1.

ค่ าภาคหลวงและค่ าตอบแทนสาหรั บปิ โตรเลียม
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิ โตรเลียมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
2552 ประกอบด้ วย

ค่าภาคหลวง
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
รวม

2.

งบการเงินรวม
2553
2552
16,292.47 13,644.32
480.86
421.25
16,773.33 14,065.57

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
10,600.36 8,949.90
10,600.36 8,949.90

เหตุการณ์ ในแหล่ งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย
จากเหตุการณ์ น ้ามันและก๊ าซธรรมชาติรั่ วไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสต
ราเลเชีย ในทะเลติมอร์ เมื่อปี 2552 รัฐบาลออสเตรเลียได้ จดั ตังคณะกรรมการเพื
้
่อสอบสวน
เหตุการณ์ ดงั กล่าว (Montara Commission of Inquiry) โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
กระทรวงทรั พยากรและพลังงาน (Minister for Resources and Energy) ของประเทศ
ออสเตรเลีย ได้ เปิ ดเผยรายงานของคณะกรรมการแล้ ว ซึ่ง ได้ มี ค วามเห็น เกี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
ตัง้ แต่เกิด เหตุก ารณ์ ด ังกล่าว บริ ษัท ได้ มี ก ารหารื อและปรึ ก ษาไปยัง รัฐบาลออสเตรเลีย
รวมทัง้ หน่วยงานกากับ ดูแ ลที่ เกี่ ยวข้ องอย่ างต่อเนื่ อง โดยได้ นาส่งแผนการปรับปรุ งแก้ ไข
(Action Plan) ของบริ ษัท พี ทีทีอีพี ออสตราเลเชี ย พีทีวาย จากัด หรื อ พีทีทีอีพี เอเอ ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ซึ่งรองรับประเด็นต่างๆที่กล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการ และ
เพื่อให้ มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ เช่นนี ข้ ึน้ อีก โดยหัวหน้ าคณะสอบสวน (Commissioner)
เห็นว่าครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ดาเนินงานตามแผนการปรับปรุ งแก้ ไข
อย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ กลางปี 2553 และได้ เสนอความคืบหน้ าผลการดาเนินงานต่อรัฐบาล
ออสเตรเลียเป็ นระยะ ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 รัฐบาลออสเตรเลียได้ เปิ ดเผยผลการ
พิจารณาแผนการปรับปรุ งแก้ ไขดังกล่าว โดยตัดสินให้ พี ที ทีอีพี เอเอ สามารถดาเนินงาน
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศออสเตรเลียต่อไปได้ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย

และพีทีทีอีพี เอเอ จะจัดทาข้ อตกลงร่วมกัน โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดาเนินการ
ตามแผนปรับปรุงแก้ ไขของพีทีทีอีพี เอเอ เป็ นเวลาอีก 18 เดือน
สาหรั บค่ าความเสียหายที่ เกิ ดขึ น้ จากเหตุการณ์ ดังกล่าว กลุ่มบริ ษั ทได้ ประเมิ นค่ าใช้ จ่าย
ทัง้ หมดที่ใช้ ในการควบคุมสถานการณ์ และได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายทังจ
้ านวนแล้ วในปี 2552
เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 9,086 ล้ านบาท (สุทธิจากค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยจานวน
1,341 ล้ านบาท) ในปี 2553 มี การรับรู้ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม จานวน 457 ล้ านบาทซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อม สาหรับค่าชดเชยความเสียหายนัน้ กลุ่มบริ ษัท
ได้ ซือ้ ประกันภัยคุ้ ม ครองความเสีย หายที่ เ กิด ขึ น้ ในวงเงิน ประมาณ 270 ล้ า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กาหรื อประมาณ 9,000 ล้ า นบาท (ได้ รับรู้ ค่าสินไหมทดแทนแล้ วในไตรมาสที่ 4
ปี 2552 จานวน 1,341 ล้ านบาท และในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 อีกจานวน 1,369 ล้ านบาท)
ทัง้ นี ้ จานวนเงินที่ จะได้ รั บชดเชยนัน้ ขึน้ อยู่กับค่าใช้ จ่ายที่ จะเกิดขึน้ จริ งและเงื่ อนไขความ
คุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัย ขณะนี ้ กลุ่มบริ ษั ทอยู่ในระหว่างการดาเนิ นการเพื่ อ
เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือจากผู้รับประกันภัยต่อไป

