หัวข้อนาเสนอ

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศของ ปตท.
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ปตท. ดาเนินธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ เพือ
่ แสวงหาแหล่งพลังงาน
ใหม่ๆ และสร้างความมัน
่ คงทางพลังงานให้กับประเทศ
Egypt
- Natural Gas
Pipeline

Mongolia
- Coal
Laos
- Power
Brunei
- Coal

Indonesia
- Coal
- Palm
Palm
Madagascar
- Coal

Australia
- FLNG

 ปตท. ลงทุนในต่างประเทศโดยถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 2 บริษัท
 1) บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (PTTI) - ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน FLNG ไฟฟ้า และท่อส่งก๊าซฯ
 2) บริษัท พีทีที กรีน เอนเนอร์ยี่ จากัด (PTTGE) - ลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์ม
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แผนที่โครงการลงทุนของ PTTI และ PTTGE
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PTTI: ลงทุนในบริษัท EMG (โครงการท่อส่งก๊าซฯ อียป
ิ ต์)
สถานะ
ปัจจุบัน

 PTTI ถือหุ้น EMG ในสัดส่วน 25% คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 486.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 16,600 ล้านบาท โดย EMG ได้สิทธิในการซื้อก๊าซฯจากรัฐวิสาหกิจ
อียิปต์ (EGAS) ในปริมาณสูงถึง 677 MMSCFD เป็นเวลา 20 ปี และดาเนินการขนส่ง
ก๊าซฯผ่านระบบท่อไปยังอิสราเอลมาตั้งแต่ปี 2551

 ปี 2554 EMG มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ 52.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันเป็นผลจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในอียิปต์ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2554 ส่งผลให้ EGAS ต้องหยุดจ่าย
ก๊าซฯแก่ EMG เป็นเวลานานกว่า 9 เดือน
 ผลพวงจากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้เกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนใน EMG ส่งผลให้
PTTI ต้องบันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน EMG ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับ คื น และรับ รู้ส่ว นลดดั งกล่า วเป็ นผลขาดทุน จากการด้ อยค่า ในปี 2554 เป็ นเงิ น
ทั้งสิ้น 5,821.7 ล้านบาท

ความท้าทาย
ในอนาคต

 การประเมิ น สถานการณ์ ท างการเมื อ งในประเทศอี ยิ ป ต์ และกระบวนการตั ด สิ น ของ
รัฐบาลอียิปต์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ EMG
 การจ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมทั้งในด้านกลยุทธ์และกฎหมาย เพื่อศึกษาสภาวะอุตสาหกรรม
ก๊าซฯในอียิปต์ รวมถึงการพิจารณาทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมในการทาธุรกิจกับ EMG
 การเข้าพบปะหารือ/สร้างความสัมพันธ์ กับกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูต
ของทั้งไทยและอียิปต์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐระหว่างกัน
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PTTI: ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน (PTTAPM / SAR)
สถานะ
ปัจจุบัน

 PTTI ลงทุนผ่านการซื้อหุ้นบริษัท PTTAPM ในสัดส่วน 100% ด้วยวงเงินรวม 879 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 28,630 ล้านบาท ซึ่งมีบริษัท ICH ของออสเตรเลียเป็นผู้
ถือหุ้นเดิมอยู่ โดย PTTAPM ถือหุ้น 45.4% ในบริษัท SAR ซึ่งดาเนินธุรกิจถ่านหินใน
อินโดนีเซีย และถือหุ้น 35% ในบริษัทสารวจถ่านหินในบรูไน อีกทั้งยังถือหุ้น 100%
ในบริษัท RIM ซึ่งร่วมทุนทาเหมืองถ่านหินกับรัฐบาลมาดากัสการ์ด้วย
 ปี 2554 PTTAPM มีผลกาไรสุทธิ 75.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 148%
อันมีสาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานของ SAR ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกาไร
สุทธิในปี 2554 ประมาณ 190 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 215% โดย
ในช่วงปี 2552-2554 SAR จ่ายเงินปันผลแก่ PTTAPM มากถึง 94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 ปัจจุบันยอดขายถ่านหินของ SAR สูงกว่า 10 ล้านตันต่อปี มีปริมาณสารองถ่านหินรวม
146 ล้านตัน และปริมาณสารองที่น่าจะเป็นอีกราว 1,500 ล้านตัน

