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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกว่า 40 ปี

ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ 

ปตท. มุ่งมั่นในวิถีแห่งการดําเนินงาน

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ

อย่างไม่หยุดยั้งในการดําเนินธุรกิจปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้น

การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน

ให้แก่ประเทศและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

ควบคู่กับการสร้างสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า เป็นองค์กรที่คนไทย

ภาคภูมิใจ และนําพาประเทศไทยก้าวไกลสู่อนาคต

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปตท. มุ่งมั่นและทุ่มเท

ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ที่สร้างสรรค์ โดยธุรกิจของ ปตท. ประกอบด้วย

ธรุกิจที่ดําเนินการเอง และการลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศและ

พัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน

GAS BUSINESS

ธุรกิจกาซธรรมชาติ
จัดหากาซธรรมชาติ 
4,708 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ขยายขีดความสามารถ
ในการนําเขา LNG เปน

11.5 ลานตัน

ขยายเครือขาย
ทอสงกาซธรรมชาติไปถึง
จังหวัดนครราชสีมา 

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ดําเนินธุรกิจผาน PTTEP

ดําเนินโครงการ
ทั้งหมด 40 โครงการ
ใน  11 ประเทศ

ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน
ดําเนินธุรกิจผานบริษัทในกลุม
4 บริษัท ไดแก GC, TOP, IRPC 
และ PTT TANK
ครอบคลุมตั้งแตการกลั่นน้ํามันดิบ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี 
รวมถึงการใหบริการทาเทียบเรือ
และคลังเก็บผลิตภัณฑ

ปริมาณการจําหนาย
ปโตรเคมีโดยรวม

 7.7 ลานตันตอป

PETROCHEMICAL 
& REFINING BUSINESS

EXPLORATION AND 
PRODUCTION BUSINESS
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ธุรกิจนํ้ามันและคาปลีก
ดําเนินธุรกิจผาน PTTOR
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 

20,766*
 ลานลิตร 

และดําเนินธุรกิจคาปลีกสินคา 
และบริการอื่น ๆ (Non-Oil)

หมายเหตุ
* ไมรวม LPG ภาคปโตรเคมี 
 และไมรวมผลิตภัณฑหลอลื่น

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
จัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
จากแหลงในประเทศ

10,057 ลานลิตร
คิดเปนรอยละ 95 
ของปริมาณการผลิตในไทย

มีปริมาณการคารวม 

80,481 ลานลิตร
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก 

ธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปการ
ดําเนินธุรกิจผาน GPSC ผลิตไฟฟา
และสาธารณูปการประกอบดวยไอน้ํา
และน้ําเย็นใหลูกคาอุตสาหกรรม
ดําเนินการผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) 
กําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งตามสัดสวน
ผูถือหุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,955 เมกะวัตต 
และการผลิตไอน้ําประมาณ 

1,585 ตันตอชั่วโมง

TRADING 
BUSINESS

OIL BUSINESS

COAL BUSINESS

ธุรกิจถานหิน
ดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน
ในอินโดนีเซียผาน SAR 
มียอดขายถานหิน
รวมทั้งสิ้น 

8.2 ลานตัน

TECHNOLOGY & 
ENGINEERING BUSINESS

POWER & UTILITY
BUSINESS

 
USINESS

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม
จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2561 
ดําเนินงานดานวิศวกรรม 
อสังหาริมทรัพย ดิจิทัล
และเทคโนโลยี รวมถึง
พัฒนาธุรกิจ 
New Business S-Curve
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ธุรกิจกาซธรรมชาติ

 ดาํเนนิธุรกจิจัดหาค้าส่งและค้าปลกีก๊าซธรรมชาต ิจดัจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ

ที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหา

จากแหล่งในประเทศ นําเข้าจากประเทศเพือ่นบ้าน และการนําเข้า

ในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) 

เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ลูกค้า

อุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

และภาคขนส่งผ่านการลงทุนในสถานบีรกิาร NGV และการจําหน่าย

ผลติภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาตผ่ิานการลงทนุในโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย 

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการจําหน่าย

เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาค

ครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง 

 นอกจากนี้ ยังได้มีการลงทุนคลังรับ LNG ผ่าน บริษัท พีทีที 

แอลเอ็นจี จํากัด ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการ

ในการรบัเรอืจัดเกบ็ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นก๊าซธรรมชาต ิ

เพื่อรองรับการนําเข้า LNG ของ ปตท. โดยในปี 2561 มีการขยาย

กําลังการผลิตโครงการ LNG Receiving Terminal ระยะที่ 1

จาก 10 ล้านตัน เป็น 11.5 ล้านตัน แล้วเสร็จ

 การกําหนดโครงสร้างราคาจําหน่ายของธุรกิจค้าส่ง และ

ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

จะกําหนดโครงสร้างราคาจําหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า 

รวมทั้งการบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีอัตรา

ผลตอบแทนตามที่ภาครัฐกําหนด ส ่วนธุรกิจจัดจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาตใิห้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่นัน้ โครงสร้างราคา

จําหน่ายจะขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันเตาในตลาดโลก เพื่อให้สามารถ

แข่งขนักบัเชือ้เพลิงทางเลือกได้ กล่าวคือราคาขายปลีกนํา้มนัเตา

ในประเทศ ในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะจําหน่ายให้กับ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและ

ปิโตรเลียม ซึง่เป็นไปตามกลไกตลาดโลก สําหรับ LPG ทีจ่าํหน่าย

เป ็นเชื้อเพลิงในประเทศ เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2560 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบ

แนวทางการเปิดเสรีธรุกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เต็มรูปแบบ 

โดยราคา ณ โรงกลัน่จะประกาศราคาอ้างองิราคานําเข้า จากราคา

ก๊าซตลาดโลก และค่าใช้จ่ายในการนําเข้า เพือ่ใช้ในการกํากบัดูแล

ราคาขายปลีก LPG ในประเทศเท่านั้น ปัจจุบันในส่วนของ

การส่งออก LPG จะต้องขออนุญาตภาครัฐ และจะมกีารเรยีกเก็บเงนิ

เข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในอัตราคงที่ (Fixed Rate) 0.70 บาท

ต่อกิโลกรัม และมีการกําหนดอัตราเงินส่งกองทุนหรืออัตรา

เงินชดเชยสําหรับ LPG ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ทีจ่าํหน่ายเพือ่ใช้เป็นเชื้อเพลงิ นอกจากนี้ ภาครัฐยงัคงขอให้ ปตท. 

สนับสนุนโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก 

LPG ภาคครัวเรือน เฉพาะกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร 

ต่อไป

 ความสําเร็จของธุรกจิก๊าซธรรมชาตใินปี 2561 มผีลประกอบการ

ที่ดีขึ้น เป็นผลมาจากราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ในตลาดโลกทยอยปรบัตวัเพิม่ขึน้ ในขณะที่ต้นทนุราคาก๊าซธรรมชาติ

ในประเทศมีเสถียรภาพมากกว่า นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจาก

การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

มีการปรับเพิ่มรูปแบบการดําเนินธุรกิจ โดยเน้นการให้บริการ

แก่บุคคลภายนอกมากขึ้น ปรับกลยุทธ์ในการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ 

ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้มากขึ้น โดยผลดําเนินงาน

ในปี 2561 ของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สําคัญสรุปได้ดังนี้  

ธุรกิจที่ ปตท. 
ดําเนินงานเอง

ผลประกอบการดีขึ้น
เนื่องจากราคาน้ํามันดิบ
และผลิตภัณฑปโตรเคมี
ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ตนทุนราคากาซธรรมชาติในประเทศ
มีเสถียรภาพ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ของโรงแยกกาซอยางตอเนื่อง
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การจัดหากาซธรรมชาติ 

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 4,708 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ลดลงจากปี 2560 ที่ 4,720 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือลดลง

ร้อยละ 0.3 ประกอบด้วยการจัดหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ

ในประเทศ 3,276 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และการนําเข้า 1,432 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหาจากแหล่ง

ในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 70 : 30 

2559
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หนวย: ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ที่ 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต

  โรงแยกกาซธรรมชาติ

  กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV)

   ภาคอุตสาหกรรม

   ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)

   ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)

   กฟผ. (EGAT)

ปริมาณจําหนาย
กาซธรรมชาติ

2560 2561

 4,762  4,725  4,710 

946 
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715 

869 

972 

975 

996  1,015 

268 237 

727 760 

1,043 1,222

934 739 

757 737 

การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ในภาคไฟฟา 

 ปริมาณการจําหน่ายรวม 2,698 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด 

ลดลงร้อยละ 1.3 จากปี 2560 ที่ 2,734 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

เป็นผลมาจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

ที่ลดลง เนื่องจากมีการนําเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นเข้ามาใช้ทดแทน

มากขึ้น โดยการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตใินภาคไฟฟ้า ประกอบด้วย

การจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย หรอื กฟผ. 

