ล ผลิ ปิ  รเลี ม ได้แก่  

– โครงการพฒันาการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของน า้และน า้มนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปัจจุบัน                 
อยูร่ะหวา่งการน าเทคโนโลยีไปทดสอบใช้งานในขัน้น าร่องในแหลง่น า้มนัสริิกิติ์ 

– โครงการพฒันาวสัดดุดูซบัที่ใช้ในการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการออกแบบกระบวนการต้นแบบ  
– โครงการพฒันาตวักรองส าหรับแยกสิง่ปนเปือ้นออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาตวักรองในระดบัต้นแบบ 
และด าเนินการสร้างศนูย์ทดสอบการแยกสิง่ปนเปือ้น 

• เท  น ล ทีี เป็นมิ รก บสิ ง วดล้ ม ได้แก่ 

– โครงการพฒันาเทคโนโลยีตรวจสภาพทอ่สง่ปิโตรเลยีมใต้ทะเลส าหรับกระบวนการรือ้ถอนตามมาตรฐานสากลท่ีไมส่ง่ผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาอปุกรณ์เพื่อน าไปทดสอบใช้งานในขัน้น าร่อง 

– โครงการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลอ่ยออกสูช่ัน้บรรยากาศโดยการเปลีย่นเป็นผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการ
พฒันากระบวนการต้นแบบ 

– โครงการผลติทอ่นาโนคาร์บอน จากก๊าซธรรมชาติที่เผาโดยปลอ่งเผาทิง้ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาอปุกรณ์เพื่อน าไปทดสอบใช้
งานในขัน้น าร่อง 

•   รงการก  สร้างศูน ์พ ฒนาเท  น ล ี ล นว  กรรม ปตท.สผ.(PTIC) ในพืน้ที่เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(EECi) ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการออกแบบศนูย์วิจยั และก าลงัด าเนินการเตรียมพืน้ท่ีส าหรับการก่อสร้าง
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นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภยั มัน่คง อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health 
and Environment Management System – SSHE MS) ในการด า เนิ นงานของบ ริ ษัท  โดยมุ่ ง เ น้น ใ ห้ เ กิดความสูญเสีย น้อยที่ สุด                                                  
ในปี 2562 อตัราการเกิดอบุตัิเหตทุี่มีการบาดเจ็บจนถึงขัน้หยดุงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เทา่กบั 0.07 และอตัราการเกิดอบุตัิเหตทุี่มีการบาดเจ็บ
ทัง้หมด (TRIR) เทา่กบั 0.55 ซึง่ทัง้นี ้LTIF และ TRIR อยูใ่นระดบัเทียบเคียงกบัคา่เฉลีย่ของสมาคมผู้ผลติน า้มนัและก๊าซนานาชาติ (IOGP) 

ด้านการก าก บดู ลกิจการที ดี การบริหาร วามเสี  ง  ล การปฏิบ  ิ ามกฎเกณฑ์ ปตท.สผ. มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความ
ถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัด และยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล การก ากบัดแูล และการบริหารความ
เสีย่งอยา่งเหมาะสม โดยมีผลการด าเนินงานในปี 2562 ที่ส าคญั ดงันี ้

• ปรับแผนงานขององค์กรให้สอดคล้องกบัผลการประเมินระดบัวฒุิภาวะด้าน GRC (GRC Maturity Level) และเผยแพร่ให้แก่พนกังาน
เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านนีม้ากขึน้ รวมถึงมีการบรูณาการรายงานด้าน GRC ให้มีความครอบคลมุในประเด็นที่มีความส าคญัมากขึน้ 

• ปรับปรุงการด าเนินการด้าน GRC ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเข้าซือ้กิจการ (M&A) และการตัง้ธุรกิจใหม่ (New Business) เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเติบโตทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมุ่งเน้นการก ากบัดแูลที่เป็นไปอย่างถกูต้องตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทนุอยา่งเคร่งครัด สะท้อนภาพการบริหารจดัการด้าน GRC ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

ด้านการสร้าง ุณ  าในร    าวให้ ก ผู้มีส วน ด้ส วนเสี  ในปี 2562 ปตท.สผ. มีกลยทุธ์การด าเนินงานโครงการพฒันาสงัคมด้วยการ
สร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation) โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นโครงการด้านความต้องการพืน้ฐาน                            
และได้ต่อยอดความส าเร็จของโครงการเพื่อสงัคมด้านอื่น ๆ พร้อมทัง้ยกระดบัสู่การด าเนินการในรูปแบบโครงการวิสาหกิจเพื่อสงัคม(Social 
Enterprise) เพื่อให้ชมุชนได้รับประโยชน์อยา่งตอ่เนื่อง เช่น การเพิ่มศนูย์การเรียนรู้เพาะฟักลกูป ูและเครือขา่ยกลุม่อนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลใน
จงัหวดัสงขลา นอกจากนัน้ได้จดัโครงการอบรมให้แก่คนในชุมชนภายใต้หลกัสตูรพนกังานช่วยเหลือคนไข้ โดยผู้ เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ได้เร่ิม
ท างานท่ีโรงพยาบาลและจ่ายเงินกลบัเข้ากองทนุแล้ว  

นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัมุ่งมัน่ที่จะเป็นองค์กรคาร์บอนต ่า (Low Carbon Footprint) โดยตัง้เป้าลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ด าเนินงานของบริษัทให้ได้อยา่งน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกบัปีฐาน 2555 ด้วยการด าเนินโครงการน าก๊าซสว่นเกินและก๊าซที่จะเผา
ทิง้กลบัมาใช้ประโยชน์หรือน าเข้ากระบวนการผลติ การใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ และการลดการร่ัวไหลของก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลติ
อยา่งตอ่เนื่อง  
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  นว น้มภาพรวม ุรกิจใน นา   

