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บทสรุปผู้บริหาร   

 ปี 2563 เป็นปีที่ทา้ทายอย่างมากส าหรบัภาคธุรกิจ จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกและความตอ้งการน า้มนัดิบที่ลดลงอย่างมีนยัส าคญั ประกอบกับความขดัแยง้ในการบริหารจดัการการผลิต
ในกลุ่ม OPEC+ ในช่วงแรก ส่งผลใหร้าคาน า้มนัดิบโลกลดลงอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณโ์ดยรวมในช่วงครึ่งหลงัของปี 2563 ได้
เริ่มเห็นสญัญาณของการฟ้ืนตวัในหลาย ๆ อตุสาหกรรมจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและการเริ่มใชว้คัซีนป้องกนัโควิด-19 ในบางประเทศ 
ส่งผลใหค้วามตอ้งการน า้มนัดิบของโลกปรบัตวัดีขึน้ ประกอบกบัการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการลดก าลงัการผลิตอย่างเครง่ครดัของกลุ่ม OPEC+ 
ท าใหร้าคาน า้มนัดิบโลกปรบัตวัสงูขึน้จากจดุต ่าสดุในไตรมาส 2 แมว้่าจะมีความกงัวลต่อการระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึน้ในหลายประเทศ  

ปตท.สผ. ไดป้รบัแผนปฏิบตัิการภายใตก้ลยุทธ ์‘Execute’ และ ‘Expand’ ใหส้อดรบักบัสถานการณแ์ละการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจที่มีความทา้
ทายมากขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสรา้งการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2563 ปตท.สผ. ไดใ้หค้วามส าคัญกับ
ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ปรบัแผนพฒันาและแผนการผลิตใหเ้หมาะสมและควบคุมตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหอ้ยู่ระดับท่ีแข่งขันได้ โดยในส่วนของการด าเนินงาน โครงการในอ่าวไทย อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย ์และ โครงการคอนแทร็ค 4 
สามารถผลิตไดต้ามการเรียกรบัก๊าซของผูซ้ือ้ตามความตอ้งการที่ลดลดจากการระบาดของโควิด-19 โครงการซาราวกั เอสเค 410 บี ไดเ้ริ่มเจาะหลมุ
ประเมินผล 1 หลมุในปลายไตรมาส 3 เพื่อยืนยนัศกัยภาพของแหล่งปิโตรเลียมหลงัจากที่ประสบความส าเร็จในการเจาะส ารวจเมื่อกลางปี 2562 และ
โครงการซาราวกัเอสเค 417 ไดเ้ริ่มเจาะหลมุส ารวจ 1 หลมุในไตรมาส 4 โดยคาดว่าจะทราบผลการเจาะส าหรบัทัง้สองโครงการในไตรมาส 1 ปี 2564 
นอกจากนี ้บรษิัทไดข้ยายการลงทนุเพิ่มเติมในภมูิภาคตะวนัออกกลางซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีศกัยภาพทางปิโตรเลียมสงู โดยไดร้บัสิทธิในการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในแปลง 12 ในรัฐสุลต่านโอมาน และแปลงส ารวจ Offshore Block 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์นอกจากนี ้บริษัทไดข้ยายธุรกิจตาม          
แผนกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยได้ขยายธุรกิจ AI & Robotics Venture (ARV) ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท ได้แก่       
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ากัด และบริษัท ซีเควสต ์จ ากัด เพื่อใหบ้ริการดา้นการเกษตรแบบครบวงจรในรูปแบบของแพลตฟอรม์ (Platform) และ
ธุรกิจการบรกิารงานวิศวกรรมใตท้ะเล (Subsea IRM) และเพื่อใหบ้รกิารงานวิศวกรรมใตท้ะเลในเชิงพาณิชยแ์ก่บรษิัทน า้มนัฯ และบรษิัทดา้นพลงังาน
ทดแทนในทะเล ตามล าดบั รวมถึงความคืบหนา้ที่ดีในการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเมียนมา โดยบรษิัทไดร้บัการอนมุตัิสิทธ์ิการ
พฒันาโครงการจากรฐับาลเมียนมาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ในไตรมาส 4 และคาดว่าจะสามารถประกาศการตดัสินใจลงทนุขัน้สดุทา้ย (FID) ไดใ้นปี 2565   

ส าหรบัผลประกอบการในปี 2563 บรษิัทมีก าไรสทุธิ 720 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (ดอลลาร ์สรอ.) ลดลงรอ้ยละ 54 เมื่อเทียบกบัปีก่อน
หนา้ โดยหลกัจากราคาขายที่ปรบัตวัลดลงตามราคาน า้มนัในตลาดโลก อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถลดตน้ทุนต่อหน่วยและตน้ทนุเงินสดต่อหน่วย
มาอยู่ในระดับที่  30.5 และ 14.4 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มันดิบ ตามล าดับ จึงส่งผลให้บริษัทมีระดับกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานในปี 2563 จ านวนรวมทัง้สิน้ 2,799 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และมีอตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA Margin) ใน
ระดับรอ้ยละ 68 โดยในปี 2563 บริษัทมีการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ก่อนภาษีเงินได)้ จ านวน 91 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากโครงการมาเรียนา ออยล ์แซนด ์เนื่องจากคาดการณร์าคาน า้มนัในระยะยาวจะทรงตวัอยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง ท าใหย้ากต่อการ
พฒันาโครงการในเชิงพาณิชย ์และโครงการเยตากุน เนื่องจากการปรบัแผนการผลิตลดลงตามศกัยภาพปัจจุบันของแหล่งผลิต ในส่วนสถานะ
การเงินของบรษิัท ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 22,493 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยเป็นส่วนของเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้รวมทัง้สิน้ 3,804 
ลา้นดอลลาร ์สรอ. ในขณะท่ีมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 10,694 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ซึ่งเป็นส่วนหนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ 3,932 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 11,799 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ยงัคงอยู่ในระดับต ่าที่ 0.33 เท่า สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีโครงสรา้ง
เงินทนุที่แข็งแกรง่และสถานะการเงินที่มั่นคง 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ   
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ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 

ราคาน ้ามันดิบ 
ราคาน า้มนัดิบเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2563 ราคาน า้มนัดิบดไูบเฉล่ียอยู่ที่ 42.3 ดอลลาร ์สรอ.

ต่อบารเ์รล ปรบัตวัลดลงจากราคาเฉล่ียในปี 2562 ที่ 63.5 ดอลลาร ์สรอ.ต่อบารเ์รล (ขอ้มลูจาก Platts)  ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ท า
ใหแ้ต่ละประเทศทั่วโลกตอ้งประกาศใชม้าตรการปิดประเทศ ส่งผลใหอุ้ปสงคน์ า้มันดิบลดลงจาก 97 ลา้นบารเ์รลต่อวันในเดือนมกราคม แตะระดับ       
85 ลา้นบารเ์รลต่อวันในเดือนมีนาคม 2563 นอกจากนี ้ความลม้เหลวในการเจรจาปรบัลดการผลิตของกลุ่มประเทศผูส่้งออกน า้มนัและชาติพันธมิตร 
หรือ OPEC+ ท าใหซ้าอุดิอาระเบียตดัสินใจเพิ่มการผลิตเต็มก าลงั กดดนัใหร้าคาน า้มนัดิบดูไบลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 23.4 ดอลลาร ์สรอ.ต่อบารเ์รล 
ณ สิน้ไตรมาส 1 อปุสงคน์ า้มนัดิบลดลงต ่าสดุในเดือนเมษายน ที่ 75 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เช่นเดียวกบัราคาน า้มนัดิบดูไบที่ลดลงต ่ากว่า 20 ดอลลาร ์สรอ.
ต่อบารเ์รล  อย่างไรก็ดี เพื่อพยุงราคาน า้มันดิบ กลุ่ม OPEC+ ไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมที่จะปรบัลดการผลิตในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ 9.7 ลา้น
บารเ์รลต่อวนั และ 7.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนัในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมถึงประเทศในกลุ่ม G20 น าโดยสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และบราซิล 
ยินดีที่จะปรบัลดการผลิตรวมกัน 5 ลา้นบารเ์รลต่อวนั และหลายประเทศสามารถควบคุมสถานการณโ์ควิด-19 ไดด้ีขึน้ ปริมาณอุปสงคน์ า้มนัดิบในไตร
มาส 3 จึงฟ้ืนตวัมาสู่ระดบั 91 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ส่งผลใหร้าคาน า้มนัดิบเฉล่ียในไตรมาส 3 ปรบัตวัดีขึน้อยู่ที่ 42.9 ดอลลาร ์สรอ.ต่อบารเ์รล  

ในไตรมาส 4 การอนุมัติใหใ้ชว้ัคซีนป้องกันโควิด-19 และการเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม  รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงร่วมอย่างเคร่งครดัของกลุ่ม OPEC+ และในการประชุมกลุ่ม OPEC+ ในเดือนธันวาคม 
2563 ไดบ้รรลขุอ้ตกลงการปรบัลดการผลิตของเดือนมกราคม 2564 ที่ระดบั 7.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั  เทียบกบัขอ้ตกลงก่อนหนา้ที่จะลดการผลิต 5.8 ลา้น
บารเ์รลต่อวัน เป็นปัจจัยบวกช่วยให้ราคาน า้มันดิบดูไบปรับตัวสูงขึน้ เฉล่ียอยู่ที่ 44.6 ดอลลาร ์สรอ.ต่อบารเ์รล และสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 
ดอลลาร ์สรอ.ต่อบารเ์รล ในสปัดาหส์ดุทา้ยของปี 2563  

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas, LNG)  

สถานการณ ์LNG ใน ปี 2563 ราคา Asian Spot LNG เฉล่ียปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ 4.39 ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้นบีทีย ูและต ่าสดุ 1.83 ดอลลาร ์สรอ. 
ต่อลา้นบีทียู ในไตรมาส 2 เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนธันวาคม 
ดว้ยเหตุที่สภาพอากาศหนาวในเอเชียเหนือเกินกว่าการคาดการณ ์ก่อใหเ้กิดความตอ้งการที่มากขึน้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัญหาความแออดัในการ
ขนส่งผ่านช่องแคบปานามา และการหยดุการผลิตในหลายโครงการ ท าใหร้าคาเฉล่ียในสปัดาหส์ดุทา้ยของปีขึน้สงูถึงระดบั 13.49 ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้น
บีทียู ในส่วนของสภาวะตลาดประจ าปี 2563 มีก าลงัการผลิต LNG รวมอยู่ที่ 378 ลา้นตนัต่อปี (2562: 360 ลา้นตนัต่อปี) ในขณะที่มีความตอ้งการใช้
โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 362 ลา้นตนัต่อปี (2562: 351 ลา้นตนัต่อปี) (ขอ้มลูจาก FGE เดือนธันวาคม 2563)  

ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ  
ความตอ้งการใชพ้ลงังานภายในประเทศส าหรบั 10 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 1.98 ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั ลดลงรอ้ยละ 

