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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

ทุกกิจกรรมของมนุษย์ต้องพ่ึงพาการใช้พลังงานเป็นหลัก ท าให้ความต้องการด้านการใช้
พลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกันปริมาณส ารองด้านพลังงานในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด 
ปตท.สผ. จึงเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีนโยบายเพื่อจัดหาพลังงาน ดังนั้น ปตท.สผ. จึงมีความจ าเป็น
และมุ่งมั่นแสวงหาทรัพยากรด้านพลังงานเพ่ิมเติมในต่างประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
และจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ปตท.สผ.  มีการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น ๔๕ โครงการใน ๑๒ ประเทศท่ัวโลก 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์การ
ลงทุนในต่างประเทศของ ปตท.สผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์
การลงทุนของการด าเนินงานในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ หาก
มีการลงทุนในอนาคต ในปัจจุบันนี้ ปตท.สผ. แบ่งยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศออกเป็น 
โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ และ โครงการร่วมทุน 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศของ ปตท.สผ. จะท าการศึกษาภายใต้
กรอบแนวคิด SWOT เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก โดย
วิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน รายงานฉบับ
นี้เลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานในต่างประเทศของ ปตท.สผ. ซึ่ง
ประกอบด้วย (๑) โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่ โครงการโอมาน ๔๔ และโครงการ 
ฮาสซิ เบอร์ ราเคซ (๒) โครงการร่วมทุน ได้แก่ โครงการร่วมทุนเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑ และ
โครงการร่วมทุนยาดานา และเยตากุน 

จากผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยที่เป็นประโยชน์และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของกลยุทธ์
การลงทุนในต่างประเทศได้ดังนี้  

(๑) ปัจจัยหลักท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ 
คือ การบริหารงานสามารถท าได้อย่างอิสระ เป็นไปตามรูปแบบของการบริหารงานของ ปตท.สผ. 
สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานคือ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น การสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน 

(๒) ปัจจัยหลักที่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโครงการร่วมทุน คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมทุน หน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศนั้นๆ เพ่ือสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานคือ การควบคุม
จากส่วนกลางอาจเป็นไปได้ยาก การบริหารงานและการตัดสินใจเป็นไปได้อย่างล่าช้า  

(๓) ทั้งนี้ปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานทั้งรูปแบบของโครงการที่ ปตท.สผ. เป็น
ผู้ด าเนินการและโครงการร่วมทุนคือ ระบบการบริหารเงินทุนที่มีเสถียรภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศนั้นๆ รวมถึงโอกาสของการได้ศึกษาภาษา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนคือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อ
กฎหมายต่างๆ มีความสลับซับซ้อน  



จ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยในการด าเนินงานข้างต้น สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือลดอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานได้ดังนี้  

(๑) การลงทุนในต่างประเทศทั้งในรูปแบบโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ และ
โครงการร่วมทุน มีความจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ และเอกชน รวมถึงให้
ความส าคัญ และเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และประเพณี เพ่ือลดอุปสรรคด้านการสื่อสาร  ทั้งนี้ 
ปตท.สผ. ควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น ปตท.สผ. จะต้องผลักดันให้มีการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการท างาน และ ชีวอนามัย
เพ่ือลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการท างาน และสร้างมาตรฐานงานให้กับโครงการ 

(๓) การจัดการด้านสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมาย ปตท.สผ. ควรศึกษาข้อ
กฎหมายของประเทศนั้นๆให้ถี่ถ้วน ระมัดระวัง และมีความรอบคอบในการตัดสินใจ รวมทั้งมีการจัด
จ้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ  

(๔) กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ และการควบคุมจากส่วนกลาง ถือเป็นนัยยะส าคัญต่อ
การบริหารโครงการที่ดี ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ปตท.สผ. ควรผลักดันให้มีความชัดเจนในการบริหารงานทั้งในรูปแบบของผู้ด าเนินการ และโครงการ
ร่วมทุน รวมถึงมีการวางแผนงานที่ดี การตัดสินใจที่เป็นระบบ เพ่ือป้องกันความล่าช้าได้ 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงความ
ช่วยเหลือของ ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ และศาสตราจารย์ ดร.พลพัทร บุราคม 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการท า
รายงานศึกษาส่วนบุคคล ตลอดจนช่วยตรวจทานรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณความร่วมมือของบุคลากรสายงานโครงการต่างประเทศ บริษัท ปตท. ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย (๑) คุณโอวาส จิโนรส ผู้ช่วยกรรมการ          
ผู้จัดการใหญ่ โครงการแอฟริกาเหนือ (๒) คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ผู้จัดการอาวุโสโครงการโอมาน  
(๓ )  คุณคมสั น  เตชะพานิ ช  ผู้ จั ดการอาวุ โ ส โครงการร่ วมทุนประ เทศ เวี ยดน าม และ                     
(๔) คุณนาถฤดี โฆสิตาภัย ผู้จัดการอาวุโสโครงการ ร่วมทุนประเทศเมียนมาร์ ที่ได้ให้ค าแนะน า และ
สนับสนุนให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละโครงการฯ เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดของการด าเนินงานใน
ต่างประเทศ  

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมรุ่นหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.รุ่นที่ ๕) เจ้าหน้าที่
ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่มีส่วนผลักดัน และเป็นก าลังใจให้รายงานศึกษาส่วน
บุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 

ประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญภาพ ซ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ภูมิหลัง ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา ๕ 
๑.๔ วิธีการด าเนินการศึกษา ๕ 
๑.๕ ประโยชน์ของการศึกษา ๖ 
๑.๖  นิยามศัพท์ ๖ 

บทที่ ๒ กรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา ๗ 
บทที่ ๓ ผลการศึกษา   ๑๐ 

๓.๑  โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ  ๑๐ 
๓.๒  โครงการร่วมทุน ๑๓ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๑๗ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๑๗ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ๑๘ 

บรรณานุกรม ๒๐ 
ภาคผนวก  ๒๑ 

ก  ประวัติบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  ๒๒ 
ข  ประวัติโครงการโอมาน ๔๔ ๒๓ 
ค  ประวัติโครงการฮาสซิ เบอร์ ราเคซ  ๒๔ 
ง  ประวัติโครงการร่วมทุนเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑  ๒๕ 
จ  ประวัติโครงการร่วมทุนยาดานา และเยตากุน ๒๗ 

ประวัติผู้เขียน ๒๙ 
 
 
 



ซ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ ๑  ปริมาณการใช้พลังงาน  ๑ 
ภาพที่ ๒  ปริมาณการใช้พลังงานในสาขาต่าง ๆ  ๒ 
ภาพที่ ๓  ปริมาณส ารองพลังงานภายในประเทศ  ๒ 
ภาพที่ ๔  การน าเข้าน้ ามันในเดือนมกราคา ๒๕๕๖  ๓ 
ภาพที่ ๕  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี ๒๕๓๓ - ๒๕๖๓  ๔ 
ภาพที่ ๖  การลงทุนของ ปตท.สผ. ๔ 
ภาพที่ ๗  SWOT ANALYSIS ๗



 

 

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 
๑.๑  ภูมิหลัง ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

๑.๑.๑  ความต้องการด้านพลังงานในประเทศสูงขึ้น 
กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าของสังคม ล้วนมีความ

เกี่ยวข้องอย่างมากต่อความต้องการด้านพลังงาน ดังนั้นพลังงานจึงถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญใน
การตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ  