รวม 737 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 16 ผู้ผลิตไฟฟ้า

อิสระจํานวน 10 ราย รวม 739 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 16 และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจํานวน 68 ราย รวม 1,222 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26 
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การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ในภาคอุตสาหกรรม

 ปริมาณการจาํหน่ายรวม 760 ล้านลูกบาศก์ฟตุต่อวนั คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 16 ของปรมิาณจําหน่ายท้ังหมด เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.5 

จากปี 2560 ที่ 727 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีจํานวนลูกค้า

ทั้งสิ้น 362 รายสัญญา ประกอบด้วยลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 

331 รายสัญญา ลูกค้าภาคผลิตไฟฟ้าใช้เอง 30 รายสัญญา 

และลูกค้าภาคพาณิชย์ 1 รายสัญญา ปริมาณจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายการลงทุนโครงการระบบจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติส่วนขยายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัด

ราชบุรี และระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนขยายในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เป็นต้น 

การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ในภาคขนสง

 การจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งมีปริมาณเฉลี่ย 

237 ล้านลูกบาศก์ฟตุต่อวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณ

จําหน่ายก๊าซธรรมชาติทั้งหมด ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2560 

ที่ 268 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจากราคานํ้ามันดิบ

ในตลาดโลกปรับลดลง นํ้ามันเบนซินและดีเซลมีราคาถูกลง

และมีความสะดวกมากกว่า ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายลอยตัว

ราคา NGV และปรับเพิ่มค่าคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้

ราคาขายปลีก NGV ในภาคขนส่งปรับเพิ่มขึ้น จึงทําให้ผู้บริโภค

กลับไปใช้นํ้ามันเบนซินและดีเซลมากขึ้น 
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  การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
จากโรงแยกกาซธรรมชาติ
 
 การใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้าง

มลูค่าเพิม่ให้กบัก๊าซธรรมชาตมิปีรมิาณรวม 1,015 ล้านลูกบาศก์ฟตุ

ต่อวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22 ของปริมาณการจาํหน่ายท้ังหมด 

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2560 ที่ 996 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

เนื่องจากในปี 2561 มีการเพิ่มความสามารถในการผลิตของ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน ่วยที่  5 ให ้ผลิตได ้เพิ่มขึ้น 10

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ต้ังแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ซึ่งช่วยให้

โรงแยกก๊าซธรรมชาติจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับ 

มีการจัดทํากิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) 

อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ผลประกอบการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ดีขึน้ ทัง้จากการเดินเครื่องหน่วยแยกก๊าซธรรมชาติมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพดีขึ้น
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การใหบริการขนสง
กาซธรรมชาติทางทอ
ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ

 ประกอบด้วยระบบส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลที่เชื่อมต่อกับ

แหล่งก๊าซธรรมชาติตา่ง ๆ  ในอ่าวไทย และระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบกฝั่งตะวันออกที่รับก๊าซจากอ่าวไทย ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊าซแหล่งยาดานา เยตากุน และซอติก้า 

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ชายแดนไทย-เมียนมา

เพื่อจ่ายก๊าซไปยังผู ้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ NGV

และอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 มีผลสําเร็จของการก่อสร้าง

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ ดังนี้

 • โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครราชสีมา ระยะที่ 2 

ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มการเดินเครื่องรับ-ส่ง โดยปกต ิ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยเริ่มนําเข้าระบบ

และจัดส่งก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

 • โครงการสถานเีพิ่มความดันก๊าซธรรมชาต ิวงัน้อย ดาํเนนิการ

นําก๊าซธรรมชาติเข้าระบบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561

และทดสอบเครื่องจักรแล้วเสร็จ โดยโครงการได้รับ

เอกสาร Performance Acceptance Certificate (PAC) 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

 • โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 จากระยอง

ไปไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ ในระยะที่ 1 

ดําเนินการการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ

เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตรจากระยะทาง

แนวท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 ระยะที่ 1 ท้ังหมด 208 

กิโลเมตร และในระยะที่ 2 เริ่มก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ

บริเวณอาํเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี และเขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี Open Cut โดยเตรียมพื้นที่

และเครื่องจักรเพื่อวางท่อด้วยวิธี HDD และ Boring 

ในตําแหน่งที่วางแผนถัดไป

 • โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุม

ความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี - วังน้อยที่ 6 ไปยังจังหวัด

ราชบุรี อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง โดยวางท่อก๊าซ

ธรรมชาติแล้วเสรจ็เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 

จากระยะทางแนวท่อก๊าซธรรมชาตทิัง้หมด 120 กโิลเมตร
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แผนที่แสดงโครงขาย 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
และโรงแยกกาซธรรมชาติ

ประเทศไทย

อาวไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

มาเลเซีย

ทะเลอันดามัน

เมียนมา

แผนที่แสดงโครงขาย 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
และโรงแยกกาซธรรมชาติ

ทะเลอันดามัน

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

เวียดนาม

มาเลเซีย

อาวไทย

แ

ประเทศไทย

ทแสดงโคทแสดงโค
  อสงกาซอสงกาซ
งแยกกาซธงแยกกาซธ



037รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ

 ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร เพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับ

การขยายฐานการค้าไปยงัทกุภมูภิาคทัว่โลก ครอบคลมุการจดัหา 

การนาํเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ได้แก่ นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตัวทําละลาย 

เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน น้ํามันปาล์มดิบ น้ํามันปาล์มสําเร็จรูป 

กะลาปาล์ม และผลติภัณฑ์อืน่ ๆ  รวมท้ังให้บรกิารบรหิารความเสีย่ง

ด้านราคา และจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการเป็นบริษัทการค้าสากล

ชั้นนําของโลก

 ผลประกอบการของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับ

การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกรรมการค้านอกประเทศ 

จงึได้จดัตัง้บรษิทัลกูและสาํนกังานตวัแทนในจดุศนูย์กลางการค้า

ต่าง ๆ ของโลก อาทิ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองจาการ์ตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร

ส่งผลให้มีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

และเนื่องจากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่มี

มูลค่าสูง จึงได้นําเอาระบบควบคุมความเสี่ยงที่ Trading House 

ชั้นนําในระดับสากลมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ (Best Practice) อีกทั้ง

ยังมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแล

การบรหิารความเสีย่งในด้านต่าง ๆ  และแบ่งโครงสร้างการทํางาน

และบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back เพื่อให้

เกดิการตรวจสอบแบบถ่วงดลุ (Check & Balance) รวมถงึมกีารนาํ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบควบคุมการทําธุรกรรมการค้า

การปฏิบัติการ และการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข ้องกับ

การดําเนินธุรกรรม เพื่อให้สามารถทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความสําเร็จของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในปี 2561 

เป็นผลมาจากการขยายเครอืข่ายทางการค้าครอบคลุมทกุภมูภิาค

อย่างต่อเนือ่ง ผ่านการดาํเนนิงานของบรษิทัในเครอืและสาํนักงาน

ตัวแทนที่กระจายอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การค้าทุกภูมิภาคท่ัวโลก 

ตลอดจนการจัดรปูแบบการบรหิารงานแบบ Global Book Portfolio 

ทาํให้สามารถบรหิารจดัการธรุกรรมการค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

การให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ

สรุปได้ดังนี้

1) การจดัหาพลงังานใหกบัประเทศอยางเพยีงพอ
 

 สร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ ผ่านการจัดหา

แหล่งพลังงานทัง้ในประเทศและนอกประเทศ ให้กบัโรงกลัน่นํา้มนั

และโรงปิโตรเคม ีตามสดัส่วนและคณุภาพที่เหมาะสม โดยปี 2561 

สามารถจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งในประเทศ

ปริมาณท้ังสิ้น 10,057 ล้านลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 

ของปริมาณการผลิตของประเทศไทย และจัดหาน้ํามันดิบและ

คอนเดนเสทจากแหล่งผลิตในต่างประเทศที่มีความหลากหลาย

เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะมีนํ้ามันดิบที่มี

คุณภาพเข้ากลั่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดหาน้ํามันดิบ

จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับโรงกลั่นในประเทศ

เนือ่งจากมคีณุลักษณะเทยีบเคยีงได้กบัน้ํามันดบิทีน่าํเข้าให้โรงกลัน่

เดิม แต่มีปริมาณกํามะถันน้อยกว่า ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อม

รองรับ IMO Regulation ที่กําหนดให้จํากัดปริมาณกํามะถัน

ในเชื้อเพลิงของเรือขนส่งระหว่างประเทศจากระดับร้อยละ 3.5 

ในปัจจุบัน ให้ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยในปี 2561 สามารถนําเข้านํ้ามันดิบ

และคอนเดนเสทจากหลากหลายภูมิภาคท้ังสิ้น 33,192 ล้านลิตร 

หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณการนําเข้าของประเทศไทย



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)038 ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

การนําเขานํ้ามันดิบ
จากประเทศผูผลิต
แบงตามภูมิภาคตาง ๆ

2559 2560 2561
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 นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่นําเข้าผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูป

เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่สูงขึ้น 

อาทิ การนําเข้าน้ํามันเบนซินพื้นฐาน (GBASE) สําหรับการผลิต

แก๊สโซฮอล การนําเข้าก๊าซ LPG สําหรับภาคอุตสาหกรรม 

ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน รวมถึงการนําเข้าเพื่อรองรับการใช้

พลังงานในบางช่วงเวลา อาท ิการนาํเข้านํา้มนัดเีซลในช่วงโรงกลัน่

ปิดซ่อมบํารุง การนําเข้านํ้ามันเตาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสํารอง

การผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยในปี 2561 มีการนําเข้าทั้งสิ้น 

658 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณการนําเข้า

ของประเทศไทย

2) การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสวนเกิน
 ของประเทศ

 บทบาทในการเป็นผู ้รักษาสมดุลทางพลังงานและสร้าง

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอีกหนึ่งภารกิจ

ที่สําคัญ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทโรงกล่ัน 

โรงปิโตรเคมี และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เพื่อส่งออก

ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เกินจาก

ความต้องการใช้ภายในประเทศ อาทิ นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล

คุณภาพตํ่า ก๊าซ LPG ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ผลิตภัณฑ์

สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่า

และนํารายได้จากการส่งออกกลับเข้ามาให้กับประเทศ ท้ังนี้

ในปี 2561 มกีารส่งออกผลติภณัฑ์นํา้มันสาํเรจ็รปูรวม 4,347 ล้านลติร

หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณการส่งออกของประเทศไทย

ในส่วนของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี มีการส่งออกรวม 1,963 ล้านลิตร

3) การขยายฐานการคาครอบคลุม
 ทุกภูมิภาคทั่วโลก
 

 นอกเหนือไปจากภารกิจในการสร้างความมัน่คงทางพลงังาน

ผ่านการจัดหาผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์

ส่วนเกินผ่านการส่งออกแล้ว ยังมุ่งเน้นการขยายธุรกรรมการค้า

ระหว่างประเทศให้ครอบคลมุทกุภูมภิาคทัว่โลก ผ่านการดาํเนนิงาน

ของบริษทัในเครือและสาํนกังานตวัแทนท่ีตัง้อยูใ่นจดุยทุธศาสตร์

การค้าด้านพลังงานที่สําคัญของโลก ทั้งในฝั่งซีกโลกตะวันออก

และซีกโลกตะวันตก เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร

และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

รวมถึงการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าของ ปตท. 

ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการแสวงหาโอกาส

ในการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดการทําการค้าในภูมิภาคใหม่ ๆ 

เพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ ได้ใช้การบริหารงานแบบ Global Portfolio 

Management เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทําธุรกรรมการค้า 

และสร้างมลูค่าสงูสดุให้กบักลุม่ ปตท. ทาํให้ในปี 2561 มีปริมาณ

ธุรกรรมการค้านอกประเทศ (Out-Out Trading) รวม 33,412 

ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณการค้านอกประเทศรวม 

31,947 ล้านลิตร ร้อยละ 4.58
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 ในปี 2561 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีปริมาณการค้า

รวม 58,309 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณการค้า

รวม 55,677 ล้านลิตร 2,632 ล้านลิตร หรือร้อยละ 4.73 

เทียบกับปี 2560 โดยหลักจากปริมาณการค้านําเข้าน้ํามันดิบ

และคอนเดนเสทให้กบัโรงกลัน่ในประเทศ และการส่งออกผลติภณัฑ์

ปิโตรเคมีที่เพิ่มสงูขึ้น โดยปริมาณการค้าในปี 2561 ประกอบด้วย

การค้านํ้ามันดิบ 43,553 ล้านลิตร การค้าคอนเดนเสท 8,528

ล้านลิตร การค้านํ้ามันสําเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3,805

ล้านลิตร การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและตัวทําละลาย 2,423

ล้านลิตร และการค้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ นํ้ามันปาล์มดิบ 

นํ้ามันปาล์มสําเร็จรูป และกะลาปาล์ม ปริมาณการค้ารวมท้ังสิ้น 

83,000 ตัน

 ทั้งนี้ ในปี 2561 เมื่อรวมธุรกรรมการค้าที่ดําเนินการ

โดยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและบริษัทในเครือ จะมี

ปริมาณการค้ารวม 80,481 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 4,843 ล้านลิตร 

จากปี 2560 ที่มีปริมาณการค้ารวม 75,638 ล้านลิตร คิดเป็น

ร้อยละ 6.40 โดยในปี 2561 มีปริมาณการค้าที่ดําเนินการ

ผ่านบรษิทัในเครอืรวม 25,366 ล้านลติร ซึง่เพิ่มขึน้ 2,315 ล้านลติร 

จากปี 2560 ที่มีปริมาณการค้าที่ดําเนินการผ่านบริษัทในเครือ

รวม 23,051 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 10.04 อันเป็นผลจาก

ความมุ่งมั่นในการขยายฐานการค้าในต่างประเทศเพื่อสร้าง

ความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศ และสร้างความภาคภมิูใจ

ให้คนไทยในเวทีการค้าสากล 
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ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ถูกจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 

1 มกราคม 2561 จากการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อดําเนินงาน

ด้านวิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัลและเทคโนโลยี สนับสนุน

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงพัฒนาธุรกิจ New Business 

S-Curve โดยสร้างความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ

หลักของ ปตท. การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเสริมสร้าง

โอกาสใหม่ทางธุรกิจจากสินทรัพยที่มีอยู่ของ ปตท. อาทิ ที่ดิน 

อาคาร สิ่งปลูกสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (จากความเป็นเลิศในด้าน

เทคโนโลยีและวิศวกรรม) พัฒนาต้นแบบและแสวงหาโอกาส

ดําเนินธุรกิจ New Business S-Curve รองรับการเติบโตท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประกอบด้วยสายงาน ดังนี้

 1) สายงานนวัตกรรมและดิจิทัล ประกอบด้วย 

สถาบันนวัตกรรม ดาํเนินงานด้านการวิจยัและพัฒนา โดยมุง่เน้น

การสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนา

ขีดความสามารถของนักวิจัยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

รวมถึงการนําดิจิทัลมาต่อยอด และพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรม 

(Digital Transformation) นอกจากนี้ ยังสร้างความแข็งแกร่ง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ใน ปตท. ผ่าน 

บรษัิท พทีที ีดจิติอล โซลชูัน่ จาํกดั (PTT Digital Solution) อกีทัง้ยงั

มุง่เน้นการพฒันาธรุกิจใหม่ เพือ่ตอบรบักบัการเปลีย่นแปลงของ

กระแสโลก (Megatrend) และเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูธ่รุกจิ 

New S-Curve ต่าง ๆ  เช่น Electricity Value Chain,Robotics & AI เป็นต้น 

 2) สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ
ประกอบด้วยงานบริหารโครงการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง

การจัดการที่ดิน การประเมินโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน การจัดทําข้อกําหนดเพื่อสนับสนุน

โครงการต่าง ๆ  ของ ปตท. ให้ดาํเนนิการได้สาํเร็จตามวัตถปุระสงค์

และเป้าหมายที่กําหนด

 3) โครงการพัฒนาพื้ นที่ วั งจันทร วัล เล ย
เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย Eastern Economic Corridor 

(EEC) ของรัฐบาล โดยเป็นผู้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ

สาธารณูปโภค ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ

เมืองอัจฉริยะ เพื่อรองรับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
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ธุรกิจที่ลงทุน
ผานบริษัทในกลุม
 
ธุรกิจสํารวจและผลิต

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 
 

 ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อ

แสวงหาแหล่งปิโตรเลียมท้ังนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในราคา

ที่แข่งขันได้เพื่อสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ 

และการจําหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการในประเทศ

และภูมิภาคใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติให้กับตลาด

ในประเทศเป็นหลัก 

 ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคา

นํ้ามันในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนา

แหล่งปิโตรเลียม และการบริหารต้นทุนในการสํารวจและผลิต

ที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีด

ความสามารถขององค์กร

 ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้าง

การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตามแผนกลยุทธ์ที่เน้น

การลงทนุในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ทีม่คีวามเชีย่วชาญ (Coming-Home 

Strategy) โดยเห็นได้จากการชนะประมูลสิทธิสํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมของแหล่งบงกชและเอราวัณ รวมถึงการเข้าซือ้สดัส่วน

การลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช นอกจากนี้ 

บริษัทได้ปรับแผนการลงทุนในพื้นที่ที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ โดยขาย

สัดส่วนการลงทุนในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ที่ผลิต

มานานและมีต้นทุนการผลิตที่สูง สําหรับการเติบโตในระยะยาว 

ปตท.สผ. ได้เร่งการพัฒนาโครงการที่รอการตัดสินใจข้ันสุดท้าย 

(FID) โดยหลกั ได้แก่ โครงการโมซมับกิ โรวูมา ออฟชอร์ แอเรยี วัน 

คาดว่าจะสามารถ FID ภายในครึ่งแรกของปี 2562 ในส่วนของ

กิจกรรมสํารวจ บริษัทเร่งดําเนินกิจกรรมสํารวจในเมียนมาและ

มาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสํารองปิโตรเลียมให้กับบริษัท

ในระยะยาว นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมองหาโอกาสการลงทุน 

(Merger & Acquisition) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในภูมิภาค และพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพสูงร่วมกับผู ้ร ่วมทุนที่มี

ความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) 

สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่อง 
สรางความมั่นคงทางพลังงาน
ใหแกประเทศ



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)042 ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 สําหรับผลประกอบการในปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,120 

ล้านเหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า

ร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยหลักจากกําไรจาก

การดําเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,215 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากปีก่อนหน้าที่ 836 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจากปริมาณ

การขายปิโตรเลียม และราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของบริษัท

ที่เพิ่มขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ต้นทุน

ต่อหน่วยในปี 2561 มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 31.7 

เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรลเทยีบเท่านํา้มันดบิ จากค่าภาคหลวงที่สงูขึน้

ตามราคาขายผลติภัณฑ์เฉลีย่ และค่าเสือ่มราคาทีป่รบัตวัขึน้จาก

การซื้อสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงการบงกช ปตท.สผ. มีการดําเนิน

โครงการท้ังหมด 40 โครงการใน 11 ประเทศ ดังนี้

โครงการในประเทศไทย 

 ปตท.สผ. มโีครงการในประเทศจํานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่

