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กรุงเทพฯ, 25 ตลุาคม 2565 – ปตท.สผ. เผยความกา้วหนา้การดําเนนิงานในไตรมาส 3 ปี 2565 มุง่สูก่ารเป็นองคก์รคารบ์อนตํา่เพือ่สรา้งการเตบิโตอย่างยั่งยนื รวม

ถงึความกา้วหนา้ในการเรง่การพัฒนาโครงการจ ี1/61 เพื่อเพิม่การผลติกา๊ซธรรมชาตใิหก้บัประชาชนและประเทศ พรอ้มนําสง่รายไดจ้ากการดําเนนิธรุกจิใหก้บัรฐั

ประมาณ 70,000 ลา้นบาท เพือ่การพัฒนาประเทศ

นายมนตร ีลาวลัยช์ยักลุ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. กลา่ววา่ ตามที ่ปตท.สผ. ตัง้เป้าหมายการ

ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูยภ์ายในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) เพื่อมุง่สูก่ารเป็นองคก์รคารบ์อนตํา่นัน้ ปตท.สผ.

ไดว้างแผนการดําเนนิงานเพื่อลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกผา่นแนวคดิ EP Net Zero 2050 ซึง่หนึง่ในนัน้คอืโครงการดกัจบัและกกัเก็บกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

(Carbon Capture and Storage หรอื CCS) ปัจจบุนั ปตท.สผ. อยู่ระหวา่งศกึษาและพัฒนา CCS ทีโ่ครงการอาทติยใ์นอา่วไทย รวมทัง้ รว่มมอืกบัพันธมติรทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เพื่อสนับสนุนการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหก้บัอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  

ปตท.สผ. ยังไดร้ว่มมอืกบัสถาบันนวตักรรม ปตท. สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมหดิล

พัฒนากระบวนการผลติทอ่นาโนคารบ์อน (Carbon Nanotubes หรอื CNTs) จากกา๊ซสว่นเกนิในกระบวนการผลติปิโตรเลยีม หรอื Flare gas ซึง่ถอืเป็น

เทคโนโลยกีารดกัจับคารบ์อนและการนํามาใชป้ระโยชน ์(Carbon Capture and Utilization หรอื CCU) โดย CNTs เป็นวสัดแุหง่อนาคตทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

หลากหลาย เชน่ เป็นสว่นประกอบของแบตเตอรี ่อปุกรณ์กกัเก็บพลงังานอืน่ ๆ และอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้ ปัจจบุนั ปตท.สผ. อยู่ระหวา่งการออกแบบทาง

วศิวกรรมเพื่อทดสอบการผลติท่อนาโนคารบ์อนในโรงงานนํารอ่ง (Pilot Plant) ซึง่วางแผนตดิตัง้ทีโ่ครงการเอส 1 ในอกีประมาณ 2 ปีขา้งหนา้

นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยังมองแนวทางการชดเชยปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศ ดว้ยการดําเนนิโครงการปลกูป่าชายเลน รว่มกบั กรมทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง จํานวน 45,000 ไร ่ภายในปี 2573 โดยบรษัิทไดป้ลกูป่าไปแลว้ตัง้แตปี่ 2564 จํานวน 1,000 ไร ่และในปี 2565 จะเริม่ปลกูเพิม่เตมิอกี 4,000 ไร ่รวม

ทัง้วางเป้าหมายการปลกูป่าปีละ 5,000 ไร ่ระหวา่งปี 2566 – 2573 พรอ้มบํารงุรักษาอย่างตอ่เนือ่งไปจนถงึปี 2582

ผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2565

ปตท.สผ. มรีายไดร้วม 2,617 ลา้นดอลลารส์หรฐั (สรอ.) (เทยีบเท่า 95,292 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 148 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เมือ่เทยีบกบัรายไดร้วม 2,469  ลา้นดอลลาร์

สรอ. (เทยีบเท่า 84,955 ลา้นบาท) ในไตรมาส 2 ทีผ่า่นมา โดยในไตรมาส 3 ปตท.สผ. มปีรมิาณขายปิโตรเลยีมเฉลีย่อยู่ที ่478,323 บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิตอ่วนั