ความท้าทาย
ในอนาคต

 การขยายการลงทุนถ่ านหินในประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกา ตลอดจนการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนผ่านการควบรวมกิจการต่างๆ
 การสารวจและพัฒนาโครงการถ่านหินในบรูไนและมาดากัสการ์ยังมีความล่าช้าและไม่
เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะประเด็นรอความชัดเจนในการออกกฎหมายเหมืองแร่ในบรูไน
 การต่อยอดและเพิ่มมูลค่าธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้าถ่านหิน เป็นต้น
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PTTI: ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าและ FLNG
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าไซยะบุรี
สถานะ
ปัจจุบัน

 PTTI ถือหุ้นในบริษัท Xayaburi Power (XPCL) ในสัดส่วน 25% คิดเป็นมูลค่าในการ
ซื้อราว 200 ล้านบาท โดย XPCL ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวในการดาเนินโครงการ
ไฟฟ้ าพลังน้าไซยะบุ รี โดยมี สัญ ญาขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็ นเวลา 29 ปี และจะส่ ง
มอบโครงการคืนให้แก่รัฐบาลลาวเมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง

 โครงการไซยะบุ รี เ ป็ น โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ าขนาด 1,280 MW ใช้ เ งิ น ลงทุ น
ประมาณ 115,293 ล้ า นบาท โดยใช้ เ วลาก่ อ สร้ า ง 8 ปี (เม.ย.2555 - มี . ค.2563)
ก่อนที่จะเริ่มต้นขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในวันที่ 1 เม.ย. 2563

ความท้าทาย
ในอนาคต

 ความผันผวนของราคาปิโตรเลียมอันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
 การลงทุนในโครงการที่มีลักษณะเป็นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซึ่งมีความต้องการใช้
เงินลงทุนมาก และใช้เวลาในการพัฒนา อาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

โครงการ FLNG
สถานะ
ปัจจุบัน

 บริษัท PTTFLNG ซึ่งถือหุ้นโดย PTTI & PTTEP ได้พัฒนาโครงการผลิตและจัดเก็บ
ก๊าซธรรมชาติเหลวบนเรือ (FLNG) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการเบื้องต้น (Pre-FEED)

ความท้าทาย
ในอนาคต

 การจัดหา LNG ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้
 ภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทาน ตลอดจนปริมาณสารองของ
ก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก
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PTTGE: ลงทุนในธุรกิจปาล์มน้ามันในอินโดนีเซีย
สถานะ
ปัจจุบัน

 PTTGE มีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 1.25 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่ที่พัฒนาแล้ว 1.22 แสนไร่
ทั้งนี้มีแผนพัฒนาพื้นที่ที่เข้าดาเนินการแล้วทั้งหมดให้แล้วเสร็จในปี 2564
 ได้เริ่มดาเนินการโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ (CPO) เมื่อเดือน มิ.ย. 2554 โดยเป็นโรงสกัด
ขนาด 45 ตัน/ชม. อยู่ที่เมือง Pontianak (กาลิมันตันตะวันตก) จากนั้นในเดือน ก.ย.
2554 ได้ดาเนินการโรงสกัด CPO ขนาด 30 ตัน/ชม. ที่เมือง Banyuasin (สุมาตราใต้)
 PTTGE มีแผนจัดซื้อผลปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch: FFB) จากสวนปาล์มอื่น
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต ในช่วงที่บริษัทฯยังมีผลผลิตไม่มากพอ นอกจากนี้ ยังมี
แผนบริหารจัดการแบบ Zero-Waste โดยนาของเสียจากสวนปาล์มน้ามันและโรงสกัด
CPO มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย เช่น ผลิตปุ๋ยจากของเสียในสวนปาล์ม ผลิต
ไฟฟ้าจากโรงบาบัดน้าเสีย เป็นต้น

