
 

*2P คือ Proved และ Probable Reserves ตามสดัสว่นการลงทนุ 

 

ท่ี ปตท.สผ. 13061/00-3212/2019 

21 มีนาคม 2562 

เร่ือง การเข้าซือ้บริษัทในเครือ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย  สารสนเทศรายละเอียดของรายการเข้าซือ้หุ้น 

 บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ. หรือ บริษัทฯ) ขอแจ้งว่าเมื่อวนัท่ี 
21 มีนาคม 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
(Share Sale and Purchase Agreement : SSPA) เพ่ือเข้าซือ้ธุรกิจทัง้หมดของบริษัท Murphy Oil Corporation 
(Murphy) ในประเทศมาเลเซีย  ผ่านการเข้าซื อ้หุ้นในบริษัทย่อยซึ ่งได้แก่ บริษัท Murphy Sabah Oil Ltd. 
(Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Ltd. (Murphy Sarawak) ในสดัส่วนร้อยละ 100  

 ปัจจ ุบ ันทั ง้สองบริษัทมีการลงท ุนใน ธ ุรกิจส ารวจและผลิตปิ โตรเล ียมจ านวน  5 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการท่ีอยู่ในระยะผลิต 2 โครงการ ระยะพฒันา 1 โครงการและระยะส ารวจ 2 โครงการ โดยมี
ประมาณการปริมาณส ารองปิโตรเลียม (2P*)จ านวน 274 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ และมีปริมาณการขาย
สุทธิ (net sales volume) ปี 2561 ประมาณ 48,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั (เป็นน า้มนัและคอนเดนเสท
ร้อยละ 62) โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดงัต่อไปนี  ้

1. โครงการ SK309 & SK311 ประกอบด้วยแปลง SK309 และแปลง SK311 ซึง่เป็นแหล่งผลิตน า้มนัและก๊าซ
ธรรมชาติ ตัง้อยู่ในทะเลน า้ตืน้ นอกชายฝ่ังรัฐ Sarawak ปัจจุบัน Murphy Sarawak มีสดัส่วนการลงทุนใน
โครงการร้อยละ 59.5 ยกเว้นพืน้ท่ี East Patricia ในแปลง SK309 ท่ีมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 42 โดยมี
ปริมาณการขายสทุธิส าหรับปี 2561 ประมาณ 30,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั  

2. โครงการ Sabah K ประกอบด้วยแหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-Kakap (GK) 
ซึง่เป็นแหล่งผลิตน า้มนั ตัง้อยู่ในทะเลน า้ลกึ นอกชายฝ่ังรัฐ Sabah ปัจจุบนั Murphy Sabah มีสดัส่วนการ
ลงทนุในโครงการร้อยละ 56 , ร้อยละ 22.4 และ ร้อยละ 6.4 ตามล าดบั  โดยมีปริมาณการขายสทุธิส าหรับปี 
2561 ประมาณ 18,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั 

3. โครงการ Sabah H เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา ตัง้อยู่ในทะเลน า้ลึก นอกชายฝ่ังรัฐ
Sabah ปัจจบุนั Murphy Sabah มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการร้อยละ 56 ในพืน้ท่ี Rotan field และร้อยละ 
42 ในพืน้ท่ีท่ีเหลือ  โดยคาดว่าโครงการจะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติได้ภายในคร่ึงหลงัของปี 2563 และมีก าลงั
การผลิตท่ี 270 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั คิดเป็นปริมาณการขายสทุธิประมาณ 130 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั 
(หรือ 22,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั) 
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4. โครงการ SK314A เป็นแหล่งส ารวจปิโตรเลียม ตัง้อยู่ในทะเลน า้ตืน้ นอกชายฝ่ังรัฐ Sarawak ปัจจุบัน 
Murphy Sarawak มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการร้อยละ 59.5  

5. โครงการ SK405B เป็นแหล่งส ารวจปิโตรเลียม ตัง้อยู่ในทะเลน า้ตืน้ นอกชายฝ่ังรัฐ Sarawak ปัจจุบัน 
Murphy Sarawak มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการร้อยละ 59.5 

 Murphy เป็นผู้ด าเนินการโครงการทัง้หมดในประเทศมาเลเซีย ยกเว้น แหลง่ GK ในโครงการ Sabah K 
ซึง่ด าเนินการโดย Shell  