7.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัในปีก่อนหนา้ (ขอ้มลูจากส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) โดยสาเหตุหลกัมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัวจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และมาตรการการปิดประเทศเพื่อป้องกันการระบาดได้ส่งผลกระทบเกือบทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางโดยเครื่องบิน โดยรวมแลว้การใชพ้ลงังานลดลงเกือบทกุประเภท ยกเวน้จากพลงังานน า้และไฟฟ้าน าเขา้ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.  
 ในปี 2563 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร ์สรอ. มีความผนัผวนตลอดปี โดยอ่อนค่าลงในช่วงไตรมาสแรก และกลบัมาแข็งค่าขึน้ในช่วงไตร
มาสที่เหลือ ปิดที่ 30.04 ณ สิน้ปี 2563 เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก ทางภาครฐัของ
ไทยไดอ้อกมาตรการต่าง ๆ ทัง้ดา้นการเงินและการคลังเพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและสรา้งความเชื่อมั่นในตลาดการเงินใหก้ลับมาท างานไดต้ามปกติ 
รวมถึงการด าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึน้ โดยในปีที่ผ่านมามีการปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงมาอยู่ในระดบัที่ต  ่าสดุเป็นประวัติการณ ์ที่
รอ้ยละ 0.50 ทัง้นี ้ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร ์สรอ. ปรบัตวัแข็งค่าขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสสดุทา้ยสอดคลอ้งกับเงินสกุลอื่นในภมูิภาค เนื่องจาก
นกัลงทุนต่างชาติที่กลบัมาลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เพิ่มมากขึน้ ภายหลงัผลการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัฯ และความคืบหนา้
ของการพฒันาวคัซีนป้องกนัโควิด-19 แมว้่าประเทศไทยยงัคงเผชิญกบัการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในช่วงสิน้ปีก็ตาม  
 ในส่วนของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทในแง่ของภาษีเงินได ้ที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใชใ้นการยื่นภาษีกับ
สกุลเงินที่ใชใ้นการบันทึกบัญชีหรือสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานตามมาตรฐานบญัชีนั้น กรมสรรพากรไดม้ีการแกไ้ขกฎหมายภาษีเพื่อรองรับการยื่น
ภาษีดว้ยสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลบาท และไดม้ีการออกกฎหมายล าดับรองที่เก่ียวขอ้ง ท าใหก้ลุ่มบริษัท ปตท.สผ. สามารถยื่นภาษีเงินไดด้ว้ยสกุลเงิน
ดอลลาร ์สรอ. ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานได ้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป จึงไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
ค่าเงินบาทต่อสกลุเงินดอลลาร ์สรอ. ในแง่ของภาษีเงินได ้ต่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิัท ปตท.สผ. ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นตน้ไป 
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หน่วย : บาร์เรลเทยีบเท่าน า้มนัดบิต่อวนั 

  

  

ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 

 ในปี 2563 ปตท.สผ. และบรษิัทย่อย มีปรมิาณการขายเฉล่ีย 354,052 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีปรมิาณ
การขายเฉล่ีย 350,651 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั โดยหลกัจากโครงการมาเลเซียและกลุ่มพารเ์ท็กซท์ี่รบัรูป้ริมาณการขายเต็มปี ภายหลงั
การเขา้ซือ้ธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีก่อน สุทธิกับโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการบงกชมีปริมาณการขายเฉล่ียลดลงเนื่องจากผูซ้ือ้รบัก๊าซ
ธรรมชาติในปรมิาณที่ลดลง รวมทัง้ราคาขายเฉล่ียลดลงเป็น 38.92 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ปี 2562: 47.24 ดอลลาร ์สรอ. 
ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ) 

ไตรมาส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 

 ในไตรมาส 4 ปี 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉล่ีย 381,285 บารเ์รลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึน้จาก            
ไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีปริมาณการขายเฉล่ีย 344,317 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั โดยหลกัจากโครงการคอนแทร็ค 4 เนื่องจากผูซ้ือ้รบัก๊าซ
ธรรมชาติในปรมิาณที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้กลุ่มพารเ์ท็กซแ์ละโครงการมาเลเซียมีปรมิาณการขายน า้มนัดิบที่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียลดลงเป็น 
36.85 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ไตรมาส 3 ปี 2563: 38.77 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ) 

ไตรมาส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 

เมื่อเปรียบเทียบปรมิาณการขายเฉล่ียของไตรมาส 4 ปี 2563 กบัไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีปรมิาณการขายเฉล่ีย 395,028 บารเ์รลเทียบเทา่
น า้มนัดิบต่อวนั พบว่าปริมาณการขายเฉล่ียลดลง โดยหลกัจากโครงการบงกช เนื่องจากมีการปิดซ่อมบ ารุงในไตรมาส 4 ปี 2563 และโครงการ
พืน้ที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 เนื่องจากผูซ้ือ้รบัก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง รวมทัง้ราคาขายเฉล่ียลดลงเป็น 36.85 ดอลลาร ์สรอ. ต่อ
บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ (ไตรมาส 4 ปี 2562: 48.28 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ)  
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ผลการด าเนินงานรวม 

ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 

ปตท.สผ. และบรษิัทย่อย มีก าไรสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 720 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 849 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 54 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 1,569 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายลดลง 1,003 ลา้นดอลลาร ์สรอ. รวมทัง้มีการ
รบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 91 ลา้นดอลลาร ์(ปี 2562 ไม่มีการรบัรู)้ สทุธิกับการรบัรูก้  าไรจากเครื่องมือทางการเงิน 99 ลา้น
ดอลลาร ์สรอ. (ปี 2562 รบัรูข้าดทนุ 109 ลา้นดอลลาร ์สรอ.) โดยก าไรสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 720 ลา้นดอลลาร ์สรอ. แบ่งเป็น 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรบัปี 2563 จ านวน 781 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 664 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 
ที่มีก าไร 1,445 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการขายลดลง 1,003 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากราคาขายเฉล่ียลดลง แมว้่าปรมิาณ
การขายเฉล่ียเพิ่มขึน้  นอกจากนีค้่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้และค่าตดัจ าหน่าย รวมถึงค่าใชจ้่ายการในด าเนินงานเพิ่มขึน้ 60 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
และ 44 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ตามล าดบั จากโครงการมาเลเซียและกลุ่มพารเ์ท็กซท์ี่รบัรูเ้ต็มปี ภายหลงัการเขา้ซือ้ธุรกิจในช่วงครึ่งหลงัของปีก่อ น 
อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลง 319 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากรายไดจ้ากการขายที่ลดลง รวมถึงค่าภาคหลวงลดลง 135 ลา้นดอลลาร ์
สรอ. ตามรายไดจ้ากการขายในประเทศที่ลดลง 

ขาดทนุจากรายการท่ีไม่ใช่การด าเนินงานปกติส าหรบัปี 2563 จ านวน 61 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เปล่ียนแปลง 185 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีก าไร 124 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้
จ านวน 245 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เนื่องจากในปี 2563 มีการกลบัรายการผลประโยชนท์างภาษีที่เคยรบัรูไ้ว้ในงวดบญัชีก่อนในจ านวนที่สงูกว่าปี 
2562 จากการเปล่ียนสกลุเงินในการค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม ในขณะที่ปี 2562 มีการรบัรูค้่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้าก
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนลดลง (Tax saving) จากเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ 2.30 บาทต่อดอลลาร ์สรอ. รวมถึงมีการรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่า
ของสินทรพัยจ์ านวน 91 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (ปี 2562 ไม่มีการรบัรู)้ ส่วนใหญ่จากโครงการเยตากนุ และโครงการมาเรียนา ออยล ์แซนด ์สทุธิกับ
การรบัรูก้  าไรจากเครื่องมือทางการเงินจ านวน 99 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัมาจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนั ในขณะท่ีปี 2562 รบัรู ้
ขาดทนุ 109 ลา้นดอลลาร ์สรอ.  

ไตรมาส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 

ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 81 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 149 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือ      
รอ้ยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิ 230 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากการรบัรูข้าดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน    
72 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (ไตรมาส 3 ปี 2563 รบัรูก้  าไร 27 ลา้นดอลลาร ์สรอ.) ประกอบกับค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
เพิ่มขึน้ 53 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และ 48 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ตามล าดับ รวมทั้งมีการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 44 ลา้น
ดอลลาร ์สรอ. (ไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่มีการรบัรู)้ สทุธิกบัรายไดจ้ากการขายที่เพิ่มขึน้ 64 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดล้ดลง       61 
ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 81 ลา้นดอลลาร ์สรอ. แบ่งเป็น 

 ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 168 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 27 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กบัไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีก าไร 195 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 53 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจาก
กลุ่มพารเ์ท็กซท์ี่มีปรมิาณการขายเพิ่มขึน้ รวมถึงค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้ 48 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่
ปรกึษาเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 64 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากปรมิาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ แมว้่าราคาขายเฉล่ียลดลง 

ขาดทนุจากรายการท่ีไม่ใช่การด าเนินงานปกติส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 87 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เปล่ียนแปลง 122 ลา้นดอลลาร ์
สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีก าไร 35 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัมาจากการรบัรูข้าดทุนจากเครื่องมือทางการเงินจ านวน 
72 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2563 รบัรูก้  าไร 27 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ และ
สญัญาประกันความเส่ียงราคาน า้มนั รวมทัง้มีการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 44 ลา้นดอลลาร ์สรอ.ของโครงการเยตากนุ 
(ไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่มีการรบัรู)้ 
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ไตรมาส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 

เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 384 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ปตท.สผ. และบรษิัทย่อยมีก าไรลดลง 303 ลา้นดอลลาร ์
สรอ. หรือรอ้ยละ 79 โดยหลกัจากรายไดจ้ากการขายที่ลดลง 463 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และมีการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ านวน 
44 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (ไตรมาส 4 ปี 2562 ไม่มีการรบัรู)้ ในขณะที่ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลง 110 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ค่าภาคหลวงและค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานลดลงในจ านวนที่เท่ากันที่ 47 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 81 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
แบ่งเป็น 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 168 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 211 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีก าไร 379 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายลดลง 463 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากราคาขายเฉล่ีย
และปริมาณการขายเฉล่ียลดลง ในขณะที่ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลง 142 ลา้นจากรายไดจ้ากการขายที่ลดลง และค่าภาคหลวงลดลง 47 ลา้น
ดอลลาร ์สรอ. ตามรายไดจ้ากการขายในประเทศที่ลดลง รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานลดลง 47 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากโครงการ
มาเลเซีย เนื่องจากมีการปิดซ่อมบ ารุงในไตรมาส 4 ปี 2562 

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด าเนินงานปกติส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 87 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เปล่ียนแปลง 92 ลา้นดอลลาร ์
สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีก าไร 5 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลักมาจากมีการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์
จ านวน 44 ลา้นดอลลาร ์สรอ.ของโครงการเยตากุน (ไตรมาส 4 ปี 2562 ไม่มีการรบัรู)้ รวมถึงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากผลกระทบของอัตรา
แลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ 32 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลักจากไตรมาส 4 ปี 2563 มีการรับรูผ้ลประโยชน์ทางภาษีเงินไดจ้ากผลกระทบของอัตรา
แลกเปล่ียน (Tax saving) ลดลง จากการเปล่ียนสกุลเงินในการค านวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 
2562 มีการรบัรูผ้ลประโยชนท์างภาษีเงินไดจ้ากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (Tax saving) จากเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ 0.44 บาทต่อดอลลาร ์
สรอ. และมีการรบัรูข้าดทุนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึน้ 31 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ และ
สญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนั 
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ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 

ส าหรบัปี 2563 มกี าไรสทุธิ 720 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 849 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 54 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 
1,569 ลา้นดอลลาร ์ สรอ. โดยหลกัจากการเปล่ียนแปลงลดลงของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตภมูิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(ประเทศไทยลดลง 437 ลา้นดอลลาร ์ สรอ. และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่นลดลง 279 ลา้นดอลลาร ์ สรอ.) และเขตภมูิศาสตรอ์เมรกิา 46 ลา้น
ดอลลาร ์สรอ. รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงลดลงในส่วนงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ 83 ลา้นดอลลาร ์สรอ.  

