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ปตท.สผ. เขา้ซื�อกจิการพารเ์ท็กซ ์โฮลดิ�ง ขยายฐานการเตบิโตในตะวนัออกกลางตามแผนกลยทุธ์
เชงิรกุ
17 ม.ิย. 2562

กรงุเทพฯ, 17 มถินุายน 2562 – บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. ประสบความสําเร็จในการเขา้ซื�อหุน้ทั �งหมดในบรษัิท

พารเ์ท็กซ ์โฮลดิ�ง บ.ีว.ี (Partex Holding B.V.) หรอืพารเ์ท็กซ ์ที�มลูคา่การซื�อขายประมาณ 622 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมรกิา สง่ผลใหไ้ดเ้ขา้ไปลงทนุในโครงการผลติ

นํ�ามนัดบิบนบกที�ใหญท่ี�สดุในประเทศโอมาน รวมถงึโครงการอื�น ๆ ในหลายประเทศ ถอืเป็นกา้วสําคญัในการตอ่ยอดโอกาสการลงทนุในตะวนัออกกลาง

นายพงศธร ทวสีนิ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ปตท.สผ. เปิดเผยวา่ บรษัิท พทีทีอีพี ีเอชเค โฮลดิ�ง จํากดั (PTTEP HK Holding Limited)

ซึ�งเป็นบรษัิทยอ่ยของ ปตท.สผ. ได ้  ลงนามในสญัญาซื�อขายหุน้ (Share Purchase Agreement) รอ้ยละ 100 ในพารเ์ท็กซ ์จากมลูนธิคิาลอสท ์ กลุเบนเคยีน

(Calouste Gulbenkian Foundation) โดยปัจจบุนัพารเ์ท็กซม์กีารลงทนุในธรุกจินํ�ามนัและกา๊ซธรรมชาตทิั �งโครงการที�อยูใ่นขั �นตน้นํ�า (Upstream) และขั �นกลางนํ�า

(Midstream) รวมทั �งหมด 7 โครงการ ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก ่โอมาน สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(ยเูออ)ี คาซคัสถาน บราซลิ และแองโกลา โดยการลงทนุหลกัของพาร์

เท็กซอ์ยูใ่นประเทศโอมานและยเูออี

“พารเ์ท็กซม์กีารลงทนุในแปลงสมัปทานบนบกขนาดใหญท่ี�สดุในประเทศโอมานมานานกวา่ 80 ปี การเขา้ซื�อกจิการครั �งนี� นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให ้

ปตท.สผ. ไดเ้ขา้ไปลงทนุในพื�นที�ยทุธศาสตรข์องภมูภิาคตะวนัออกกลางซึ�ง ปตท.สผ. ใหค้วามสําคญัแลว้ ยงัทําใหส้ามารถสรา้งพันธมติรทางธรุกจิใหม ่ๆ กบับรษัิท

นํ�ามนัแหง่ชาตขิองทั �งโอมานและยเูออ ีและบรษัิทนํ�ามนัระดบัชั �นนําของโลกตามแผนกลยทุธ ์Expand & Execute” นายพงศธร กลา่ว

ปตท.สผ. คาดวา่การซื�อขายจะเสร็จสมบรูณภ์ายในสิ�นปีนี�  ซึ�งจะสง่ผลใหป้รมิาณการขายปิโตรเลยีมของ ปตท.สผ. เพิ�มขึ�นอกีประมาณ 16,000 บารเ์รลตอ่วนั และ

ปรมิาณสํารองปิโตรเลยีมพสิจูนแ์ลว้และปรมิาณสํารองที�คาดวา่จะพบ (Proved and Probable Reserves) เพิ�มขึ�นอกีประมาณ 65 ลา้นบารเ์รลเทยีบเทา่นํ�ามนัดบิ

ตามสดัสว่นการลงทนุ

สําหรับการลงทนุของพารเ์ท็กซใ์นประเทศตา่ง ๆ  มดีงันี� 

1. โครงการพดีโีอ (บล็อค 6) (PDO Block 6) ซึ�งเป็นแปลงสมัปทานบนบกที�มขีนาดใหญท่ี�สดุและมศีกัยภาพปิโตรเลยีมสงูสดุในประเทศโอมาน ครอบคลมุ