เป็นโครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ท้ังใน

อ่าวไทยและบนบก ในปี 2561 โครงการในประเทศมีปริมาณ

การขายเฉล่ียรวมอยูท่ี ่246,457 บาร์เรลเทียบเท่านํา้มนัดิบต่อวัน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของปริมาณการขายท้ังหมด โดยโครงการ

ผลิตหลัก ได้แก่ โครงการบงกช สามารถรักษาระดับการผลิต

ได้ตามแผน นอกจากนี้  บริษัทได้เข ้าซื้อสัดส่วนการลงทุน

ร้อยละ 22.2222 ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทําให้ปัจจุบันมีสัดส่วน

การร่วมทนุร้อยละ 66.6667 และในเดอืนธันวาคมทีผ่่านมา บรษิทั

ได้รับสิทธิในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นผู้ดําเนินการ

ในแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณที่กําลังจะหมดอายุสัมปทาน

ในปี 2565 - 2566 โครงการเอส 1 ได้ทําการเจาะหลุมผลิตอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับปริมาณการผลิต และแหล่งอุบลภายใต้

โครงการคอนแทร็ค 4 อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนา โดยคาดว่า

จะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 

โครงการในตางประเทศ
 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 มีจํานวน 15 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเมียนมา เวียดนาม 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยในปี 2561 โครงการในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู ่ที่ประมาณ 

51,571 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 

ของปริมาณการขายท้ังหมด โครงการที่ดําเนินการผลิตแล้ว 

(Production Phase) อาทิ โครงการซอติก้า โครงการได้เสร็จสิ้น

การเจาะหลุมผลิตบนแท่นผลิตเฟส 1C ท้ังหมด 4 แท่น และยัง

คงมีแผนการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่อง 

 สาํหรับโครงการที่อยูร่ะหว่างการสาํรวจ (Exploration Phase) 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมียนมาท้ังบนบกและในทะเล อาทิ โครงการ

เมียนมา เอ็ม 3 อยู่ระหว่างการรออนุมัติแผนพัฒนาโครงการ 

(Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียนมาที่ทางบริษัท

ได้ยืน่ไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 สาํหรบัมาเลเซยี โครงการซาราวกั

เอสเค 410 บี และโครงการซาราวักเอสเค 417 อยู่ระหว่าง

การประมวลผลข้อมลูด้านธรณวีทิยาและศกัยภาพทางปิโตรเลยีม 

โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 

โครงการได้รบัการอนุมตัแิผนพัฒนาโครงการ (Field Development 

Plan) แล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญา

เชงิพาณชิย์เพือ่รองรบัการตดัสนิใจลงทุนขัน้สดุท้าย (FID) คาดว่า

จะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปลายปี 2565 

 ออสตราเลเชีย 
 

 มีจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 

ประกอบด้วย 8 แปลงสัมปทาน

 สําหรับแหล่งที่ดําเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) 

คือ แหล่งมอนทารา โครงการมีปริมาณการขายเฉลี่ยในปี 2561 

อยู ่ที่ 5,368 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขายสัดส่วน

การลงทุนท้ังหมดในแหล่งมอนทาราให้กับบริษัท JadeStone 

Energy แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และอยู่ในระหว่าง

การส่งต่อการดําเนินการให้กับผู้ซื้อ ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับ

การอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Safety and 

Environmental Management Authority (NOPSEMA) โดยคาดว่า

จะได้รับอนุมัติภายในปี 2562

 สําหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยู ่ ในระยะเวลาสํารวจ 

(Exploration Phase) ได้เสร็จสิ้นการศึกษาวิศวกรรมเบื้องต้น 

(Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนา

โครงการที่เหมาะสม 

 ทวีปอเมริกา 

 มีจํานวน 5 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา บราซิล 

และเม็กซิโก โดยโครงการท้ังหมดเป็นโครงการที่อยู่ระหว่าง

การสํารวจ (Exploration Phase)

 โครงการมาเรียน ออยล์ แซนด์ โครงการได้รับอนุมัติ

การพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 จากรัฐบาลอัลเบอร์ต้า

ในเดอืนพฤษภาคม 2561 และอยู่ระหว่างการพจิารณาหาแนวทาง

การบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม

 โครงการร่วมทุนในบราซิลจาํนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ

บารารินเนียส์ เอพี 1 และโครงการบราซิล บีเอม็ อีเอส 23 ปัจจุบนั

อยูร่ะหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศกัยภาพของปิโตรเลียม

 โครงการร่วมทนุในเมก็ซโิกจํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ

เม็กซิโก แปลง 12 (2.4) และโครงการเม็กซิโกแปลง 29 (2.4) 

โดยท้ังสองแหล่งนี้ได้ยื่นแผนสํารวจต่อ National Hydrocarbons 

Commission ของเม็กซิโกในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยคาดว่า

จะได้รับอนุมัติภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562



043รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 แอฟริกา 

 มีจํานวน 3 โครงการ ต้ังอยู่ในประเทศแอลจีเรียและโมซัมบิก 

 โครงการแอลจีเรีย 433 และ 416 บี ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนิน

การผลิตแล้ว (Production Phase) ในปี 2561 โครงการมีปริมาณ

การผลิตเฉลี่ย 17,350 บาร์เรลต่อวัน

 โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการได้รับอนุมัติ

แผนพัฒนาจากรัฐบาลแอลจีเรียเมื่อเดือนเมษายน 2561 

โดยแผนการพัฒนาโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก

มีกําลังการผลิต 10,000 - 13,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งคาดว่า

จะสามารถเริ่มผลิตในปี 2563 และในปี 2567 จะสามารถเริ่ม

ผลิตระยะที่ 2 โดยจะเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น 50,000 - 60,000 

บาร์เรลต่อวัน

 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน เป็นโครงการ

ก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ ซึ่งอยู ่ระหว ่างการสํารวจ 

(Exploration Phase) ต้ังอยู ่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก ได้รับ

อนุมัติแผนพัฒนาของแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum 

จากคณะรัฐมนตรีโมซัมบิก (Council of Ministers) ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2561 และมีการเจรจาสัญญาค่าก่อสร้างโรงงานผลิต

ก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกและการคัดเลือกผู้รับเหมาสําหรับงาน

ตดิตัง้อปุกรณ์นอกชายฝ่ังทะเล โครงการอยูใ่นระหว่างการดาํเนนิ

การลงนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวกับผู้ซือ้

รายต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance 

กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย 

(FID) ในครึ่งแรกของปี 2562 โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเชิง

พาณิชย์ได้ในปี 2567 ด้วยกําลังการผลิต 12 ล้านตันต่อปี

 ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management) 

 ในปี 2561 ปตท.สผ. ยงัคงดาํเนนิแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง 3R 

ซึง่ประกอบไปด้วย RESET, REFOCUS และ RENEW อย่างต่อเนือ่ง

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโต

อย่างยัง่ยืน และรองรับความท้าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต

 RESET 

 กลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจาก

โครงการหลักและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน

 REFOCUS 

 กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจโดยมุ่งเน้นในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มี

ความชํานาญ

 RENEW

 กลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนโดยการเพิ่มศักยภาพทาง

เทคโนโลยีและการมองโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ โดยการลงทุน

ในธุรกิจใหม่ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน อีกท้ัง

ยังได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทํางาน

ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้สอดคล้อง

กับแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต ซึ่งโครงสร้างองค์กรใหม่

เริ่มมีผลต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด 
(PTTGL)
 

 ปตท. และ ปตท.สผ. (โดย ปตท. และบริษัทในเครือของ 

ปตท.สผ. ได้แก่ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จํากัด 

ถือหุ ้นในสัดส่วนการลงทุน 50 : 50) ได้ร่วมกันจัดต้ังบริษัท

พีทีที  โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) เมื่อวันที่  23

มิถุนายน 2560 เพื่อประสานความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท.

ในการขยายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ LNG แบบครบวงจร

ตลอดท้ัง Value Chain โดยโครงการแรกเป็นการเข ้าซื้อ

สัดส่วนร้อยละ 10 จาก Petronas ในโครงการ MLNG Train 9

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงาน LNG Liquefaction และเป็น

การสร้างฐานทางธุรกิจสําหรับรองรับการขยายการลงทุน

ในประเทศมาเลเซียในอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาสการลงทุน

ในแหล่งปิโตรเลียมอื่น ๆ
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ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน
 ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี 

จํากัด (มหาชน) (IRPC) และ บริษัท ปตท. แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด (PTT TANK) โดยดําเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การกลั่น

นํ้ามันดิบเพื่อผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ข้ันกลาง และเม็ดพลาสติกประเภทต่าง ๆ 

ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ันธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน

ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอด ขยายกําลังการผลิต เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ อีกท้ังยังแสวงหาโอกาสในการขยาย

การลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

 ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันส่วนใหญ่จะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ ส่วนต่างราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบกับราคา

ผลติภัณฑ์นํ้ามันเชื้อเพลิงและปิโตรเคมีในตลาดโลกซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก รวมถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ณ สิ้นปี

ผลการดําเนินงานธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นประจําป 2561
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 ในปี 2561 บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ันมีปริมาณ

วตัถุดบิโดยรวมทีป้่อนเข้าสูก่ระบวนการผลติน้ํามันของกลุ่ม ปตท. 