 การเข้าซือ้ดงักล่าวมีมลูค่ารวมประมาณ 2,127 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึง่มลูค่า
ดงักล่าวจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซือ้ขายจะมีผลสมบูรณ์ โดยอาจมีการรับรู้
มูลค่าการซือ้เพ่ิมเติมในจ านวนไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ สรอ. หากผลการเจาะส ารวจของโครงการ SK405B พบ
ปริมาณปิโตรเลียมอย่างมีสาระส าคญั โดย ปตท.สผ.จะช าระมูลค่าการซือ้ขายด้วยเงินสดท่ีมีอยู่ เมื่อบรรลุเง่ือนไข
ตามท่ีระบุไว้ในสญัญาฯ ซึง่รวมถึงการได้รับอนมุตัิจากหน่วยงานรัฐ โดยคาดว่าจะเสร็จสิน้ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2562 และภายหลงัสญัญาเสร็จสิน้ ปตท.สผ. จะเป็นผู้ด าเนินการแทน Murphy ในสดัส่วนการลงทุนเดียวกัน ทัง้นี ้
ปตท.สผ.จะท างานร่วมกบั Murphy เพ่ือให้การด าเนินการระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน  และ
ค านงึถงึมาตรฐานความปลอดภยัภายใต้กลุม่บคุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในปัจจบุนั 

 การเข้าซือ้ธุรกิจจาก Murphy ในประเทศมาเลเซียครัง้นี ้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ Coming Home 
Strategy ของ ปตท.สผ. ท่ีเน้นการลงทุนในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเข้าซือ้กลุ่ม
โครงการท่ีอยู่ในระยะการผลิต พฒันา และส ารวจ ซึง่นอกจากจะสามารถมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอตอ่การด าเนินงาน
เองแล้ว ยังสามารถเพ่ิมรายได้ ปริมาณการผลิตและปริมาณส ารอง ให้กับ ปตท.สผ.ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
นอกจากนีก้ารเข้าซือ้ดงักล่าวยงัเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรธุรกิจอย่าง Petronas และเป็นการขยาย
ฐานปฏิบตัิการให้กบั ปตท.สผ. ในประเทศมาเลเซียในฐานะผู้ผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ อีกทัง้ยงัสร้าง
มลูค่าเพ่ิมให้กับโครงการท่ีบริษัทมีอยู่ปัจจุบนัในประเทศมาเลเซียผ่านการด าเนินงานร่วมกนั รวมถึงส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพการด าเนินงานโครงการน า้ลกึของบริษัทในอนาคตอีกด้วย    

 การเข้าซือ้หุ้นในครัง้นีถื้อเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สิน โดยเมื่อนบัรวมขนาดรายการได้มาซึง่ทรัพย์สิน
สะสม 6 เดือนย้อนหลงั ขนาดรายการรวมมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการ
ประเภทท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน (รวมถงึประกาศท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ปตท.สผ. จงึได้จดัท ารายงานและเปิดเผยการ
เข้าซือ้ครัง้นีต้อ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทนัทีเม่ือมีการตกลงเข้าท ารายการพร้อมสารสนเทศตามท่ีก าหนดใน
ประกาศฯ และจดัสง่หนงัสือเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  พงศธร ทวีสิน 

   (นายพงศธร ทวีสิน) 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์  
โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843       
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สิ่งที่ส่งมาด้วย : สารสนเทศรายละเอียดของรายการเข้าซือ้หุ้น 
 

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ วนัท่ี 21 มีนาคม 2562 
2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง 
ผู้ซือ้ 

 
ผู้ขาย 
 
ความสมัพนัธ์ของผู้ซือ้และผู้ขาย 

 
บริษัท PTTEP HK Offshore Limited  
 
บริษัท Canam Offshore Limited (บริษัทย่อยของ Murphy Oil Corporation) (เรียกวา่ “ผู้ขาย”)  
 
ไมม่ี 

3.ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
ประเภทรายการ 

 
 
 
 
 
 

ขนาดธุรกรรมและเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
พิจารณาขนาดธุรกรรม 
 
 

 

 
บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (“บริษัท”) ผ่านทางบริษัท 
PTTEP HK Offshore Limited (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น (Share 
Sale and Purchase Agreement : SSPA) กบัผู้ขาย เพ่ือเข้าซือ้ธุรกิจทัง้หมดของบริษัท Murphy 
Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซือ้หุ้นในบริษัทย่อยซึง่ได้แก ่ บริษัท 
Murphy Sabah Oil Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Ltd. (Murphy 
Sarawak) ในสดัสว่นร้อยละ 100  
 
การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์การค านวณทัง้ 4 เกณฑ์นัน้ เมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ต่างๆ ในรอบ 6 เดือนย้อนหลงัของบริษัท ขนาดรายการรวมนัน้มีค่าสงูกว่าร้อยละ 15 แต่
ต ่ากว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 บริษัทจึงต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยการ
เข้าซือ้ครัง้นีต้่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีเมื่อมีการตกลงเข้าท ารายการพร้อม
สารสนเทศตามท่ีก าหนดในประกาศฯ และจดัส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วนันับ
แต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์ท่ีขนาดรายการรวมสูง
กวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันี ้

ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah จ านวน 270 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการก่อนตรวจสอบ (ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ต่อก าไรสุทธิของบริษัท 1,120 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามงบการเงิน
รวม (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ซึง่ขนาดธุรกรรมคิดเป็นร้อยละ 24.07  และเมื่อนบัรวมกบั
รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ต่างๆ ในรอบ 6 เดือนย้อนหลงัของบริษัท ขนาดของรายการรวมกนั
คิดเป็นร้อยละ 24.55 
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ซึง่ในสว่นของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนย้อนหลงั บริษัทได้รายงานตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว ได้แก่ การเข้าซือ้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท APICO LLC ซึง่เป็นผู้ ร่วมทนุใน
โครงการสินภฮู่อม เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 

4.รายละเอียดของสินทรัพย์ 
ที่ซือ้ 

สินทรัพย์ 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของกิจการ (รวมถงึ
รายละเอียดโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
หุ้นสามญัของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah 

 

Canam Offshore Limited เป็นผู้ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ Murphy Sarawak และ 
Murphy Sabah โดยปัจจุบ ันทัง้สองบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ในระยะผลิต 2 โครงการ ระยะพัฒนา 1 
โครงการและระยะส ารวจ 2 โครงการ โดยมีประมาณการปริมาณส ารองปิโตรเลียม (2P1) 
ประมาณ 274 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบ และมีป ริมาณการขายส ุทธิ  (net sales 
volume) ปี 2561 ประมาณ 48,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบต่อวนั (เป็นน า้มนัและคอนเดน
เสทร้อยละ 62) โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดงัต่อไปนี  ้

1. โครงการ SK309 & SK311 ประกอบด้วยแปลง SK309 และแปลง SK311 ซึง่เป็นแหลง่ผลิต
น า้มันและก๊าซธรรมชาติ ตัง้อยู่ในทะเลน า้ตืน้ นอกชายฝ่ังรัฐ Sarawak ปัจจุบัน Murphy 
Sarawak มีสดัส่วนการลงทุนในโครงการร้อยละ 59.5 ยกเว้นพืน้ท่ี East Patricia ในแปลง 
SK309 ท่ีมีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 42 โดยมีปริมาณการขายสทุธิส าหรับปี 2561 ประมาณ 
30,000 บาร์เรลเทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั  

2. โค รงก าร  Sabah K ป ระกอบ ด้ วยแห ล่ ง  Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) แล ะ 
Gumusut-Kakap (GK) ซึง่เป็นแหล่งผลิตน า้มนั ตัง้อยู่ในทะเลน า้ลกึ นอกชายฝ่ังรัฐ Sabah 
ปัจจุบนั Murphy Sabah มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการร้อยละ 56 , ร้อยละ 22.4 และ ร้อย
ละ 6.4 ตามล าดับ  โดยมีปริมาณการขายสุทธิส าหรับปี 2561 ประมาณ 18,000 บาร์เรล
เทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั 

3. โครงการ Sabah H เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา ตัง้อยู่ในทะเลน า้ลึก 
นอกชายฝ่ังรัฐSabah ปัจจุบัน Murphy Sabah มีสดัส่วนการลงทุนในโครงการร้อยละ 56 
ในพืน้ท่ี Rotan field และร้อยละ 42 ในพืน้ท่ีท่ีเหลือ  โดยคาดว่าโครงการจะเร่ิมผลิตก๊าซ

                                                      
1 2P คือ Proved และ Probable Reserves ตามสดัสว่นการลงทนุ 
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ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการในปัจจบุนั 
(ก่อนเกิดรายการ) 