ความท้าทาย
ในอนาคต

 ศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนปาล์มให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 ศึกษาช่องทางการค้าผลผลิตปาล์มในตลาดต่างๆ
 ศึกษาและลงทุนปลูกปาล์มในพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆเพิ่มเติม เช่น พม่า และกัมพูชา
 พิ จ ารณาแนวทางการต่ อ ยอดและเพิ่ ม มู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ ปาล์ ม น้ ามั น ไปยั ง ธุ ร กิ จ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี เป็นต้น
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PTTEP: โครงการ Canada Oil Sand KKD

สถานะ
ปัจจุบัน

 PTTEP มีสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการดังกล่าว 40% กับบริษัท KKD Oil Sands
Partnership หรือ KOSP (เดิมชื่อ Statoil Canada Partnership: SCP)
 มีปริมาณการผลิตบิทูเมน 3 ล้านบาร์เรลจากแหล่ง Leismer คิดเป็นกาลังการผลิตเฉลี่ย
14,300 bbl/day และมีอัตราการผลิตต่อวันสูงสุดถึง 18,190 bbl/day

แผนงาน
ในอนาคต

 แผนเพิ่มอัตราการผลิตแหล่ง Leismer
 ติดตั้ง Steam Generator ตัวที่ 4 เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตเป็น 22,000 bbl/day
 จัด ท าแผน Leismer
ภายในปี 2558

Expansion เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการผลิ ต เป็ น 40,000 bbl/day

 แผนพัฒนาแหล่ง Corner
 ทา Final Investment Decision (FID) ภายในปี 2556
 เริ่มดาเนินการผลิตภายในปี 2559
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ประสบการณ์จากการลงทุนในต่างประเทศของ ปตท.
จากประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจพลังงานกว่า 30 ปี และขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานของ ปตท. นาไปสู่แนวทาง..

 การประชุมระดมความคิดของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในรูปแบบที่เรียกว่า Top Executive Thinking
Session (TTS) และ Strategic Thinking Session (STS) เป็นประจาต่อเนื่องทุกปี เพื่อกาหนดกลยุทธ์
รับมือการลงทุนในต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 การดาเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุล ต่างประเทศให้มีสัดส่วนสมดุล กับรายได้ที่เป็นเงินสกุล
ต่ างประเทศ (Natural Hedge) และการบริหารเงินในบัญ ชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign
Currency Deposit) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินได้
 การจัดตั้งทีม Price Risk Management ภายใต้โครงการ Oil Supply Chain Integration
Management (OIM), Petrochemical Integrated Supply Chain Management (PIM) และโครงการ Group
Trading เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 การให้ความสาคัญกับการบริหารงานที่มีความสาคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path)
มากขึ้น เช่น การเร่งรัดกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาและจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง การเตรียมแผนงานและมาตรการ
รองรับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากโครงการลงทุนต่างๆล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
 การจัดตั้งหน่วยงานและทีมงานเฉพาะด้าน ทาหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับประเทศคู่ค้า
กฎหมาย นโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐ กฎเกณฑ์ด้านภาษีต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งมี การจัดทาระบบตรวจสอบ
และประมวลผลการประกอบการและปัจจัยความเสี่ยงของโครงการที่ลงทุนไปแล้วอย่างต่อเนื่อง
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการลงทุนต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชน

1. ปัญหาด้านภาษี
 อัตราภาษีเงินได้จากต่างประเทศของ
ไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate
Income Tax) ไทยอยู่ที่ 23% ไต้หวัน 17%
เกาหลีใต้ 10-22% ขณะที่มาเลเซีย สิงคโปร์
ฮ่องกง ได้รับยกเว้น
 กระบวนการขอคืนภาษีของไทยมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยากในทางปฏิบัติ
 ขาดมาตรการสนับสนุนทางภาษีอื่นๆ เช่น
การนาค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการลงทุน/
สารวจตลาดต่างประเทศ มาลดหย่อนภาษี
2. ข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และการระดมทุนที่
ขาดความคล่องตัว จากกฎเกณฑ์ของ ธปท.,
กลต. ฯลฯ ที่มีข้อจากัดและซ้าซ้อน
3. อุปสรรคอื่นๆ เช่น ความซับซ้อนของ
สภาพแวดล้อมในประเทศนั้นๆ อาทิ เศรษฐกิจ
สังคม ภาษา วัฒนธรรม กฎหมายต่างๆ