เท่ากบั 699 พนับาร์เรลต่อวนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากปีก่อน เนื่องจาก

ปีก่อน IRPC มีการหยุดซ่อมบํารุงใหญ่ตามแผนในไตรมาสที่ 1 

ปี 2560 และปริมาณการจําหน่ายปิโตรเคมีโดยรวม เท่ากับ 

7,736 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เนื่องจาก GC โรงอะโรเมติกส์

หน่วยที่ 2 มีการหยุดซ่อมแซมตามแผนระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 

ถึง 18 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิตได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์

ของโรง LLDPE แห่งที่ 2 กําลังการผลิตติดต้ัง 400,000 ตัน

ต่อปี ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2561 และกลุม่ผลติภัณฑ์เอทลินีออกไซด์

ทีเ่พิม่ขึน้จากการที่ไม่มกีารปิดซ่อมบาํรงุในปี 2561 กอปรกบั IRPC

มีผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีนเพิ่มขึ้น จากการเริ่มดําเนินการ

เชิงพาณิชย์ของโรงงาน PPE และ PPC ในช่วงปลายปี 2560

 จากปริมาณการผลิตและจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ัวทั้งองค์กรที่ดําเนิน

มาอย่างต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนจากพลังร่วม 

(Synergy Value) ของบริษัทในกลุ่มภายใต้โครงการ PRISM 

(Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management) 

โครงการ PTT Group Operational Excellence จากการประยกุต์ใช้ 

Best Practice การบริหารระบบโลจิสติกส์

 กลุ่ม ปตท. (Group Logistics Management) และการบริหาร

ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Optimization) ในขณะที่ส่วนต่าง

ของน้ํามนัก๊าซโซลนีและน้ํามนัเตากับนํา้มนัดไูบปรับตวัลดลง, Crude 

Premium ปรบัตัวสูงขึน้, Stock Loss จากผลกระทบราคานํา้มนัดบิ

ทีป่รบัตวัลดลงค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 จงึส่งผลให้

บริษทัในกลุม่ปิโตรเคมีและการกลัน่มีกาํไรสทุธิในปี 2561 เท่ากบั 

58,324 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 17,556 ล้านบาท

 ในปี 2561 ปตท. และบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ัน 

มีการปรับและขยายการลงทุนรวมทั้งการเพิ่มกําลังการผลิต 

ซึ่งสรุปความก้าวหน้าโครงการที่สําคัญดังนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) (GC)

 • โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ (Olefins 

Reconfiguration Project: ORP) เป็นโครงการเพิ่มกําลังการผลิต

โอเลฟินส์ 750,000 ตันต่อปี จากเดิมที่มีกําลังการผลิต

อยู่ที่ 2,988,000 ตันต่อปี เป็น 3,738,000 ตันต่อปี มูลค่า

เงนิลงทุน 35,657 ล้านบาท คาดว่าจะดาํเนนิการผลติเชงิพาณชิย์

ได้ภายในปี 2563

 • โครงการลงทุนในธุรกจิเคมภัีณฑ์ชนดิพเิศษ โดยร่วมลงทุน

กบับริษทั Kuraray และ Sumitomo ตัง้บริษทัรวมทนุ “Kuraray GC 

Advanced Materials” เพื่อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

วิศวกรรมช้ันสูงในประเทศไทย ได้แก่ High-Heat Resistant 

Polyamide-9T (PA9T) และ Hydrogenated Styrenic Block 

Co-Polymer (HSBC) กําลงัการผลติ 13,000 ตันต่อปี และ 16,000 

ตันต่อปี ตามลําดับและคาดว่าจะดําเนินการในเชิงพาณิชยได้

ในปี 2565

 • โครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Rotomolding 

Compound โดยซื้อหุ้นจากบริษัท Revolve Group Limited (RGL) 

สหราชอาณาจักร เพือ่มุง่เน้นการลงทุนในผลติภัณฑ์ทีม่คีณุสมบตัิ

เฉพาะทางและมีสมรรถนะสูง (Performance Chemicals) โดยใช้

เม็ดพลาสติกประเภท LLDPE เป็นวัตถุดิบหลัก

 • โครงการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide 

Project) และโครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project) เป็น

โครงการในธุรกิจสาย Polyurethane ซึ่งอยู่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์

สมรรถนะสงู (Performance Materials & Chemicals) ที่เป็นการต่อ

สายธรุกจิผลติภัณฑ์ Polyurethane อย่างครบวงจร เป็นผลติภัณฑ์

ที่ตลาดกําลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ตามการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลก ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัจจุบันได้มี

การจัดต้ังบริษัทย่อย คือ GC Oxirane Co., Ltd. (GCO) และบริษัท

ร่วมทุน GC Polyols Co., Ltd. (GCP) ระหว่าง GC และพันธมิตร

จากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท Sanyo Chemicals Industries (SCI) 

และบรษิทั Toyota Tsusho Corporation (TTC) เพื่อดาํเนนิธุรกจิ PO 

และ Polyols โดยมีมูลค่าโครงการ PO/Polyols รวมกันประมาณ 

32,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2563

 • โครงการลงทนุในธรุกจิ Purified Terephthalic Acid (PTA) 

และ Polyethylene Terephthalate Resin (PET) โดย GC และ 

TOC GC บริษัทในกลุ่ม GC Group ร่วมกับ Mitsui Chemicals Inc. 

(MCI) ร่วมทุนใน Siam Mitsui PTA Co., Ltd. (SMPC) และ Thai 

PET Resin Co., Ltd. (TPRC) เพื่อผลิตและจําหน่าย PTA 

และ PET โดย GC และ TOCGC ถือหุ้นร้อยละ 74 และ MCI 

ร้อยละ 26 เพื่อต่อยอดและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัพาราไซลีน (PX) 

และโมโนเอทีลีนไกลคอล (MEG)
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บริษทั ไทยออยล จาํกดั (มหาชน) (TOP)   

 • โครงการพลังงานสะอาด Clean Fuel Project (CFP) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ด้วยการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค ่าผลิตภัณฑ์ 

โดยเพิ่มกําลังการผลิตจาก 275,000 บาร์เรลต่อวัน มาเป็น 

400,000 บาร์เรลต่อวัน โดยโครงการใช้ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 และ ครม. 

เห็นชอบให้บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ต่อสัญญาเช่า

ทีร่าชพสัด ุบรเิวณโรงกลัน่นํา้มันของบรษิทั ซึง่ตัง้อยูท่ีถ่นนสขุมุวทิ 

ตําบลบางพระ และตําบลทุ่งศาลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เนื้อที่ 1,499 ไร่ ที่กําลังจะหมดสัญญาเช่าในวันที่ 10 กันยายน 

2565 ต่อไปอีก 30 ปี จนสิ้นสุดในวันที่ 10 กันยายน 2595 

โดยให้จ่ายเงินค่าเช่า ที่มีมูลค่าปัจจุบัน ณ วันที่ 11 กันยายน

2565 รวมเป็นเงิน 12,000 ล้านบาท

บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) (IRPC) 

 •  โครงการร่วมทุน WHA Rayong Industrial Estate เพื่อ

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขต EEC จังหวัดระยอง พื้นที่ 

2,152 ไร่ โดยมีทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท โดย WHA ถือหุ้น 

ร้อยละ 60 และ IRPC ถือหุ้นร้อยละ 40

 •  การลงทุนในธุรกจิซือ้ขายผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมพลาสตกิ

ผ่านระบบ E-Commerce ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัด

ตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย

  - ลงทุนในบรษิทั Guangzhao Saiju Performance Polymer 

Ltd. (GZSJ) ประเทศจีน ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านการซื้อขายสินค้า

ประเภทผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมพลาสตกิผ่านระบบ E-Commerce 

และบริหารจัดการ Platform ชื่อ “IPLAS”

  - ร่วมทุนกับบริษัท Guangzhao Saiju Performance 

Polymer Ltd. (GZSJ) จดัต้ังบรษิทัจาํกดัในประเทศไทยเพื่อดาํเนนิ

ธรุกิจซือ้ขายสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมพลาสติกผ่าน

ระบบ E-Commerce ในประเทศไทย

 ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

เชื้อเพลิง (ซึ่งรวมนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)) 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ (ซึ่งรวมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น) และ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการ

อื่น ๆ (Non-Oil) โดยดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ผ่านช่องทางการจําหน่าย 2 ช่องทางหลัก คือ

 1)  ตลาดคาปลีก จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ

ผู้บริโภค ท้ังการจําหน่ายผ่านสถานีบริการนํ้ามันและภายนอก

สถานีบริการน้ํามัน มีการยกระดับรูปแบบการบริการของสถานี

บริการน้ํามันโดยใช้แนวคิด Living Community ซึ่งทําให้สถานี

บริการน้ํามันเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่เต็มไปด้วยความผูกพัน

กับการใช้ชีวิตของทุกคน ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ของผู้บริโภคทุกคนได้อย่างครบครัน นอกจากนี้ ปตท. ยังมี

การสร้างสรรค์ธุรกิจค้าปลีกใหม่ ๆ ที่ ปตท. เป็นผู้ดําเนินการเอง 

รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

และการบริการร่วมกัน ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่กับช่วย

ดูแลคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และจัดพื้นที่เป็น

จําหนายผลิตภัณฑ
และบริการใหแกผูบริโภค
และกลุมลูกคาตาง ๆ  
รวมถึงสรางธุรกิจ
คาปลีกใหม ๆ

บริษัท ปตท. นํ้ามัน
และการคาปลีก จํากัด (มหาชน)
(PTTOR)

ผลิตภณัฑ
รใหแกผูบริโภค
ลูกคาตาง ๆ  
รางธุรกิจ
หม ๆ

จากด (มหาชน)
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 ธุรกิจน้ํามันในประเทศเป็นธุรกิจการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูง

และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลด้วยกฎหมายหลายฉบับ เช่น 

พระราชบญัญตักิารแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 พระราชบญัญตัิ

ควบคุมนํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542  พระราชบัญญตัิการค้าน้ํามนั

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ฯลฯ โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ค้านํ้ามันตาม

มาตรา 7 ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานจํานวนรวม 46 ราย 

(ณ ธันวาคม 2561) โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ 

คือ ความผันผวนของสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลก และ

สภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อกาํลงัซือ้ของผูบ้ริโภค และความสําเรจ็

ของการขยายธุรกจิค้าปลกีทีม่อีตัราการเตบิโตสงูอย่างต่อเนือ่ง 

 นอกจากนี้ ธุรกิจน้ํามันมีการลงทุนในบริษัทลูกในประเทศ

ต่าง ๆ  เพ่ือดําเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เชือ้เพลิงและผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมในประเทศน้ัน ๆ อีกด้วย 

 ธุรกิจน้ํามันยังประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ 

(Non-Oil) ซึง่โดยหลักประกอบด้วย 1) ธุรกจิร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 

2) ธรุกจิร้านสะดวกซื้อ และ 3) ธรุกจิจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

อื่น ๆ ซึ่งธุรกิจน้ํามันประกอบธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน

และธุรกิจร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศด้วย

ช่องทางให้ชุมชนนําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจําหน่ายถึงมือ

ผู้บริโภคโดยตรงที่สถานีบริการน้ํามัน สนับสนุนการกระจาย

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน นอกจากนี้ ปตท. ยังสร้างความผูกพัน

กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านบัตร PTT Blue Card ที่ปัจจุบัน

มีการขยายฐานลูกค้าที่มีความผูกพันต่อ ปตท. โดยได้พัฒนา

การสร้างความสัมพันธ์ทีม่รีปูแบบเฉพาะสําหรับสมาชกิแต่ละกลุ่ม

ที่มีลักษณะพื้นฐานและความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน ด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อีกท้ังยังมีการเพิ่มผลประโยชน์เพื่อให้

สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าชั้นนําต่าง ๆ อีกด้วย

 2) ตลาดพาณิชย จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ

กลุ่มลูกค้าอากาศยาน ลูกค้าเรือขนส่ง และลูกค้าอุตสาหกรรม 

จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ลูกค้าภาคครัวเรือน

และลูกค้าภาคขนส่ง และจําหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น รวมถึง

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ค้ามาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติ

การค้านํ้ามันเชื้อเพลิง อีกด้วย นอกจากนี้ ยังจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ไปยังตลาดต่างประเทศด้วย 
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 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ปตท. ได้ลงนามในสัญญา

โอนกิจการ (Business Transfer Agreement) กับ บริษัท ปตท. 

นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (“PTTOR”) เพื่อโอน

สนิทรพัย์และหนีส้นิของหน่วยธรุกจิน้ํามนั ตลอดจนหุน้ของบรษิทั

ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ PTTOR โดย ปตท. ได้เริ่มดําเนินกระบวนการ

โอนสนิทรัพย์และหนี้สนิ ตลอดจนหุน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องดังกล่าว 

ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 ภายใต้สญัญาโอนกจิการ ทรัพย์สนิ

บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ไม่ได้ถูกโอนมาให้ 

PTTOR ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงที่ดินที่ ปตท. ได้รับโอน

จากองค์การเชื้อเพลิง (อชพ.) สิทธิและหน้าที่ของ ปตท. ในส่วน

ทีเ่กีย่วกบัการจาํหน่ายนํา้มนัและผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมให้แก่หน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญัติการจัดซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ในจังหวัดชลบุรี (เขาบ่อยาและบ้านโรงโป๊ะ) คลังศรีราชา และ

คดีความที่ ปตท. เป็นคู่ความและเกี่ยวข้องกับกิจการของธุรกิจ

นํ้ามันและศาลได้ประทับรับฟ้องแล้วก่อนวันโอนกิจการ เป็นต้น 

โดย ปตท. ได้ตัง้หน่วยงานขึ้นมาเพื่อดูแลสนิทรัพย์และดาํเนนิธุรกจิ

ที่ไม่ได้โอนย้ายไปยัง PTTOR ทั้งนี้ ปริมาณจําหน่ายผลิตภัณฑ์

นํา้มนัและผลติภณัฑ์เกีย่วเนือ่งยังคงเหลอือยู่ที ่ปตท. เพยีงเล็กน้อย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ 
จํากัด (มหาชน) (GPSC)  
 

 ดําเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอน้ํา และน้ํา

ปราศจากแร่ธาตุ) ให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และดําเนินการผลิต

ไฟฟ้าอิสระ (IPP) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

บรษิทั ผลติไฟฟ้าและนํา้เยน็ จาํกดั (DCAP) ดาํเนนิการผลติไฟฟ้า

และนํ้าเย็นเพื่อจําหน่ายให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ

บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด (TP) ดําเนินการผลิตไฟฟ้า

จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ําให้ลูกค้า

ในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ 

 ผลความสําเร็จของธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการมาจาก

การบริหารจัดการหน่วยผลิตต่าง ๆ ให้มี Reliability ที่ดีและ

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดําเนินงานของบริษัทในเครือที่ดี

กว่าแผน อีกทั้งบริษัท มีการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายจาก

การดําเนินงานและค่าที่ปรึกษา โดยผลการดําเนินงานปี 2561 

GPSC และบริษทัในเครือ (งบการเงินรวม) มีผลประกอบการกําไร

สทุธิเท่ากบั 3,359 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 จํานวน 184 ล้านบาท 

(ผลประกอบการประจําปี 2560 กําไรสุทธิ 3,175 ล้านบาท)
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บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด 
(PTTES)   

 

 ดําเนินธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด 
(PTT DIGITAL)   

 ดําเนินธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยผลสําเร็จของธุรกจิขึน้อยู่กบัคณุภาพการให้บรกิารทีต่อบสนอง

ความต้องการของลูกค้า

บรษิทั ปตท. โกลบอล เมเนจเมนท จาํกดั 
(PTTGM)

 เดิม ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจถ่านหินผ่าน บริษัท พีทีที 

เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER) โดยการดําเนินธุรกิจ

เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่าน บริษัท Sakari 

Resources Limited (SAR) ต่อมา ในปี 2560 ปตท. มีนโยบาย

ให้ บริษัท ปตท. โกลบอล เมเนจเม้นท์ จํากัด (PTT Global 

Management Company Limited: “PTTGM”) เป็นบริษัท

แกนกลางรองรบัการลงทนุของ ปตท. ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

และปรับโครงสร้างการลงทุนโดยโอนย้ายกลุ ่มธุรกิจถ่านหิน

ทั้งหมดไปอยู่ภายใต้ PTTGM ในปี 2561 ปตท. ได้อนุมัติให้บริษัท 

PTT Mining Limited (PTTML) รับซือ้หุน้ SAR จากผู้ถอืหุ้นรายย่อย

ที่ต้องการขายหุ้น ทําให้ PTTML ได้สัดส่วนการถือหุ้นใน SAR 

เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 95.45 เป็นร้อยละ 95.82

 ในปี 2561 ธุรกิจถ่านหินมียอดขายถ่านหินรวมท้ังสิ้น 

8.2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมียอดขายถ่านหินรวมเท่ากับ 

8.3 ล้านตัน โดยได้จําหน่ายถ่านหินให้กับผู ้ใช้ในทวีปเอเชีย

เป็นหลัก เช่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศญี่ปุ ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย 

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย 

รวมไปถึงสหรัฐอเมริกา ผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจ

ถ่านหินของ บริษัท SAR เป็นกําไรสุทธิอยู่ที่ 90 ล้านเหรียญสหรัฐ

ซึ่งดีขึ้นจากปี 2560 ที่มีผลกําไรสุทธิที่ 89 ล้านเหรียญสหรัฐ

ซึง่เป็นผลจากราคาถ่านหนิอ้างองินวิคาสเซลิ (NEWC) ในตลาดโลก

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัท SAR 

ได้มุ ่งเน้นด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง ปรับแผนการขายและการตลาด รวมถึงการทํา Coal 

Blending เพื่อเพิ่มราคาขายถ่านหิน อีกท้ังแสวงหาโอกาส

ในการลงทุนในธุรกจิถ่านหนิเพิม่เตมิเพือ่เพิม่ปรมิาณถ่านหนิสํารอง 

ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถคงขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในธุรกิจถ่านหินได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจใหบริการ    

 

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
(EnCo)   

 ดําเนินธุรกิจให้บริการพื้นที่สํานักงาน ให้บริการบริหาร

จัดการทรัพยากรกายภาพ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ให้กับกลุ่ม ปตท. ครบวงจร    
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กระแสไฟฟา

ทอยอย
ระบบผลิตไฟฟา
และนํ้าเย็น

โรงไฟฟา

สถานี
บริการ

นํ้ามันหลอลื่นพื้นฐาน

ภาคขนสง

กาซหุงตม
ในครัวเรือน/
ขนสง/ 
อุตสาหกรรม

นํ้ามันหลอลื่น

การจัดการเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน/ 
ที่ปรึกษา, วิศวกรรมโครงการ

