2/1/2018

PTTEP

ข่าวความเคลือนไหว
หน ้าหลัก

ข่าวความเคลือนไหว

ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ
ื ด
ั สว่ นแหล่งก๊าซฯ บงกชจากเชลล์
ปตท.สผ. เข ้าซอส
31 ม.ค. 2561

ลงชื่ อเข้าใช
เกี่ยวกับ
ปตท.สผ.

ธุรกิจของเรา

http://www.pttep.com/th/Newsandnmedia/News/Pttepstrikesadealtoacquireshellsstakeinbongkotproject.aspx

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ข่าว
ความเคลื่อนไหว

นักลงทุน
สัมพันธ์

ค้นหา

TH EN
ร่วมงาน
กับเรา
1/4

2/1/2018

PTTEP

ั วนการลงทุนแหล่งบงกช 22.2222% จากเชลล์ คิดเป็นมูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ซือสดส่
ส่งผลให้ปริมาณการขายปิ โตรเลียมโดยรวมของ ปตท.สผ. เพิมขึนประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่านําม ันดิบต่อว ัน และเพิมกระแสเงินสดได้ท ันที
พร้อมเข้าประมูลแหล่งบงกช เพือสร้างความมนคงทางพล
ั
ังงานให้ก ับประเทศ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิ ดเผยว่า เมือวันที 31 มกราคม 2561 ปตท.สผ. และบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ได ้ ลงนามในสัญญาการโอน
ั ปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพือเข ้าซือสัดส่วนการลงทุนร ้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช จากบริษัท เชลล์ อินทีเกรทเต็ด แก๊ส ไทยแลนด์ พีทอ
สิทธิสม
ี ี ลิมเิ ต็ด และ
บริษัท ไทยเอนเนอร์จี จํากัด ซึงเป็ นบริษัทย่อยของเชลล์ (Shell) และเป็ นผู ้ร่วมทุนในปั จจุบน
ั ด ้วยมูลค่าก่อนภาษี ประมาณ 750 ล ้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) โดยจะส่งผลให ้ ปตท.สผ. มี
สัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกชเพิมขึนเป็ นร ้อยละ 66.6667 ซึงการเข ้าซือสัดส่วนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมือบรรลุเงือนไขตามทีระบุไว ้ในสัญญา โดยคาดว่าจะเสร็จสินภายในไตรมาสที 2 ของปี 2561
“การเข ้าซือสัดส่วนในโครงการบงกชเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ซึงให ้ความสําคัญกับการแสวงหาสินทรัพย์ทผลิ
ี ตแล ้วหรือทีกําลังเริมผลิตในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ที
บริษัทมีความเชียวชาญ ซึงจะสามารถเพิมปริมาณการผลิตปิ โตรเลียม ปริมาณสํารองปิ โตรเลียม และกระแสเงินสดให ้กับบริษัทได ้ทันที” นายสมพร ว่องวุฒพ
ิ รชัย ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร ปตท.สผ. กล่าว
หลังจากการเข ้าซือสัดส่วนการลงทุนครังนี จะทําให ้ปริมาณการขายปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. เพิมขึนอีกประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่านํ ามันดิบต่อวัน
แหล่งบงกชเป็ นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทย ประกอบด ้วย แปลงบี 15 แปลงบี 16 แปลงบี 17 และแปลงจี 12/48 โดย ปตท.สผ. เป็ นผู ้ดําเนินการ และมีบริษัท โททาล ซึงเป็ นบริษัทนํ ามัน
ชันนํ าจากฝรังเศสเป็ นผู ้ร่วมทุน ในสัดส่วนร ้อยละ 33.3333 ปั จจุบน
ั มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติประมาณ 860 ล ้านลูกบาศก์ฟต
ุ ต่อวัน และคอนเดนเสทประมาณ 26,000 บาร์เรลต่อวัน โดยเป็ นแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติสําคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้ าของประเทศ ช่วยทดแทนการนํ าเข ้า และลดการพึงพาพลังงานจากต่างประเทศ ซึงก๊าซธรรมชาติทผลิ
ี ตได ้จากโครงการบงกช คิดเป็ นร ้อยละ 30 ของการผลิต
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ก๊าซธรรมชาติทผลิ
ี ตได ้ภายในประเทศ
แหล่งบงกชยังเป็ นแหล่งก๊าซฯ แห่งแรกทีบริษัทคนไทยเป็ นผู ้ดําเนินการ โดยกําลังจะครบรอบการผลิต 25 ปี ในเดือนกรกฎาคมนี ซึงพิสจ
ู น์ให ้เห็นถึงความสามารถของคนไทยในการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมได ้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมบริษัทนํ ามันนานาชาติ
“ปตท.สผ. มุง่ มันและเตรียมความพร ้อมทีจะเข ้าร่วมการประมูล เพือเป็ นผู ้ดําเนินการในโครงการบงกชต่อ หลังสัมปทานหมดอายุในปี 2565 และ 2566 เพือสร ้างความมันคงทางพลังงานในอนาคตให ้กับ
ประเทศไทยต่อไป” นายสมพร กล่าวเสริม
หากต ้องการข ้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสือมวลชน
ต ้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
กมลวรรณ จินตรัตน์ โทร. 02- 537 4381
นลิน วิบล
ู ย์ชาติ โทร. 02 537 4834
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com

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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