เพิม่ขึน้จาก 465,459 บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิตอ่วนัในไตรมาสทีแ่ลว้ โดยหลกัมาจากโครงการจ ี1/61 หลงัจากเขา้เป็นผูดํ้าเนนิการเมือ่ปลายเดอืนเมษายน 2565

และจากโครงการพื้นทีพ่ัฒนารว่มไทย-มาเลเซยี (MTJDA) ซึง่ไดเ้พิม่ปรมิาณการผลติ รองรบัความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตใินประเทศ ในขณะทีร่าคาขายผลติภณัฑ์

เฉลีย่ปรบัลดลงจาก 55.61 ดอลลาร ์สรอ. ตอ่บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิ มาอยู่ที ่53.68 ดอลลาร ์สรอ. ตอ่บารเ์รลเทยีบเท่าน้ํามันดบิ ซึง่เป็นไปตามทศิทางราคาน้ํามัน

ในตลาดโลก ในไตรมาสที ่3 นี ้บรษัิทมผีลกําไรจากสญัญาประกันความเสีย่งราคาน้ํามัน จํานวน 94 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 3,415 ลา้นบาท)

จากปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหใ้นไตรมาส 3 ปตท.สผ. มกํีาไรสทุธ ิ 664 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 24,172 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 64 ลา้นดอลลาร ์สรอ. จาก

ไตรมาสทีแ่ลว้ ซึง่มกํีาไรสทุธ ิ600 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเท่า 20,600 ลา้นบาท) และมอีัตรากําไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคาที ่  รอ้ยละ 76 ซึง่เป็นตาม

ทีค่าดการณ์ไว ้

นําส่งรายไดจ้ากการดาํเนนิธุรกจิเพือ่การพฒันาประเทศ

ในรอบ 9 เดอืนของปี 2565 ปตท.สผ. ไดนํ้ารายไดส้ง่ใหก้บัรฐั ซึง่อยู่ในรปูภาษีเงนิได ้คา่ภาคหลวง และสว่นแบง่ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ  ประมาณ 70,000 ลา้นบาท เพือ่

นําไปพัฒนาประเทศในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นการพัฒนาชมุชน การศกึษา และการวจัิยและพัฒนา เป็นตน้
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การขยายการลงทนุในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์

สาํหรบัการขยายการลงทุนในตะวนัออกกลาง ซึง่เป็นหนึง่ในพื้นทียุ่ทธศาสตรข์อง ปตท.สผ. ในไตรมาสนี ้ปตท.สผ. ประสบความสาํเร็จในการเจาะหลมุสํารวจหลมุแรก

ในโครงการอาบดูาบ ีออฟชอร ์2 ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส ์(ยูเออ)ี โดยคน้พบแหลง่กา๊ซธรรมชาตขินาดใหญอ่กีครัง้ ซึง่จะชว่ยสรา้งการเตบิโตทางธรุกจิใหก้ับ

บรษัิทในอนาคต   อกีทัง้ ปรมิาณขายปิโตรเลยีมเฉลีย่ในปีนีเ้พิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ โดยหลกัมาจากการเขา้ซือ้โครงการโอมาน แปลง 61 ในเดอืนมนีาคมปีกอ่น

ความคบืหนา้การดาํเนนิงานเพือ่เรง่การผลติกา๊ซธรรมชาตขิองโครงการจ ี1/61

หลงัจากที ่ปตท.สผ. ชนะการประมลูโครงการจ ี1/61 (แหลง่เอราวณั, ปลาทอง, สตลู, ฟนูาน) นัน้ บรษัิทไดเ้ตรยีมแผนงานในการเขา้พื้นทีโ่ครงการจ ี1/61 ลว่งหนา้

เป็นระยะเวลา 2 ปี กอ่นวนัที ่ปตท.สผ. จะเขา้เป็นผูดํ้าเนนิการในสญัญาแบง่ปันผลผลติ (PSC) ตามขอ้ตกลงทีม่ตีอ่รฐั เพื่อรักษาระดบัการผลติกา๊ซธรรมชาตใิหเ้ป็นไป

