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1 ธันวาคม 2564 

เรื่อง แผนการด าเนินงาน 5 ปี (ปี 2565 – 2569) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งแผน                     
การด าเนินงานประจ าปี 2565 ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่ งยืนซึ่ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance 
Organization – HPO) การก ากับดูแลกิจการที่ ดี การบริหารความเสี่ยง และการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ์(Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสรา้งคุณค่าในระยะยาว
ใหแ้กผู่ม้ีสว่นไดเ้สีย (Stakeholder Value Creation – SVC) โดยมีประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้ 5,666 ลา้น
ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (ดอลลาร ์สรอ.) แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 3,217 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
และรายจ่ายด าเนินงาน (Operating Expenditure) 2,449 ลา้นดอลลาร ์สรอ.  

แผนการด าเนินงานในปี 2565 จะใหค้วามส าคญักบัแผนงานหลกั ดงันี ้

1. การรกัษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลกัที่ส  าคัญ เช่น โครงการบงกช โครงการ
อาทิตย ์โครงการเอส 1 โครงการมาเลเซีย โครงการโอมาน แปลง 61 และโครงการซอติกา้ รวมถึงการเตรียม
ความพรอ้มขั้นสุดทา้ยในการเป็นผู้ด  าเนินการและการเริ่มตน้สัญญาแบ่งปันผลผลิตของโครงการ จี 1/61 
(แหลง่เอราวณั) และ จี 2/61 (แหลง่บงกช) โดยไดจ้ดัสรรรายจ่ายลงทนุจ านวน 2,494 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพื่อ
สนบัสนนุกิจกรรมดงักลา่ว  

2. การเพิ่มปรมิาณการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเนน้และผลกัดนั 3 โครงการหลกัที่อยู่ในระหว่าง
การพฒันา ไดแ้ก่ โครงการโมซมับิก แอเรีย วนั โครงการมาเลเซีย ซาราวกั เอสเค 410 บี ซึ่งประสบความส าเร็จ
ในการเจาะหลมุประเมินผลเมื่อตน้ปีที่ผ่านมา และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ์ราเคซ ใหส้ามารถเริ่มการผลิต
ไดต้ามแผน โดยบรษิัทไดจ้ดัสรรรายจ่ายลงทุนในส่วนนีเ้ป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 457 ลา้นดอลลาร ์สรอ. 

3. การเร่งกิจกรรมการส ารวจเพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources) เพื่อรองรับ   
การเติบโตในระยะยาว โดยไดจ้ดัสรรรายจ่ายลงทุนจ านวน 262 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่าย
ในการเจาะหลมุส ารวจและประเมินผลส าหรบัโครงการส ารวจในประเทศมาเลเซีย สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และ
เม็กซิโก  
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เพื่อการด าเนินงานตามแผนขา้งตน้ ปตท.สผ. ไดจ้ัดท าประมาณการรายจ่ายส าหรบัแผน 
การลงทนุ 5 ปี (ปี 2565 – 2569) ตามรายละเอียดดงันี ้

       หน่วย : ลา้นดอลลาร ์สรอ. 
 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2565-2569 

รายจา่ยลงทนุ (Capital Expenditure)  3,217 3,378 3,637 3,409 2,893 16,534 

รายจา่ยด าเนินงาน (Operating Expenditure)   2,449 1,993 1,996 2,020 2,172 10,630 

รายจา่ยรวมทัง้สิน้ (Total Expenditure)                      5,666 5,371 5,633 5,429 5,065 27,164 

จากแผนงานดงักล่าว ส่งผลให ้ปตท.สผ. คาดการณต์วัเลขประมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย
ต่อวันจากโครงการปัจจุบนั ระหว่างปี 2565 - 2569 โดยมีอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปี
แบบทบตน้ (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี ประมาณรอ้ยละ 5 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
   

               หน่วย : พนับารเ์รลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั 
     ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ปรมิาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ีย              467 463 473 493 528 
 

ปตท.สผ. ไดใ้หค้วามส าคญัในการขบัเคลื่อนการด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
อย่างยั่งยืน การขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ อาทิ การขยายธุรกิจ AI & Robotics Ventures (ARV) การศึกษาและ
พัฒนาโครงการ Gas to Power รวมถึงพลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆ และการต่อยอดเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่ไปสู่
ธุรกิจเชิงพาณิชย ์ควบคู่ไปกบัการเตรียมความพรอ้มขององคก์รในช่วงการเปลี่ยนผ่านดา้นพลงังานเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองคก์รคารบ์อนต ่าในอนาคต พรอ้มการดแูลสงัคมและชุมชนในพืน้ที่ใกลเ้คียงกบัพืน้ที่ปฏิบติัการของ
บรษิัท เพื่อสรา้งมลูค่าที่ยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 สมัฤทธิ ์ส ำเนยีง 
 (นายสมัฤทธิ์ ส  าเนียง) 
                                                        รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานการเงินและการบญัชี 

 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทร. +66(0) 2537 4259, +66(0) 2537 5522 