มีข้อมูลหลายประการที่บ่งชี้ว่า ความต้องการด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคตจะมีเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ  จากรายงานสภาวะเศรษฐกิจ
เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยที่น้ ามันส าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ รองลงมา
ประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนดังเดิม พลังงานหมุนเวียนถ่านหิน ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ ๑๐.๗ ๗.๙ ๗.๐ และ ๖.๙ ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ ๑ ปริมาณการใช้พลังงาน 

 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้พลังงานยังคงเพ่ิมข้ึนทุกสาขาทางเศรษฐกิจ โดยพบว่า

สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้าและขนส่ง เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ ๔.๑ ๔.๗ ๓.๒ ๓.๙ และ ๒.๑ ตามล าดับ โดยสาขาอุตสาหกรรม ยังคงเป็นสาขาที่มีการ
ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอ่ืน โดยมีสัดส่วนการใช้ร้อยละ ๓๗.๑ รองลงมาเป็นสาขาขนส่ง 
บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ร้อยละ ๓๕.๔ ๑๕.๑ ๗.๒ และ ๕.๒ 
ตามล าดับ 

 
  



๒ 

 

  

 
 

ภาพที่ ๒ ปริมาณการใช้พลังงานในสาขาต่าง ๆ 
 
๑.๑.๒  ปริมาณส ารองพลังงานภายในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด 

จากปริมาณการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกพ้ืนที่ แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการพลังงานในรูปแบบต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่ความสามารถในการผลิตกลับมีน้อยลง เนื่องจาก
ปริมาณส ารอง (Reserve) ที่ลดน้อยลง จากข้อมูลสถิติของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน พบว่าในปี ๒๕๕๕ ปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้วในประเทศไทย (P๑) มีปริมาณ 
๔,๗๒๕ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ ซึ่งจะเพียงพอต่อการใช้งานได้อีกเพียง ๑๖ ปีเท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ ๓ ปริมาณส ารองพลังงานภายในประเทศ 
 

จากกรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องน าเข้าน้ ามันดิบเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ จากข้อมูลของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบว่าใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ตัวเลขการน าเข้าน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูป มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 
๔,๗๓๐ ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ ๑๕๒.๖ ล้านลิตรต่อวัน หรือ ๙๕๙,๗๘๘ บาร์เรลต่อวัน รวมมูลค่าการ
น าเข้าคิดเป็น ๑๐๐,๕๖๐ ล้านบาท 

 



๓ 

 

  

 
 

ภาพที่ ๔ การน าเข้าน้ ามันในเดือนมกราคา ๒๕๕๖ 
 

๑.๑.๓  ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีนโยบายเพื่อจัดหาพลังงานให้ประเทศไทย 
จากปัจจัยในเรื่องความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นและปริมาณส ารองของพลังงาน

ภายในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด จึงเป็นเหตุให้การส ารวจหาปริมาณส ารองของพลังงานเพ่ิมเติม 
กลายเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงเป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างเสถียรภาพด้าน
พลังงานให้กับประเทศไทย (ภาคผนวก ก: ประวัติบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เนื่องด้วยแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดในประเทศไทย ปตท.สผ. จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
ออกไปหาแหล่งพลังงานในต่างประเทศ โดยแผนกลยุทธ์หลักของ ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการสร้าง
การเติบโตด้านการผลิต การเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านปริมาณส ารองเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี และการ
สร้างผลก าไร การลงทุนในต่างประเทศจึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการเพ่ิมปริมาณส ารองและสร้าง
การเติบโตของบริษัทในอนาคต 

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษา รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศของ ปตท.สผ. และน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการเลือกใช้
กลยุทธ์ของการด าเนินงานในต่างประเทศของ ปตท.สผ. ในอนาคต  

โดยการวิเคราะห์จะเปรียบเทียบ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคระหว่างโครงการที่
ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ (Operator) และโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนๆ (Joint 
Venture) ซึ่งในปัจจุบันนี้ ปตท.สผ. มีการลงทุนในรูปแบบของผู้ด าเนินการ และโครงการร่วมทุน ใน
ประเทศต่างๆ แล้วทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ ใน ๑๒ ประเทศท่ัวโลก 

 



๔ 

 

  

 
 

ภาพที่ ๕ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี ๒๕๓๓ - ๒๕๖๓ 
 

 
 

ภาพที่ ๖ การลงทุนของ ปตท.สผ. 

๒๕๓๓ ๒๕๔๓ 



๕ 

 

  

๑.๓  ขอบเขตการศึกษา  
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศของ ปตท.สผ. จะมุ่งเน้นศึกษาภายใต้

กรอบความคิด SWOT Analysis (เพ่ือศึกษาจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ของการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยยกตัวอย่างจากโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ (Operator) และโครงการที่
ปตท.สผ. ร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนๆ (Joint Venture) โดยเลือกศึกษาตัวอย่างจาก ๔ โครงการหลักเป็น
แนวทางส าคัญ ได้แก่ 

๑) โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ ศึกษาจาก  
(๑)  โครงการโอมาน ๔๔ รัฐสุลต่านโอมาน (ภาคผนวก ข ประวัติโครงการโอมาน) 
(๒)  โครงการฮาสซิ เบอร์ ราเคซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 

(ภาคผนวก ค ประวัติโครงการฮาสซิ เบอร์ ราเคซ) 
๒) โครงการร่วมทุน 

(๑)  โครงการร่วมทุนเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ภาคผนวก ง: ประวัติโครงการร่วมทุนเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑) 

(๒)  โครงการร่วมทุนยาดานา และเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(ภาคผนวกท่ี จ ประวัติโครงการร่วมทุนยาดานา และเยตากุน) 

โดยขอบเขตของการศึกษา จะพิจารณาจากปัจจัยในการด าเนินธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น
ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ และปัจจัยที่เกิดข้ึนภายนอกธุรกิจดังต่อไปนี้ 

๑) ปัจจัยภายใน 
(๑) การบริหารเงินทุน 
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล  
(๓) กระบวนการในการด าเนินธุรกิจและการควบคุมจากส่วนกลาง 
(๔) ความปลอดภัยในการท างาน และอาชีวอนามัย 

๒) ปัจจัยภายนอก 
(๑) ชนิดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมาย 
(๒) วัฒนธรรม ภาษา และประเพณี  
(๓) การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและเอกชน 
(๔) ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
๑.๔ วิธีการด าเนินการศึกษา  

การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นนี้ จะศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
ข้อมูลทางสถิติ (Literature Review) อีกทั้งจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์จาก
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 



๖ 

 

  

๑.๕  ประโยชน์ของการศึกษา 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 
๑.๕.๑  ท าให้รับทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการลงทุนทั้งแบบที่เป็น

ผู้ด าเนินการ (Operator) กับเป็นผู้ร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนๆ (Joint Venture) และน าไปสู่การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศของ ปตท.สผ. ใน
อนาคต 

๑.๕.๒  ปตท.สผ. สามารถด าเนินธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ยั่งยืน เพ่ือเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ตั้งไว้ 

๑.๕.๓  ปตท.สผ. สามารถด าเนินงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณส ารองด้านพลังงาน ตอบสนองความต้องการของประเทศไทย และสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานในอนาคต 
 
๑.๖  นิยามศัพท์  

P๑ (Prove Reserves) หมายถึง ปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว 
P๒ (Probable Reserves)  หมายถึง ปริมาณส ารองท่ีคาดว่าจะพบ 
P๓ (Possible Reserves) หมายถึง ปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ 
Operator หมายถึง ผู้ด าเนินกิจการทางธุรกิจ 
Joint Venture (JV) หมายถึง การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม 
SWOT Analysis  หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
Cost Recovery หมายถึง การคืนทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานปิโตรเลียมตาม

สัญญาที่ได้รับจากรัฐบาล 
Work Permit หมายถึง ใบอนุญาตการท างานในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ ๒ 

กรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ค าว่า SWOT ย่อมาจากประเด็นที่
ต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง), W-Weakness (จุดอ่อน), O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) ทฤษฎีนี้คิดค้นขึ้นโดย อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้น าเทคนิค
นี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐  

 
ภาพที่ ๗ SWOT ANALYSIS 

 
หลักการส าคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ 

ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพภายนอก เพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการท า
ธุรกิจ ในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้น และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อธุรกิจของตน  

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์และ
แผนการด าเนินการต่างๆที่เหมาะสมต่อไป ส าหรับความหมายและค าจ ากัดความของการวิเคราะห์ใน
แต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้  

๑.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง (Strength) คือ ผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในของ

บริษัทหรือเป็นข้อได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในบริษัทที่
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สามารถกระท าได้ดี กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจทุกแห่งควรต้องทราบถึงความสามารถที่เป็นจุดเด่นของ
ตนเอง ซึ่งต้องมีการพิจารณาในทุกๆองค์ประกอบ เช่น การตลาด การบริหาร การเงิน การผลิต การ
วิจัยและพัฒนา เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็งเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางในการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้ตนเองมีความโดดเด่นหรือสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง ตัวอย่างของจุด
แข็ง ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ฐานะทางการเงินที่มั่นคง เป็นต้น  

จุดอ่อน (Weakness) คือ ผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในของ
บริษัทหรือข้อเสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในบริษัทที่ไม่
สามารถกระท าได้ดี และส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจได้ ตัวอย่างของจุดอ่อน 
ได้แก่ต้นทุนทางการผลิตที่สูงกว่าคู่แข่ง ปัญหาด้านพนักงานขาย ภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นต้น  

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของบริษัท หรืออาจหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของธุรกิจที่ส่งผล
ทางด้านบวกต่อการด าเนินธุรกิจ ผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอเพ่ือ
ปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการแข่งขัน
อยู่เป็นระยะๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้  

อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรือมีผลเสียต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท หรืออาจหมายถึงผลกระทบด้านลบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องระมัดระวังในสิ่งที่เป็นข้อจ ากัดของการด าเนินธุรกิจเนื่องจากเป็น
สิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียหายได้ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อจ ากัดหรืออุปสรรคเพ่ือไม่ให้
เกิดข้ึนได้ แต่ถ้าเรามีการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เราก็สามารถ
หาทางป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลงไปได้ ตัวอย่างของอุปสรรคจากภายนอก ได้แก่ ภัย
ธรรมชาติต่างๆ ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ต้นทุนทางพลังงานที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  

๓.  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจได้ว่าปัจจัยแต่ละอย่างเหล่านี้มี

อิทธิพลต่อบริษัทอย่างไร จุดแข็งของบริษัทจะเป็นความสามารถภายในที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจท าลายผลการด าเนินงาน โอกาส
ภายนอกจะเป็นสถานการณ์ท่ีส่งเสริมโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย และในทางกลับกันอุปสรรคจะเป็น
สถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย 

๔.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ SWOT  
๔.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในบริษัท  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในบริษัทจะเกี่ยวข้องกับการวิ เคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในบริษัทในทุกๆด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บริษัท แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการ
บริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการ
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ท างาน และทรัพยากรในการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ด้วย  

จุดแข็งของบริษัท คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในบริษัท
นั้นเอง ว่าปัจจัยใดที่เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นจุดเด่นที่น ามาพัฒนาได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัท ส่วนจุดอ่อนของบริษัทนั้นเป็นปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ในบริษัท ว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสียเปรียบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ
ขจัดไป  

๔.๒ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทนั้น จะท าให้สามารถค้นหาโอกาสและ

อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจทั้งในและ
ระหว่างประเทศ เช่น ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน 
งบประมาณ) ด้านสังคม (เช่น ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชน ลักษณะชุมชม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี) ด้านการเมือง (เช่น พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายทาง
การเมือง) ด้านเทคโนโลยี (เช่นนวัตกรรมการผลิตพัฒนาการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์) เป็นต้น  

โอกาสจากสภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินธุรกิจและสามารถน าข้อดีเหล่านี้มา
เสริมสร้างให้บริษัทเข้มแข็งขึ้น ส าหรับอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทจ าเป็นต้อง
หลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับผลกระทบดังกล่าว 



 

 

  
บทที่ ๓ 

ผลงานการศึกษา 
 
 

SWOT Analysis สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศจากโครงการที่ 
ปตท.สผ. ผู้ด าเนินการ (Operator) และโครงการที ่ปตท.สผ. ร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนๆ (Joint Venture)
โดยเลือกศึกษาตัวอย่างจาก ๔ โครงการหลัก และมีผลจากการศึกษาดังนี้  
 
๓.๑  โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ 

๓.๑.๑  โครงการโอมาน ๔๔ รฐัสุลต่านโอมาน เป็นโครงการที่ ปตท.สผ.  
มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ ๑๐๐  
วิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ผู้จัดการอาวุโส 

โครงการโอมาน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผลการศึกษาที่ได้คือ 
๓.๑.๑.๑ Strengths (จุดแข็ง) 

๑) การบริหารเงินทุน 
เนื่องจากโครงการโอมาน ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และ

ได้เริ่มการผลิตปิโตรเลียมครั้งแรกในปี ๒๕๕๐ โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานปิโตรเลียมตามสัญญา 
ที่ได้รับจากรัฐบาล (Cost Recovery) และได้รับผลก าไรที่ได้จากการขายปิโตรเลียมในเวลาต่อมา ท า
ให้โครงการโอมานมีสถานการณ์ทางการเงินที่เข้มแข็ง และสามารถใช้เพ่ือการลงทุนในอนาคตได้ทั้ง
ประเทศโอมาน และในประเทศใกล้เคียง 

๒) กระบวนการในการด าเนินธุรกิจและการควบคุมจากส่วนกลาง 
เนื่องจากโครงการโอมานเป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบของ

ผู้ด าเนินการ (Operator)  จึงง่ายต่อการบริหารงาน การตัดสินใจต่างๆจึงท าได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ และเป็นอิสระ ทั้งนี้การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามรูปแบบบริหารงานของ ปตท.สผ. 
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (Holding Company) จึงง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุม  

๓.๑.๑.๒ Weaknesses (จุดอ่อน) 
๑) การบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของรัฐสุลต่านโอมาน โครงการฯจึง
ต้องจ้างพนักงานเป็นพนักงานท้องถิ่นถึงร้อยละ ๙๐ ซึ่งถือเป็นกลุ่มพนักงานที่มีทักษะ และความรู้
ความสามารถในงานด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมค่อนข้างต่ า จึงท าให้ยากต่อการบริหารงาน 
และมีเงินลงทุนเกี่ยวกับการฝึกอบรมค่อนข้างสูง ทั้งนี้เรื่องของวัฒนธรรมการท างานของพนักงาน
ท้องถิ่นค่อนข้างแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนไทย และ ปตท.สผ. เนื่องจากวัฒนธรรมการท างานของ
คนท้องถิ่นมีลักษณะไม่กระตือรือร้น ไม่เร่งรีบ จึงมีผลท าให้การท างานนั้นค่อนข้างด าเนินไปได้ช้าใน
แต่ละวัน  
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๒) ความปลอดภัยในการท างานและชีวอนามัย 
เนื่องจากข้อก าหนดทางกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ้างงาน