Energy Outlook  

ความต้องการใช้พลังงานหลักของโลก ปัจจุบันยังคงพึ่งพาพลังงานจากเชือ้เพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) เป็นหลัก ได้แก่ น า้มันดิบ                      
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน โดยในปี 2562 มีสดัส่วนการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ที่ร้อยละ 81 ใกล้เคียงกับปี 2561 และคาดการณ์                 
ว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า พลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลจะยงัคงเป็นแหลง่พลงังานหลกัด้วยสดัสว่นร้อยละ 72 ในขณะที่การใช้พลงังานทางเลือก              
จะเพิ่มขึน้มาเป็นร้อยละ 21 และพลงังานนิวเคลยีร์จะมีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 5 (ข้อมลูจาก IHS Markit) ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาตยิงัมีแนวโน้ม
ที่สงูขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยจะมาจากภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นหลกั สว่นการค้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้  
จากนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะจีนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้พลงังานสะอาดจากก๊าซธรรมชาติแทนพลงังานจากถ่านหิน ในขณะที่ความ
ต้องการใช้น า้มนัโดยรวมยงัคงมีแนวโน้มที่สงูขึน้เล็กน้อยด้วยอตัราร้อยละ 0.3 โดยการเพิ่มดงักลา่วมาจากภาคปิโตรเคมีและภาคการขนสง่หนกั 
(Heavy-duty Transport Sector) เป็นหลกั ในขณะที่ความต้องการใช้น า้มันจากรถโดยสารส่วนบุคคลจะเร่ิมลดลง เนื่องจากผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการใช้เชือ้เพลิงที่พฒันาขึน้และการใช้รถยนต์พลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ที่มีแนวโน้มสงูขึน้ นอกจากนี ้ความต้องการใช้
พลงังานทางเลอืก (Renewable Energy) โดยเฉพาะพลงังานจากแสงแดดและลม ยงัคงมีแนวโน้มสงูขึน้ในหลายๆ ประเทศ เนื่องจากความกงัวล
ในเร่ืองปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน ด้วยการสนบัสนุนของภาครัฐที่มากขึน้ รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
สง่ผลให้พลงังานทางเลอืกมีต้นทนุท่ีถกูลงจากปริมาณการผลติที่เพิ่มมากขึน้ (Economies of Scale) 

ในสว่นของทิศทางพลงังานในประเทศไทย ภาครัฐได้จดัท าร่างแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan, PDP 2018) 
ฉบับใหม่ โดยคาดว่าเมื่อสิน้สุดแผนในปี 2580 เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติจะเป็นเชือ้เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 53                     
ของพลงังานทัง้หมด เนื่องมาจากความคุ้มคา่ สว่นพลงังานทางเลอืกมีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 20  

ปตท.สผ. ยงัคงให้ความส าคญักบัก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกบัทิศทางความต้องการใช้พลงังานของโลกที่มุ่งสูก่ารใช้พลงังาน               
ที่ เ ป็นมิตรสิ่ ง แวด ล้อม  โดย  ปตท.สผ ยังคงมุ่ ง เ น้นการพัฒนาแหล่ง ก๊าซธรรมชาติ ขนาดใหญ่ที่ บ ริ ษัทมีอยู่ ใน ปัจจุบัน  เช่ น                                                    
โครงการ Sarawak SK410B และโครงการโมซมับิก แอเรีย วนั รวมถึงโอกาสตอ่ยอดทางธุรกิจใน gas value chain โดยขยายการลงทนุในประเทศ
เมียนมาในรูปแบบ Gas-to-Power นอกจากนี  ้ปตท.สผ. ยังคงให้ความส าคัญในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ เทคโนโลยีหุ่นยนต์                                      
และภมูิปัญญาประดิษฐ์เพื่อรักษาความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับทิศทางอตุสาหกรรมพลงังานโลกที่
เปลีย่นแปลงไปในอนาคต 

ราคาน ้ามันดบิ  

ส าหรับภาพรวมสถานการณ์น า้มนัดิบในปี 2563 คาดว่ายงัคงมีความผนัผวนและเคลื่อนไหวอยูร่ะหว่าง 60-70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล 
เนื่องจากสถานการณ์น า้มนัล้นตลาดมีแนวโน้มคลีค่ลายลง จากการท่ีกลุม่ OPEC+ ร่วมมือกนัในการลดก าลงัการผลติจากระดบัเดมิที่ได้ตกลงกนั
ไว้เพิ่มอีก 0.5 ล้านบาร์เรลตอ่วนัในปี 2563 รวมถึงการท่ีอิหร่านถกูคว ่าบาตรอยา่งเต็มรูปแบบ  

ในด้านอปุสงค์ ถึงแม้ว่า ผลพวงจากนโยบาย IMO 2020 ท าให้เกิดความต้องการน า้มนัดิบมากขึน้ แต่การที่มีการจ ากดัปริมาณซลัเฟอร์                 
ในเชือ้เพลิงที่ใช้ในการขนสง่ทางเรือ สง่ผลต่อปริมาณความต้องการน า้มนัดิบที่มีซลัเฟอร์สงูอยา่งดไูบลดลง ทางด้านการค้าและการผลิตโดยรวม
คาดว่าจะเติบโตขึน้ได้เลก็น้อยในปี 2563 เนื่องจากยงัมีความกงัวลทางเศรษฐกิจ ถึงแม้วา่สงครามการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐฯมีทีท่าวา่จะดีขึน้
จากข้อตกลงด้านการค้าฉบบัที่ 1 (Phase 1) แต่ให้จับตามองสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น  ๆ เช่น ยุโรป รวมถึง Brexit 
แบบไมม่ีข้อตกลงด้านการค้าที่อาจเกิดขึน้ได้และท าให้อปุสงค์โดยรวมไมส่ามารถขยายตวัได้มากนกั 