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• เขตภูมิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- ประเทศไทย 

ปี 2563 ประเทศไทย มีก าไรสทุธิ 799 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 437 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2562 ที่มีก าไรสทุธิ 1,236 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายที่ลดลงจากราคาขายเฉล่ียและปริมาณการขายเฉล่ียที่ลดลง 
ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ละคา่ภาคหลวงลดลงตามรายไดจ้ากการขายที่ลดลง รวมทัง้ค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้และค่าตดัจ าหน่ายลดลงตาม
ปรมิาณการขายเฉล่ียที่ลดลง  

- เอเชียตะวันออกเฉียงใตอ้ื่น 

ปี 2563 เขตภมูิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่น มีก าไรสทุธิ 145 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 279 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 
66 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 424 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากการขายลดลงตามราคาขายเฉล่ียที่ลดลง แมว้่า
ปรมิาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึน้ รวมทัง้ค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้และค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ ตามปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้จากโครงการมาเลเซียที่รบัรู ้
เต็มปี ภายหลังการเขา้ซือ้ธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีก่อน นอกจากนี ้ ในปี 2563 มีการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยข์องโครงการ         
เยตากนุ (ปี 2562 ไม่มีการรบัรู)้  อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการส ารวจปิโตรเลียมลดลง  โดยหลกัเป็นผลจากการตดัจ าหน่ายหลมุส ารวจที่ลดลง 

• เขตภูมิศาสตรอ์เมริกา 
 ปี 2563 เขตภูมิศาสตรอ์เมริกา มีขาดทุนสุทธิ 56 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 46 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือมากกว่ารอ้ยละ 100 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีขาดทุนสทุธิ 10 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัมาจากการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยข์องโครงการมาเรียนา 
ออยล ์แซนด ์

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ปี 2563 ส่วนงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนสทุธิ 148 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 83 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือมากกว่ารอ้ยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ที่มีขาดทุนสทุธิ 65 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ตามก าไรทางภาษีที่เพิ่มขึน้ สทุธิ
กบัการรบัรูก้  าไรจากเครื่องมือทางการเงิน โดยหลกัมาจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนั ในขณะท่ีปี 2562 รบัรูข้าดทนุ 
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ไตรมาส 4 ปี 2563 เปรียบเทยีบกับไตรมาส 3 ปี 2563 

ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 มีก าไรสทุธิ 81 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 149 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 
ปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิ 230 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัจากการเปล่ียนแปลงลดลงของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตภมูิศาสตรเ์อเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ (ส่วนใหญ่จากเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่นลดลง 65 ลา้นดอลลาร)์ และมกีารเปล่ียนแปลงลดลงในส่วนงานส านกังานใหญ่และ
อื่นๆ 110 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• เขตภูมิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่น 

 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เขตภูมิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่นมีก าไรสทุธิ 3 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 65 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือ
รอ้ยละ 96 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิ 68  ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัมาจากการรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรพัยข์องโครงการเยตากุนในไตรมาส 4 ปี 2563 (ไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่มีการรบัรู)้ รวมทัง้รายไดจ้ากการขายที่ลดลงตามราคาขายเฉล่ียที่
ลดลง แมว้่าปรมิาณการขายเฉล่ียจะเพิ่มขึน้  

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 ส่วนงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนสทุธิ 134 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 110 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือ
มากกว่ารอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 พ.ศ. 2563 ที่มีขาดทุนสุทธิ 24 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลักจากการรับรูข้าดทุนจาก
เครื่องมือทางการเงิน (ไตรมาส 3 ปี 2563 รบัรูก้  าไร) โดยหลกัมาจากสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ และสญัญาประกนัความเส่ียงราคา
น า้มนั 

ไตรมาส 4 ปี 2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 

ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 2563 มีก าไรสทุธิ 81 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 303 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 4 
ปี 2562 ที่มีก าไรสุทธิ 384 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลักจากการเปล่ียนแปลงลดลงของส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  ้(ประเทศไทยลดลง 139 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และเอเชียตะวันออกเฉียงใตอ้ื่นลดลง 127 ลา้นดอลลาร ์สรอ.) และส่วนงาน
ส านกังานใหญ่และอื่นๆ 61 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 

ส่วนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• เขตภูมิศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- ประเทศไทย 
ในไตรมาส 4 ปี 2563 ประเทศไทย มีก าไรสุทธิ 204 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 139 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 41 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 343 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจากราคาขายเฉล่ียและ
ปริมาณการขายเฉล่ียที่ลดลง ในขณะที่ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้และค่าภาคหลวงลดลงตามรายไดจ้ากการขายที่ลดลง รวมทัง้ค่าเส่ือมราคา ค่าสญู
สิน้และค่าตดัจ าหน่ายลดลง ตามปรมิาณการขายเฉล่ียที่ลดลง 

- เอเชียตะวันออกเฉียงใตอ้ื่น  
ในไตรมาส 4 ปี 2563 เขตภมูิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ื่น มีก าไรสทุธิ 3 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลง 127 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 

หรือรอ้ยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิ 130 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายที่ลดลงตาม
ราคาขายเฉล่ียที่ลดลง และมีการรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยข์องโครงการเยตากนุในไตรมาส 4 ปี 2563 (ไตรมาส 4 ปี 2562 ไม่มีการ
รบัรู)้ ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานลดลง รวมทัง้ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลงตามรายไดจ้ากการขายที่ลดลง 

ส านักงานใหญ่และอื่นๆ 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ส่วนงานส านกังานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทนุสทุธิ 134 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 61 ลา้นดอลลาร ์สรอ. หรือรอ้ยละ 
84 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 73 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลักจากมีการรบัรูข้าดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
เพิ่มขึน้ โดยหลกัจากสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ และสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน า้มนั รวมทัง้ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ตาม
ก าไรทางภาษีที่เพิ่มขึน้  
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ฐานะการเงิน 

หน่วย : ลา้นดอลลาร์ สรอ. 

 
สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบรษิัทย่อย มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 22,493 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 208 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 22,285 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เป็นผลมาจาก 

(1) สินทรพัยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี ้การคา้และลูกหนีอ้ื่นและ
สินคา้คงเหลือ มีจ านวนเพิ่มขึน้ 371 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตุหลักเป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงิน
ลงทุนระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ 781 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลักจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน สุทธิกับ สินทรพัยท์างการเงิน
หมนุเวียนอื่นลดลง 214 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากการขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 2563  และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 192 
ลา้นดอลลาร ์สรอ. ตามรายไดจ้ากการขายที่ลดลง  

(2) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการรว่มทนุภายใตบ้ญัชีที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ ์สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า ค่าความนิยม และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี โดยสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนลดลง 163 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัจากการตดัค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้และค่าตดัจ าหน่าย แมว้่าจะมีการลงทนุเพิ่ม
ในสินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบรษิัทย่อย มีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 10,694 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้จ านวน 250 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
จากหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 10,444 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เป็นผลมาจาก 

(1) หนีสิ้นหมนุเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น และภาษีเงินไดค้า้งจ่าย โดยมีจ านวนลดลง 178 ลา้นดอลลาร ์
สรอ. สาเหตุหลกัจากภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 358 ลา้นดอลลาร ์สรอ.จากการจ่ายภาษีเงินไดค้า้งจ่ายส าหรบัปี 2562 สทุธิกับส่วน
ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้ 117 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 

(2) หนีสิ้นไม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ประมาณการหนีสิ้นค่ารือ้ถอนอปุกรณก์ารผลิต หุน้กู ้และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 
โดยมีจ านวนเพิ่มขึน้ 428 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัจากหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ที่เพิ่มขึน้ 246 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และหุน้กูเ้พิ่มขึน้ 
126 ลา้นดอลลาร ์สรอ. สาเหตหุลกัจากการออกหุน้กูเ้พิม่ขึน้ในระหว่างปี 2563 

ส่วนของเจ้าของ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีส่วนของเจา้ 11,799 ลา้นดอลลาร ์สรอ.ลดลง 42  ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากส่วน
ของเจา้ของ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 11,841 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัเป็นผลมาจากในปี 2563 มีการจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดหก
เดือนหลงัของปี 2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2563 รวมทัง้มีการซือ้คนืหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มลีกัษณะคลา้ยทนุท่ีเป็นสกลุเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา
ที่คงเหลืออยู่ทัง้จ านวน สทุธิกบัก าไรส าหรบัปี  

17,572 17,409 

4,713 5,084 

11,841 11,799 

8,393 8,821 

2,051 1,873 

                                                        

22,493

หน้ีสินรวมและส่วนของเจ้าของ

22,285 22,49322,285
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ ือหุ้น

สินทรัพย์รวม
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โ รงสร้างเงนิทนุบริษัท 
โครงสรา้งเงินทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยส่วนทุน 11,799 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และหนีสิ้นรวม 10,694 ลา้นดอลลาร ์สรอ.  

ซึ่งเป็นหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ 3,932 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยมีตน้ทุนเงินกู้ถัวเฉล่ียรอ้ยละ 3.44 และมีอายุเงินกูถ้ัวเฉล่ีย 14.08 ปี ทั้งนีห้นีสิ้นที่มี
ดอกเบีย้ของบรษิัทฯ อยู่ในรูปของสกลุเงินดอลลาร ์สรอ. ท่ีรอ้ยละ 100 และเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ต่ออตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยู่ที่รอ้ยละ 82:18 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไดบ้ริหารจดัการโครงสรา้งทางการเงินในส่วนของหนี ้หุน้กูส้กุลเงินดอลลาร ์สรอ. เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาวะการลงทนุปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

(1) การซือ้คืนหุน้กู้สกุลเงินดอลลาร ์สรอ. ประเภทดอ้ยสิทธิที่มีลักษณะคลา้ยทุน(Subordinated Capital Debentures) ที่คงเหลือทั้ง
จ านวนประมาณ 31 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จากหุน้กูจ้  านวน 500 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.60 ต่อปี โดยบรษิัท
ไดด้  าเนินการซือ้หุน้กูค้งเหลือดงักล่าว ในวนัท่ี 10 มกราคม 2563 ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไข ขอ้ก าหนดและวิธีการท่ีก าหนดของหุน้กู้
ดอ้ยสิทธิ ซึ่งภายหลงัจากการเสรจ็สิน้การซือ้คืนครัง้นี ้บรษิัทไม่มีหุน้กูส้กลุเงินดอลลาร ์สรอ. ประเภทดอ้ยสิทธิคงคา้ง 

(2) การซือ้คืนหุน้กูส้กลุเงินดอลลาร ์สรอ. ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ที่ออกและเสนอขายใหก้บันกัลงทนุในต่างประเทศ จ านวน
เงินตน้รวม 700 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 5.692 โดยในวนัที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทไดด้  าเนินการซือ้หุน้กู้
คืนจ านวนประมาณ 220 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์ปี 2563 บริษัทไดซ้ือ้คืนหุน้กูท้ี่คงเหลือทัง้จ านวนประมาณ 
480 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยซือ้คืน ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไข ขอ้ก าหนดและวิธีการท่ีก าหนดของหุน้กู ้ 

(3) การออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวน 350 ลา้นดอลลารส์รอ. ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ใหก้ับนักลงทุนในต่างประเทศ โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.993 ต่อปี และครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 15 มกราคม 2573 

(4) การออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวน 500 ลา้นดอลลารส์รอ. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ใหก้ับนักลงทุนในต่างประเทศ โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.587 ต่อปี และครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 10 มิถนุายน 2570 
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กระแสเงินสด 
หน่วย : ลา้นดอลลาร์ สรอ. 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสัน้ซึ่งเป็นเงินฝาก
ประจ าธนาคารท่ีมีอายมุากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 3,804 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้ 781 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกบั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทัง้เงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 3,023 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 

แหล่งทีม่าของเงนิทุนจ านวน 3,682 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัเป็นเงนิสดรับสุท ิจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลสทุธิจากเงิน
สดรบัจากรายไดจ้ากการขาย สทุธิกับเงินสดจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายและภาษีเงินได้ และ เงินสดรับสุท ิในกิจกรรมจัดหาเงนิ จากการออกหุน้กู้
ประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิในสกลุเงินดอลลารส์รอ.  