 
ข้อมลูทางการเงินโดยสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมชาติได้ภายในคร่ึงหลงัของปี 2563 และมีก าลงัการผลิตท่ี 270 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั 
คิดเป็นปริมาณการขายสุทธิประมาณ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั (หรือ 22,000 บาร์เรล
เทียบเท่าน า้มนัดิบตอ่วนั) 

4. โครงการ SK314A เป็นแหล่งส ารวจปิโตรเลียม ตัง้อยู่ในทะเลน า้ตืน้ นอกชายฝ่ังรั ฐ 
Sarawak ปัจจบุนั Murphy Sarawak มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการร้อยละ 59.5  

5. โครงการ SK405B เป็นแหล่งส ารวจปิโตรเลียม ตัง้อยู่ในทะเลน า้ตืน้ นอกชายฝ่ังรัฐ 
Sarawak ปัจจบุนั Murphy Sarawak มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการร้อยละ 59.5 

 Murphy เป็นผู้ด าเนินการโครงการทัง้หมดในประเทศมาเลเซีย ยกเว้น แหล่ง GK ในโครงการ 
Sabah K ซึง่ด าเนินการโดย Shell (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ 1) 

                    ทนุจดทะเบียน                  ทนุช าระแล้ว 
Murphy Sarawak 10,000 ดอลลาร์ สรอ. 10,000 ดอลลาร์ สรอ. 
Murphy Sabah  10,000 ดอลลาร์ สรอ. 10,000 ดอลลาร์ สรอ. 
 
Murphy Sarawak : Roger W. Jenkins, Walter K. Compton, E. Ted Botner 
Murphy Sabah :  Roger W. Jenkins, Walter K. Compton, E. Ted Botner 
 
ข้อมลูทางการเงินของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah  มีรายละเอียด ดงันี ้

       (ล้านดอลลาร์ สรอ.) 
 Murphy 

Sarawak และ 
Murphy Sabah* 

Murphy Sarawak 
และ Murphy 

Sabah* 

Murphy Sarawak 
และ Murphy 

Sabah* 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย์รวม 1,725 2,077 2,301 
หนีส้ินรวม 703 1,002 1,469 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,022 1,075 832 
รายได้ 854 781 753 
ก าไร  270 224 171 

 * งบการเงินก่อนการตรวจสอบของ Murphy Sarawak และ Murphy Sabah ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559  
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สดัสว่นการถือหุ้นก่อนเกิดรายการ 
สดัสว่นการถือหุ้นหลงัเกิดรายการ 

ร้อยละ 0 ของ Murphy Sarawak และ ร้อยละ 0 ของ Murphy Sabah  
ร้อยละ 100 ของ Murphy Sarawak และ ร้อยละ 100 ของ Murphy Sabah 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ประมาณ 2,127 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ซึง่มลูค่าดงักลา่วจะต้องมีการปรับ
เงินทุนหมุนเวียนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซือ้ขายจะมีผลสมบูรณ์ โดยอาจมีการรับรู้มูลค่า
การซือ้เพ่ิมเติมในจ านวนไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปริมาณปิโตรเลียมท่ี
ค้นพบตามผลการเจาะส ารวจของโครงการ SK405B 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนด
มูลค่า 

ก าหนดมลูค่าการลงทนุจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสดท่ีได้รับ และวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอ่ืนๆ 
ท่ีใช้ในการท าประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของโครงการ 

7.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

การเข้าซือ้ธุรกิจจาก Murphy ในประเทศมาเลเซียครัง้นี ้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ Coming Home 
Strategy ของ ปตท.สผ. ท่ีเน้นการลงทุนในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็น
การเข้าซือ้กลุ่มโครงการท่ีอยู่ในระยะการผลิต พัฒนา และส ารวจ ซึ่งนอกจากจะสามารถมี
กระแสเงินสดท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงานเองแล้ว ยงัสามารถเพ่ิมรายได้ ปริมาณการผลิตและ
ปริมาณส ารอง ให้กับ ปตท.สผ.ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  นอกจากนีก้ารเข้าซือ้ดงักล่าวยัง
เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจอย่าง Petronas และเป็นการขยายฐาน
ปฏิบตัิการให้กบั ปตท.สผ. ในประเทศมาเลเซียในฐานะผู้ผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ 
อีกทัง้ยังสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับโครงการท่ีบริษัทมีอยู่ปัจจุบัน ในประเทศมาเลเซียผ่านการ
ด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาศกัยภาพการด าเนินงานโครงการน า้ลึกของบริษัทใน
อนาคตอีกด้วย    