ทัง้นี ้ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องในระยะสัน้ ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้าจากสหรัฐฯ ทัง้กับประเทศจีนและยุโรป Brexit                  
ประเด็นภมูิรัฐศาสตร์ทางการเมืองในตะวนัออกกลาง ซึ่งหากทวีความรุนแรงอาจสง่ผลให้ราคาน า้มนัดิบพุ่งสงูขึน้ได้ในระยะสัน้ และหากความ
รุนแรงขยายเป็นสงครามในภมูิภาคจนสง่ผลกระทบกบัการผลติและสง่ออกน า้มนัจะท าให้ราคาอาจสงูกวา่ที่คาดการณ์  
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สถานการณ์ LNG  

ส าหรับปี 2563 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกจะยงัคงอยู่ในสภาวะล้นตลาดอย่างตอ่เนื่อง โดยก าลงัการผลิตรวมจากโครงการเดิม
และโครงการใหม่ คาดว่าจะเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 8 เป็น 390 ล้านตัน ในขณะที่อุปสงค์อยู่ที่ประมาณ 373 ล้านตัน ทัง้นี ้ราคาน า้มันดิบใน
ตลาดโลกมีแนวโน้มผันผวนในปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อราคา LNG โดยตลาดคาดว่าราคา Asian Spot LNG เฉลี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่าง 4.5 - 6.9         
ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทีย ูอย่างไรก็ตาม Asian Spot LNG อาจมีการปรับตวัสงูขึน้ หากความขดัแย้งระหวา่งสหรัฐฯกบัอิหร่านรุนแรงขึน้ ซึ่งท าให้
เกิดความกังวลเก่ียวกับอุปทาน LNG ที่อาจลดลงจากทางตะวนัออกกลางโดยเฉพาะจากประเทศกาตาร์หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด นอกจากนี ้             
ยังมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนราคา LNG เช่น ความต้องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึน้กว่าคาดการณ์ในตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย  การผลิต                      
ที่ไม่เป็นไปตามแผนของโครงการปัจจุบนั รวมถึง จ านวนโครงการท่ีได้รับอนมุตัิให้ก่อสร้างในช่วงปี 2559 – 2560 มีปริมาณน้อย สง่ผลให้อปุทาน
ออกมาไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการใช้ในปี 2565 – 2567 ทัง้นี ้ได้มีการคาดการณ์วา่สภาวะล้นตลาดของ LNG จะเร่ิมกลบัเข้าสูจ่ดุสมดลุในปี 2567 

เศรษฐกจิไทยและอัตราแลกเปล่ียน  

ธนาคารแหง่ประเทศไทยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตวัที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งต ่ากวา่ที่ประเมินไว้เดิม และอาจปรับลดลงอีก
ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัวจากการกีดกันทางการค้า รวมไปถึงการใช้จ่ายของภาครัฐ                         
และการลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตวัต ่ากว่าที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตวัต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้น                  
การทอ่งเที่ยวของภาครัฐ  

ส าหรับแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในปี 2563 คาดว่ายังแข็งค่าต่อเนื่อง และเคลื่อนไหวอยู่ใน                  
กรอบ 29.00 ถึง 31.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกระแสเงินลงทนุจะยงัไหลเข้ายงัสินทรัพย์ปลอดภยัอย่างตอ่เนื่องตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกที่ยังมีความเสี่ยง รวมถึงประเทศไทยเนื่องจากเสถียรภาพทางการเงินจากบัญชีเกินดุลสะพัดและระดับเงินส ารองระหว่างประเทศที่สงู                  
อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามประสิทธิผลจากการใช้มาตรการต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงิน รวมถึงสถานการณ์                   
ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และตะวันออกกลาง นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ การเลือกตัง้ของสหรัฐฯ และข้อสรุปของ                       
สงครามการค้าที่จะสง่ผลตอ่การเคลือ่นย้ายเงินทนุและคา่เงินในปี 2563 

อนึ่ง  ปตท.สผ. ใ ช้หลักการบริหารแบบ Natural Hedge ส าหรับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่ส่วนใหญ่อยู่ใน                                    
สกุลเงิน USD และ USD-linked และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ในสกุล USD ในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในสกุลเงิน USD                    
ปตท.สผ. ได้พิจารณาใช้เคร่ืองมือปอ้งกนัความเสีย่งทางการเงิน อาทิ สญัญา Forward และ Swap เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของคา่เงิน 
ส าหรับผลกระทบในรูปของภาษีเงินได้จากอตัราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากความแตกตา่งของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกบัสกลุเงิน                  
ที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีนัน้ ได้ปรับลดลงบางสว่นจากการเปลีย่นสกุลเงินในการค านวณภาษี ส าหรับการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ บริษัทคาด
วา่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ภาระดอกเบีย้ของบริษัทอยา่งมีสาระส าคญั เนื่องจากโครงสร้างอตัราดอกเบีย้ของบริษัทสว่นใหญ่เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่  