แหล่งทีใ่ช้ไปของเงนิทุนจ านวน 2,901 ลา้นดอลลาร ์สรอ. โดยหลกัเป็นเงนิสดจ่ายสุท ิในกิจกรรมจัดหาเงนิ ส่วนใหญ่เป็นการซือ้
คืนหุน้กูไ้ม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ยสิทธิสกุลเงินดอลลาร ์สรอ. ก่อนก าหนด รวมทั้งจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดหกเดือนหลังของปี 2562 และ
ส าหรบังวดหกเดือนแรกของปี 2563  ส าหรบัเงินสดจ่ายสุท ิจากการลงทุนเพิ่มในสินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จาก
โครงการเอส1 โครงการโมซมับิก แอเรีย 1 และโครงการมาเลเซีย 

 

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

 
หมายเหต:ุ  
อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขาย = อตัราส่วนก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดจ้ากการบริการค่าผ่านท่อ 
อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้  = ก าไรสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เฉลี่ย ยอ้นหลงั 12 เดือน 
อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิต่อรายไดร้วม ยอ้นหลงั 12 เดือน 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 

อตัราส่วนหนีส้ินที่ ต่อ EBITDA = หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรยอ้นหลงั 12 เดือนก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา  
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน
3,682

รับสุท ิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

จ่ายสุท ิในการลงทุนเพิ่มใน
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หน้า l 11 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน โ รงการท่ีส า ัญ กลยทุธก์ารบริหาร แนวโนม้ธุรกิจ 

 วาม ืบหน้าโ รงการทีส่ า ัญ 
ณ สิน้ปี 2563 ปตท.สผ. มีโครงการและการด าเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  มากกว่า 40 โครงการใน 15 ประเทศ                      

มีปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว  (Proved Reserves) จ านวน 1,074 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบ และปริมาณส ารองที่น่าจะพบ                           
(Probable Reserves) จ านวน 548 ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ โดยมีความคืบหนา้โครงการท่ีส าคญั ดงันี ้

โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ฐานกเารด าเนินงานของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งในประเทศไทย สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 
(เมียนมา) สหพนัธรฐัมาเลเซีย (มาเลเซีย) สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรฐัอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2563 
บริษัทมีปริมาณการขายเฉล่ียจากโครงการในประเทศไทยรวมอยู่ที่ประมาณ 249,500 บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็น                                
ร้อยละ 70 ของปริมาณการขายทั้งหมด ส าหรับในประเทศอื่น  ๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณการขายเฉล่ียรวมอยู่ที่                       
ประมาณ 85,200 บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 24 ของปรมิาณการขายทัง้หมด  

โ รงการในประเทศไทย   

โครงการในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ทั้งในอ่าวไทยและบนบก                          
โดยกิจกรรมที่ส  าคัญของโครงการผลิตหลัก ไดแ้ก่ โ รงการเอส 1 ที่สามารถรักษาระดับการผลิตไดต้ามแผน และไดร้ับการต่อสัมปทาน
ปิโตรเลียมเพิ่มอีก 10 ปี จนถึงปี 2574 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โ รงการบงกช โ รงการอาทิตย ์และ โ รงการ อนแทร็  4 สามารถ
ผลิตไดต้ามการเรียกรบัก๊าซของผูซ้ือ้ โ รงการจี 2/61 (แหล่งบงกช) สามารถด าเนินการไดต้ามแผนงาน เช่นเดียวกบัโครงการอื่นๆทัง้หมดของ
บรษิัทฯ ส าหรบั โ รงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเขา้พืน้ท่ีกบัผูด้  าเนินการปัจจบุนั โดยมีการเตรียมความพรอ้มในดา้น
ต่างๆ เช่น การจา้งงาน การเจรจาสญัญาซือ้ขายก๊าซฯ และการจดัซือ้จดัจา้งวสัดุอุปกรณต์่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสิทธิด าเนินกา รและ
สามารถผลิตก๊าซฯ ไดต้ามสญัญาแบ่งปันผลผลิต 

โ รงการในเมียนมา 

โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ในเมียนมา อาทิ โ รงการซอติก้า ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเล อ่าวเมาะตะมะของ
เมียนมา สามารถรกัษาระดบัการผลิตไดต้ามแผน ส าหรบั โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ไดแ้ก่ โ รงการเมียนมา 
เอ็ม 3 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างรอการอนมุตัิแผนพฒันาโครงการฉบบัปรบัปรุงจากรฐับาลที่บรษิัทไดย้ื่นไปในไตรมาส 3 ปี 2563 ทัง้นีส้  าหรบั โ รงการ 
Gas to Power ไดร้บัอนมุตัิ Notice to Proceed ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยโครงการ Gas to Power คือโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 
เป็นการลงทนุในธุรกิจไฟฟ้า และท่อส่งก๊าซฯ โดยในเบือ้งตน้ บรษิัทมีแผนในการส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติกา้และโครงการเมียนมา เอ็ม 3 เพื่อ
ป้อนเป็นเชือ้เพลิงเขา้สู่โรงไฟฟ้าของโครงการขนาด 600 เมกะวัตต ์โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได ้จะจ าหน่ายในประเทศเมียนมา ท่ีมีความตอ้งการใช้
พลงังานไฟฟ้าสงู โดยคาดว่าจะสามารถประกาศการตดัสินใจลงทุนขัน้สดุทา้ย (FID) ไดใ้นปี 2565  โ รงการเมียนมา MD-7 เสรจ็สิน้การเจาะหลมุ
ส ารวจจ านวน 1 หลมุและไม่พบแหล่งปิโตรเลียมที่มีศกัยภาพเพียงพอต่อการพฒันา จึงยื่นขอยตุิการส ารวจและคืนพืน้ท่ีแปลงส ารวจในไตรมาส 4 
ปี 2563 โดยจะมีผลสมบรูณเ์มื่อไดร้บัการอนมุตัิจากรฐับาลเมียนมา 

โ รงการในมาเลเซีย 

โครงการที่ด าเนินการผลิต (Production Phase) ในมาเลเซีย ไดแ้ก่ โ รงการแปลงเ  เป็นแหล่งผลิตน า้มัน ตั้งอยู่ในทะเลน า้ลึก                   
นอกชายฝ่ัง รฐัซาบาห ์ประกอบไปดว้ย แหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-Kakap (GK)โดยในปี 2564 โครงการมีแผนใน
การเจาะหลมุผลิต (Infill Well) ในแหล่ง SNP และแหล่ง GK และโ รงการซาราวัก เอสเ  309 และ เอสเ  311 เป็นแหล่งผลิตน า้มนัและก๊าซ
ธรรมชาติ ตัง้อยู่ในทะเลน า้ตืน้นอกชายฝ่ังซาราวกั โดยในปี 2564 โครงการมีแผนพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพอรม์านิส และเตรียมการเจาะหลมุ
ผลิตเพื่อเพิ่มระดบัการผลิตจากแท่นการผลิตที่มีอยู่เดิม 

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ไดแ้ก่ โ รงการแปลงเอช ซึ่งตัง้อยู่ในทะเลน า้ลึก นอกชายฝ่ังรฐัซาบาห ์          
มีก าลงัการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ 270 ลา้นลกูบาศกฟ์ุตต่อวนั ในระหว่างการท าการทดสอบระบบในขัน้ตอนสดุทา้ยก่อนการผลิตตามแผนเดิมใน
ปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ไดพ้บความขดัขอ้งในการท างานของอุปกรณใ์ตน้ า้ (Subsea Component) ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการแกไ้ขและคาดว่า
จะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติไดใ้นปี 2564 ทัง้นี ้เหตกุารณน์ีไ้ม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ไดแ้ก่ โ รงการซาราวัก เอสเ  410 บี แหล่ง Lang Lebah อยู่ระหว่าง
การศึกษาแผนพัฒนาโครงการและการเจาะหลุมประเมินผลจ านวน 1 หลุม เพื่อยืนยันศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม โดยคาดว่าจะทราบผล
ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 และคาดว่าจะสามารถประกาศการตดัสินใจลงทนุขัน้สดุทา้ย (FID) ไดใ้นปี 2565 ส าหรบั โ รงการพีเอ็ม 415 อยู่ระหว่าง
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การเจาะหลมุส ารวจ จ านวน 2 หลมุ เพื่อประเมินศกัยภาพทางปิโตรเลียม โ รงการซาราวัก เอสเ  417 อยู่ระหว่างการเจาะหลมุส ารวจ จ านวน 
1 หลมุและคาดว่าจะทราบผลภายในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีแผนเจาะหลมุส ารวจเพิ่มอีก 1 หลมุในปี 2564 ในส่วนของ โ รงการซาราวัก เอส
เ  438 และ โ รงการซาราวัก เอสเ  405 บี อยู่ระหว่างการวางแผนเจาะหลุมส ารวจและประเมินผลเพื่อด าเนินการเจาะหลุมส ารวจในปี 
2564 จ านวน 2 หลมุและ 1 หลมุ ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม โครงการส ารวจอื่น ๆ ในมาเลเซีย อยู่ระหว่างศกึษาและพิจารณาจดัล าดบัความส าคญั
ของแผนการเจาะหลมุส ารวจตามความเหมาะสมต่อไป 

โ รงการในเวียดนาม 

โครงการทีด่ าเนินการผลิต (Production Phase) ในเวียดนาม ไดแ้ก่ โ รงการเวียดนาม 16-1 ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัออก
เฉียงใตข้องเวียดนาม โครงการไดท้ าการเจาะหลุมประเมิน 1 หลุมแลว้เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2563 และสามารถรักษาระดับการผลิตไดต้าม
เป้าหมาย ส าหรบั โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ไดแ้ก่ โ รงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโ รงการเวียดนาม 
52/97 ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลของเวียดนาม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชยเ์พื่อรองรบัการตดัสินใจลงทุนขัน้สดุทา้ย  
(Final Investment Decision หรือ FID) โดยเบือ้งตน้คาดว่าจะมีก าลงัการผลิตอยู่ที่ประมาณ 490 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั 

โครงการในตะวันออกกลาง 

ปตท.สผ. มีโครงการรว่มทนุในภมูิภาคของ ปตท.สผ. ที่ตัง้อยู่ในรฐัสลุต่านโอมาน (โอมาน) และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(ยเูออี)  
โครงการรว่มทนุในโอมานมี โครงการทีด่ าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ไดแ้ก่ โ รงการพีดีโอ (แปลง 6) เป็นแปลงสมัปทาน

บนบกที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโอมาน โ รงการมุ ไ ซนา (แปลง 53) เป็นแหล่งผลิตน า้มันบนบกขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ทางทิศใต้                
ของโอมาน ซึ่งในปี 2563 ทัง้สองโครงการไดล้ดก าลงัการผลิตลง ตามขอ้ตกลงของกลุ่มประเทศ OPEC+ เพื่อพยุงราคาน า้มนัซึ่งตกต ่าจากความ
ตอ้งการใชท้ี่ลดลง ส าหรบัโครงการที่อยู่ในระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ไดแ้ก่ โ รงการโอมาน ออนชอร์ แปลง 12 ซึ่งไดร้บั
สิทธิในการด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจากรฐับาล รว่มกบับรษิัท โททาล ในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ซึ่งเป็นแปลงส ารวจก๊าซธรรมชาติบนบก 
ตัง้อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และเตรียมการเจาะหลมุส ารวจ จ านวน   
1 หลมุ ในปี 2564 