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ บริษัทจะใช้เงินสดท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
9. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
กับผู้ขาย 

ไมม่ี 

10. ความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับการเข้าซือ้กจิการ 

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการย่ืน
ข้อเสนอเพ่ือซือ้หุ้นของบริษัท Murphy Sarawak และ Murphy Sabah ในสดัสว่นร้อยละ 100 
 

11. ความเหน็ของกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือ
กรรมการบริษัทที่แตกต่าง
จากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท 

ไมม่ีกรรมการที่มีความคิดเห็นแตกตา่ง 

12. เงื่อนไขบังคับก่อนส าหรับ
การเข้าซือ้ 

การซือ้ขายจะเกิดขึน้เม่ือบรรลเุง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบไุว้ในสญัญา ซึง่เง่ือนไขดงักลา่วรวมถึง 
ผู้ขายได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ การสละสิทธิ หรือการหมดอายโุดยไมไ่ด้ใช้สิทธิในการ
เข้าซือ้ก่อน (pre-emption rights) ของผู้ ร่วมทนุอื่นในโครงการ 
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เอกสารแนบ  1:  รายละเอียดโครงการ 

 

โครงการ สัดส่วนการลงทุน น า้มัน/ก๊าซ
ธรรมชาติ 

พืน้ที่ 
(ตาราง

กิโลเมตร) 

ระยะ ปริมาณการขายสุทธิ 
ปี 2561 

SK309 & SK311 
 

Murphy            59.5%* 
Pertamina   25.5% 
Petronas  15% 
 
For East Patricia field 
Murphy  42%* 
Petronas  40% 
Pertamina  18% 

น า้มนัและ
ก๊าซ

ธรรมชาต ิ

903.7 
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ผลติ 
 

น า้มนั 13,000 บาร์เรลตอ่วนั 
ก๊าซธรรมชาต ิ105 ล้านลกูบาศก์ฟตุ

ตอ่วนั 
(หรือรวม  30,000 บาร์เรลเทยีบเทา่

น า้มนัดิบตอ่วนั ) 

 
 
 
Sabah K  

Kikeh Murphy  56%* 
Petronas    20% 
Pertamina    24% 

น า้มนั 247 ผลติ 
 

น า้มนั 17,000 บาร์เรลตอ่วนั 
ก๊าซธรรมชาติ 6 ล้านลกูบาศก์ฟตุ

ตอ่วนั 
(หรือรวม  18,000 บาร์เรลเทยีบเทา่

น า้มนัดิบตอ่วนั ) 
 

SNP Shell    24% 
Conoco Phillips  24% 
Murphy            22.4%* 
Petronas  20% 
Pertamina  9.6% 

น า้มนั 10.5 

GK  Shell                 29.1%* 
Conoco Phillips  29.1% 
Petronas   16.8% 
Murphy   6.4% 
Pertamina   2.7% 
Brunei Contractors 15.9% 

น า้มนั 4 

Sabah H Rotan field 
Murphy  56%* 
Petronas  20% 
Pertamina  24% 
 
Remaining Area 
Murphy  42%* 
Petronas  40% 
Pertamina  18% 

ก๊าซ
ธรรมชาต ิ

17.6 
 
 

2,683.8 

พฒันา คาดวา่สามารถผลติก๊าซธรรมชาติ
ได้ภายในคร่ึงหลงัปี 2563 และมี
ก าลงัการผลติที่ 270 ล้านลกูบาศก์
ฟตุตอ่วนั คดิเป็นปริมาณการขาย
สทุธิ ประมาณ 130 ล้านลกูบาศก์

ฟตุตอ่วนั  
(หรือ 22,000 บาร์เรลเทียบเทา่

น า้มนัดิบตอ่วนั) 

SK314A Murphy            59.5%* 
Pertamina  25.5% 
Petronas  15% 

น า้มนั/ก๊าซ
ธรรมชาต ิ

1,975 ส ารวจ N/A 

SK405B Murphy            59.5%* 
MOECO    25.5% 
Petronas    15% 

น า้มนั/ก๊าซ
ธรรมชาต ิ

2,305 ส ารวจ N/A 

*  ผู้ด าเนินการ 