ปัจจัยอ่ืนทีส่ าคัญทีก่ระทบกับการด าเนินงานของบริษัท 

กฎร เบี บใหม เร   ง IMO 2020 จากองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ที่มีมติให้จ ากดัปริมาณ
ซลัเฟอร์ (Sulphur) ในน า้มนัเชือ้เพลงิที่ใช้ในภาคอตุสาหกรรมเดินเรือขนสง่ระหวา่งประเทศ ที่ระดบัไมเ่กินร้อยละ 0.5 จากระดบัร้อยละ 3.5 ในปัจจบุนั 
ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้น า้มนัเตาที่มีปริมาณซัลเฟอร์สงู (High Sulphur Fuel Oil)                 
ในน า้มนัเชีอ้เพลิงเดินเรือปรับตวัลดลงอย่างมีนยัส าคญั โดยราคาน า้มนัเตา (Fuel Oil) เร่ิมมีการปรับตวัลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ที่
ผ่านมา ทัง้นีส้ญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีการผูกสูตรราคาก๊าซกับราคาน า้มันเตา จึงเป็นความเสี่ยงที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติขอ ง                   
ปตท.สผ. ลดลงเนื่องจากกฎระเบียบใหม่นี ้อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวคาดว่าจะไม่รุนแรงมากในปี  2563 เนื่องจากโครงสร้างราคาขาย                      
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ.ผกูกับราคาน า้มนัสว่นหนึ่งและย้อนหลงัประมาณ 6 - 24 เดือน นอกจากนี ้ปตท.สผ. ได้มีการท าประกนัความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาน า้มนัเตาไว้บางส่วนแล้ว ส าหรับในปี 2565 เป็นต้นไป บริษัทคาดว่าผลกระทบนีจ้ะลดลงอย่างมีนัยยะส าคญั เนื่องจาก                 
ราคาก๊าซธรรมชาติของแหลง่บงกชและเอราวณัภายใต้ระบบสญัญาแบง่ปันผลผลติได้ผกูสตูรกบัน า้มนัดไูบแทนการผกูสตูรกบัราคาน า้มนัเตา 

การปร กาศพร รา บ ญญ  ิ ก้ ขเพิ มเ ิมปร มวลร ษฎากร ( บ บที  50) พ.ศ. 2562  ล  พร รา บ ญญ  ิภาษีเงนิ ด้ปิ  รเล ีม 
( บ บที  9)  พ .ศ.  2562 ในเดือนเมษายน 2562 มีผลให้บริษัทสามารถค านวณภาษีเ งินได้ ด้วยสกุลเ งินที่ ใ ช้ ในการด า เนินงาน                                    
(Functional Currency) ที่ไม่ใช่สกุลบาท ซึ่งช่วยลดความผันผวนของงบการเงินจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี                      
และที่ใช้ในการค านวณภาษี โดยในไตรมาส 2 บริษัท ปตท.สผ. ได้เปลี่ยนสกุลเงินในการค านวณภาษี และรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เนื่องจากได้รับการอนุมตัิภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้ว ส าหรับบริษัทอื่นในกลุ่มยังคงค านวณภาษีเงินได้ด้วย         
สกลุเงินบาท จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากอธิบดีกรมสรรพากร จึงจะยงัคงเห็นผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วแตใ่นสดัสว่นท่ีลดลง



บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปโิตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน (MD&A) ปี 2562 
 

 
หน้า l 19 บทสรุปผู้บริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธ์การบริหาร  นว น้ม ุรกิจ 

แนวโน้มผลการด าเนินงานของ ปตท.สผ. ส าหรับปี 2563  

ผลการด าเนินงานของบริษัทขึน้อยู่กบั 3 ปัจจัยหลกั ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทุน โดยบริษัทได้ติดตามและปรับเปลี่ยน
แนวโน้มผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สรุปประมาณ                     
การส าหรับปี 2563 เป็นดงันี ้ 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ  1. ปริมาณการขายเฉลี่ย รวมปริมาณขายจาก ADNOC Gas Processing (AGP) ซึง่เป็นสว่นหนึ่งจากการเข้าซือ้บริษัท Partex ท่ีเสร็จสิน้ในเดือนพฤศจิกายน 2562  

 2. บนสมมติฐานราคาน า้มันดิบดูไบเฉลี่ยทัง้ปี 2563 ท่ี 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล และส่วนต่างราคาน า้มันดิบดูไบและราคาน า้มันเตา (HSFO-Dubai Spread) เฉลี่ยทัง้ปี 2563                               

ท่ี 13 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล  

ปริมาณการขา  

 ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2563 และทัง้ปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 394,000 และ 391,000 บาร์เรล
เทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั ตามล าดบั อนัเป็นผลมาจากการเข้าซือ้กิจการของ Murphy ในประเทศมาเลเซียและการเข้าซือ้บริษัท Partex ที่เสร็จสิน้
ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน 2562 ตามล าดบั 

รา าขา :  

• ราคาน า้มนัดิบของบริษัทจะผนัแปรตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  
• ราคาก๊าซธรรมชาติซึง่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทนัน้มีโครงสร้างราคาสว่นหนึ่งผกูกบัราคาน า้มนัย้อนหลงัประมาณ 6-24 เดือน  

บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2563 และทัง้ปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 6.8 และ 6.4 ดอลลาร์ สรอ.                        
ตอ่ล้านบีทีย ูตามล าดบั เป็นผลจากการปรับตวัของราคาน า้มนัในตลาดโลก   

• การประกันความเสี่ยงราคาน า้มัน ณ สิน้ปี 2562 มีปริมาณน า้มันภายใต้สัญญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ครบก าหนดอยู่ที่
ประมาณ 13 ล้านบาร์เรล ทัง้นี ้บริษัทมีความยืดหยุน่ในการปรับแผนการประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัตามความเหมาะสม 

 ้นทุน 

 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 และทัง้ปี 2563 ปตท.สผ. คาดวา่จะสามารถรักษาต้นทนุตอ่หนว่ยได้ที่ประมาณ 32 ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรล
เทียบเทา่น า้มนัดิบ ซึง่สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้  

ปริมาณการขา  รา าก า  รรม า ิ 

 

 ้นทุน 

 
EBITDA Margin 

 
               ไตรมาส 1 ปี 2563          ปี 2563 

      ~394     ~391 
พนับาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดบิตอ่วนั 

 
 

             ไตรมาส 1 ปี 2563          ปี 2563 

       ~6.8     ~6.4 
ดอลลาร์ สรอ. ตอ่ล้านบีทีย ู

 

ไตรมาส 1 ปี 2563          ปี 2563 

      ~32        ~32 
ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ 

 