1. ภาครัฐ
 ลด/ยกเว้นภาษีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
กาไร/เงินลงทุนที่นากลับประเทศ รวมทั้ง
ควรพิจารณาให้นาค่าใช้จ่ายในการสารวจ
และพัฒนาโครงการลงทุนมาหักภาษีได้
 สนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมแก่ธนาคารของ
รัฐ เช่น EXIM Bank และลดกฎเกณฑ์ที่
เป็นข้อจากัดในการระดมทุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการออก FX Bond
 จัดตั้งหน่วยงานกลางทาหน้าที่ให้ความรู้
ชี้แนะกลยุทธ์การทาธุรกิจใน ตปท. รวมไป
ถึงการจัดหา Strategic Partners
2. ภาคเอกชน
 การรวมกลุ่มในลักษณะ Cluster เพื่อ
สร้างอานาจต่อรองกับคู่ค้าในต่างประเทศ
 บริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
เช่น FX Risk ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ศึกษาข้อมูลและสภาพแวดล้อมของประเทศ
ที่จะไปลงทุนให้ลึกซึ้งและรอบด้าน
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การลงทุนในต่างประเทศของกลุม
่ ธุรกิจขนาดใหญ่
1. เครือ CP  ขยายการลงทุนในพม่ามากขึ้น โดยเน้นด้านเพาะปลูกข้าวโพด,
เลี้ยงไก่, สัตว์น้า เพราะมีพื้นที่ชายฝั่ง มีศักยภาพด้านการเกษตร
 ขยายการลงทุนธุรกิจค้าปลีกอาหาร (Supermarket) ในจีนด้วย
รูปแบบ Bazaar by Lotus โดยปัจจุบัน ซี.พี. โลตัสมีสาขาในจีน
กว่า 70 สาขา ยอดขายรวมกว่า 60,000 ล้านบาท/ปี
 ใช้เงินลงทุน 10,000 ล้านบาทในปี 2555 ผลิตสินค้าแปรรูปจาก
สุกร ไก่ และสัตว์น้า ภายใต้แบรนด์ “เจียไต๋ (Chiatai)” ในจีน
 โครงการสร้างศูนย์การค้าครบวงจร Chiatai International
Plaza ในจีน มูลค่า 20,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558
2. ThaiBev  เข้าซื้อหุ้นบริษัท F&N และ APB วงเงินรวมกว่า 70,000 ล้านบาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนต่างประเทศ โดยใช้ความแข็งแกร่งของ
แบรนด์เบียร์ไทเกอร์ในการเจาะตลาด
 มีแผนขยายธุรกิจค้าปลีกผ่านบริษัทในเครือ (เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) โดย
อยู่ระหว่างเจรจาซือ
้ กิจการค้าปลีกในเวียดนาม มูลค่าราว 3,000
ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน Q3/2555
 ในอนาคตมีแผนลงทุนในธุรกิจเครื่องสาอาง และยา โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างเจรจาทางธุรกิจกับตัวแทนจากทั้งสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป
11

การลงทุนในต่างประเทศของกลุม
่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (ต่อ)
3. SCG

 แผนลงทุนใน 5 ปีข้างหน้า (2555-2559) เพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ในต่างประเทศเป็น 50% จากเดิม 20% ใช้วงเงินลงทุนประมาณ
1 แสนล้านบาท โดยเน้นการทา M&A ด้วยการซื้อหุ้นเป็นหลัก
 ทิศทางการลงทุนอยู่ในอาเซียนเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นใน 3 ธุรกิจหลัก
ได้แก่ ปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง และกระดาษ
 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแผนการลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ในพม่า
กาลังการผลิต 1.8-1.9 ล้านตันต่อปี เพื่อตอบสนองการก่อสร้างที่สูง
ขึ้นมากในพม่า โดยในปี 2554 มียอดขายสูงถึง 1.7 ล้านตัน

