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ขา่วความเคลื�อนไหวขา่วความเคลื�อนไหวขา่วความเคลื�อนไหว
หนา้หลกัหนา้หลกัหนา้หลกั      ขา่วความเคลื�อนไหวขา่วความเคลื�อนไหวขา่วความเคลื�อนไหว      มมุสื�อมวลชนมมุสื�อมวลชนมมุสื�อมวลชน      ขา่วประชาสมัพันธ์ขา่วประชาสมัพันธ์ขา่วประชาสมัพันธ์

ปตท.สผ. ตั �งงบลงทนุปี 2562 วงเงนิ 3,256 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ เนน้รักษากําลงัการผลติและเพิ�มปรมิาณสํารอง
ปิโตรเลยีม พรอ้มขยายโอกาสทางธรุกจิ เพื�อการเตบิโตในระยะยาว
18 ธ.ค. 2561

กรงุเทพฯ 18 ธนัวาคม 2561 – บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. เผยแผนการลงทนุปี 2562 และแผนการลงทนุ 5 ปี (ปี 2562-2566) เนน้ใหค้วามสําคญักบัการ
สรา้งมลูคา่เพิ�มจากโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัการสํารวจและผลติปิโตรเลยีมที�มอียูใ่นปัจจบุนั เพื�อเพิ�มปรมิาณสํารองและปรมิาณการผลติในอนาคต พรอ้มเปิดทางสําหรับโอกาสทางธรุกจิใหมเ่พื�อรองรับกบั
การเตบิโตอยา่งยั�งยนื 

นายพงศธร ทวสีนิ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร ปตท.สผ. เปิดเผยวา่ ปตท.สผ. ไดจั้ดสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปี 2562 ไวท้ี� 3,256 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (สรอ.) (เทยีบเทา่ 107,453 ลา้นบาท) โดยแบง่
เป็นรายจา่ยลงทนุ (Capital Expenditure หรอื CAPEX) จํานวน 1,840 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเทา่ 60,721 ลา้นบาท) และรายจา่ยดําเนนิงาน (Operating Expenditure หรอื OPEX) จํานวน 1,416
ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเทา่ 46,732 ลา้นบาท) ดว้ยเป้าหมายปรมิาณการขายปิโตรเลยีมเฉลี�ยที� 318,000 บารเ์รลเทยีบเทา่นํ�ามนัดบิตอ่วนั ภายใตก้ารควบคมุคา่ใชจ้า่ยอยา่งตอ่เนื�อง 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการรักษาปรมิาณการผลติ บรษัิทไดจั้ดสรรรายจา่ยลงทนุจํานวน 1,159 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเทา่ 38,247 ลา้นบาท) ในโครงการผลติหลกัในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร ์(เมยีนมาร)์ ไดแ้ก ่โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทติย ์โครงการพื�นที�พัฒนารว่มไทย-มาเลเซยี และโครงการซอตกิา้ และจัดสรรรายจา่ยลงทนุจํานวน 490
ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเทา่ 16,170 ลา้นบาท) ในการผลกัดนัการตดัสนิใจขั �นสดุทา้ยของโครงการที�อยูใ่นระหวา่งการพัฒนา ไดแ้ก ่โครงการโมซมับกิ  โรวมูา ออฟชอร ์แอเรยี วนั โครงการแอลจเีรยี
ฮาสส ิเบอร ์ราเคซ โครงการเวยีดนาม บ ีและ 48/95 และเวยีดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 4 (แหลง่อบุล) ซึ�งจะชว่ยเพิ�มปรมิาณสํารองและการผลติในอนาคต นอกจากนี� บรษัิทยงัใหค้วามสําคญั
กบักจิกรรมสํารวจโครงการในเมยีนมาร ์และมาเลเซยี เพื�อเพิ�มโอกาสการเพิ�มทรัพยากร ผา่นการจัดสรรรายจา่ยลงทนุจํานวน 191 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเทา่ 6,304 ลา้นบาท) 

“ตั �งแตปี่ 2562 เป็นตน้ไป จะเห็นแผนกลยทุธข์อง ปตท.สผ. ในเชงิรกุมากขึ�น โดยจะสรา้งมลูคา่เพิ�มจากธรุกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีมซึ�งเป็นธรุกจิหลกั ดว้ยการนําเทคโนโลยมีาปรับใชเ้พื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการดําเนนิธรุกจิ บรหิารตน้ทนุการผลติใหส้ามารถแขง่ขนัได ้และเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนั โดยจะใหค้วามสําคญักบัธรุกจิกา๊ซธรรมชาตคิรบวงจร (Gas Value Chain) เชน่ ธรุกจิ
โรงไฟฟ้า (Gas to Power) รวมถงึการคน้หาธรุกจิใหมอ่ื�น ๆ เชน่ ธรุกจิที�เกี�ยวกบัเทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(Robotics / AI) และพลงังานทางเลอืก (Renewable Energy) ซึ�งจะชว่ยเพิ�ม
ความแข็งแกรง่ใหก้บับรษัิท และสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั�งยนื” นายพงศธร กลา่ว 

สําหรับแผนการลงทนุ 5 ปี (ปี 2562-2566) นั�น บรษัิทไดจั้ดสรรงบประมาณรวม 16,105 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (เทยีบเทา่ 525,055 ลา้นบาท) โดยมรีายละเอยีดดงันี�

หน่วย : ลา้นดอลลาร ์สรอ.

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2562-2566

      รายจา่ยลงทนุ (Capital
Expenditure) 

1,840 1,667 2,223 1,927 1,653 9,310

  รายจา่ยดําเนนิงาน (Operating
Expenditure) 

1,416 1,279 1,256 1,633 1,211 6,795

รายจา่ยรวมทั �งสิ�น (Total
Expenditure)     

3,256 2,946 3,479 3,560 2,864 16,105

จากแผนงานดงักลา่ว สง่ผลให ้ปตท.สผ. ตั �งเป้าปรมิาณการขายปิโตรเลยีมเฉลี�ยตอ่วนัจากโครงการผลติปัจจบุนั ระหวา่งปี 2562-2566 ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี�

หน่วย : บารเ์รลเทยีบเทา่นํ�ามนัดบิตอ่วนั

                                                               ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ปรมิาณการขายปิโตรเลยีมเฉลี�ย            318,000 325,000 326,000 280,000 235,000

ทั �งนี� ประมาณการรายจา่ยและปรมิาณการขายปิโตรเลยีมขา้งตน้ ยงัไมร่วมผลจากการที� ปตท.สผ.ไดรั้บสทิธใินการสํารวจและผลติปิโตรเลยีมแปลงสํารวจ G1/61 (แหลง่เอราวณั) และ G2/61 (แหลง่
บงกช) ในทะเลอา่วไทยเมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่แผนกบรหิารงานสื�อมวลชน  
ตอ้งจติร พงศอ์รพนิท ์โทร. 02 537 4587               

ขา่วประชาสมัพันธ์    
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ผงัเว็บไซต ์

เว็บไซตน์ี�ใชง้านไดด้กีบั Chrome, Firefox, Safari และ Internet Explorer 10.0 ขึ�นไป 

สงวนลขิสทิธิ� © บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)

นลนิ วบิลูยช์าต ิโทร. 02 537 4834               
กอบวั ดํารงคม์งคลกลุ โทร. 02 537 7142 
Website: http://www.pttep.com  
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views

are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results

may differ materially from those projected.

บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม
จาํกดั (มหาชน)
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