โครงการร่วมทุนในยูเออีที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ตัง้อยู่นอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของรฐัอาบูดาบี 
ได้แก่ โ รงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนส ารวจต่อไป                             
โ รงการอาบูดาบี ออฟชอร ์2 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศกัยภาพปิโตรเลียม เพื่อเตรียมการเจาะหลมุส ารวจหลมุแรกในปี 
2564 โ รงการอาบูดาบี ออฟชอร ์3 ไดร้บัสิทธิในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ Offshore 3 จากการชนะประมลูร่วมกับ Eni Abu 
Dhabi และไดล้งนามในสญัญาสมัปทานกบั Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  

โครงการในทวีปอเมริกา   

ปตท.สผ. มีโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ในภมูิภาคนี ้ไดแ้ก่ ประเทศแคนาดา (แคนาดา) สหพนัธส์าธารณรฐั
บราซิล (บราซิล) และสหรฐัเม็กซิโก (เม็กซิโก)  

โ รงการมาเรียนา ออยล ์แซนด์ ตัง้อยู่ในแควน้อลัเบอรต์า้ของแคนาดา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริหาร
จดัการโครงการท่ีเหมาะสม  

โครงการร่วมทุนในบราซิล ไดแ้ก่ โ รงการบารารินเนียส ์เอพี 1 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของบราซิล ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการรออนุมตัิจากหน่วยงานรฐัส าหรบัการเจาะส ารวจ และโ รงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง 
Espirito Santo นอกชายฝ่ังทางตะวนัออกของบราซิล อยู่ระหว่างการศกึษาดา้นธรณีวิทยาและศกัยภาพของปิโตรเลียมเพื่อการพฒันาในอนาคต 

โครงการร่วมทุนในเม็กซิโก ไดแ้ก่  โ รงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตัง้อยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges ทางตะวันตกของอ่าวเม็กซิโก 
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อเตรียมการเจาะหลุมส ารวจ 1 หลุมในปี 2564 และ 
โ รงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณแอ่ง Campeche โครงการประสบความส าเรจ็ในการคน้พบศกัยภาพน า้มนัดิบจากการเจาะหลมุ
ส ารวจ 2 หลุมในปี 2563 โดยล่าสุด โครงการไดย้ื่นขออนุมตัิแผนการเจาะหลุมประเมินต่อหน่วยงานรฐับาลของเม็กซิโกแลว้ และอยู่ระหว่างการ
เตรียมการเพื่อเจาะหลมุประเมินในปี 2564 ส าหรบัการวางแผนการพฒันาปิโตรเลียมในอนาคต 
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หน้า l 13 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน โ รงการท่ีส า ัญ กลยทุธก์ารบริหาร แนวโนม้ธุรกิจ 

โครงการในทวีปออสเตรเลีย    

ปตท.สผ. มีโครงการในภมูิภาคนี ้คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตัง้อยู่ในเครือรฐัออสเตรเลีย ประกอบดว้ย 7 แปลงสมัปทาน 

ส าหรับแหล่ง Cash Maple อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ เหมาะสม  และส าหรับแปลงส ารวจ AC/P54                         
ในแหล่ง Orchid  อยู่ในระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ซึ่งโครงการมีแผนพฒันารว่มกบัแหล่ง Cash Maple ต่อไป 

โครงการในแอฟริกา    

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

โ รงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งเป็น โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ตัง้อยู่บนบกทางทิศตะวนัออก
ของแอลจีเรีย ในปี 2563 กลุ่ม OPEC+ มีนโยบายลดก าลงัการผลิตน า้มนัดิบลงตามสถานการณร์าคาน า้มนัตกต ่า เป็นผลใหท้างโครงการมีก าลงั
การผลิตดว้ยอตัราเฉล่ียประมาณ 17,280 บารเ์รลต่อวนั  

โ รงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ์ราเ ซ เป็นโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ตัง้อยู่บนบกทางทิศตะวนัออก
ของแอลจีเรีย โครงการไดบ้รรลขุอ้ตกลงเพื่อเริ่มพฒันาโครงการระยะที่ 1 ตามขอ้ตกลงเพื่อเริ่มพฒันาโครงการตามแผนการพฒันาที่ไดร้บัอนมุตัิ
จากรฐับาลในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้งและการเจาะหลมุผลิต และคาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2564 ดว้ยก าลงัการผลิตประมาณ 
10,000-13,000 บารเ์รลต่อวนั พรอ้มทัง้มีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปรมิาณการผลิตในปี 2568 เป็น 50,000-60,000 บารเ์รลต่อวนั นอกจากนี ้บรษิัท
ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายสัดส่วนการลงทุน (Asset Sale and Purchase Agreement ) เพื่อเขา้ซือ้สดัส่วนการลงทุนในโครงการเพิ่มอีกรอ้ยละ 
24.5 จาก CNOOC ซึ่งเป็นผูร้่วมลงทุนรายหนึ่งในโครงการ ดว้ยมูลค่าเท่ากับเงินลงทุน ตามสัดส่วนของ CNOOC ที่ใชใ้นระหว่างการพัฒนา
โครงการจนถึงวันที่ไดร้บัการอนุมัติ โดยการเขา้ซือ้ดังกล่าวจะเสร็จ เมื่อไดร้บัการยืนยัน และประกาศอย่างเป็นทางการโดยรฐับาลแอลจีเรีย 
ภายหลงัการเขา้ซือ้ บริษัทจะมีสดัส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 24.5 เป็นรอ้ยละ 49 โดยมี SONATRACH ซึ่งเป็นบริษัทน า้มนัแห่งชาติของ
แอลจีเรีย เป็นผูร้ว่มลงทนุหลกัในสดัส่วนรอ้ยละ 51 

โ รงการโมซัมบิก แอเรีย 1 เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝ่ังของโมซัมบิก ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 
(Development Phase) ในปี 2563 โครงการการปรับพืน้ที่ก่อสรา้งโครงการ (Afungi Site Improvement) ซึ่งประกอบดว้ย สนามบินภายใน
โครงการ อาคารท่ีพกัอาศยัพนกังาน ถนนทางเขา้โครงการ และท่าเรือขนส่งอุปกรณช์ั่วคราว แลว้เสรจ็เป็นที่เรียบรอ้ยตามแผนงาน แมว้่าจะไดร้บั 
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ซึ่งท าใหม้ีความจ าเป็นตอ้งหยดุงานก่อสรา้งในชว่งหน่ึง โดยโครงการไดก้ลบัมาด าเนินการ
ก่อสรา้งอีกครัง้ในเดือนมิถนุายน และสามารถเร่งรดัความคืบหนา้ในงานก่อสรา้งโรงงาน LNG ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน ในส่วนงานจดัหาเรือขนส่ง 
LNG โครงการไดค้ดัเลือกบริษัทเจา้ของเรือขนส่ง LNG (LNG Ship-owner) เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และอยู่ในขัน้ตอนการสรุปและท าสญัญาเช่าเรือ
ขนส่ง LNG (Time Charter Party Agreement) ทั้งนี ้โครงการไดล้งนามสัญญาเงินกูใ้นรูปแบบ Project Finance วงเงิน 14,900 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัอเมริกา เพื่อรองรบัค่าใชจ้่ายในการพัฒนาโครงการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อเบิกเงินกู ้ทั้งนี ้โครงการยังคงก าหนด
แผนการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2567 ตามเดิม 



บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน (MD&A) ปี 2563 
 

 
หน้า l 14 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน กลยทุธก์ารบริหาร แนวโนม้ธุรกิจ โครงการท่ีส าคญั 

กลยุท ก์ารบริหารจัดการ  

ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยมีการด าเนินงาน
ภายใตแ้นวคิด FROM “WE” to “WORLD” เพื่อมุ่งสู่การเป็น “องคก์รแห่งความยั่งยืน” ที่ค  านึงถึงผลประโยชนร์่วมกันของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
สามารถสรา้งความมั่นคงทางพลงังาน พรอ้มส่งมอบคณุค่าและสรา้งความยั่งยืนใหแ้ก่สงัคม โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการสรา้งสมดุลใน 2 ดา้น 
ได้แก่ ด้านผลการด าเนินงานและผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (Strong Performance) และด้านความยั่ งยืนขององค์กร (Business 
Sustainability) โดยไดก้ าหนดเป้าหมาย (Aspirational Target) ภายในปี 2573 ดงัต่อไปนี ้

– ลดตน้ทุนการด าเนินงานต่อหน่วย (Unit Cost) อย่างต่อเนื่อง ใหอ้ยู่ในระดบั Top quartile ของกลุ่มอุตสาหกรรม (ที่ระดบัประมาณ 25 
ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ) 

– รกัษาอตัราการเติบโตของการผลิตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ที่รอ้ยละ 5 

– รกัษาอตัราส่วนปรมิาณส ารองปิโตรเลียมต่อการผลิตที่ 7 ปี 

– ขบัเคล่ือนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจร ผ่านการรว่มลงทนุในตน้น า้และในโรงงานผลิต (Upstream & Liquefaction) 

– มีก าไรสทุธิรอ้ยละ 20 จากการลงทนุในธุรกิจใหม่  

– ปรับเปล่ียนรูปแบบท างานและเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดรับกับภาวะ New Normal ผ่านโครงการ 
Transformation ที่ได้น า Digital Transformation มาใช้ในการท างานโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในระยะยาว 
ภายใตแ้นวคิด “One Team, One Goal”      

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวิสยัทศันก์ารเป็น “Energy Partner of Choice” ปตท.สผ. ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนเป็น
หลักการในการด าเนินงานร่วมกันขององค์กร อันประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High 
Performance Organization - HPO) การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk 
Management and Compliance - GRC) และการสรา้งคุณค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Value Creation - SVC) โดยมีการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

การมุ่งสู่อง ก์รแห่ง วามเป็นเลิศ (HPO)  ปตท.สผ. ยังคงใหค้วามส าคัญกับกลยุทธ์ ‘EXECUTE’ และ ‘EXPAND’ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทไดป้รบัเปล่ียนแผนกลยุทธก์ารด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหส้อดรบักับสถานการณแ์ละการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจที่มีความทา้ทาย
มากขึน้ เพื่อใหบ้รษิัทสามารถรกัษาขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยไดด้  าเนินการดงันี ้ 

(1) EXECUTE: กลยุท ใ์นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโ รงการหลัก และรักษาขีด วามสามาร ในการแข่งขัน  
• สรา้งมลูค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจบุนั โดยเนน้การเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลกั รวมถึงผลกัดนัการพฒันาโครงการ
หลกัในต่างประเทศใหเ้ริ่มผลิตไดต้ามแผนท่ีวางไว ้โดยเฉพาะโครงการ Mozambique Area 1 ในประเทศโมซมับิก  และโครงการ 
Hassi Bir Rekaiz ในประเทศแอลจีเรีย 

• ควบคมุตน้ทนุการผลิตต่อหน่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อใหอ้ยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัได ้โดยการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเละเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน เพื่อเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัธุรกิจหลกัของ ปตท.สผ. ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที่ผนัผวนมากขึน้ของอตุสาหกรรม  

• ด าเนินการโครงการ G1/61 โครงการ G2/61 และโครงการใหม่จากการเข้าซือ้กิจการต่าง ๆ ในช่วงเปล่ียนผ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

• เปล่ียนไปสู่ New Normal ผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม่ และการด าเนินโครงการ Transformation ที่
ประกอบดว้ย Initiatives ต่าง ๆ เพื่อเร่งรดั Digital Transformation โดยมุ่งเป้าไปที่การพฒันาประสิทธิภาพการท างานในระยะ
ยาว และมุ่งสู่แนวคิด“ One Team, One Goal”  ปรบัปรุงขีดความสามารถภายในและกระบวนการท างานแนะน าวิธีการใหม่ใน
การท างานในโลกหลงั COVID-19  

(2) EXPAND: กลยุท ใ์นการขยาย ุรกิจ โดยมุ่งเน้นในพืน้ที่ยุท ศาสตรท์ี่มี วามช านาญและมองหาโอกาสทาง ุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพื่อสร้าง วามย่ังยืนในระยะยาว   