4. สหพัฒน์  ปี 2555 เน้นการลงทุนในต่างประเทศมากกว่าในประเทศ ภายใต้
3 กลยุทธ์หลักคือ 1) เน้นเพิม
่ ส่วนแบ่งตลาดบะหมี่ชนิดถ้วย 2) มุง
่
พัฒนาสินค้านวัตกรรมสู่ตลาด และ 3) ขยายการส่งออกให้มากขึ้น
 ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า มีแผนลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มในพม่า โดยจะ
เป็นการเช่าทีด
่ ินระยะยาว 60 ปี ที่ย่างกุ้งหรือมัณฑะเลย์ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและหลีกหนีปัญหาค่าแรงในประเทศที่สูง
 นอกจากนี้ ยังมีแผนลงทุนสร้างโรงงานและขยายตลาด ในอินเดีย
และบังกลาเทศ เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ มีกาลังซื้อสูง
12

Back up

13

แผนการลงทุน ปี 2555-2559 ของ บริษท
ั ปตท. จากัด (มหาชน)
งบประมาณลงทุน 2555-59 = 357,996 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

91,467*
85,483

81,513

การลงทุนต่างประเทศ

48,305

31,218

23,143

61,148

2,076
2,308
สานักงานใหญ่
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ธุรกิจน้ามัน

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

4,425

153

4,138

88 1,936

11,938

10,620

16,416
1,113

38,384

2,992

1,683

591

5,617

31,132

17,275

36,759

42,332

17,256
537

23,353

3,035

7,731
9,825

2555

2556

2557

2558

2559

* ประธานคณะกรรมการ สศช. เห็นชอบงบประมาณลงทุนประจาปี 2555 เมือ
่ วันที่ 16 มีนาคม 2555 โดยมีความเห็นให้
ปตท. ลงทุนโครงการ LNG Receiving Terminal (ระยะที่ 2) เมือ
่ โครงการผ่านการพิจารณาตามขัน
้ ตอนแล้ว
ชุดนาเสนอ คณะกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทน สิงหาคม 2555
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แผนการลงทุน ปี 2555-2559 ของ บริษท
ั ปตท. จากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้านบาท

แบ่งตามกิจกรรม

แบ่งตามหน่วยธุรกิจ

สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
89%
การลงทุนต่างประเทศ

319,125

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

38%

4% สานักงานใหญ่
14,071

136,338

3%10,172

143,402

30,774

สร้างมูลค่าเพิ่ม
8,097
9%
พลังงานทางเลือก/วิจัยและพัฒนา
2%
ต่างประเทศ 39%

53,180

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
40%

833

218,846

139,150

ธุรกิจการค้า ธุรกิจน้ามัน
ระหว่างประเทศ
15%
0.2%
ในประเทศ 61%

* ประธานคณะกรรมการ สศช. เห็นชอบงบประมาณลงทุนประจาปี 2555 เมือ
่ วันที่ 16 มีนาคม 2555 โดยมีความเห็นให้
ปตท. ลงทุนโครงการ LNG Receiving Terminal (ระยะที่ 2) เมือ
่ โครงการผ่านการพิจารณาตามขัน
้ ตอนแล้ว
ชุดนาเสนอ คณะกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทน สิงหาคม 2555
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Kalimantan, Indonesia

Kalimantan

Sumatra

Sulawesi

Java

เหมือง Sebuku

เหมือง Jembayan

เหมืองเปิด (Open Cut) ตั้งอยูใ่ นกาลิมันตันตอนใต้
ถ่านหินคุณภาพดี ค่าความร้อน ~6,000 KCal/kg
พื้นที่ 150+ ตร.กม.
ปริมาณสารองถ่านหิน JORC Reserves 3.4 ล้านตัน
และ Resources 900 ล้านตัน
 ปริมาณการผลิต 1.8 ล้านตันในปี 2554 และจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านตันต่อปีจากการเริ่มผลิตถ่านหิน
ในแหล่ง Northern Leases











ชุดนาเสนอ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒส
ิ ภา 3 เมษายน 2555

เหมืองเปิด (Open Cut) ตั้งอยูใ่ นกาลิมันตันตอนใต้
ถ่านหินมีค่าความร้อน ~5,400-5,700 KCal/kg
พื้นที่ 128 ตร.กม.
ปริมาณสารองถ่านหิน JORC Reserves 142 ล้านตัน
และ Resources 605 ล้านตัน
 ปริมาณการผลิต 8.9 ล้านตันในปี 2554 และ
มีศักยภาพจะขยายการผลิตขึ้นเป็น 14 ล้านตันต่อปี
ในระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้า