      ปี 2563 

70-75% 
ของรายได้จากการขาย 

 



ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมการส ารวจและผลติปโิตรเลยีม (ไมไ่ดต้รวจสอบ) 

(ก) สรุปปริมาณส ารองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้วรวมทกุโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัตารางที่แนบ 
ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือให้ได้
ตวัเลขท่ีได้ตรงตามมาตรฐาน ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้วในรายงานนี ้จะรวมถึงปริมาณสทุธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของ
ประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม  

นอกจากนีเ้พ่ือให้การประมาณและการรายงานปริมาณส ารองปิโตรเลียมของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสอบทานและ
ก ากบัดแูลที่ดี ปตท. สผ. ยงัมีคณะกรรมการปริมาณส ารองปิโตรเลียม (Reserves Committee) ซึง่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

• พิจารณากลัน่กรองให้ความเหน็ชอบตอ่ ปริมาณส ารองปิโตรเลียมประจ าปี (Annual Reserves) 

• พิจารณากลั่นกรองและอนมุัติการเปล่ียนแปลงปริมาณส ารองปิโตรเลียมอย่างมีนัยยะ (Major Changes of Reserves) และ 
ปริมาณส ารองปิโตรเลียมส าหรับโครงการใหม่ที่เข้าซือ้และควบรวมกิจการ (Reserves for Newly-Acquired Project) 

• ตรวจสอบขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลปริมาณส ารองปิโตรเลียมให้มีความถูกต้องก่อนการน าเสนออนุมัติ และตรวจสอบ
กิจกรรมซึง่มีความเช่ือมโยงตอ่ปริมาณส ารองปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• พิจารณาอนมุตัิแผนการด าเนินการตรวจประเมินประจ าปีด้านปริมาณส ารองปิโตรเลียม (Annual Reserves Audit Plan) และ
แต่งตัง้ผู้ ตรวจประเมินปริมาณส ารองปิโตรเลียม (Reserves Auditor) และอนุมัติรายงานการตรวจประเมินประจ าปีด้านปริมาณส ารอง
ปิโตรเลียม (Reserves Audit Report) เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการด าเนินงานและเกิดการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ.1 คิดเป็นปริมาณน า้มันดิบและ 

คอนเดนเสท2 310 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,097 พนัล้านลูกบาศก์ฟุต (830 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบ) หรือรวมทัง้หมด
เป็น 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบ โดยปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วของน า้มนัดิบและคอนเดนเสทคิดเป็นประมาณร้อยละ 27 และ
ก๊าซธรรมชาตคิดิเป็นประมาณร้อยละ 73  

ปริมาณการผลิตรวมทกุโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ.1 ในปี 2562 คิดเป็น 151 ล้านบาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ โดยแบ่งเป็นน า้มนัดิบ
และคอนเดนเสท2 41 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาต ิ690 พนัล้านลูกบาศก์ฟุต (110 ล้านบาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดบิ) คดิเป็นอตัราการผลิต
ประมาณ 413,640 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบต่อวนั เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วประมาณ 54 ,255 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มันดิบต่อวนั หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 15.1 ซึง่การเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าซือ้กิจการทัง้หมดของบริษัท Murphy Oil Corporation 
ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือ้สดัส่วนการถือหุ้นทัง้หมด ในบริษัท Partex Holding B.V. 

 
 
 

 
 

                                                           
1 รวมโครงการร่วมทนุอพิโก 
2 ตวัเลขปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมถงึก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหงุต้ม (LPG) 



บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
ปริมาณส ารองน า้มันดบิ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติท่ีพสูิจน์แล้ว (1) 

 
 

 น า้มนัดิบและคอนเดนเสท(2)  ก๊าซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเทา่น า้มนัดบิ 
 (ล้านบาร์เรล)  (พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ)  (ล้านบาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบ) 
 ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม  ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม  ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม 
ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 99 57 156  1,824 1,225 3,049  398 233 631 
1)  ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า 19 5 24  108 51 159  36 14 50 
2)  การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 5 0 5  57 13 70  14 2 16 
3)  การเจาะหลมุพฒันาเพ่ิมเติมและ  

การค้นพบใหม ่ 14 1 15  368 3 371  72 1 73 

4)  การซือ้/ขายปริมาณส ารองที่มีอยู่ 6 (8) (2)  249 - 249  47 (9) 38 
5)  การผลิต (27) (7) (34)  (425) (187) (612)  (97) (34) (131) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 116 48 164  2,181 1,105 3,286  470 207 677 
ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 116 48 164  2,181 1,105 3,286  470 207 677 
1)  ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า 13 (1) 12  160 (53) 107  41 (4) 37 
2)  การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 0 1  1 1 2  2 1 3 
3)  การเจาะหลมุพฒันาเพ่ิมเติมและ  

การค้นพบใหม ่ 2 45 47  21 954 975  5 207 212 

4)  การซือ้/ขายปริมาณส ารองที่มีอยู่ 21 106 127  816 582 1,398  153 206 359 
5)  การผลิต (30) (11) (41)  (475) (212) (687)  (107) (43) (150) 
ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้วจากการ
ลงทนุในการร่วมค้า(3)  0 - 0  16 - 16  2 - 2 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 123 187 310  2,720 2,377 5,097  566 574 1,140 
 

(1) ปริมาณส ารองพิสจูน์แล้วรวมถึงปริมาณส ารองพิสจูน์แล้วสทุธิที่เป็นสว่นแบง่ของ ปตท.สผ. และสว่นแบง่ของประเทศเจ้าของแหลง่ปิโตรเลียม  

(2) รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหงุต้ม (LPG) 

(3) รวมสดัสว่นของปริมาณส ารองจากโครงการร่วมทนุอพิโก 
 
 
 
 
 
 