• กลยุท ์ Coming-Home: มุ่งเน้นขยายการลงทุนในพืน้ที่ยุทธศาสตรห์ลักซึ่งประกอบไปดว้ยประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ Gas Value Chain โดยขยายการลงทนุในประเทศเมียนมาในรูปแบบ
ของ Gas to Power
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หน้า l 15 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน กลยทุธก์ารบริหาร แนวโนม้ธุรกิจ โครงการท่ีส าคญั 

• กลยุท  ์Strategic Alliance: มองหาโอกาสการลงทนุในพืน้ที่อื่น ๆ ท่ีมีศกัยภาพร่วมกบัผูร้่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic 
Alliance) โดยเนน้ภมูิภาคตะวนัออกกลาง  

• กลยุท  ์New Business Investment for Sustainability: ลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การพฒันาเทคโนโลยี 
และความสามารถดา้นงานวิจัยพัฒนาขององคก์รที่ส่งเสริมธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับดา้นพลังงาน เช่น ธุรกิจ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลม ตลอดจนการเรง่ขยายธุรกิจหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์  

• กลยุท ์ LNG:  ขับเคล่ือนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการลงทุนตัง้แต่ตน้น า้ถึงโรงงานผลิต 
(Upstream & Liquefaction) รวมถึงส่งเสรมิการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรควบคู่กนัไปดว้ย 

 ในการบริหารจดัการทางการเงิน ปตท.สผ. มุ่งเนน้การสรา้งวินยัทางการเงินและยงัคงใหค้วามส าคญัในการรกัษาโครงสรา้งทางการเงิน  
ที่แข็งแกรง่ โดย ณ ปี 2563 บรษิัทมีเงินสดในมือประมาณ 3,804 ลา้นดอลลาร ์สรอ. และมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ประมาณ 0.33 เทา่ 
ซึ่งยงัคงสภาพคล่องและอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทไดบ้ริหารจดัการโครงสรา้งทางการเงิน  ในส่วนของหุน้กูส้กลุเงิน
ดอลลาร ์สรอ. ต่อเนื่องจากปลายปี 2562 ส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากรอ้ยละ 4.41 เป็น 3.44 โดยไม่มีภาระเงินกู้ที่ตอ้งช าระในปี       
2563-2564  บรษิัทจึงมั่นใจว่าสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่และสภาพคล่องที่สงูของบรษิัทพรอ้มรองรบัความผนัผวนของราคาน า้มนั และสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะยงัคงชะลอตวัอีกระยะหนึ่ง 

นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี และสรา้งนวัตกร รมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุน                 
ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีจุดประสงคห์ลกัในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การแยกก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกจากก๊าซ
ธรรมชาติ การแยกส่ิงปนเป้ือนที่ไม่ตอ้งการออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว การเพิ่มปริมาณการผลิตน า้มันดิบ การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม                
การลดตน้ทุนในการรือ้ถอนแท่นผลิตและท่อส่งปิโตรเลียม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบ ารุงรกัษา โดยในไตรมาส 4 ปี 2563               
มีโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 38 โครงการ ในปี 2563 มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบในขัน้น ารอ่ง 10 โครงการ  
อีกทั้ง ยังมีระบบการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม (Safety, Security, Health and Environment 
Management System – SSHE MS) ในการด าเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดความสูญเสียนอ้ยที่สุด  ซึ่งไตรมาส 4 ปี 2563 ปตท.สผ. มี
เหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) เท่ากับ 0.12 และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด (TRIR) 
เท่ากบั 0.29 ทัง้นี ้LTIF และ TRIR อยู่ใน First Quartile ของค่าเฉล่ียของสมาคมผูผ้ลิตน า้มนัและก๊าซนานาชาติ (IOGP) 

ทัง้นี ้ในไตรมาส 4 ปี 2563 ปตท.สผ. ไดร้บัรางวลัดา้นนวตัรกรรม 3 รางวลั ทัง้จากหน่วยงานในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ 
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจ าปี 2563 ดา้นองคก์รนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองคก์รขนาดใหญ่ จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รางวลับริษัทยอดเยี่ยมดา้นนวตักรรม จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และรางวลัชนะเลิศ ADIPEC Awards 2020 สาขา Breakthrough Technological Project of the Year จาก ADIPEC ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและ
การประชมุดา้นน า้มนัและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ระดบัโลก จดัขึน้ที่ประเทศสหรฐั อาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งทั้ง 3 รางวลัสะทอ้นถึงการมีระบบการบรหิาร
จดัการท่ีดี และมีความเป็นองคก์รนวตักรรมที่ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานภายนอกของ ปตท.สผ. 

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร วามเสี่ยง และการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(GRC) ปตท.สผ. มุ่งเน้น 
การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรา้งเสถียรภาพและความยั่งยนืใหก้บัองคก์ร โดยยึดมั่นในการบรหิารจดัการธุรกจิตาม
หลกัธรรมาภิบาล การก ากับดแูลใหม้ีการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้แมว้่าในปี 2563 ปตท.สผ. จะเผชิญความทา้ทายในการบรหิารธุรกิจในช่วงที่มีภาวะวิกฤติจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งน าไปสู่การปรบัรูปแบบการท างานวิถีใหม่ (New Way of Working) บรษิัทยงัคงยึดมั่นและ
ด าเนินงานในดา้น GRC ตามเป้าหมายที่ตัง้ไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น เหมาะสม โดยสรุปการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2563 ไดด้งันี ้

• ขยายบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลใหก้ ากับดูแลการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนให้
ครอบคลมุในดา้น GRC ซึ่งประกอบดว้ย 2 เรื่องหลกั ไดแ้ก่ Smart Assurance โดยเนน้การพฒันากระบวนการท างานและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการก ากับดูแล และ GRC in Common Sense โดยเนน้การสรา้งจิตส านึกในการปฏิบตัิงาน
ตามหลัก GRC พรอ้มกับการท าแผนการด าเนินงานระยะยาว (GRC Roadmap) (ปี 2563-2573) และไดต้ิดตามการด าเนินการ
ตาม Roadmap ดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

• น าหลกัการ GRC ไปปรบัใชก้บัโครงการท่ีบรษิัทฯ เขา้ลงทนุใหม่ (Transition Project) และเตรยีมการเพื่อประเมินระดบัวฒุิภาวะ
ดา้น GRC (GRC Maturity Level) ส าหรบัโครงการลงทนุในตา่งประเทศเพิม่เตมิ โดยก าหนดเป็นแผนงานประจ าปี 2564
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หน้า l 16 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยุท ก์ารบริหาร แนวโนม้ธุรกิจ 

• ขยายการส่ือสารและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ GRC ไปยงัโครงการลงทนุในตา่งประเทศผ่านหลกัสตูรฝึกอบรมพืน้ฐาน 
(GRC101) เพื่อเตรียมความพรอ้มในการท างานของพนกังานและโครงการตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งตามกลยทุธ ์GRC รวมทัง้ปรบัรูปแบบ
การส่ือสาร GRC ใหเ้ขา้กบัรูปแบบการท างานวิถีใหม่ เช่น การจดั on-line Training และ e-learning  

• เ ริ่ ม ใ ช้ร ะบบลงทะ เบี ยนความเ ส่ียงบนระบบเครื อข่ าย  (Web-based Risk Register System) เพื่ อช่ วย ให้ เ จ้าของ 
ความเส่ียงสามารถระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงไดอ้ย่างครบถว้น รวดเร็ว ส่ือสารไดอ้ย่างทั่วถึง และยงัช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถ
ติดตามการจดัการความเส่ียงไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ทกุสถานท่ี ทกุเวลา 

• ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ (Internal Audit) เพื่อทบทวนกระบวนการท างานและความเส่ียงในแต่ละหน่วยงานเพื่อปรบัปรุง
ฐานขอ้มลูกลางของบรษิัท 

• ร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาความยั่ งยืนและบริหารองค์ความรู้ในการเตรียมจัดท าโครงการส ารวจความคิดเห็นของ  
ผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อการเป็นองคก์รตน้แบบดา้น GRC ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทยของ ปตท.สผ. เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์
และพัฒนาแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมเพื่อให ้ปตท.สผ. สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นองคก์รตน้แบบดงักล่าว  โดย
ก าหนดเป็นแผนงานประจ าปี 2564 

• ร่วมเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการดา้น GRC ของ ปตท.สผ. ใหก้ับทั้งบริษัทในกลุ่มปตท. และนอกกลุ่ม อาทิ เรื่องการ
บรหิารความเส่ียง ใหก้บับรษิัทจดทะเบียนอื่น ๆ โดยเขา้รว่มเป็นวิทยากรใหก้บัสมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย เป็นตน้ 

ความมุ่งมั่นและการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมของ ปตท.สผ. ท าใหป้ตท.สผ. เป็นที่ยอมรบัจากสถาบนัต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากรางวลัต่าง ๆ  ท่ี ปตท.สผ. ไดร้บัตลอดปี 2563 อาทิ รางวลัองคก์รโปรง่ใส (โดยส านกังาน ป.ป.ช.) ซึ่งไดร้บัเป็นครัง้ที่ 3 
และ 2 รางวัลจากงาน 15th ASIAN ESG Award 2019 – The Best of Asia (โดย นิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง) ไดแ้ก่ 
รางวลั Asia’s Icon on Corporate Governance ซึ่งไดร้บัต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และรางวลั Asian Corporate Director Recognition Award” ซึ่งมอบ
ใหก้บันายพงศธร ทวีสิน ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รวมทัง้ไดร้บัการประเมินในระดบั 5 สญัลกัษณ ์หรือดีเลิศ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุอย่างต่อเนื่องจาก
การจดัอนัดบัดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบียน ประจ าปี 2563 (CGR 2020 และ 2 รางวลั
จากการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียนในภมูิภาคอาเซยีน (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งท าการประเมินเมื่อปี 2562 ไดแ้ก่ 
รางวลั ASEAN Top 20 PLCs หรือบริษัทที่ไดค้ะแนนสงูสดุ 20 อนัดบัแรกของอาเซียน และรางวลั ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งใหก้ับบรษิัทท่ี
ไดค้ะแนนตัง้แต่ 97.50 คะแนนขึน้ไป นอกจากนี ้ผลคะแนนดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในหวัขอ้
การบรหิารความเส่ียงและภาวะวิกฤติของ ปตท.สผ. อยู่ในระดบั Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  

ด้านการสร้าง ุณ ่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (SVC) ปตท.สผ. ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                 
ฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม และการพฒันาชมุชนและสงัคม โดย ปตท.สผ. มีแผนกลยทุธแ์ละการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2563 เพื่อสรา้งคณุค่าในระยะยาว
ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

• กลยุท ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction) เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกรอ้นและ การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ปตท.สผ. มุ่งมั่นท่ีจะเป็นองคก์รคารบ์อนต ่า (Low Carbon Footprint) โดยไดต้ัง้เป้าลดความเขม้ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 
2555 ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทสามารถลดความเขม้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดร้อ้ยละ 8 ดว้ยการน าก๊าซส่วนเกินและก๊าซที่จะ
เผาทิง้กลบัมาใชป้ระโยชนห์รือน าเขา้กระบวนการผลิต การใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ
การลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