พื�นที�ประมาณ 100,000 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 1 ใน 3ของประเทศ มปีรมิาณการผลตินํ�ามนัดบิเฉลี�ยประมาณ 610,000 บารเ์รลตอ่วนัในปี 2561

หรอืประมาณรอ้ยละ 70ของการผลตินํ�ามนัดบิทั �งหมดของประเทศโอมาน สําหรับผูดํ้าเนนิการในโครงการดงักลา่ว คอื ปิโตรเลยีม ดเีวลอปเมนต ์โอมาน

(Petroleum Development Oman หรอื พดีโีอ) ซึ�งเป็นบรษัิทรว่มดําเนนิการ (Operating consortium) โดยพารเ์ท็กซถ์อืหุน้รอ้ยละ 2 ในโครงการดงั

กลา่ว

2. โครงการมคุไคซนา (บล็อค 53)(Mukhaizna Block 53) เป็นแหลง่ผลตินํ�ามนัดบิบนบกขนาดใหญข่องประเทศโอมาน มปีรมิาณการผลตินํ�ามนัดบิเฉลี�ยในปี

2561 ประมาณ 120,000บารเ์รลตอ่วนั คดิเป็นรอ้ยละ 13 ของปรมิาณการผลติทั �งหมดของประเทศ สําหรับผูดํ้าเนนิการในโครงการดงักลา่ว คอื ออคซเิดน
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ทลั ปิโตรเลยีม คอรป์อเรชั�น (Occidental Petroleum Corporation) โดยพารเ์ท็กซถ์อืหุน้รอ้ยละ 1 ในโครงการดงักลา่ว

3. โครงการโอมาน แอลเอ็นจ ี(Oman LNG หรอื OLNG) เป็นโรงงานผลติกา๊ซธรรมชาตเิหลวแหง่เดยีวในประเทศโอมาน มจํีานวนสายการผลติ จํานวน 3 สาย

การผลติ ดว้ยกําลงัการผลติรวม 10.4 ลา้นตนัตอ่ปี โดยมโีอมาน แอลเอ็นจ ีแอลแอลซ ี(Oman LNG LLC) เป็นผูดํ้าเนนิการ และพารเ์ท็กซถ์อืหุน้รอ้ยละ 2

ในโครงการดงักลา่ว

4. โครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) เป็นกลุม่โรงแยกกา๊ซธรรมชาตบินบกขนาดใหญท่ี�สดุของรัฐอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์มกํีาลงัการผลติรวม

8,000 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั โดยบรษัิท อาบดูาบ ีเนชั�นแนล ออยล ์หรอื แอดนอค (Abu Dhabi National Oil Company หรอื ADNOC) เป็นผูดํ้าเนนิการ

ปัจจบุนั บรษัิท Partex มสีดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 2 ในโรงแยกที�มกํีาลงัการผลติรวมประมาณ 1,200 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั

5. โครงการดงุกา (Dunga) เป็นแหลง่ผลตินํ�ามนัดบิในคาซคัสถาน มปีรมิาณการผลติในปี 2561 ประมาณ 15,000บารเ์รลตอ่วนั โดยมโีททาลเป็นผูดํ้าเนนิการ

และพารเ์ท็กซถ์อืหุน้รอ้ยละ20 ในโครงการดงักลา่ว

6. โครงการโพทกิวัร ์(Potiguar) เป็นโครงการผลตินํ�ามนัดบิในประเทศบราซลิ มปีรมิาณการผลติในปี 2561ประมาณ 300 บารเ์รลตอ่วนั โดยพารเ์ท็กซเ์ป็นผู ้

ดําเนนิการและถอืหุน้รอ้ยละ50

7. โครงการบล็อค 17/06  ในประเทศแองโกลา เป็นโครงการที�อยูร่ะหวา่งรอการพัฒนา ปัจจบุนัมกีารคน้พบนํ�ามนัดบิแลว้ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาการลงทนุ

ขั �นสดุทา้ย โดยมโีททาลเป็นผูดํ้าเนนิการ และพารเ์ท็กซถ์อืหุน้รอ้ยละ 2.5 ในโครงการดงักลา่ว

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่แผนกบรหิารงานสื�อมวลชน 

ตอ้งจติร พงศอ์รพนิท ์โทร. 02 537 4587              

นลนิ วบิลูยช์าต ิ โทร. 02 537 4834              

ธญันันต ์ธนสนิธรีชาต ิโทร. 02 534 4000 ตอ่ 1614               
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