พนักงานท้องถิ่น จึงท าให้การสร้างความตระหนักของการท างานด้านความปลอดภัยเป็นไปได้ยาก 
ดังนั้นระหว่างการท างานจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  เช่น การขับรถในทะเลทราย หากไม่
ระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุได้  

๓.๑.๑.๓ Opportunities (โอกาส) 
๑) การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและเอกชน 

เนื่องโครงการโอมานได้ด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในรัฐ
สุลต่านโอมานมานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว จึงเป็นสาเหตุให้โครงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน
ราชการ และเอกชน (Contractor) โดยสามารถท าให้โครงการด าเนินงานได้อย่างราบรื่น และเป็น
โอกาสในการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต 

๒) ชนิดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมาย 
ข้อกฎหมายต่ า งๆ และสัญญาที เกี่ ย วข้องค่ อนข้ างมีความ

เปลี่ยนแปลงน้อย ซึ่งท าให้โครงการฯ สามารถท างานได้ง่าย และมีความเสี่ยงน้อย เช่น สัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC) มีการบริหารการตอบแทนที่เป็นธรรม และชัดเจน 

๓) วัฒนธรรม ภาษา และประเพณี 
เนื่องจากโครงการโอมานได้ด าเนินงานในรัฐสุลต่านโอมานมานาน 

จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และประเพณี ได้อย่างถ่องแท้ และเข้าใจประชาชน
และพนักงานท้องถิ่นมากข้ึน  ด้วยสาเหตุนี้ โครงการฯ จึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างง่ายดาย และ
สามารถเข้าถึงติดต่อประสานงานได้กับบุคคลทุกระดับ  

๔) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการโอมานมีการจัดท าโครงการและกิจกกรมเพ่ือสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยท าผ่านกระทรวงพลังงานของประเทศโอมาน เช่นการบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม และท าการก่อสร้างถนนไปโรงผลิต (Plant) ซึ่งถือเป็นการสร้างถนนให้
ประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม จึงได้รับการยอมรับจากชุมชนข้างเคียงและเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ 

๓.๑.๑.๔ Threats (อุปสรรค) 
ชนิดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมาย 
อุปสรรคของการบริหารงานซึ่งเกิดมาจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างมีน้อย 

เนื่องจากโครงการโอมานด าเนินการมาในรัฐสุลต่านโอมานมาเป็นระยะเวลานาน จึงสามารถบริหาร
จัดการสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงมีอุปสรรคด้านกฎหมายแรงงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่
ควบคุมได้ยาก และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  

๓.๑.๒  โครงการฮาสซิ เบอร์ ราเคซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  
เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ และมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ ๒๔.๕ 
วิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คุณโอวาส จิโนรส ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ โครงการแอฟริกาเหนือ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผลการศึกษาที่ได้คือ 



๑๒ 

 

  

๓.๑.๒.๑ Strengths (จุดแข็ง) 
การบริหารเงินทุน 
การบริหารเงินทุนของโครงการฮาสซิ เบอร์ ราเคซ ค่อนข้างมีเสถียรภาพ

และมีความมั่นคง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนที่ ดีจาก ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (Holding 
Company) และมีการกระจายความเสี่ยงด้านเงินทุนระหว่างผู้ร่วมทุนของโครงการอีกด้วย  

๓.๑.๒.๒ Weaknesses (จุดอ่อน) 
วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี 
เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ ซึ่งท าให้ยาก

ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานไทยที่ต้องเข้าไปท างานในโครงการ และมีปัญหาด้านการสื่อสารกับ
พนักงานท้องถิ่น และผู้ร่วมลงทุนในบางครั้ง 

๓.๑.๒.๓ Opportunities (โอกาส) 
กระบวนการในการด าเนินธุรกิจและการควบคุมจากส่วนกลาง 
การด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียถือเป็น

โอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสูง และเป็น
ศูนย์กลางของการขนส่งปิโตรเลียมในภูมิภาคนั้น เนื่องจาก ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการในโครงการฮาส
ซิ เบอร์ ราเคซ จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมทุนเป็น
อย่างดี ทั้งนี้ในบางครั้งอาจมีขั้นตอนในการด าเนินที่ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ร่วมลงทุน นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีบุคคลากรรวมถึงอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ที่มีความ
ช านาญในงาน และได้รับความสนับสนุนที่ดีจากส่วนกลาง สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ 

๓.๑.๒.๔ Threats (อุปสรรค) 
๑) การบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น 

เนื่องจากพนักงานท้องถิ่นขาดความรู้และทักษะ โดยแรงงานฝีมือที่มี
อยู่ในประเทศก็มักออกไปท างานในต่างประเทศเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า  

๒) ชนิดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมาย 
ข้อกฎหมายในบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่นกฎหมาย

ศุลกากร และรัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง ในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยบริษัท
ต่างชาติที่เข้าไปลงทุน ค่อนข้างได้ก าไรน้อย และอาจจะมีความเสี่ ยงเนื่องจากผลตอบแทนที่ลดลง 
นอกจากนี้ข้อกฎหมายแรงงาน ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ในด้านการอนุมัติ ใบอนุญาต
ในการท างาน (Work Permit) ที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการล่าช้า ประมาณ ๖-๘ เดือน  

๓) การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและเอกชน 
ในระดับภาคีประเทศ ประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรียมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในระดับน้อย จึงท าให้เกิดความยากในการ
ประสานงาน 

๔) ความปลอดภัยในการท างาน และชีวอนามัย 
สถานการณ์การก่อการร้ายยังเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ ท าให้ความ

ปลอดภัยในการท างานต่ า และต้องมีมาตรการควบคุมสถานการณ์ตลอดเวลา  



๑๓ 

 

  

๕) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการฮาสซิ เบอร์ ราเคซ มีแผนระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ โครงการฯอยู่ระหว่างการลงทุนในช่วงส ารวจ จึงยังไม่สามารถจัดท า
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านตั้งแต่เริ่มลงทุน 
 
๓.๒  โครงการร่วมทุน 

๓.๒.๑ โครงการร่วมทุนเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ ๒๕ และ ๒๘.๕ ตามล าดับ  
วิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คุณคมสัน เตชะพานิช ผู้จัดการอาวุโส 

โครงการร่วมทุนประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผลการศึกษาที่ได้คือ 
๓.๒.๑.๑ Strengths (จุดแข็ง) 

การบริหารเงินทุน  
โครงการร่วมทุนเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑ มีรายได้จากการขาย

น้ ามันดิบและก๊าซ และทั้ง ๒โครงการปัจจุบันเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ ปตท.สผ.  อีกทั้งมี
เงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอจาก ปตท.สผ. ส าหรับกรณีที่มีการลงทุนส ารวจ และพัฒนาเพ่ิมเติม
ปัจจุบันทาง ปตท.สผ. ได้ด าเนินการในหลายๆสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและความมั่นคงทาง
พลังงานในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารจัดการเงินทุนทั้งภายในและภายนอก 