• กลยุท ์การปรับใช้แนว ิดเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับ ุรกิจส ารวจและผลิต (Circular Model for E&P) ปตท.สผ. ได้
ออกแบบกระบวนการท างานและการบรหิารจดัการเพื่อเพิ่มการใชซ้  า้และท าใหเ้กิดการน าทรพัยากรกลบัมาหมนุเวียนใชป้ระโยชน์
ใหม่ โดยไดต้ัง้เป้าหมายในการน าโครงสรา้งหลกัมาใชใ้หม่ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ภายในปี 2573 โดยยงัคงสภาพการท างานที่
เหมาะสม ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ปตท.สผ. ไดจ้ดัท าแนวปฏิบตัิในการออกแบบโครงสรา้งการผลิตปิโตรเลียม
ตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Design Guideline for E&P Facilities Development) และไดเ้ริ่มน ามาใชส้ าหรบัโครงการ
ที่พฒันาใหม่เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  และส าหรบัการบรหิารจดัการทรพัยากรอื่น ๆ  ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ บรษิัทมีโครงการศกึษาการใช้
ประโยชนจ์ากหินและดินที่เป็นของเสียจากการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม (Drill Cuttings) ดว้ยการน ามาพัฒนาต่อยอดเป็นวสัดุ
ทดแทนในการสรา้งและซ่อมแซมถนน ซึ่งในปี 2563 ไดด้  าเนินการทดสอบการใชง้านเบือ้งตน้ในพืน้ที่ศูนยว์ิจยัพัฒนาเทคโนโลยี
และนวตักรรม ปตท.สผ. (PTTEP Technology and Innovation Centre – PTIC) เป็นระยะทางรวม 168 เมตร  นอกจากนัน้ ในปี 
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2563 บรษิัทยงัไม่มีรายงานของเสียประเภทขยะอนัตรายที่ตอ้งถกูก าจดัโดยวิธีฝังกลบ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวในการเป็น
องคก์รที่มุ่งสู่การปราศจากของเสียทกุประเภทที่ตอ้งถกูก าจดัโดยวิธีฝังกลบภายในปี 2573 อีกดว้ย 

• กลยุท ์การอนุรักษ์ทะเลเพื่อทุกชีวิต (Ocean for Life) ปตท.สผ. ในฐานะองคก์รที่มีพืน้ที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล               
มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศทางทะเล เพื่อสนับสนุนการเติบโต                      
ทางเศรษฐกิจและการมีคณุภาพชีวิตที่ดีของชมุชนบรเิวณชายฝ่ัง โดยมีเป้าหมายในการสรา้งมลูค่าเชิงบวก (Net Positive Impact) 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบรกิารทางระบบนิเวศทางทะเล (Ocean Biodiversity & Ecosystem Services (BES) Value) 
ในพืน้ที่ปฏิบตัิการนอกชายฝ่ังภายในประเทศภายในปี 2568 และพืน้ที่ปฏิบตัิการนอกชายฝ่ังทัง้หมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกบั
มูลค่าในปีฐาน 2562 รวมถึงเป้าหมายในการสรา้งรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (Community Income Increasing) 
รอ้ยละ 50 และเพิ่มจ านวนเครือข่ายอนรุกัษ์ได ้16,000 ราย ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกบัก่อน ปตท.สผ. เขา้ด าเนินโครงการ โดยใน
ไตรมาสที่ 4 ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือดา้นการอนุรกัษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) รว่มกบักรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง (ทช.) และไดเ้ริ่มเก็บตวัอย่างครัง้แรกส าหรบัโครงการศกึษาไมโครพลาสติกรว่มกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นพืน้ท่ี
ปฏิบัติการนอกชายฝ่ังของอ่าวไทย นอกจากนั้นในปี 2563 ปตท.สผ. ไดส้นับสนุนการฟ้ืนฟู ดูแล อนุรกัษ์ทะเลอย่างเป็นรูปธรรม 
(Ramp up CSR around Ocean) โดยการท าแนวเขตอนุรกัษ์ชายฝ่ังทะเลและบา้นปลา จ านวน 5 แห่ง และจดัตัง้ศูนยก์ารเรียนรู ้
เพาะฟักสตัวน์ า้เศรษฐกิจ จ านวน 5 แห่ง ในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันครศรีธรรมราช อีกดว้ย 

นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัมีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนกลยทุธการสรา้งคุณค่าในระยะยาว อาทิเช่น โครงการลดปริมาณ
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี่ปล่อยออกสู่ชัน้บรรยากาศโดยการเปล่ียนเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีมลูค่า โครงการผลิตท่อนาโนคารบ์อนโดยใชก๊้าซธรรมชาติ
ส่วนเกินจากปล่องเผาทิง้ โครงการเปล่ียนทรายจากกระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีมลูค่า และโครงการพฒันาทุ่นส าหรบัตรวจวดัคณุภาพของ
น า้ทะเล เป็นตน้ ซึ่งโครงการดงักล่าวขา้งตน้ ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการวิจยัและพฒันา และการทดสอบในขัน้น ารอ่ง   

ทัง้นี ้ในไตรมาส 4  ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ไดร้บัรางวลัดา้นโครงการเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ประเภท Innovation in Community Relations 
or Public Service Communications ในระดับ Silver จาก The Asia-Pacific Stevie Awards 2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการด าเนิน
โครงการศนูยก์ารเรียนรูเ้พาะฟักลกูป ูต าบลหวัเขา อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา และไดร้บัรางวลัดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ประเภท Green Leadership ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA 2020) ประเทศสิงคโปร ์จากการด าเนินโครงการฟ้ืนฟู
ป่าเพื่อการเรียนรูเ้ชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขนัธ ์(บางกะเจา้)
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Energy Outlook  

 การระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท าให้การใชพ้ลังงานโดยรวมทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะการขนส่งที่ใชน้ า้มันเป็น
เชือ้เพลิงไดร้บัผลกระทบมากที่สดุ ในส่วนของก๊าซธรรมชาตแิละพลงังานหมนุเวยีนกไ็ดร้บัผลกระทบแต่อยู่ในระดบัท่ีนอ้ยกวา่ อย่างไรก็ตาม ความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานหลกัของโลกในปี 2563 ยงัคงพึ่งพาพลงังานจากเชือ้เพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ไดแ้ก่ น า้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเป็น
หลัก IHS Markit คาดการณว์่าในอีก 30 ปีข้างหน้า พลังงานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลัก  และความตอ้งการใชก๊้าซ
ธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยงัมีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัสงูขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่จะมาจากภาคการผลิตไฟฟ้า
ที่คาดว่าจะเติบโตตามนโยบายของรฐัในหลายประเทศที่ก าลังเปล่ียนไปใชพ้ลังงานสะอาดจากก๊าซธรรมชาติมากขึน้  ส าหรบัความตอ้งการใช้
น า้มนัโดยรวมยงัคงมีแนวโนม้ที่จะเติบโตเล็กนอ้ยจนถึงปี 2583 โดยการเติบโตดงักล่าวมาจากภาคปิโตรเคมี ภาคการคา้ขายและขนส่งสินคา้เป็น
หลกั ในขณะท่ีประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มขึน้และการใชเ้ชือ้เพลิงทดแทนส าหรบัการขนส่ง อาจส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ า้มนัดิบลดลงไป
บา้ง นอกจากนี ้การพฒันาพลงังานหมนุเวียน (Renewables Energy) อาจไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในระยะสัน้ เนื่องจาก
รฐับาลขาดเงินทนุในการใหก้ารสนบัสนนุ แต่ในระยะยาวคาดว่าความตอ้งการพลงังานหมนุเวียนจะฟ้ืนตวัขึน้โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลมเพื่อตอบสนองนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
 ในส่วนของทิศทางพลังงานในประเทศไทย ภาครฐัไดป้รบัปรุงแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan, PDP 2018 
Rev1) ฉบบัใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2563 โดยมีการปรบัเพิ่มแผนรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจรากหญา้ อย่างไรก็ตาม
คาดว่าแผนดงักล่าวจะถูกน ามาปรบัปรุงอีกครัง้เพื่อใหค้รอบคลมุและสอดรบักับผลกระทบที่เกิดขึน้จากสถานการณโ์ควิด-19 
 ปตท.สผ. ยงัคงใหค้วามส าคญักับก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ซึ่งสอดคลอ้งกับทิศทางความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลกที่มุ่งสู่การใชพ้ลงังานท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยยังคงมุ่งเนน้การพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการ Sarawak SK410B ใน
ประเทศมาเลเซีย และโครงการ Mozambique Area 1 ในประเทศโมซมับิก  รวมถึงการต่อยอดธุรกิจใน Gas value chain โดยขยายการลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมา (Integrated Domestic Gas to Power Project)  นอกจากนั้นบริษัทยังตั้งเป้าที่จะ
ขับเคล่ือนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการลงทุนตั้งแต่ตน้น า้ถึงโรงผลิต (Upstream & Liquefaction) รวมถึง
ส่งเสรมิการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรควบคูก่นัไปดว้ย ทัง้ยงัแสวงหาโอกาสการลงทนุในธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเนน้การพฒันา
เทคโนโลยี และความสามารถดา้นงานวิจยัพฒันาที่ส่งเสรมิธุรกิจปัจจบุนั  และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับพลงังานทดแทนอื่น ๆ เช่น ธุรกิจไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละลม เป็นตน้ 

ราคาน ้ามันดิบ  
ภาพรวมตลาดน า้มนัปี 2564 คาดการณว์่าจะสามารถฟ้ืนตวัเนื่องจากวิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มดีขึน้ ปัจจัยหลักจากความ

คืบหนา้ของการพฒันาวคัซีนตา้นโควดิ-19 ที่แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพมากกว่ารอ้ยละ 90 จากผูพ้ฒันาวคัซีนหลายราย  โดยไดเ้ริ่มมีการทยอยฉีดวคัซนี
ในหลายๆ ประเทศตัง้แต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 คาดว่าประชากรกว่ารอ้ยละ 50 ในประเทศพฒันาแลว้จะไดร้บัวคัซีน ซึ่งท าให้
สามารถสรา้งภมูิตา้นทานแก่ประชาชนในวงกวา้งในกลุ่มประเทศเหล่านี ้ส่งผลใหเ้กิดการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางเพิ่มมากขึน้ อย่างไร
ก็ตาม ยงัคงตอ้งจบัตาการระบาดของโควดิ-19 สายพนัธุใ์หมแ่ละการระบาดระลอก 2 ที่อาจก่อใหเ้กิดการ lockdown อีกครัง้ในหลาย  ๆประเทศ  ทัง้นีอ้ปุสงค์
น า้มนัดิบคาดว่าจะฟ้ืนตวัดีขึน้กว่าปี 2563 ประมาณ 4-5 ลา้นบารเ์รลต่อวนั 

