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ปตท.สผ. เขา้ซื�อกจิการของเมอรฟี์�  ออยลฯ์ ในมาเลเซยี สรา้งฐานการเตบิโตระยะยาวในเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต้
21 ม.ีค. 2562

 

กรงุเทพฯ, 21 มนีาคม 2562 – บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. ประสบความสําเร็จในการเขา้ซื�อกจิการของ เมอรฟี์�  ออยล์

คอรป์อเรชั�น ในประเทศมาเลเซยี โดยมมีลูคา่การซื�อขาย 2,127 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมรกิา (สรอ.) ซึ�งคาดวา่จะสามารถเพิ�มปรมิาณขายปิโตรเลยีมไดป้ระมาณ 15%

สรา้งผลตอบแทนการลงทนุไดท้นัท ีและยงัชนะการประมลูสทิธกิารสํารวจปิโตรเลยีมในมาเลเซยีอกี 2 แปลง ซึ�งถอืเป็นความกา้วหนา้ทางธรุกจิครั �งใหญข่อง

ปตท.สผ. ในมาเลเซยี
 

 

นายพงศธร ทวสีนิ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ปตท.สผ. เปิดเผยวา่ บรษัิท พทีทีอีพี ีเอชเค ออฟชอร ์จํากดั (PTTEP HK Offshore

Limited) หรอื พทีทีอีพี ีเอชเคโอ ซึ�งเป็นบรษัิทยอ่ยของ ปตท.สผ. ไดล้งนามในสญัญาซื�อขายหุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) ทั �งหมดในบรษัิทยอ่ย

ของ เมอรฟี์�  ออยล ์คอรป์อเรชั�น ไดแ้ก ่บรษัิท เมอรฟี์�  ซาบาห ์ออยล ์จํากดั และบรษัิท เมอรฟี์�    ซาราวกั ออยล ์จํากดั การเขา้ซื�อกจิการในครั �งนี�ครอบคลมุแหลง่

นํ�ามนัและแหลง่กา๊ซธรรมชาต ิจํานวน 5 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการซาบาห ์เค, โครงการเอสเค 309 และเอสเค 311, โครงการซาบาห ์เอช, โครงการเอสเค 314 เอ

และโครงการเอสเค 405 บ ีรวมทั �ง สนิทรัพยต์า่งๆ ทั �งนี� ปตท.สผ. ไดใ้ชเ้งนิจากกระแสเงนิสดของบรษัิท (Cash on hand) ในการเขา้ซื�อกจิการ โดยคาดวา่การซื�อ

ขายจะเสร็จสมบรูณภ์ายในไตรมาส 2 ของปี 2562

“การเขา้ซื�อกจิการครั �งนี�เป็นการลงทนุที�มคีวามสําคญักบั ปตท.สผ. เพราะเป็นการสรา้งการเตบิโตอยา่งมนัียยะสําคญัทั �งในระยะสั �นและระยะยาวตรงตามแผนกลยทุธ์

ที�วางไว ้โดยในการลงทนุครั �งนี�คาดวา่จะสามารถเพิ�มปรมิาณการขายปิโตรเลยีมตามสดัสว่นการลงทนุของ ปตท.สผ. ไดท้นัทปีระมาณ 48,000 บารเ์รลเทยีบเทา่

นํ�ามนัดบิตอ่วนั หรอืประมาณ 15% เมื�อเทยีบกบัปรมิาณการขายในปัจจบุนั และยงัสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษัิทไดท้นัทดีว้ยเชน่กนั” นายพงศธร กลา่ว
 

 

สําหรับโครงการนํ�ามนัและกา๊ซธรรมชาตทิั �ง 5 โครงการนั�น ตั �งอยูใ่นบรเิวณรัฐซาบาหแ์ละรัฐซาราวกั โดยมโีครงการที�อยูใ่นระยะผลติ ไดแ้ก ่โครงการซาบาห ์เค,

โครงการเอสเค 309 และเอสเค 311 ซึ�งทั �ง 2 โครงการนี� ถอืเป็นโครงการที�สําคญัขนาดใหญ ่และปตท.สผ.จะเขา้เป็นผูดํ้าเนนิการโครงการทนัท ีโดยมกํีาลงัการผลติ