การสงออก

อุปกรณ/
ของใช

เม็ดพลาสติก
และพลาสติกชีวภาพ

กาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต

นํ้ามัน
สําเร็จรูป
และเชื้อเพลิงชีวภาพ

โรงงาน
อุตสาหกรรม

โรงโพลีเมอร

กาซหุงตม

ธุรกิจขั้นปลาย ผูบริโภค



รายงานประจําปี 2561 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)052 ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

เหตุการณสําคัญ
ในรอบป 2561 
 
 
   มกราคม

• เริ่มส่งมอบก๊าซฯ ให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ 

ทีเอส 4 จํากัด ปริมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

และส่งมอบก๊าซธรรมชาติ CNG ให้กับลูกค้าโรงงาน

อุตสาหกรรม บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จาํกดั ปรมิาณ 0.15 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั

• ผนึกกําลังกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตั้งจุด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราในสถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. ที่ร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สร้างช่องทางจําหน่ายและความสะดวกแก่ประชาชน 

พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

สินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

• ร่วมกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด ดําเนินการ

พฒันาระบบ Commodity Trading and Risk Management 

(CTRM) แล้วเสร็จ เพื่อยกระดับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

ในด้านปริมาณการค้า การขนส่ง และความซับซ้อนของ

การบริหารความเสี่ยงราคาและการค้าผลิตภัณฑ์ใหม่

ในอนาคต อีกท้ังยังเป็นการยกระดับระบบการควบคุม

ความเสี่ยงทางการค้าที่รวดเร็วและรัดกุม เพื่อช่วยให้

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสามารถเติบโตได้

อย่างย่ังยืน

• จัดงาน “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 เพื่อเพิ่ม

ช่องทางในการจําหน่ายข้าวให้แก่ชาวนาไทย บรรเทา

ความเดือดร้อนในการระบายผลผลิต ช่วยให้ชาวนา

ได้ เรียนรู้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าว

อีกท้ังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวคุณภาพดี ราคาถูก

จากชาวนาโดยตรง ซึ่งมสีถานบีรกิารนํ้ามนั ปตท. จํานวน

768 แห่ง ท่ัวประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ

   กุมภาพันธ

• เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง 3) จํากัด ปริมาณ 

15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามความร่วมมือด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งนับเป็นความร่วมมือ

คร้ังสําคัญของสองรัฐวิสาหกิจไทย ภายใต้การกํากับ

ดูแลของกระทรวงพลังงาน ที่มีพันธกิจหลักในการดูแล

ความม่ันคงทางไฟฟ้าและพลังงานให้แก่ประเทศ ถือเป็น

จุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิด Team Thailand for Energy 

Business ที่จะชว่ยดแูลความม่ันคงทางพลังงาน ตลอดจน

รว่มกนัพฒันาธุรกิจพลงังานและนวตักรรม ดา้นพลงังาน 

เพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศและพฒันาความเปน็อยู่

ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป

“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ปีที่ 2 
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• เปิดตัว PTT SPEED PAY เป็นครั้งแรก ณ สถานีบริการ

น้ํามัน ปตท. สาขาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

(บางนาขาออก) ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัย

ในการให้บริการ ลดระยะเวลาการเติมนํ้ามันและรอชําระ

เงินสดลงได้กว่าร้อยละ 20

• เริ่มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ PTT UltraForce Diesel น้ํามัน

ดีเซลพรีเมียม มาตรฐานยูโร 5 ค่ากํามะถันต่ํากว่า 

10 ppm เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ

การทําความสะอาดอันทรงพลัง ช่วยคืนความสะอาด

ใหก้บัหวัฉดีนํ้ามนัในระยะเวลาอันรวดเร็ว ช่วยลดมลภาวะ

จากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ไมครอน

   มีนาคม 

• เริ่มส่งก๊าซฯ เพื่อการค้าให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จํากัด ปริมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กับ

บรษิทั บิก๊แกส๊ เทคโนโลย ีจาํกดั (BGT) โดยนบัเปน็ครัง้แรก

ที่ ปตท. มีการลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติ LNG

ให้ผู้ค้าเอกชน เพื่อนําไปจําหน่ายต่อให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้มีโอกาสใช้ 

LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลงิที่สะอาด ได้ใชเ้ปน็เชื้อเพลงิทางเลอืก 

ทดแทนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และนํ้ามันเตา 

ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ราวร้อยละ 3 - 5

• ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทดสอบการใช้

น้ํามันไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟเส้นทาง

บ้านแหลม - แม่กลอง เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ

ในการเพิ่มสว่นผสมของไบโอดเีซลจากปัจจุบนัมส่ีวนผสม

อยูร่อ้ยละ 7 (B7) เป็นสว่นผสมท่ีรอ้ยละ 10 (B10) ซ่ึงชว่ย

ลดปริมาณนํ้ามันปาล์มในตลาดได้จํานวน 36,000 ลิตร

และลดมลภาวะจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ไมครอน

• ทาํสญัญาซื้อนํ้ามนัดบิกับ บรษัิท Brunei Shell Petroleum 

ในการรับซือ้นํ้ามนัดบิจากประเทศบรูไนตอ่เนือ่งเปน็ปีที ่8 

เพื่อสร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ

• ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. จัดจ้าง บริษัท JSC 

OGCC KazStroyService (KSS) เป็นบริษัทผู้รับเหมา

ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2)

• ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัสาํนกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ในการจัดทาํ

คูม่อืการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสาํหรบัการพฒันา

โครงการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (EIA Guidelines 

for Business Project Development in AEC)

    เมษายน

• มอบสิทธิพิ เศษประกันภัยอุบัติ เหตุฟรีจาก บริ ษัท

ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) แก่ลูกค้าสมาชิก PTT 

Blue Card ที่เข้ามาเติมนํ้ามันที่สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 

โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 30 วัน

• ลงนามสญัญาจา้งทีป่รกึษาออกแบบรายละเอยีดโครงการ

พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ กับกิจการค้าร่วม บริษัท 

เอม็ เอ เอ คอนซลัแตนท ์จาํกดั (MAA) และ บรษิทั เอเชีย่น 

เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จํากัด (AEC)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทําคู่มือการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับการพัฒนาโครงการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(EIA Guidelines for Business Project Development in AEC)

ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 (ระยะท่ี 2)
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   พฤษภาคม 

• ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) ให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติ 

NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะ จากเดิมที่ 10.00 บาท

ต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อน

ค่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นจาก 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม 

เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็นไปตามแผนการบริหาร

จัดการคุณภาพก๊าซ NGV ซึ่งจะช่วยให้รถสาธารณะ

ประหยัดการเติมก๊าซ ช่วยเพิ่มการทําระยะทางได้

มากกว่าเดิม โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาแนวทาง

การบริการกา๊ซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ซิตี้

กับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลา 2 ปี 

ซ่ึงนับเป็นต้นแบบของการพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยระบบขนส่งทางรถ 

หรือ LNG Satellite (LNG-SAT) ที่เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรก

ของประเทศไทย ช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถ

ในการแข่งขันให้กับนิคมอุตสาหกรรม รวมท้ังโรงงาน

ที่ตั้งอยู่ในนิคมให้ได้ใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกลง

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อีทราน

(ไทยแลนด์) จํากัด (ETRAN) เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิค

ในการสร้างต้นแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม

ความสามารถทางนวัตกรรมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อยกระดับความสามารถ

ทางนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยของ ปตท.

ออกสู่ตลาดเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม กับ 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคารกสกิรไทย

ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต 

ธนาคารยูโอบี และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันส่งเสริม

และผลักดันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ปรับปรุง

และพัฒนาระบบทางการเงิน

   มิถุนายน 

• เริ่มส่งก๊าซฯ ให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท อมตะ 

บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง 4) จํากัด ปริมาณ 17 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และเริ่มส่งมอบก๊าซฯ ให้กับลูกค้า

โรงงานอตุสาหกรรม บรษัิท เซกซิยุพลาสตคิ จํากดั (ESIE) 

ปริมาณ 0.11 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนา PTT e-Wallet 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว

ในการชําระเงินของผู้บริโภค สนองนโยบาย National 

e-Payment ของรัฐบาล ตามนโยบาย Thailand 4.0

• ช่วยเหลือเกษตรกรไทย เปิดสถานีบริการน้ํ ามัน

ในการจําหน่ายกระเทียมผ่านโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ

ช่วยเกษตรกร” เพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตผล

ทางการเกษตร และเร่งระบายผลผลิตให้ส่งตรงถึงมือ

ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทําให้เกษตรกร

ได้ราคาจําหน่ายที่ดี รวมปริมาณท้ังสิ้น 20 ตัน

• ลงนามสัญญาโอนกจิการ (Business Transfer Agreement) 

เพื่อโอนสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจนํ้ามัน 

ตลอดจนหุน้ของบรษิทัที่เกี่ยวข้องใหแ้ก ่บรษิทั ปตท. น้าํมนั

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (PTTOR) โดย ปตท.

ได้เริ่มดําเนินกระบวนการโอนสินทรัพย์และหนี้สิน 

ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 

1 กรกฎาคม 2561 ภายใตส้ญัญาโอนกจิการและทรพัยส์นิ

บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจนํ้ามันของ ปตท.