 ในขณะเดียวกนั อปุทานน า้มนัดิบยงัคงถกูควบคมุโดยกลุ่ม OPEC+ อย่างนอ้ยในไตรมาส 1 ปี 2564 นี ้หลงัจากประเทศสมาชกิสามารถ
บรรลขุอ้ตกลงการลดการผลิตที่ระดบั 7.2,  8.125 และ 8.05 ลา้นบารเ์รลต่อวนัส าหรบัเดือนมกราคม กมุภาพนัธ ์และมีนาคมตามล าดบั (รวมการ
ประกาศลดก าลงัการผลิตของซาอุดิอาระเบียเพิ่ม 1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั) เทียบกับขอ้ตกลงก่อนหนา้ที่จะปรบัลดก าลังการผลิตที่ 5.8 ลา้นบารเ์รล
ต่อวนั ทัง้นี ้จะมีการพิจารณาการลดก าลงัการผลิตทุกเดือนในการประชุมของกลุ่ม OPEC+ เพื่อประเมินสถานการณอ์ุปสงคน์ า้มนัและคงระดบั
ความรว่มมือจากประเทศสมาชิกเพื่อพยงุราคาน า้มนัใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม นอกจากนี ้คาดว่าสหรฐัอเมรกิาจะคงการผลิตน า้มนัดิบอยู่ที่ระดบั 
11-12 ลา้นบารเ์รลต่อวนัไปอีกอย่างนอ้ยหนึ่งปีจากปัจจยัลบในปี 2563 อาทิ จ านวนแท่นขุดเจาะและจ านวนแรงงานที่ลดลงอย่างมีนยัส าคัญ 
เนื่องจากราคาน า้มนัตกต ่า รวมไปถึงการลม้ละลายของบริษัทน า้มนัหลายแห่ง  ทัง้นี ้ยงัคงมีความกังวลต่ออุปทานน า้มนัดิบส่วนเกินในปี 2564 
หากกลุ่ม OPEC+ ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงลดก าลงัการผลิตที่ไดต้กลงร่วมกนัไว ้หรือการผ่อนคลายนโยบายคว ่าบาตรภายใตก้ารน าของ
ประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิาคนล่าสดุที่อาจส่งผลใหม้ีอปุทานเพิ่มขึน้จากอิหรา่นและเวเนซุเอลา 
 จากสถานการณอ์ปุสงคแ์ละอปุทานขา้งตน้ ในปี 2564 คาดการณร์าคาน า้มนัดิบปรบัตวัเพิ่มขึน้เฉล่ียอยู่ที่ระดบั 50-55 ดอลลารส์รอ.ต่อ
บารเ์รล ปัจจัยส าคญัที่ตอ้งติดตาม คือ สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 การบังคบัใชม้าตรการล็อกดาวน ์ความคืบหนา้การฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคโควิด-19 การฟ้ืนตวัของอปุสงค ์มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ อปุทานจากกลุ่มผูผ้ลิตหลกั ๆ อาทิ โอเปก รสัเซีย และสหรฐัอเมรกิา รวมไป
ถึงมาตรการคว ่าบาตรของสหรฐัอเมรกิาต่ออิหรา่นและเวเนซุเอลา



บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน (MD&A) ปี 2563 
 

 

หน้า l 19 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธก์ารบริหาร แนวโน้ม ุรกิจ หน้า l 19 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธก์ารบริหาร แนวโน้ม ุรกิจ 

สถานการณ์ LNG  

 ส าหรบัปี 2564 คาดว่าสถานการณ ์LNG ในตลาดโลกยงัคงอยู่ในสภาวะลน้ตลาด โดยก าลงัการผลิตรวมจากโครงการเดิมและโครงการ
ใหม่เพิ่มขึน้ประมาณ 24 ลา้นตนั เป็น 402 ลา้นตนั (คิดเป็นรอ้ยละ 6) จากปี 2563 ในขณะที่ความตอ้งการรวมจะอยู่ที่ 375 ลา้นตนัต่อปี (ขอ้มลู
จาก FGE เดือนธันวาคม 2563) ปัจจัยเรื่องราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกที่ยังมีความผันผวนสูงในปี 2564 จะเป็นปัจจัยที่กระทบต่อราคา LNG 
ความตอ้งการ LNG ในภาพรวมมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้จากการเปิดเสรีการคา้ LNG (Market Liberalization) ในประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งท าใหเ้กิด
ผูค้า้ LNG มากขึน้ ประกอบกับภาวะถดถอยของก าลงัการผลิตก๊าซในหลายประเทศ (Domestic Gas) ก็จะมีผลท าใหค้วามตอ้งการน าเขา้ LNG 
เพิ่มสูงขึน้ คาดการณ์ราคาเฉล่ีย 2021 Asian Spot LNG ส าหรับปี 2564 อยู่ประมาณ 6.4 – 7.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู (ข้อมูลจาก 
Woodmac และ FGE เดือนมกราคม 2564) 

Environmental, Social and Governance (ESG)  

ประเด็นดา้น ESG หรือ ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) สังคม (Social) และการก ากับดูแล (Governance) ถือเป็นความท้าทายที่องคก์ร
จะตอ้งหาวิธีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อความยั่งยืนขององคก์ร  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
สรา้งผลก าไร การแข่งขนั ภาพลกัษณ ์ชื่อเสียง และความอยู่รอดขององคก์ร ดงันัน้องคก์รจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัประเด็ นความเส่ียงดา้น ESG 
และบรูณาการเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการขององคก์ร ตัง้แต่การก าหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์รวมถึงบรหิารจดัการความเส่ียงต่าง  ๆ  ใน
ดา้น ESG อย่างเหมาะสม เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

 ปตท.สผ. ไดป้ระเมินประเด็นที่ส  าคญัต่อความยั่งยืนที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจและเป็นส่วนที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วามส าคัญ เพื่อรองรบัการ
บรหิารจดัการความเส่ียงดา้น ESG ซึ่งประกอบดว้ย 8 ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ 1) การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบรหิารความเส่ียง และการก ากบัการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์2) การเพิ่มปรมิาณส ารองปิโตรเลียม 3) การพฒันาศกัยภาพและความพรอ้มของบคุลากร 4) เทคโนโลยีและนวตักรรม 5) อา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั 6) การสรา้งคณุค่าใหแ้ก่สงัคม และชมุชน 7) การเป็นองคก์รคารบ์อนต ่า 8) การบรหิารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดย
บริษัทได้ด าเนินการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่ งยืนเพื่อรองรับประเด็นต่าง ๆ เหล่านี ้ตามกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ซึ่ง
ประกอบดว้ย การมุ่งสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization -HPO) การก ากบัดแูลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง และ
การก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์(Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสรา้งคณุค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย (Stakeholder Value Creation - SVC) โดยมีกลยทุธเ์พื่อความยั่งยืนของ ปตท.สผ. (ปี 2563 - 2573) ดงัที่กล่าวมาในขา้งตน้ในหวัขอ้ 
กลยทุธก์ารบรหิารจดัการ 

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน  

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณว์่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโนม้ขยายตวัที่รอ้ยละ 3.2 เนื่องจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยงัคง
มีความไม่แน่นอนสงู โดยมีประเด็นท่ีตอ้งติดตามในระยะสัน้คือสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในไทยและมาตรการควบคุม
จากภาครฐั ในขณะที่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวขึน้อยู่กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยงัยืดเยือ้ในต่างประเทศ การกลบัมาของ
นกัท่องเที่ยวต่างชาติ และประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกันโควิด-19 โดยการด าเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไปธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้
ความส าคญักบัการสนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจเป็นส าคญั 

ส าหรับแนวโน้มของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร ์สรอ. ในปี 2564 คาดว่าจะผันผวนไปในทิศทางแข็งค่าและ
เคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 29.00 - 30.50 บาทต่อดอลลาร ์สรอ. จากความส าเร็จในการพฒันาวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ที่มีความชดัเจนมากขึน้ แมว้่า
การกระจายวคัซีนมีแนวโนม้จะเป็นไปไดอ้ย่างจ ากดั รวมถึงเงินทนุไหลเขา้ตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) หากเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวั อย่างไรก็
ตามยงัมีปัจจยัลบภายในประเทศ เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง และการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ที่อาจจะชะลอการฟ้ืนตวัของ
ภาคการท่องเที่ยว เป็นตน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้ีการติดตามตลาดอตัราแลกเปล่ียนและเงินทุนเคลื่อนยา้ยอย่างใกลช้ิด และคาดว่าอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายจะยงัคงที่อยู่ที่รอ้ยละ 0.50 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยพรอ้มที่จะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแข็งค่า
ของเงินบาท ที่อาจจะกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจได ้

อนึ่ง ปตท.สผ. ใชห้ลกัการบริหารแบบ Natural Hedge ส าหรบัรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมที่ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงิน USD 
และ USD-linked และค่าใชจ้่ายที่ส่วนใหญ่อยู่ในสกลุ USD ในส่วนของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดอ้ยู่ในสกลุเงิน USD ปตท.สผ. ไดพ้ิจารณาใช้
เครื่องมือป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน อาทิ สญัญา Forward และ Swap เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงิน ส าหรบัการเคลื่อนไหว
ของอตัราดอกเบีย้ บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบีย้ของบริษัทอย่างมีสาระส าคญั เนื่องจากโครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ของบริษัท
เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 82 ของภาระหนีท้ัง้หมด 



บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงาน (MD&A) ปี 2563 
 

 
หน้า l 20 บทสรุปผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน โครงการท่ีส าคญั กลยทุธก์ารบริหาร แนวโน้ม ุรกิจ 

ปัจจัยอ่ืนทีส่ าคัญทีก่ระทบกับการด าเนินงานของบริษัท 

การประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ ศ  2562 และ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ ศ  2562  ในเดือนเมษายน 2562 และในเดือนมิ ุนายน 2563 ได้มีการออกกฎหมายล าดับรองทีเ่กี่ยวข้อง ท า
ใหก้ลุ่มบรษิัท ปตท.สผ. สามารถยื่นภาษีเงินไดด้ว้ยสกลุเงินดอลลาร ์สรอ. ซึ่งเป็นสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานได ้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่
ปี 2563 เป็นตน้ไป โดยกลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ไดร้ับรูผ้ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2563 และจะไม่มี
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร ์สรอ. ในแง่ของภาษีเงินได ้ต่อผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 4 ปี 2563 
เป็นตน้ไป  

แนวโน้มผลการด าเนินงานของ ปตท.สผ. ส าหรับปี 2564  

ผลการด าเนินงานของบริษัทขึน้อยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ไดแ้ก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและตน้ทุน โดยบริษัทไดต้ิดตามและปรบัเปล่ียน
แนวโน้มผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปล่ียนแปลงไป สรุปประมาณ                     
การส าหรบัปี 2564 เป็นดงันี ้ 

 

 

 

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

 2. บนสมมติฐานราคาน า้มนัดิบดไูบเฉลี่ยทัง้ปี 2564 ที่ 50 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รล  

ปริมาณการขาย 

 ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณการขายเฉล่ียของไตรมาส 1 ปี 2564 และทั้งปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 365,000 และ 375,000 บารเ์รล
เทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั ตามล าดบั โดยปริมาณการขายเฉล่ียของปี 2564 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ มีสาเหตุหลักจากการเริ่มผลิตของโครงการ
แปลงเอช และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ์ราเคซ  

รา าขาย:  

• ราคาน า้มนัดิบของบรษิัทจะผนัแปรตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก  
• ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัทนัน้มีโครงสรา้งราคาส่วนหน่ึงผูกกบัราคาน า้มนัยอ้นหลงัประมาณ 6-24 เดือน  

บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียของไตรมาส 1 ปี 2564 และทั้งปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 5.7 ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้นบีทียู 
เป็นผลจากการปรบัตวัของราคาน า้มนัในตลาดโลก   

• การประกันความเส่ียงราคาน า้มัน ณ สิน้ปี 2563 มีปริมาณน า้มันภายใตส้ัญญาประกันความเส่ียงที่ยังไม่ครบก าหนดอยู่ที่
ประมาณ 21 ลา้นบารเ์รล ทัง้นี ้บรษิัทมีความยืดหยุ่นในการปรบัแผนการประกนัความเส่ียงราคาน า้มนัตามความเหมาะสม 

ต้นทุน 

 ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 และทั้งปี 2564 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรกัษาตน้ทุนต่อหน่วยไดท้ี่ประมาณ  29-30 ดอลลาร ์สรอ. ต่อ
บารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน  

ปริมาณการขาย รา าก๊าซ รรมชาติ 

 

ต้นทุน 

 
EBITDA Margin 

 
               ไตรมาส 1 ปี 2564          ปี 2564 

      ~365     ~375 
พนับารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดบิต่อวนั 

 
 

             ไตรมาส 1 ปี 2564          ปี 2564 

       ~5.7     ~5.7 
ดอลลาร ์สรอ. ต่อลา้นบีทียู 

 

ไตรมาส 1 ปี 2564          ปี 2564 

           ~29-30 
ดอลลาร ์สรอ. ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบ 

 

      ปี 2564 

~70% 
ของรายไดจ้ากการขาย 

 