ประมาณ 100,000 บารเ์รลเทยีบเทา่นํ�ามนัดบิตอ่วนั และจะเพิ�มเป็นประมาณ 140,000 บารเ์รลเทยีบเทา่นํ�ามนัดบิตอ่วนั ในอกี 4 ปีขา้งหนา้ จากโครงการซาบาห ์เอช

ที�มแีผนจะเริ�มการผลติในชว่งครึ�งหลงัปี 2563 โดยจะผลติกา๊ซธรรมชาตปิรมิาณ 270 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ใหก้บัโครงการ FLNG2 ของปิโตรนาส นอกจากนี� ยงัมี

โครงการเอสเค 314 เอ โครงการเอสเค 405 บ ีซึ�งอยูใ่นระยะสํารวจ โดยมแีผนงานที�จะทําการวดัคลื�นไหวสะเทอืน และเจาะหลมุสํารวจในอนาคต
 

 

“ปตท.สผ. มคีวามตั �งใจที�จะรว่มมอืกบัเมอรฟี์� ออยล ์คอรป์อเรชั�น ใหก้ารรับชว่งเป็นผูดํ้าเนนิการผลติและการดําเนนิการตา่งๆ สําเร็จเป็นไปอยา่งราบรื�น ปตท.สผ.ยนิดี

ตอ้นรับพนักงานเมอรฟี์�ทกุทา่น ซึ�งมอียูป่ระมาณ 600 คน เขา้รว่มสานตอ่ศกัยภาพการพัฒนาแหลง่นํ�ามนัและกา๊ซฯ เพื�อความมั�นคงทางพลงังานและประโยชนต์อ่

ประเทศมาเลเซยีตอ่ไป” นายพงศธร กลา่ว
 

 

ชนะประมลูอกี 2 แปลงในมาเลเซยี
 

 

นอกจากการเขา้ซื�อกจิการของ เมอรฟี์�  ออยล ์คอรป์อเรชั�นครั �งนี�แลว้ ลา่สดุ ปตท.สผ. โดยพทีทีอีพี ีเอชเคโอ ไดร้ว่มกบับรษัิท ปิโตรนาส ชารกิาล ีจํากดั ลงนามใน

สญัญาแบง่ปันผลผลติ (Production Sharing Contracts) กบับรษัิท ปิโตรเลยีม เนชั�นแนล เบอรฮ์าด หรอื ปิโตรนาส เพื�อรับสทิธใินการสํารวจและผลติปิโตรเลยีมใน

แปลงสํารวจพเีอ็ม 407 และพเีอ็ม 415 ซึ�งตั �งอยูบ่รเิวณคาบสมทุรเพนนนิซลูา ประเทศมาเลเซยี จากการชนะการเปิดประมลูสทิธสํิารวจและผลติปิโตรเลยีมในปี 2561

ของประเทศมาเลเซยี
 

 

ภายใตส้ญัญาแบง่ปันผลผลติดงักลา่ว พทีทีอีพี ีเอชเคโอ จะเป็นผูดํ้าเนนิการในทั �งสองแปลง โดยมสีดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 55 ในแปลงพเีอ็ม 407 และรอ้ยละ 70

ในแปลงพเีอ็ม 415 ในขณะที� ปิโตรนาส        ชารกิาล ีถอืสดัสว่นการลงทนุที�เหลอืในทั �งสองแปลง ทั �งนี� บรษัิทวางแผนดําเนนิการสํารวจคลื�นไหวสะเทอืนแบบ 3  

มติ ิและเจาะหลมุสํารวจ 2 หลมุในแปลงพเีอ็ม 407 และเจาะหลมุสํารวจ 2 หลมุในแปลงพเีอ็ม 415
 

 

“มาเลเซยี” อกีฐานการลงทนุสาํคญัของ ปตท.สผ. หนนุการเตบิโตในระยะยาว             

จากการเขา้ซื�อกจิการเมอรฟี์�  ออยล ์คอรป์อเรชั�น ในประเทศมาเลเซยี ครั �งนี� ประกอบกบัการชนะการประมลูในมาเลเซยีอกี 2 แปลง รวมทั �ง แปลงสํารวจตา่ง ๆ ที�

ปตท.สผ. เป็นผูดํ้าเนนิการอยูแ่ลว้นั�น สง่ผลใหป้ระเทศมาเลเซยีเป็นหนึ�งในฐานการลงทนุใหญข่อง ปตท.สผ. นอกเหนอืไปจากการลงทนุในประเทศไทยและเมยีนมา

รวมทั �ง สง่ผลให ้ปตท.สผ. เป็นบรษัิทสํารวจและผลติปิโตรเลยีมรายใหญอ่นัดบั 3 ในประเทศมาเลเซยี ในดา้นของการถอืครองปรมิาณทรัพยากรปิโตรเลยีม  ซึ�ง

ครอบคลมุการสํารวจและการผลติ นํ�ามนัและกา๊ซธรรมชาต ิในบรเิวณที�มศีกัยภาพปิโตรเลยีมสงูทั �งใน บรเิวณคาบสมทุรเพนนนิซลูา นอกชายฝั�งรัฐซาราวกัและรัฐซา

บาห์
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“ปตท.สผ. ยนิดทีี�ไดม้โีอกาสลงทนุเพิ�มเตมิในมาเลเซยี ซึ�งจะเป็นการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่และการเตบิโตใหก้บับรษัิทตามแผนกลยทุธใ์นระยะยาว “Coming

Home” ซึ�ง ปตท.สผ. มุง่เนน้การขยายการลงทนุในพื�นที�ที�มศีกัยภาพปิโตรเลยีมสงู ในพื�นที�เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั �ง ยนิดเีป็นอยา่งยิ�งที�จะไดเ้สรมิความรว่ม

มอืกบัปิโตรนาสซึ�งเป็นพันธมติรกนัมายาวนาน และพรอ้มที�จะใชค้วามเชี�ยวชาญและประสบการณท์ี�มใีนอา่วไทย รวมถงึ ประสานประโยชนใ์นกจิกรรมการสํารวจและ

ผลติในโครงการตา่ง ๆ ของ ปตท.สผ. ในประเทศมาเลเซยีรว่มกนั ทั �งนี�เพื�อสรา้งประโยชนใ์หก้บัทั �งสองประเทศ” นายพงศธร กลา่ว
 

 

ปัจจบุนั ปตท.สผ. มกีารลงทนุในมาเลเซยีหลายโครงการ ไดแ้ก ่ โครงการซาราวกัเอสเค 410 บ ีซึ�งอยูร่ะหวา่งการประมวลขอ้มลูดา้นธรณีวทิยาและการประเมนิ

ศกัยภาพทางปิโตรเลยีม เพื�อเตรยีมวางแผนการเจาะหลมุสํารวจ โครงการซาราวกัเอสเค 417 ซึ�งอยูร่ะหวา่งการศกึษาดา้นธรณีวทิยาและศกัยภาพปิโตรเลยีม และ

โครงการซาราวกัเอสเค 438 ซึ�งอยูร่ะหวา่งการเตรยีมแผนการเจาะหลมุสํารวจ นอกจากนี� ปตท.สผ. ยงัมกีารผลติกา๊ซธรรมชาตใินโครงการพื�นที�พัฒนารว่มไทย-

มาเลเซยี รวมทั �ง ปตท.สผ. ยงัไดล้งทนุในบรษัิท พทีที ีโกลบอล แอลเอ็นจ ีจํากดั รว่มกบับรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) ในโครงการ MLNG Train 9 ซึ�งเป็นโรงงาน

แปรรปูกา๊ซธรรมชาตเิป็นกา๊ซธรรมชาตเิหลวอกีดว้ย
 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่แผนกบรหิารงานสื�อมวลชน 
 

ตอ้งจติร พงศอ์รพนิท ์โทร. 02 537 4587              
 

นลนิ วบิลูยช์าต ิโทร. 02 537 4834              
 

กอบวั ดํารงคม์งคลกลุ โทร. 02 537 7142      
 

E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
 

Website: http://www.pttep.com
 

Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc
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