 (ข) รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม 

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม จะแสดงถึงสินทรัพย์ของโครงการต่างๆ ทัง้ท่ีพบปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้วและ
ยงัไม่ได้พิสจูน์ รวมถงึคา่เส่ือมราคาสะสม คา่สญูสิน้สะสม คา่ตดัจ าหน่ายสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

สินทรัพย์ของโครงการท่ีพบปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมส ารวจ หลุมพฒันา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงประมาณการค่ารือ้ถอนอุปกรณ์การผลิต ส่วนสินทรัพย์ของโครงการท่ียังไม่พบปริมาณส ารอง
ท่ีพิสจูน์แล้ว หมายถงึ รายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเกิดขึน้จากโครงการท่ียงัไม่พบปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว  

   (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 2562 2561 

สินทรัพย์ของโครงการท่ีพบปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว 31,152 26,731 
สินทรัพย์ของโครงการท่ียงัไม่พบปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว 4,366 4,715 
 สินทรัพย์รวมของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม 35,518 31,446 
คา่เส่ือมราคาสะสม คา่สญูสิน้สะสม คา่ตดัจ าหน่ายสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่ (22,277) (20,218) 
 สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม 13,241 11,228 

 
(ค)   รายงานรายจ่ายที่เกิดขึน้เพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน การส ารวจและการพัฒนาปิโตรเลียม 

 รายงานรายจ่ายท่ีเกิดขึน้จะแสดงถึงรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีเพ่ือการได้มาซึง่สิทธิสมัปทาน การส ารวจและการพฒันาปิโตรเลียม 
ทัง้ที่บนัทกึเป็นสินทรัพย์และคา่ใช้จ่าย 

 ต้นทนุเพ่ือการได้มาซึง่สิทธิสมัปทาน หมายถึง รายจ่ายท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสิทธิสมัปทานของโครงการต่างๆ ทัง้ท่ี
พบปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้วและยงัไม่ได้พิสจูน์ 

 รายจ่ายเพ่ือการส ารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเพ่ืองานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รายจ่ายเพ่ือการขุดเจาะและเตรียม
หลมุส ารวจรวมถงึคา่สงวนพืน้ท่ีในแปลงส ารวจ 

 รายจ่ายเพ่ือการพฒันาประกอบด้วย รายจ่ายเพ่ือการขุดเจาะและเตรียมหลุมพฒันา และรายจ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการตา่งๆ ส าหรับการพฒันาปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วเพ่ือใช้ในการผลิต การแยก การปรับปรุง
คณุภาพปิโตรเลียม และการรวบรวมและเก็บรักษาปิโตรเลียม รวมทัง้รายจ่ายเพ่ือทอ่ขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
2562 2561 

ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม 

ต้นทนุเพ่ือการได้มาซึง่สิทธิสมัปทาน       
-  โครงการท่ีพบปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว 60  2,580     2,640   1,314  -     1,314    
-  โครงการท่ียงัไม่พบปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว -  22 22  -  26 26  
รายจ่ายเพ่ือการส ารวจ 5 210   215  1 75   76  
รายจ่ายเพ่ือการพฒันา 594  354   948  718  273   991  

รวม 659  3,166   3,825  2,033  374   2,407  
       



 (ง) รายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม 

 รายงานผลการด าเนินงานนีแ้สดงเฉพาะผลการด าเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม ส าหรับปี 2562 และ 2561 โดยแสดงไว้
ในตารางข้างล่างดงัตอ่ไปนี ้

 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เพ่ือการด าเนินงานและบ ารุงรักษาหลุมผลิต ตลอดจนเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์การผลิต  

 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส ารวจเพ่ืองานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และค่าตดัจ าหน่ายหลุมส ารวจท่ีไม่พบปิโตรเลียม
ในเชิงพาณิชย์ 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไป คือ คา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบักิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม 

 ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตดัจ าหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
รวมทัง้คา่ตดัจ าหน่ายประมาณการคา่รือ้ถอนอปุกรณ์การผลิต  

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) อ่ืน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ือง
โดยตรงกบักิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม และรายได้อ่ืนๆ 

 ภาษีเงินได้ค านวณจากก าไรจากผลการด าเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม 

 คา่ใช้จ่ายทัว่ไปของส านกังานใหญ่และต้นทนุทางการเงินไม่รวมเป็นคา่ใช้จ่ายในการค านวณผลการด าเนินงานของกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม  

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
2562 2561 

ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม ในประเทศ ตา่งประเทศ รวม 

รายได้ :             
   รายได้ – บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 4,281  1,024  5,305  3,745  1,085  4,830  
    รายได้ – บริษัทอ่ืน 276  891  1,167  304  465  769  
  รายได้จากการขายรวม 4,557  1,915  6,472  4,049  1,550  5,599  

ค่าใช้จ่าย :             

   คา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน 486  582  1,068  436  497  933  
   คา่ใช้จ่ายในการส ารวจ 2  127  129  2  43  45  
   คา่ใช้จ่ายในการบริหารทัว่ไป 43  94  137  35  76  111  

   คา่ภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 528  19                  547  470                 -    470  

   คา่เส่ือมราคาคา่สญูสิน้และค่าตดัจ าหน่าย  1,511  497  2,008  1,371  459  1,830  
   คา่ใช้จ่าย (รายได้) อ่ืน (59) (37) (96) (14) 83  69  
   ค่าใช้จ่ายรวม 2,511  1,282  3,793  2,300  1,158  3,458  

ผลการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 2,046  633  2,679  1,749  392  2,141  

ภาษีเงินได้ 706  210  916  573  237  810  
ผลการด าเนินงานสุทธิ 1,340  423  1,763  1,176  155  1,331  



(จ) รายงานมูลค่าปัจจุบันตามมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีพสูิจน์แล้ว 

ตามมาตรฐานการวดัมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิท่ีเก่ียวข้องกบัปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แล้ว จะค านวณโดยใช้
ราคาเฉล่ีย 12 เดือน* (ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของราคาเฉพาะท่ีมีก าหนดไว้ในสญัญาเท่านัน้) คณูด้วยประมาณการปริมาณการผลิตใน
อนาคตของปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วท่ีเหลืออยู่ ณ สิน้ปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ในการพัฒนาและผลิต
ปริมาณส ารองที่พิสจูน์แล้ว ซึง่คดิจากต้นทนุคา่ใช้จ่ายตามข้อมลู ณ สิน้ปี โดยไม่ค านงึถงึสภาวะแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเปล่ียนไปในอนาคต 

ภาษีเงินได้ในอนาคตค านวณโดยใช้อตัราภาษีตามกฎหมายท่ีมีอยู่ ณ สิน้ปี และหกัหรือปรับปรุงส่วนลดตา่งๆ ตามที่เป็นจริง 

กระแสเงินสดสุทธิค านวณจากมลูค่าของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีเป็นมลูคา่ปัจจบุนัด้วยอตัรา 10% ต่อปีเพ่ือสะท้อนถงึมลูค่า
ตามเวลาของกระแสเงินสดนัน้ 

มลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดตามท่ีแสดงไว้ข้างล่างนี ้มิได้มุ่งหมายให้เป็นการแสดงประมาณการมลูค่าตามราคา
ตลาดของสินทรัพย์ปิโตรเลียม การประมาณการมลูค่าตามราคาตลาดควรต้องค านึงถึงปัจจยัหลายประการได้แก่ ปริมาณส ารองท่ียงัไม่ได้
พิสูจน์ซึง่อาจเปล่ียนเป็นปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน า้มนัและก๊าซธรรมชาติในอนาคต อตัราดอกเบีย้ 
การเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตในอนาคต รวมทัง้ข้อควรค านึงอ่ืนๆ อีกมาก 
ดงันัน้มลูคา่ท่ีเหมาะสมจงึขึน้อยู่กบัการพิจารณา และ/หรือ การตดัสินใจของผู้วเิคราะห์เป็นหลกั 

* ราคาเฉล่ีย 12 เดือน ค านวณจาก การเฉล่ียแบบไม่ถ่วงน า้หนกั โดยใช้ราคาของวนัแรกในแตล่ะเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มูลค่าปัจจุบันตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงนิสดสุทธิท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีพสูิจน์แล้ว 

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  รายรับ 17,902 16,164 20,025 6,759 37,927 22,923 

  คา่ใช้จ่ายในการผลิต  (2,784) (2,660) (4,946) (1,251) (7,730) (3,911) 

  คา่ใช้จ่ายในการพฒันา (7,548) (6,048) (3,682) (933) (11,230) (6,981) 

  ภาษีเงินได้ (2,174) (2,288) (3,186) (945) (5,360) (3,233) 

กระแสเงนิสดสุทธิ 5,396 5,168 8,211 3,630 13,607 8,798 

  ส่วนปรับลดมลูคา่ตามเวลา 10% ตอ่ปี (1,091) (818) (4,039) (1,169) (5,130) (1,987) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิของ 

ปตท.สผ. และบริษัทย่อย 

4,305 4,350 4,172 2,461 8,477 6,811 

  มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิจากการ        

  ลงทนุในการร่วมค้า3  

37 - - - 37 - 

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 4,342 4,350 4,172 2,461 8,514 6,811 

 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงนิสดสุทธิท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีพสูิจน์แล้ว 

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 2562 2561 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปีของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย 

รายได้สทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจ าหน่ายปิโตรเลียมท่ีผลิตระหว่างปี 

คา่ใช้จ่ายในการพฒันาท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 

การเปล่ียนแปลงสุทธิเน่ืองจากราคาและคา่ใช้จ่ายในการผลิต 

การเปล่ียนแปลงสุทธิเน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการพฒันา 

การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณส ารองที่ส ารวจใหม่ ส ารวจเพิ่มเตมิ และ 
  ปรับปรุงวธีิการผลิต 

การเปล่ียนแปลงในปริมาณท่ีได้ประมาณการไว้ 

การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการซือ้หรือขายปริมาณส ารองปิโตรเลียม 

การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากส่วนปรับลดตามมลูค่าของเวลาท่ีเปล่ียนไป 

การเปล่ียนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ สิน้ปีของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย 

มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ ณ สิน้ปี จากการลงทนุในการร่วมค้า2 

6,811 

(4,652) 

960 

2,197 

(112) 

4,414 

 

415 

3,714 

(3,143) 

(2,127) 

8,477 

37 

5,399 

(3,767) 

1,145 

3,216 

(564) 

1,412 

 

579 

1,225 

(1,045) 

(789) 

6,811 

- 

รวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ สิน้ปี 8,514 6,811 

                                                           
3 การลงทนุในการร่วมค้าจากโครงการร่วมทนุอพิโก 



 (ฉ)  ข้อมูลอ่ืน 

หลุมผลิตน า้มันดบิ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ 

จ านวนหลมุผลิตน า้มนัดบิ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาต ิณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

 น า้มันดบิ/คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ 
 รวม รวม 

ประเทศไทย  865 1,205 
ตา่งประเทศ   
    เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  129 286 
    อ่ืนๆ 9,315 - 

รวม 10,309 1,491 

หลุมน า้มันดบิ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาต ิซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ 

จ านวนหลมุซึง่อยู่ระหวา่งการขดุเจาะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

   จ านวนหลุม 

แหล่งส ารวจ    
ประเทศไทย   - 
ตา่งประเทศ    

    เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   1 
    อ่ืนๆ   - 

รวม   1 

แหล่งพฒันา 
ประเทศไทย   16 
ตา่งประเทศ    

    เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   2 
    อ่ืนๆ   1 

รวม   19 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ านวนหลุมน า้มันดบิ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ – สุทธิ ซึ่งขุดเจาะในปี 2562 

