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ผงัเว็บไซต ์

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

ปตท.สผ. ชนะประมลูแหลง่บงกชและเอราวณั พรอ้มลงทนุเพื�อสรา้งความตอ่เนื�องในการผลติกา๊ซใหก้บัประเทศ
13 ธ.ค. 2561

กรงุเทพฯ 13 ธนัวาคม 2561 – ปตท.สผ. ยนืยนัความพรอ้มหลงัไดรั้บสทิธใินการสํารวจและผลติปิโตรเลยีมในแหลง่บงกชและแหลง่เอราวณัที�กําลงัจะหมดอายสุมัปทานในปี 2565-2566 เตรยีมเดนิ
หนา้รักษาความตอ่เนื�องในการผลติกา๊ซธรรมชาตเิพื�อสรา้งความมั�นคงทางพลงังานใหก้บัประเทศ

นายพงศธร ทวสีนิ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. เปิดเผยวา่ จากการที�กระทรวงพลงังานไดป้ระกาศผลผูช้นะการประมลูแหลง่กา๊ซ
ธรรมชาตบิงกชและเอราวณั โดย ปตท.สผ. ชนะการประมลูและไดรั้บสทิธใินการสํารวจและผลติกา๊ซธรรมชาตทิั �งสองแหลง่นั�น ปตท.สผ. ยนืยนัวา่จะสามารถสรา้งผลประโยชนใ์หก้บัประเทศไดต้ามที�ยื�น
ขอ้เสนอในการประมลู

“การที�บรษัิทชนะการประมลูทั �งแหลง่บงกชและเอราวณันั�น ดว้ยประสบการณแ์ละความชาํนาญกวา่ 20 ปีของ ปตท.สผ. ที�เป็นผูดํ้าเนนิงานในแหลง่บงกช และเป็นผูร้ว่มทนุในโครงการคอนแทร็ค 3 ซึ�งเป็น
พื�นที�สว่นใหญข่องแหลง่เอราวณันั�น ทําใหเ้รามคีวามเขา้ใจพื�นฐานทางเทคนคิของทั �งสองแหลง่เป็นอยา่งด ีเราจงึมั�นใจวา่แผนการพัฒนาและการลงทนุที�เราเสนอไป จะสามารถสรา้งความตอ่เนื�องในการ
ผลติกา๊ซธรรมชาตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตลอดชว่งการเปลี�ยนผา่นจากสมัปทานปิโตรเลยีมปัจจบุนัไปยงัสญัญาแบง่ปันผลผลติ รวมถงึรักษาระดบัการผลติตามที�กําหนดไวใ้นเอกสารเชญิชวนใหย้ื�นขอ้
เสนอของแหลง่บงกชและแหลง่เอราวณัที�ไมตํ่�ากวา่ 700 และ 800 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ตามลําดบั สําหรับแหลง่บงกชซึ�ง ปตท.สผ. เป็นผูดํ้าเนนิการอยูแ่ลว้ เราสามารถที�จะลงทนุเพื�อรักษาระดบัการ
ผลติไดท้นัท ีสว่นแหลง่เอราวณันั�น เรามแีผนการดําเนนิงานและการลงทนุที�ชดัเจนในชว่งเปลี�ยนผา่น ซึ�งเรามั�นใจวา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากผูดํ้าเนนิการปัจจบุนั ประกอบกบัการสนับสนุนเป็นอยา่งดจีาก
ภาครัฐและกรมเชื�อเพลงิธรรมชาต ิโดยเราจะเริ�มดําเนนิงานทนัทเีมื�อมกีารลงนามในสญัญาแบง่ปันผลผลติ” นายพงศธร กลา่ว

แหลง่กา๊ซฯ บงกชและเอราวณั เป็นแหลง่ที�มกีารผลติมาเป็นระยะเวลานานและมกีารพัฒนามาอยา่งตอ่เนื�อง เราจงึสามารถประเมนิปรมิาณสํารองปิโตรเลยีมที�พสิจูนท์ราบแลว้ไดอ้ยา่งมั�นใจ สามารถบรหิาร
จัดการความเสี�ยงในดา้นตา่งๆ ไดด้กีวา่เมื�อเทยีบกบัในอดตีที�ยงันับวา่มคีวามเสี�ยงสงู เนื�องจากมพีื�นที�ที�ตอ้งทําการสํารวจเป็นจํานวนมาก ไมม่ขีอ้มลูการผลติมากพอ และยงัตอ้งมกีารลงทนุในการสรา้ง
แทน่ผลติหลกัที�ตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงู ในชว่งเวลาที�ผา่นมา ปตท.สผ. ไดเ้พิ�มประสทิธภิาพการดําเนนิงานมาโดยตลอด สง่ผลใหส้ามารถลดตน้ทนุการผลติไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง ทั �งนี�การไดรั้บสทิธใิหเ้ป็นผู ้
ดําเนนิการทั �งในแหลง่บงกชและเอราวณั จะยิ�งชว่ยให ้ปตท.สผ. สามารถบรหิารจัดการตน้ทนุการผลติใหล้ดตํ�าลงไดม้ากขึ�นอกี จากการเพิ�มอํานาจตอ่รองจากปรมิาณงานที�เพิ�มขึ�น จาก 2 แหลง่รวมกนั
เชน่ ในเรื�องของการจัดซื�อจัดจา้ง การขนสง่ เป็นตน้

ดว้ยหลายปัจจัยที�ไดก้ลา่วมา ทําใหเ้ราสามารถยื�นขอ้เสนอและผลตอบแทนที�เป็นประโยชนส์งูสดุใหก้บัประเทศไดใ้นการประมลูครั �งนี� โดยขอ้เสนอดงักลา่วยงัคงสามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บับรษัิทได ้
ในระดบัที�คุม้คา่กบัการลงทนุเชน่กนั ปตท.สผ. มุง่มั�นที�จะเป็นผูดํ้าเนนิงานหลกัสําหรับการสํารวจและผลติปิโตรเลยีมในประเทศไทย รวมถงึการสรา้งความมั�นคงทางพลงังานใหก้บัประเทศเพื�อนําไปสูก่ารที�
ประชาชนจะไดรั้บประโยชนส์งูสดุ

ในการประมลูครั �งนี� ปตท.สผ. ไดย้ื�นประมลูเองดว้ยสดัสว่นการลงทนุ 100% ในแหลง่บงกช ในขณะที�แหลง่เอราวณันั�น ปตท.สผ. ประมลูรว่มกบับรษัิท มบูาดาลา ปิโตรเลยีม (ประเทศไทย) จํากดั ใน
สดัสว่นการลงทนุ 60% และ  40% ตามลําดบั ทั �งนี� แหลง่บงกชและแหลง่เอราวณัเป็นแหลง่กา๊ซธรรมชาตทิี�สําคญัของประเทศไทย มปีรมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตริวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 60 ของปรมิาณ
การผลติกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศ

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

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.
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