อย่างตอ่เนือ่ง แตไ่มไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูรั้บสมัปทานรายเดมิใหเ้ขา้พืน้ที ่จนเกดิความลา่ชา้จากแผนงานเดมิเป็นเวลากวา่ 2 ปี ประกอบกบัผูร้บัสมัปทานรายเดมิหยุด

การพัฒนาแหลง่กา๊ซฯ มาเป็นเวลานาน สง่ผลใหอ้ัตราการผลติกา๊ซฯลดลงอย่างมาก ซึง่ทีผ่า่นมา ปตท.สผ. ไดป้รบัแผนงานมาโดยตลอด เพื่อเรง่อัตราการผลติกา๊ซฯ

และลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ

โดยในชว่งระยะเวลา 6 เดอืน หลงัจากวนัที ่ปตท.สผ. ไดเ้ขา้เป็นผูดํ้าเนนิการในปลายเดอืนเมษายน 2565 ทีผ่า่นมา ปตท.สผ. ไดทํ้าการเจาะหลมุผลติไปแลว้ จํานวน

10 หลมุ และตดิตัง้แท่นหลมุผลติ (wellhead platform) เสร็จสิน้ไปแลว้ 4 แท่น ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการตดิตัง้แท่นหลมุผลติอกี 4 แท่น วางท่อใตท้ะเล และไดเ้พิม่แท่น

เจาะ (Rig) เพื่อเจาะหลมุผลติอกีประมาณ 70 หลมุภายในปี 2565 นี ้ รวมทัง้กําลงัเรง่กอ่สรา้งแท่นหลมุผลติใหมอ่กี 4 แท่น ซึง่มคีวามคบืหนา้ไปเร็วกวา่แผนงานทีว่าง

ไว ้

“การเรง่รัดพัฒนาโครงการจ ี1/61 เป็นอกีเป้าหมายหลกัของ ปตท.สผ. ซึง่ภารกจิทีสํ่าคญัครัง้นี ้ปตท.สผ. ตระหนักเป็นอย่างด ีเราพยายามอย่างเต็มความสามารถและ

หาทุกวถิทีางมาโดยตลอดในการเพิม่กําลงัการผลติกา๊ซธรรมชาตใิหไ้ดม้ากขึน้ เพื่อประโยชนข์องประชาชนและความมั่นคงดา้นพลงังานของประเทศ” นายมนตรกีลา่ว

ในระหวา่งทีกํ่าลงัเรง่พัฒนาโครงการจ ี1/61 นัน้  ปตท.สผ. ไดเ้พิม่การผลติกา๊ซฯ จากแหลง่บงกช แหลง่อาทติย ์และพื้นทีพ่ัฒนารว่มไทย-มาเลเซยี (MTJDA)  รวม

อกีประมาณ 200 - 250 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เพือ่บรรเทาผลกระทบจากความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตใิหก้ับประชาชนและประเทศ

การพฒันาเทคโนโลยี

ดา้นความคบืหนา้การพัฒนาเทคโนโลยนัีน้ บรษัิท โรวลูา่ (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตบ้รษัิท ARV ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ ปตท.สผ. ประสบความสาํเร็จในการพัฒนา

หุน่ยนตน์อตลิุส (Nautilus) รว่มกับพันธมติร และพรอ้มสําหรบัใหบ้รกิารในเชงิพาณชิยแ์ลว้ นอตลิสุเป็นหุน่ยนตซ์อ่มท่อใตน้ํ้ากึง่อัตโนมัตติวัแรกของโลก ทีส่ามารถ

ลงไปซอ่มบํารงุท่อใตท้ะเลไดล้กึมากถงึ 150 เมตร รองรบัภารกจิทีม่คีวามเสีย่งกับมนุษย ์เพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานใตท้ะเลลกึ และยังชว่ยประหยัดตน้ทุนคา่ใช ้

จา่ยไดก้วา่ 40%

สือ่มวลชนทีต่อ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่แผนกบรหิารงานสือ่มวลชน
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