ไม่ได้ถูกโอนมาด้วย โดยทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงที่ดิน

ที่ ปตท. โดยได้รับโอนจากองค์การเชื้อเพลิง (อชพ.)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม กับ 9 ธนาคาร
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สิทธิและหน้าที่ของ ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับการจําหน่าย

น้ํามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่หน่วยงานราชการ

ของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญตักิารจัดซือ้จัดจา้ง

และการบริหารพสัด ุพ.ศ. 2560 คลงักา๊ซปโิตรเลียมเหลว

ในจังหวัดชลบุรี (เขาบ่อยาและบ้านโรงโป๊ะ) คลังศรีราชา 

และคดีความท่ี ปตท. เปน็คู่ความและเก่ียวขอ้งกบักิจการ

ของหน่วยธุรกิจน้ํามัน และศาลได้ประทับรับฟ้องแล้ว

ก่อนวันโอนกิจการ 

• ประชุมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ในการจัดทาํแนวทาง

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA)

• รว่มกับ “Techsauce Team” ในการจัด Techsauce Global 

Conference โดย ปตท. มส่ีวนร่วมในส่วนของ Energy Tech 

ทําให้เป็นที่รู้จักในวงการ Startup

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางกอก

อินดัส เทรี ยลแก๊ส  จํ ากัด  (B IG )  ในการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการนําเทคโนโลยีและสิทธิ บัตร

ท่ีเก่ียวข้องกับ Industrial Gas เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไทยรุ่ง

ยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

ร่วมกัน

• เปดิพืน้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางของชุมชนใหเ้กษตรกรนาํสบัปะรด

เข้ามาจําหน่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตาม “โครงการ

รวมพลัง รว่มใจช่วยเกษตรกร” เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน

ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรดไทยที่ประสบปัญหาราคา

ตกตํ่าและเร่งระบายผลผลิตสับปะรดให้ส่งตรงถึงมือ

ผู้บริโภค รวมปริมาณท้ังสิ้น 600 ตัน

   กรกฎาคม 

• เริ่มส่งมอบก๊าซฯ ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เกษมศักดิ์  เทรดดิ้ง จํากัด ปริมาณ 0.09

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จํากัด ปริมาณ 0.03

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท  เอเซียแปซิฟิคแคน จํากัด  ปริมาณ 0.1 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

การเรียกเก็บอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของ

ต้นทุนผันแปร (Commodity Charge: TC) ประจําปี 2561 

ของระบบท่อสง่ก๊าซฯ นอกชายฝ่ังทีร่ะยอง (พื้นที ่1) ระบบ

ท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบ

ท่อส่งก๊าซฯ บนฝ่ัง (พื้นที่ 3) ที่อัตรา 1.1668 บาทต่อล้าน

บีทียู ส่วนของระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) 

ที่อัตรา 0.1569 บาทต่อล้านบีทียู และส่วนของระบบ

ทอ่สง่กา๊ซฯ บนฝัง่ที่น้าํพอง (พืน้ที่ 5) ทีอ่ตัรา 0.0000 บาท

ต่อล้านบีทียู ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการคงเดิม เท่ากับ

ปทีี่ผา่นมาโดยใหเ้รียกเกบ็อตัราคา่บริการดงักลา่ว ตัง้แต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตรา

ค่าบริการตามหลักเกณฑ์ใหม่ การคิดอัตราค่าบริการน้ัน 

อาศัยหลักเกณฑ์ตามคู่มอืการคํานวณราคาก๊าซธรรมชาต ิ

และอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือเดือนธันวาคม 2550  

รวมท้ังอาศัยความตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

   สิงหาคม

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันไทย-

เยอรมัน (TGI) ในการกําหนดมาตรฐานและเป็นกลไก

สําคัญในการขับเคลื่อน Industrial Transformation

ของภาครัฐให้กับประเทศไทย

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพธนาคม 

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้าน

พลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอด

ห่วงโซ่การดําเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิทัล 

และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่าง ๆ 

เพื่อพฒันาไปสู่ “กรงุเทพฯ เมอืงอัจฉรยิะ” หรอื สมาร์ตซติี้ 

(Smart City)

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท มิตซุย 

แอนด์ คมัปนี (ไทยแลนด)์ จํากดั โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Visualization Center และ Linkage 

to International Robotics and Intelligent Solution 

Partners to Support and Serve Thailand Industry 4.0

เขตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพธนาคม 

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานดิจิทัลเทคโนโลยี 
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• ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเลย์ 

เพือ่เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EECi) 

พร้อมเยี่ยมชมอาคารหอชมวิวในบริเวณพื้นที่ VISTEC

• โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ได้รับ

การประกาศผังเมืองใหมส่าํหรบัพื้นทีท่ีไ่ด้รบัการประกาศ

เป็นเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก จากคณะกรรมการนโยบาย EEC เพื่อให้

สามารถดําเนินการก่อสร้างได้

• ลงนามสัญญาเช่าที่ดินจํานวน 96 ไร่กับสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ของ สวทช. ระยะที่ 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ 

 กันยายน 

• เริ่มสง่กา๊ซฯ ใหก้บัลกูคา้โรงไฟฟา้ SPP บรษัิท กัลฟ์ บแีอล 

จํากัด ปริมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้า

โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ราชบรุีกลา๊ส อินดสัทรี จาํกดั 

ปริมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

   ตุลาคม 

• เริม่สง่กา๊ซฯ ใหก้บัลกูคา้โรงไฟฟา้ SPP บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ 

เพาเวอร์ (ระยอง 5) จํากัด ปริมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ตอ่วนั และลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรม บรษิทั บ ีเอน็ เอสเอส 

สตีลกรุ๊ป จํากัด ปริมาณ 0.71 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG กับบริ ษัท บางกอก 

อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG) เพื่อจําหน่ายให้กับ

กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซฯ

โดยจะเริม่สง่กา๊ซฯ ในไตรมาสที ่1 ป ี2562 เพือ่ใชท้ดแทน

เชื้อเพลิง LPG นํ้ามันเตา และนํ้ามันดีเซล 

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ SAP เพื่อร่วม

ส่งเสริมและพัฒนา “Driving Digital Economy to Enable 

Thailand 4.0”
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   พฤศจิกายน 

• เริ่ มส่ ง ก๊าซธรรมชาติ ใ ห้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP

บรษัิท กัลฟ์ บพี ีจํากัด ปรมิาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟตุตอ่วัน 

และลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท แดรี่พลัส จํากัด

ปริมาณ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG กับบริษัท ไตร-เจน โซลูชั่น

จํากัด ระยะเวลาสัญญา 10 ปี เพื่อส่งเสริมการใช้ LNG

ไปยังผูป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมในพื้นทีน่อกแนว

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ

• ร่วมกับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด ดําเนินการ

พัฒนาระบบ Trading Relationship Excellence (T-REX) 

ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกค้า 

คูค่า้ และหนว่ยงานตา่ง ๆ  ของหนว่ยธรุกิจการคา้ระหวา่ง

ประเทศ บริษัทลูกและสํานักงานตัวแทนที่ตั้งอยู่ใน

จดุศนูย์กลางการค้าตา่ง ๆ  ของโลก เพื่อให้เกดิการเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์และ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

เพื่อสนับสนุนการขยายมูลค่าการค้าของหน่วยธุรกิจ

ได้อย่างต่อเนื่อง

• ร่วมจัดแสดง “ETRAN KRAF” (อีทราน คราฟ) 

รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าตน้แบบทีผ่ลติโดยความรว่มมอืของ 

ปตท. และ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด (ETRAN)

ในงาน Motor Expo 2018 เพื่อต่อยอดนวัตกรรมการขับขี่

ในรูปแบบรถจักรยานยนต์ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

ลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการหน่วยแยกอากาศ

(Air Separation Unit: ASU)

กับ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG)

   ธันวาคม 

• เริม่สง่มอบก๊าซธรรมชาตใิห้กบัลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโต้โมทีฟ จํากัด ปริมาณ 

0.11 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และลูกค้าโรงงาน

อุตสาหกรรม บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จํากัด 

(OGPS) ปริมาณ 0.15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• ลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการหน่วยแยกอากาศ 

(Air Separation Unit: ASU) กับ บริษัท บางกอก

อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG) โดยนําพลังงานความเย็น

เหลือทิ้งจาก LNG มาใช้ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม

โดย ปตท. ร่วมกับบริษัทในเครือ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 51 และ BIG ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยก๊าซที่แยกได้ 

เช่น ไนโตรเจนออกซิเจนและอาร์กอน ใช้รองรับความต้องการ

ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม และใชป้ระโยชนท์างการแพทย์

ท่ีมีความต้องการ และขยายตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

นอกจากน้ี ไนโตรเจนท่ีผลิตไดจ้ากโครงการฯ ยังสามารถ

นาํไปตอ่ยอดนวตักรรมในการรกัษาคณุภาพความสดใหม่

ของผลไม้ ก่อนจะนําไปเก็บในห้องเย็นทําให้สามารถ

เกบ็รกัษาผลไมไ้ดอ้ยา่งมีคุีณภาพดขีึ้น เปน็การเพิม่มูลคา่

สินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร และมุ่ง

ตอบสนองนโยบายของรฐับาล ทีต่อ้งการผลกัดนัโครงการ

ระเบยีงผลไมภ้าคตะวนัออก (Eastern Fruit Corridor: EFC) 

สนับสนุนการจัดต้ังตลาดกลางผลไม้คุณภาพสูง ในพื้นที่

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้โลก 

โดยโครงการมีกําลังการผลิต 450,000 ตันต่อปี คาดว่า

จะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา Smart City 

และการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ประกอบด้วย

การศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์

การคมนาคมพหลโยธนิ บรเิวณสถานกีลางบางซือ่ ภายใต้

การบริหารจัดการด้านพลังงานที่คํานึงถึงผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ Air Separation Unit: (ASU)