๓.๒.๑.๒ Weaknesses (จุดอ่อน) 
กระบวนการในการด าเนินธุรกิจและการควบคุมจากส่วนกลาง 
เนื่องจากแต่ละบริษัทที่ร่วมทุนมีกระบวนการภายในส าหรับการอนุมัติ

ต่างๆที่แตกต่างกันไป ท าให้บางครั้งหากแต่ละบริษัท มีความเห็นไม่ตรงกันจะท าให้เกิดความล่าช้า
เกิดขึ้น เช่นเดียวกับขั้นตอนการอนุมัติ และควบคุมโดยกฎระเบียบจากส่วนกลาง ซึ่งมีขั้นตอนมาก 
อาจจะท าให้การบริหารและด าเนินการโครงการล่าช้าได้อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนของเวียดนามได้
แทรกแซงและควบคุมการด าเนินงานอยู่บ่อยครั้ง 

๓.๒.๑.๓ Opportunities (โอกาส) 
๑) วัฒนธรรม ภาษา และประเพณี 

ความใกล้เคียงของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ระหว่างไทย
และเวียดนาม ตลอดจนทั้ง ๒ประเทศเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา ท าให้ความเข้าใจประสานงานกัน
เป็นไปได้ด้วยดี และ อุปสรรคในการสื่อสารลดน้อยลงประชาชนพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. 

๒) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
เวียดนามมีนโยบายมุ่งเน้นการปรับปรุงมาตรฐานค่าครองชีพ และ

พัฒนาชุมชนเป็นหลัก ท าให้บริษัททางตะวันตก และ ปตท.สผ. มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โรงเรียน สาธารณสุข การอนามัยให้กับชุมชนทั้งในหลายพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้างสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างชุมชนกับ บริษัทที่ลงทุน 



๑๔ 

 

  

๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล และการคัดสรรบุคลากร 
โครงการเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑ ได้ด าเนินการร่วมทุนและตั้งการ

บริหารในลักษณะร่วมจัดการ (Joint Operating Committee)  ท าให้บุคลากรของ ปตท.สผ. มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการได้ร่วมงานกับบุคลากรจากบริษัทร่วมทุนซึ่งท าให้บุคลากร
จาก ปตท.สผ. มีประสบการณ์เห็นข้อเด่น และข้อด้อยของนักลงทุนชาวเอเชียและ       จากประเทศ
ตะวันตกอีกด้วย ทั้งนี้ ปตท.สผ. เองก็สามารถให้ความรู้ ความสามารถเ พ่ือพัฒนาแรงงานเวียดนาม
เนื่องจาก ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่รู้จักดีใน ประเทศเวียดนามเช่นกัน 

๓.๒.๑.๔ Threats (อุปสรรค) 
๑) ชนิดของสัญญาที่เกี่ยวข้องและข้อกฎหมาย เช่น ภาษี แรงงาน 

การปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายที่บ่อยครั้ง เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อ
กฎหมายทางภาษี อาจท าให้ทางบริษัทที่ลงทุน หรือ ปตท.สผ. สูญเสียประโยชน์จากการลดหย่อน 
หรือ ในเชิงสัญญาอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบทางการค้า และการด าเนินธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งทางราชการอาจมีการคอรัปชั่น หรือ ผูกขาดสัญญา ตลอดจน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่
คงที่ แรงงานฝีมือมีจ านวนจ ากัด ท าให้บริษัทที่ลงทุนต่างชาติหลายๆ บริษัทไม่สามารถหาบุคลากร
ท้องถิ่นมาท างานได้พอเพียง  

๒) การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและเอกชน  
ทาง ปตท.สผ. ได้ร่วมลงทุนในการท าธุรกิจในประเทศเวียดนาม มา

นานกว่า ๑๐ ปี และพยายามสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องอันดีกับผู้ร่วมทุน หน่วยงานราชการและ
เอกชนของประเทศเวียดนามท่ีซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และ อ านวยความสะดวกบุคคลากร 
จากภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้การตัดสินใจ หรือด าเนินการอาจท าได้ยากเนื่องจากมักขึ้นกับภาครัฐ 
ภาคเอกชนเป็นบางกลุ่ม ซึ่งจ าเป็นต้องมีผลประโยชน์ร่วมในการเจรจาต่อรอง 

๓.๒.๒  โครงการร่วมทุนยาดานา และเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   
เป็นโครงการที่  ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ ๒๕.๕ และ ๑๙.๓๑๗๘ 

ตามล าดับ 
วิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คุณนาถฤดี โฆสิตาภัย ผู้จัดการอาวุโส 

โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผลการศึกษาที่ได้คือ 
๓.๒.๒.๑ Strengths (จุดแข็ง) 

๑) การบริหารเงินทุน  
โครงการยาดานาและโครงการเยตากุนมีการส่งออกก๊าซฯมายัง

ประเทศไทยสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๕-๓๐ ของปริมาณการใช้ก๊าซฯ ในประเทศไทย เป็นเวลาเกือบ 
๑๕ปี และทั้ง ๒โครงการปัจจุบันเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ ปตท.สผ. อีกทั้งมีเงินทุน
สนับสนุนที่เพียงพอจาก ปตท.สผ. ส าหรับกรณีที่มีการลงทุนส ารวจ และพัฒนาเพ่ิมเติมรวมถึงทาง 
ปตท.สผ. ยังได้รับประโยชน์เชิงภาษีต่างๆ เช่น Tax Holiday: ยกเว้นภาษีเงินได้จากก าไรสุทธิ ๓ ปี
แรก และ Tax exemption ของรายได้จากที่น ามาลงทุนต่อในโครงการยาดานา และเยตากุน 
สามารถน ามายกเว้นภาษีเงินได้ Double tax agreement กับไทย ภาษีเงินได้ที่จ่ายในพม่า สามารถ
น ามาเป็นเครดิตภาษี ส าหรับภาษีท่ีจ่ายในไทย 



๑๕ 

 

  

๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล และการคัดสรรบุคลากร 
โครงการยาดานา ได้ร่วมทุนกับบริษัทชั้นน าระดับโลกได้แก่ Total 

Exploration and Production Myanmar (TEPM) ซึ่งเป็น Operator ของโครงการยาดานา และ 
Chevron ที่เป็นผู้ร่วมทุน ท าให้บุคลากรของ ปตท.สผ. ได้รับประสบการณ์จากการได้ร่วมงานกับ
บุคลากรจากบริษัทชั้นน าดังกล่าวนอกจากนี้โครงการเยตากุนที่มีบริษัท Petronasจากประเทศ
มาเลเซีย เป็น Operator และ Nippon Oil จากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ร่วมทุน ท าให้บุคลากรจาก 
ปตท.สผ. ได้มีประสบการณ์เห็นข้อเด่น และข้อด้อยของนักลงทุนชาวเอเชียอีกด้วยทั้งนี้ ปตท.สผ. 
สามารถคัดเลือกพนักงานพม่าที่มีความรู้ ความสามารถน ามาเพ่ือพัฒนา เนื่องจาก ปตท.สผ. เป็น
บริษัทชั้นน าเป็นที่รู้จักดีใน พม่า และ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในด้านการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓.๒.๒.๒ Weaknesses (จุดอ่อน) 
๑) กระบวนการในการด าเนินธุรกิจและการควบคุมจากส่วนกลาง  