  พร้อมผลิต  หลุมแห้ง 

แหล่งส ารวจ     
ประเทศไทย  -  - 
ตา่งประเทศ     

    เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  8  8 
    อ่ืนๆ  1  1 

รวม  9  9 

แหล่งพฒันา 
ประเทศไทย   342  12 
ตา่งประเทศ     

    เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้                43  1 
    อ่ืนๆ                  -  - 
รวม             385  13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ผลการด าเนินงานรายไตรมาสปี 2562 และ 2561 ส าหรับงบการเงนิรวมมีดังนี ้

หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2562  ไตรมาสที่ 4  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1
รายได้
     รายได้จากการขาย        1,754,900,631          1,494,389,633        1,469,499,654        1,327,626,240 
     รายได้จากการบริการทอ่ขนสง่ก๊าซ             25,211,924               29,453,709             33,441,021             28,289,483 
     รายได้อ่ืน
          ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ             29,442,854               19,975,173             26,449,713             32,729,790 
          ดอกเบีย้รับ             13,597,516               12,741,830             32,807,784             27,087,691 
          ก าไรจากอนพุนัธ์ทางการเงิน                            -                 21,347,992                            -                              -   
          รายได้อ่ืน ๆ             16,929,538               15,382,313             10,407,629             12,671,171 
                    รวมรายได้      1,840,082,463       1,593,290,650      1,572,605,801      1,428,404,375 
ค่าใช้จ่าย
     คา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน           280,742,698             181,382,444           153,473,481           135,083,704 
     คา่ใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียม             27,496,976               59,091,981             33,006,988               8,502,045 
     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร           132,383,175               93,950,863             92,580,760             64,861,714 
     คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม           151,527,598             135,608,689           137,138,703           122,059,219 
     คา่เสื่อมราคา คา่สญูสิน้และคา่ตดัจ าหนา่ย           577,988,263             511,721,459           476,953,188           459,392,677 
     คา่ใช้จ่ายอ่ืน
          ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงิน             41,020,245                              -                 7,709,075             82,018,396 
    ต้นทนุทางการเงิน             62,434,355               59,800,813             55,684,491             57,059,082 
                    รวมค่าใช้จ่าย      1,273,593,310       1,041,556,249        956,546,686        928,976,837 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า               6,303,945                    802,183               2,518,049               2,727,662 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้        572,793,098          552,536,584        618,577,164        502,155,200 
ภาษีเงินได้          (189,146,369)           (193,931,190)          (185,994,360)          (107,926,126)
ก าไรส าหรับปี        383,646,729          358,605,394        432,582,804        394,229,074 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

          ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน                        0.09                          0.09                        0.10                        0.10  

 



หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2561  ไตรมาสที่ 4  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1
รายได้
     รายได้จากการขาย        1,411,017,765        1,337,321,462        1,293,593,282        1,160,877,348 
     รายได้จากการบริการทอ่ขนสง่ก๊าซ             29,190,306             29,987,855             25,367,013             23,018,560 
     รายได้อ่ืน
          ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ                            -                              -                              -               25,062,316 
          ดอกเบีย้รับ             22,703,516             19,802,410             20,873,464             19,973,276 
          ก าไรจากอนพุนัธ์ทางการเงิน             71,955,087                            -                              -                              -   
          รายได้อ่ืน ๆ             21,530,874             10,632,882               7,900,369             10,719,935 
                    รวมรายได้      1,556,397,548      1,397,744,609      1,347,734,128      1,239,651,435 
ค่าใช้จ่าย
     คา่ใช้จ่ายการด าเนินงาน           168,808,730           166,176,601           168,992,974           141,105,849 
     คา่ใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียม               9,022,944             18,637,627             15,277,426               2,747,477 
     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร           104,706,341             69,634,574             58,439,352             57,453,370 
     คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม           133,659,700           121,414,377           110,641,320           103,947,632 
     คา่เสื่อมราคา คา่สญูสิน้และคา่ตดัจ าหนา่ย           484,519,932           496,344,211           459,708,136           407,938,260 
     คา่ใช้จ่ายอ่ืน
          ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ               7,386,463               6,059,895             30,248,049                            -   
          ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงิน                            -                 6,808,271               7,553,864             43,626,319 
          คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ             20,745,077             37,022,924                            -                              -   
    ต้นทนุทางการเงิน             66,885,106             57,421,070             57,212,601             57,046,118 
                    รวมค่าใช้จ่าย        995,734,293        979,519,550        908,073,722        813,865,025 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า               1,699,603               2,285,467               1,848,770               2,098,428 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้        562,362,858        420,510,526        441,509,176        427,884,838 
ภาษีเงินได้          (294,011,392)          (105,156,779)          (328,480,261)              (5,009,755)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี        268,351,466        315,353,747        113,028,915        422,875,083 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

          ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน                        0.07                        0.07                        0.03                        0.10  

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปปริมาณการขายปิโตรเลียมและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ีย  

  2562 2561  

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สทุธิ 
(บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดิบตอ่วนั) 

 350,651 305,522 
 

ราคาขายผลิตภณัฑ์เฉล่ีย     

    ราคาขายน า้มนัดิบและคอนเดนเสทเฉล่ีย 
    (ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรล) 

 61.18 67.40  

    ราคาขายก๊าซธรรมชาตเิฉล่ีย  
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทีย)ู 

 6.92 6.42  

   ราคาขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเฉล่ีย 
(ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดบิ) 

 47.24 46.66  

Lifting Cost  
(ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรลเทียบเทา่น า้มนัดบิ) 

 4.31 4.33  

 
 

    

 
 

 