แผนที่โครงการมาดากัสการ์

 การพัฒนาโครงการ
– ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสารวจและศึกษาแนว
Antananarivo

ทางการพัฒนาโครงการในรายละเอียด

– ปริมาณสารองถ่านหินในเบื้องต้น
JORC Reserve 38 ล้านตัน และ
Resource 183.6 ล้านตัน

– คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง 2556 และเริ่มผลิต
2558 กาลังผลิตประมาณ 3 – 5 ล้านตันต่อปี

ชุดนาเสนอ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒส
ิ ภา 3 เมษายน 2555



การลงทุนในธุรกิจ FLNG เป็นส่วนหนึ่งของ
Midstream ของห่วงโซ่การดาเนินธุรกิจ LNG
สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดาเนินการ
ธุรกิจ รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
สารวจและผลิตก๊าซฯ และธุรกิจของของ
กลุ่ม ปตท.



เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทย่อยของ
บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และ
ปตท.สผ. ในสัดส่วนการถือหุ้น 50:50
เมื่อเดือนตุลาคม 2552



ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดทางเทคนิค
รวมถึงการออกแบบเรือ FLNG โดยใช้แหล่ง
สัมปทานของ ปตท.สผ. ในประเทศออสเตรเลีย



แผนดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและ
เริ่มผลิตได้ในปี 2559 – 2560

Cash/ Maple

ชุดนาเสนอ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒส
ิ ภา 3 เมษายน 2555

ธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

ชุดนาเสนอ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒส
ิ ภา 3 เมษายน 2555



มุ่งเน้นการจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น
พลังงานน้า พลังงานลม และก๊าซธรรมชาติ เพื่อนา
ไฟฟ้าเข้าประเทศไทยเพื่อรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น



มุ่งเน้นการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นการต่อยอด
ธุรกิจอื่นที่กลุ่ม ปตท. มีอยู่ (ก๊าซธรรมชาติและ
ถ่านหิน เป็นต้น)



ขยายการลงทุนในประเทศที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงและให้ผลตอบแทนที่มั่นคง เพื่อเป็นการ
บริหารความเสี่ยงในด้านรายได้ของกลุ่ม ปตท.
หรือเป็นการขยายธุรกิจไปยังพลังงานทดแทน

Pontianak (กาลิมันตันตะวันตก)

พื้นที่ขนาด 14,000 เฮกตาร์
- พัฒนาไปแล้ว
Immature: 6,300 เฮกตาร์
Mature : 4,255 เฮกตาร์
- มีโรงสกัด CPO ขนาด 45 ตัน/ชั่วโมง

Putussibau (กาลิมันตันตะวันตก)
พื้นที่ขนาด 108,000 เฮกตาร์

- พัฒนาไปแล้ว
Immature: 1,300 เฮกตาร์
(โครงการร่วมทุน 70:30)

Samarinda (กาลิมันตันตะวันออก)
พื้นที่ขนาด 78,877 เฮกตาร์

- พัฒนาไปแล้ว
Immature: 6,500 เฮกตาร์
(โครงการร่วมทุน 75:25)

Banyuasin (สุมาตราใต้)

พื้นที่ขนาด 7,000 เฮกตาร์
- เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาจาก
เจ้า ของเดิม ~ 6,500 เฮกตาร์
- มีโรงสกัด CPO ขนาด 30 ตัน/ชั่วโมง

Pangkalabun (กาลิมันตัน
กลาง)

พื้นที่ขนาด 44,000 เฮกตาร์*
- พัฒนาไปแล้ว
Immature: 1,100 เฮกตาร์

 ปัจจุบันมีโครงการที่เข้าถือครองสิทธิที่ดินแล้วและอยู่ระหว่างเจรจาทั้งสิ้น 199,758 เฮกตาร์ (~1.25 ล้านไร่)
หมายเหตุ: * รวมโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาเข้าซื้อ
ชุดนาเสนอ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒส
ิ ภา 3 เมษายน 2555