เนื่องจากแต่ละบริษัทที่ร่วมทุนมีกระบวนการภายในส าหรับการ
อนุมัติต่างๆที่แตกต่างกันไป ท าให้บางครั้งหากแต่ละบริษัท มีความเห็นไม่ตรงกันจะท าให้เกิดความ
ล่าช้าเกิดขึ้น เช่นเดียวกับขั้นตอนการอนุมัติ และควบคุมโดยกฎระเบียบจากส่วนกลาง ซึ่งมีขั้นตอน
มาก อาจจะท าให้การบริหารและด าเนินการโครงการล่าช้าได้ 

๒) ความปลอดภัยในการท างาน และอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยในการท างาน และอาชีวอนามัยในประทศพม่าต้อง

อาศัยแรงผลักดันจาก ผู้ลงทุนหรือหลักการจากทาง ปตท.สผ. โดยรวมประชาชนและแรงงานท้องถิ่น
ยังไม่ค่อยมีความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ท าให้  ปตท.สผ. จ าเป็นต้องรณรงค์ใน
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 

๓.๒.๒.๓ Opportunities (โอกาส) 
๑) การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและเอกชน  

ทางประเทศไทย รวมถึง ปตท.สผ. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและ
ยาวนานประชาชนมีความนิยมชมชอบคนไทยมากกว่าชาติทางตะวันตก โดยเฉพาะ ปตท.สผ. มี
ความสัมพันธ์อันดกีับกระทรวงพลังงานของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่
ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้จ านวนมาก อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือ และ อ านวยความสะดวกบุคคลากร ของ
ภาครัฐของพม่าอย่างสม่ าเสมอ ในงานและกิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท าให้มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และ ภาครัฐ 

๒) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
รัฐบาลพม่าเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นส าหรับนักลงทุนต่างประเทศ 

โดยเฉพาะบริษัทจากทางตะวันตก และ ปตท.สผ. ท าให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงเรียน 
สาธารณสุข การอนามัยให้กับชุมชนทั้งในหลายพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับ บริษัทที่เข้าลงทุน 



๑๖ 

 

  

๓.๒.๒.๔ Threats (อุปสรรค) 
๑) ชนิดของสัญญาที่เกี่ยวข้องและข้อกฎหมาย เช่น ภาษี แรงงาน 

อ านาจการตัดสินใจในนโยบายส าคัญๆ ยังอยู่ในกลุ่มบุคคลไม่กี่คน
และขาดผู้ที่มีความรู้ในด้านการท าธุรกิจระหว่างประเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้งระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่ทันสมัย กฎระเบียบทางการค้า และการด าเนินธุรกิจ มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทางราชการมีคอรัปชั่นสูง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่คงที่ยังมีความไม่แน่นอนทาง
การเมืองในอนาคต หากมีการเลือกตั้ง แรงงานส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือ และไม่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ท าให้บริษัท Service Company ต่างชาติหลายๆ บริษัทไม่สามารถหา
บุคลากรท้องถิ่นมาท างานได้  

๒) วัฒนธรรม ภาษา และประเพณี 
ประชาชนพูดภาษาอังกฤษได้น้อย และยังไม่คล่องแคล่ว และความ

แตกต่างกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาจจะท าให้ความเข้าใจกันไม่
ลึกซึ้ง อาจจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร 

 
 



 

 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
๔.๑  สรุปผลการศึกษา  
 

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง 
- การบริหารเงินทุน 
- กระบวนการในการด าเนินธุรกิจและการ

ควบคุมจากส่วนกลาง 
- การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ ปตท.สผ. 

(พนักงานไทย) 

จุดอ่อน 
- ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี 
- การบริหารงานทรัพยากรบุคคล(พนักงาน

ท้องถิ่น) 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ราชการและเอกชน 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี 

อุปสรรค 
- ความปลอดภัยในการท างานและชีวอนามัย ใน

แต่ประเทศท่ีมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป 
- ชนิดชองสัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมาย

ต่างๆ (กม.แรงงาน) 
 
 
จากการศึกษาข้อมูลทั้งในโครงการที่ ปตท.สผ. ผู้ด าเนินการ (Operator) และโครงการที่

ปตท.สผ. ร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนๆ (Joint Venture) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
๔.๑.๑  โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ 
๔.๑.๒  โครงการร่วมทุน 
 
 

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง 
- การบริหารเงินทุน 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จุดอ่อน 
- กระบวนการในการด าเนินธุรกิจและการ

ควบคุมจากส่วนกลาง 
- ความปลอดภัยในการท างานและชีวอนามัย 



๑๘ 

 

  

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 
- ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ราชการและเอกชน 

อุปสรรค 
- ชนิดชองสัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อกฎหมาย

ต่างๆ  
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ราชการและเอกชน 
- ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ   

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศจากโครงการที่  ปตท.สผ. เป็น
ผู้ด าเนินการ (Operator) และโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนๆ (Joint Venture)ข้างต้นนี้ 
ท าให้รับทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการลงทุนทั้งจากปัจจัยภายใน ภายนอก 
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การลงทุนและด าเนินธุรกิจได้ในต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โดยสรุปการลงทุนส าหรับโครงการที่ ปตท.สผ. ทั้งแบบเป็น ผู้ด าเนินการ (Operator) และ
โครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนๆ (Joint Venture) มีเป้าหมายและจุดแข็งหลักๆในด้าน
เสถียรภาพการบริหารเงินทุน ที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ปัจจัยที่เสริมสร้าง
โอกาสเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานระยะยาวประกอบไปด้วย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือเกื้อหนุนการลงทุน ประกอบกับการใช้ความใกล้ชิด และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศท้ังในด้าน วัฒนธรรมและประเพณี เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง การ
พัฒนาในด้านภาษาเองก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานการสื่อสารที่ดี ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินงานทั้งสองรูปแบบเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคการด าเนินการอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาที่เกี่ยวข้องและข้อ
กฎหมายที่ไม่ชัดเจนและแตกต่างสามารถเป็นผลกระทบลบหลักๆที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหาร
จ าเป็นต้องระมัดระวังและรอบคอบในสิ่งที่อาจเกิดนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบไหนก็ตาม 

การลงทุนส าหรับโครงการที่ ปตท.สผ. เป็น ผู้ด าเนินการ (Operator) สามารถท าได้
เนื่องจากศักยภาพที่ดีของบุคลากรภายในบริษัทฯ ซึ่งโดยมากมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของ
ประเทศที่ร่วมเข้าลงทุน ในทางกลับกันการลงทุนในประเทศที่ไม่พัฒนาหรืออยู่ ระหว่างการพัฒนา
สามารถพบเห็นปัญหาด้านแรงงานท้องถิ่น โดยเฉพาะประเทศที่มีกฎหมายแรงงานท้องถิ่นเกื้อหนุน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ประกอบกับความรู้ความสามารถในด้านความปลอดภัยและชีวอนา
มัยในการท างานที่ค่อนข้างต่ านั้นท าให้ทาง ปตท.สผ. เองจ าเป็นต้องมุ่งเน้นและผลักดันโครงการให้ได้
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

ในด้านบริหารจัดการนั้น การเป็นผู้ด าเนินการ (Operator) สามารถท าได้ดีซึ่งง่ายต่อการ
บริหารงาน การตัดสินใจต่างๆท าได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นอิสระ ทั้งนี้การด าเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นไปตามรูปแบบบริหารงานของ ปตท.สผ. ซึ่งเหมาะสมต่อการตรวจสอบและควบคุม  
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ส่วนการลงทุนในต่างประเทศส าหรับโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมทุนกับบริษัทอ่ืนๆ (Joint 
Venture) นั้นเป็นการเปิดโอกาสส าหรับบุคลากรภายในบริษัทฯที่ได้ร่วมทุนกับบริษัทชั้นน าระดับโลก
ส าหรับบางโครงการที่เป็นผู้ร่วมทุน และ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในด้าน
การพัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นอีกด้วย  

