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ซื�อสดัสว่นการลงทนุแหลง่บงกช 22.2222% จากเชลล ์คดิเป็นมลูคา่กอ่นภาษปีระมาณ 750 ลา้นดอลลาร ์สรอ.
สง่ผลใหป้รมิาณการขายปิโตรเลยีมโดยรวมของ ปตท.สผ. เพิ�มขึ�นประมาณ 35,000 บารเ์รลเทยีบเทา่นํ �ามนัดบิตอ่วนั และเพิ�มกระแสเงนิสดไดท้นัที
พรอ้มเขา้ประมลูแหลง่บงกช เพื�อสรา้งความม ั�นคงทางพลงังานใหก้บัประเทศ

บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. เปิดเผยวา่ เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2561 ปตท.สผ. และบรษัิท ปตท.สผ. อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั ได ้  ลงนามในสญัญาการโอน
สทิธสิมัปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื�อเขา้ซื�อสดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 22.2222 ในโครงการบงกช จากบรษัิท เชลล ์อนิทเีกรทเต็ด แกส๊ ไทยแลนด ์พทีอี ีลมิเิต็ด และ
บรษัิท ไทยเอนเนอรจ์ ีจํากดั ซึ�งเป็นบรษัิทยอ่ยของเชลล ์(Shell) และเป็นผูร้ว่มทนุในปัจจบุนั ดว้ยมลูคา่กอ่นภาษีประมาณ 750 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมรกิา (ดอลลาร ์สรอ.) โดยจะสง่ผลให ้ปตท.สผ. มี
สดัสว่นการลงทนุในโครงการบงกชเพิ�มขึ�นเป็นรอ้ยละ 66.6667 ซึ�งการเขา้ซื�อสดัสว่นดงักลา่วจะเสร็จสมบรูณเ์มื�อบรรลเุงื�อนไขตามที�ระบไุวใ้นสญัญา โดยคาดวา่จะเสร็จสิ�นภายในไตรมาสที� 2 ของปี 2561

“การเขา้ซื�อสดัสว่นในโครงการบงกชเป็นไปตามแผนยทุธศาสตรก์ารเตบิโตของ ปตท.สผ. ซึ�งใหค้วามสําคญักบัการแสวงหาสนิทรัพยท์ี�ผลติแลว้หรอืที�กําลงัเริ�มผลติในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ี�
บรษัิทมคีวามเชี�ยวชาญ ซึ�งจะสามารถเพิ�มปรมิาณการผลติปิโตรเลยีม ปรมิาณสํารองปิโตรเลยีม และกระแสเงนิสดใหก้บับรษัิทไดท้นัท”ี นายสมพร วอ่งวฒุพิรชยั ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร ปตท.สผ. กลา่ว 

หลงัจากการเขา้ซื�อสดัสว่นการลงทนุครั �งนี� จะทําใหป้รมิาณการขายปิโตรเลยีมของ ปตท.สผ. เพิ�มขึ�นอกีประมาณ 35,000 บารเ์รลเทยีบเทา่นํ�ามนัดบิตอ่วนั 

แหลง่บงกชเป็นแหลง่กา๊ซธรรมชาตขินาดใหญใ่นอา่วไทย ประกอบดว้ย แปลงบ ี15 แปลงบ ี16 แปลงบ ี17 และแปลงจ ี12/48 โดย ปตท.สผ. เป็นผูดํ้าเนนิการ และมบีรษัิท โททาล ซึ�งเป็นบรษัิทนํ�ามนั
ชั �นนําจากฝรั�งเศสเป็นผูร้ว่มทนุ ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.3333 ปัจจบุนัมปีรมิาณการขายกา๊ซธรรมชาตปิระมาณ 860 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และคอนเดนเสทประมาณ 26,000 บารเ์รลตอ่วนั โดยเป็นแหลง่
กา๊ซธรรมชาตสํิาคญัในการผลติกระแสไฟฟ้าของประเทศ ชว่ยทดแทนการนําเขา้ และลดการพึ�งพาพลงังานจากตา่งประเทศ ซึ�งกา๊ซธรรมชาตทิี�ผลติไดจ้ากโครงการบงกช คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของการผลติ
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ผงัเว็บไซต ์

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

สงวนลขิสทิธิ� © บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)

กา๊ซธรรมชาตทิี�ผลติไดภ้ายในประเทศ  

แหลง่บงกชยงัเป็นแหลง่กา๊ซฯ แหง่แรกที�บรษัิทคนไทยเป็นผูดํ้าเนนิการ โดยกําลงัจะครบรอบการผลติ 25 ปีในเดอืนกรกฎาคมนี� ซึ�งพสิจูนใ์หเ้ห็นถงึความสามารถของคนไทยในการสํารวจและผลติ
ปิโตรเลยีมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทดัเทยีมบรษัิทนํ�ามนันานาชาต ิ

“ปตท.สผ. มุง่มั�นและเตรยีมความพรอ้มที�จะเขา้รว่มการประมลู เพื�อเป็นผูดํ้าเนนิการในโครงการบงกชตอ่ หลงัสมัปทานหมดอายใุนปี 2565 และ 2566 เพื�อสรา้งความมั�นคงทางพลงังานในอนาคตใหก้บั
ประเทศไทยตอ่ไป” นายสมพร กลา่วเสรมิ 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่แผนกบรหิารงานสื�อมวลชน 
ตอ้งจติร พงศอ์รพนิท ์ โทร. 02 537 4587               
กมลวรรณ จนิตรัตน ์ โทร. 02- 537 4381 
นลนิ วบิลูยช์าต ิ 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.

บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม
จาํกดั (มหาชน)

555/1 ศนูยเ์อนเนอรย์ี�คอมเพล็กซ ์อาคารเอ ชั �นที� 6, 19-36
ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์: 66 (0) 2537-4000 
โทรสาร : 66 (0) 2537-4444 

  

บรกิารอเิล็กทรอนกิส์

ประกาศราคากลาง 

ฝ่ายจัดหาและสญัญา 

เชื�อมตอ่องคก์ร 

เว็บเมล ์

อนิทราเน็ต 

สมัครสมาชิก

ขอ้กําหนดและเงื�อนไข

mailto:PTTEPCorpCom@pttep.com
http://www.pttep.com/th/ContactUs.aspx
https://www.facebook.com/pttepplc/?notif_t=notify_me_page&notif_id=1466779823286230
https://www.linkedin.com/company/pttep
https://referenceprice.pttep.com/
https://extranet.pttep.com/sites/Procurementandcontract/
https://vpn.pttep.com/
https://webmail.pttep.com/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fwebmail.pttep.com%2fowa%2f
http://ep-intranet/Pages/Home.aspx
http://www.pttep.com/th/register.aspx
http://www.pttep.com/th/Term_And_Condition.aspx


2/1/2018 PTTEP

http://www.pttep.com/th/Newsandnmedia/News/Pttepstrikesadealtoacquireshellsstakeinbongkotproject.aspx 4/4