การเข้าร่วมทุนควรเน้นประเทศที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและ
เอกชน หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย  ปตท.สผ. เองควรหาโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับหน่วยงานต่างๆของประเทศนั้นๆ เพ่ือสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน เช่น
ทรัพยากรธรรมชาติที่คงเหลือ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น 
รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือ และ อ านวยความสะดวกบุคลากร อย่างสม่ าเสมอ ในงานและ
กิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการท าให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และ ภาครัฐ ทั้งนี้
ผู้บริหารจ าเป็นต้องระมัดระวังในการสร้างความสัมพันธ์เนื่องจากการพบปะหารือมักขึ้นกับภาครัฐ 
ภาคเอกชนเป็นบางกลุ่ม หรือ กลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม ซึ่งจ าเป็นต้องมีผลประโยชน์ร่วมในการเจรจา
ต่อรอง 

ในด้านกระบวนการด าเนินธุรกิจและการควบคุมจากส่วนกลางอาจท าได้ยากเนื่องจากแต่ละ
บริษัทที่ร่วมทุนมีกระบวนการภายในส าหรับการอนุมัติต่างๆที่แตกต่างกันไป ท าให้บางครั้งหากแต่ละ
บริษัท มีความเห็นไม่ตรงกันจะท าให้เกิดความล่าช้าในการหาข้อสรุปเกิดขึ้น เช่นเดียวกับขั้นตอนการ
อนุมัติ และควบคุมโดยกฎระเบียบจากส่วนกลาง ซึ่งถ้ามีขั้นตอนมาก อาจจะท าให้การบริหารและ
ด าเนินการโครงการล่าช้าได้อีก ดังนั้นการวางโครงสร้างและบริหารองค์กรควรมีความชัดเจน ไม่
ซับซ้อน และเป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย 



 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
กระทรวงพลังงาน. สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย. มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา

http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede/sit_dec_55/sit_12Dec
55.pdf. 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน). ปริมาณส ารองก๊าซที่พิสูจน์แล้วทั่วโลก. มกราคม ๒๕๕๖. แหล่งที่มา
http://www.pttplc.com/th/Media-Center/Energy-Knowledge/Pages/Natural-
Gas.aspx. 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). แผนกลยุทธ์ระยาว. ธันวาคม ๒๕๕๕. 
แหล่งที่มา http://b2e/FNA/sites/FNA/IR%20Roadshow/Invest%20ASEAN.pdf. 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานใน
ต่างประเทศ.  ธันวาคม ๒๕๕๕. แหล่งที่มา http://b2e/FNA/sites/FNA/IR 
Roadshow/Asian Investment Conference.pdf. 

ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วในประเทศไทย.  
ธันวาคม ๒๕๕๕. แหล่งที่มา http://www.eppo.go.th/doc/doc-AlterFuel.html. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. รายงานสภาวะเศรษฐกิจ. เมษายน ๒๕๕๖. แหล่งที่มา 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Indicators/Docs/indicators.pdf. 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis). มกราคม ๒๕๕๖. แหล่งที่มา www.dip.go.th. 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). ประวัติความเป็นมาของบริษัท ปตท. 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน). กรกฎาคม ๒๕๕๖. แหล่งที่มา 
http://www.pttep.com/th/aboutPttep.aspx#Top. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



๒๒ 

 

  

ภาคผนวก ก 
ประวัติบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

 
ปตท.สผ. เป็นบริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหา

ปิโตรเลียมเพ่ือสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้ง
สามารถน าเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย ปตท.สผ. เป็นบริษัทมหาชน หนึ่งในสิบบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลค่าทุนตามตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมากกว่า ๔๐ โครงการทั้งในและ
ต่างประเทศ มีพนักงานในกลุ่มประมาณ ๔,๐๐๐ คน 

ปตท.สผ. ด าเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปด าเนินการ เราใส่ใจและสนับสนุนด้าน
สุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพ้ืนที่พร้อมสนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ได้แก่ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ชุมชน  ปตท.สผ. มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือให้การด าเนินงานทางธุรกิจเป็นอย่างโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงแก่ผู้ถือหุ้นต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่ได้ตกลง
ร่วมกันในสัญญากับประเทศเจ้าของพ้ืนที่ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

ปตท.สผ. มุ่งมั่นด าเนินการธุรกิจด้วยความถูกต้องโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และยึด
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
ในทุกพ้ืนที่ที่เข้าไปลงทุน และมีการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ  

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ เพ่ือ
แสดงความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้หลักสากล ๑๐ ประการ เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 
๔  เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการก ากับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน     
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติโครงการโอมาน ๔๔ 

 

 
 

 
โครงการโอมาน แปลง ๔๔ 
 

ประเภทธุรกิจ การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
สัมปทาน/สัญญา สัญญาแบ่งปันผลผลิต โอมานแปลง ๔๔ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕) 
ขนาดพ้ืนที ่ ๑,๑๖๒ ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง บนบกทางทิศตะวันตกของประเทศโอมาน  
ผู้ร่วมทุน  พีทีทีอีพี โอมาน (ร้อยละ ๑๐๐)  
ระยะการด าเนินการ ระยะผลิต 
ประเภทการลงทุน  โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ 
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทและน้ ามันดิบ 
แหล่งปิโตรเลียม  แหล่ง Shams และแหล่ง Munhamir  
ผู้ด าเนินการ  พีทีทีอีพี โอมาน 
วันที่เริ่มผลิต ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ (อัตราการผลิตในปัจจุบัน ก๊าซฯ ๔๐ ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คอนเดนเสท ๔,๕๐๐ บาร์เรลต่อวัน) 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติโครงการฮาสซิ เบอร์ ราเคซ 

 

 
 
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ 
 

ประเภทธุรกิจ การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
สัมปทาน/สัญญา ฮาสสิ เบอร์ราเคซ (แปลง ๔๔๓เอ, ๔๒๔เอ, ๔๑๔อีเอ็กซ์ที และ๔๑๕อีเอ็กซ์ที) 
ขนาดพ้ืนที่ ๕,๓๗๗.๙๗ ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย 
ผู้ร่วมทุน  Sonatrach ร้อยละ ๕๑ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

ร้อยละ ๒๔.๕ CNOOC Limited  ร้อยละ ๒๔.๕ 
ระยะการ
ด าเนินการ 

ระยะส ารวจ  

ประเภทการลงทุน  โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด าเนินการ 
ชนิดของ
ปิโตรเลียม 

น้ ามันดิบ 

แหล่งปิโตรเลียม  แหล่ง Semhari, Oglat El Bachir, Bou Goufa และ Mouia Aissa 
ผู้ด าเนินการ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติโครงการร่วมทุนเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑ 

 

 
 
โครงการเวียดนาม ๙-๒  
 

ประเภทธุรกิจ การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
สัมปทาน/สัญญา แปลง ๙-๒ ประเทศเวียดนาม 
ขนาดพ้ืนที ่ ๑,๓๗๐ ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง ชายทะเลฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวังเตา นอกชายฝั่งประเทศเวียดนาม 
ผู้ร่วมทุน  Petrovietnam Exploration Production Corporation Ltd (PVEP)             

ร้อยละ ๕๐  
บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จ ากัด (พีทีทีอีพี เอชวี) ร้อยละ ๒๕ 
SOCO Vietnam Ltd (SOCO) ร้อยละ ๒๕ 

ระยะการด าเนินการ ระยะผลิต 
ประเภทการลงทุน  โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมด าเนินการ 
ชนิดของปิโตรเลียม น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
แหล่งปิโตรเลียม  แหล่ง Ca Ngu Vang และแหล่ง Ca Ong Di  
ผู้ด าเนินการ Hoan Vu Joint Operating Company (HVJOC)  
วันที่เริ่มผลิต ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑(อัตราการผลิตในปัจจุบัน น้ ามันดิบ ๗,๐๐๐ บาร์เรลต่อ

วันและก๊าซฯ ๑๖ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 
 



๒๖ 

 

  

ประวัติโครงการร่วมทุนเวียดนาม ๙-๒ และ ๑๖-๑ 
 

 
 
โครงการเวียดนาม ๑๖-๑  
 

ประเภทธุรกิจ การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
สัมปทาน/สัญญา แปลง ๑๖-๑ ประเทศเวียดนาม 
ขนาดพ้ืนที ่ ๑๗๓ ตารางกิโลเมตร (เฉพาะในส่วนของแหล่งเทจั๊กจั๋ง) 
ที่ตั้ง ชายทะเลฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวังเตา นอกชายฝั่งประเทศเวียดนาม 
ผู้ร่วมทุน  Petrovietnam Exploration Production Corporation Ltd (PVEP)   

ร้อยละ ๔๑  
บริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จ ากัด (พีทีทีอีพี เอชแอล)  ร้อยละ  ๒๘.๕ 
SOCO Vietnam Ltd (SOCO)      ร้อยละ ๒๘.๕ 
OPECO Vietnam Ltd (OPECO)  ร้อยละ ๒ 

ระยะการด าเนินการ ระยะผลิต 
ประเภทการลงทุน  โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมด าเนินการ 
ชนิดของปิโตรเลียม น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
แหล่งปิโตรเลียม  แหล่ง Te Giac Trang (TGT) 
ผู้ด าเนินการ Hoang Long Joint Operating Company (HLJOC)  
วันที่เริ่มผลิต ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ((อัตราการผลิตในปัจจุบัน น้ ามันดิบ ๕๕,๐๐๐ บาร์เรล

ต่อวันและก๊าซฯ ๓๒ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 
 



๒๗ 

 

  

ภาคผนวก จ 
ประวัติโครงการร่วมทุนยาดานา และเยตากุน 

 

 
 
โครงการยาดานา 
 

สัมปทาน / สัญญา แปลง M๕ และ M๖  (สัญญาแบ่งปันผลผลิตลงนามวันที่  ๙ กรกฎาคม 
๒๕๓๕) 

ขนาดพ้ืนที่ ๒๖,๑๔๐ ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ผู้ร่วมทุน บริษัท โททาล อี แอนด์ พี เมียนมาร์ ร้อยละ ๓๑.๒๔ 

บริษัท ยูโนแคลเมียนมาร์ ออฟชอร์  ร้อยละ ร้อยละ ๒๘.๒๖ 
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ร้อยละ ๒๕.๕ 
เมียนมาร์ ออย แอนด์ แก๊ซ เอนเตอร์ไพร์ส ร้อยละ ๑๕ 

ผู้ด าเนินการ บริษัท โททาล อี แอนด์ พี เมียนมาร์ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ระยะผลิต 

แหล่งปิโตรเลียม แหล่งยาดานา แหล่งบาดัมยาร์ แหล่งเซน 
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
วันที่เริ่มการผลิต ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ (อัตราการผลิตก๊าซฯ ในปัจจุบัน ๖๕๐ ล้านลูกบาศก์ฟุต

ต่อวัน) 
 
 



๒๘ 

 

  

ประวัติโครงการร่วมทุนยาดานา และเยตากุน 
 

 
 
โครงการเยตากุน 
 

สัมปทาน / สัญญา แปลง M๑๓ และ M๑๔ (สัญญาแบ่งปันผลผลิตลงนามวันที่  ๓ พฤษภาคม 
๒๕๓๓)  
แปลง M๑๒ (สัญญาแบ่งปันผลผลิตลงนามวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๓๕) 

ขนาดพ้ืนที่ ๒๔,๑๓๐ ตารางกิโลเมตร 
ที่ตั้ง อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ผู้ร่วมทุน บริษัท ปิโตรนาส ชาริกาลี เมียนมาร์  ร้อยละ ๔๐.๙๑ 

เมียนมาร์ ออย แอนด์ แก๊ซ เอนเตอร์ไพร์ส ร้อยละ ๒๐.๔๕ 
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ร้อยละ ๑๙.๓๒ 
บริษัท นิปปอน ออยล์ เอกซ์โพลเรชั่น ร้อยละ ๑๙.๓๒ 

ผู้ด าเนินการ บริษัท ปิโตรนาส ชาริกาลี เมียนมาร์ 
ระยะการ
ด าเนินงาน 

ระยะผลิต 

แหล่งปิโตรเลียม แหล่งเยตากุน 
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท 
วันที่เริ่มการผลิต ๑ เมษายน ๒๕๔๓ (อัตราการผลิตก๊าซฯ ในปัจจุบัน ๔๖๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ

วัน และคอนเดนเสท ๑๐,๐๐๐ บาร์เรลต่อวัน) 
 



๒๙ 

 

  

ประวัติผู้เขียน 
 
 

ชื่อ-นามสกุล นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์  
 
วุฒิการศึกษา 

๒๕๑๘ - ๒๕๒๓ ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๒๕๒๖  อนุปริญญา เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์  
๒๕๒๙ – ๒๕๓๑ ปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา สถาบันเหมืองแร่  
 และเทคโนโลยีแห่งรัฐนิวเม็กซิโก  

การฝึกอบรม  
- หลักสูตร Advance Management Program for O&G Industry สถาบัน 

Thunderbird School of Global Management 
- หลักสูตร Strategy Thinking and Management สถาบันศศินทร์   
- หลักสูตร International Petroleum Management Certificate Unit ๓&๔, สถาบัน 

International HR Development Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประสบการณ์ท างาน  

๒๕๒๔ - ๒๕๓๓ - นักธรณีวิทยาอาวุโส (High Level C๕) กรมทรัพยากรธรณี  
๒๕๒๖ - ได้รับทุนการศึกษา UNDP ไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์  

  ด้านเทคโนโลยีพลังงาน   
๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ - ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก USAID ทางด้านธรณีวิทยา 
  ถ่านหิน  
๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ - นักธรณีวิทยาภาคสนาม ด้านถ่านหิน  
๒๕๓๔ - ๒๕๓๘ - หัวหน้านักธรณีฟิสิกส์ บริษัท Unocal Thailand  

 
ประสบการณ์ท างาน (บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)) 

๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ - นักธรณีฟิสิกส์อาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์  
๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ - ผู้จัดการ ธรณีฟิสิกส์ ฝ่ายส ารวจ และฝ่ายธรณีฟิสิกส์   
  โครงการอาทิตย์   
๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ - ผู้จัดการ ฝ่ายธรณีฟิสิกส์ แผนกธรณีฟิสิกส์ ประจ าส่วนกลาง 
๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติโครงการ โครงการประเทศเมียนมาร์ 

 - ปฏิบัติงานสมทบ Resident Manager สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
  เมียนมาร์ 
๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการประเทศเมียนมาร์  

 



๓๐ 

 

  

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการต่างประเทศ  
  กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ  
  บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

 


