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กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ

สมมติฐานความตองการใชกาซฯ ของประเทศ ป 2018-2022 มีอัตราการเติบโตลดลงท่ีรอยละ 0.3 โดยประมาณ

การตามสถานการณปจจุบันท่ีการผลิตไฟฟาของประเทศจาก 3 การไฟฟา ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา

นครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค มีแนวโนมการผลิตไฟฟาท่ีลดลงเล็กนอย โดยภาคเอกชนมีแผนท่ีจะผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง

เพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีระยะยาว ความตองการใชกาซฯ ในการผลิตไฟฟาจะปรับเพ่ิมขึ้น โดยตามแผน PDP2018 จะมีโรงไฟฟาใหม

เพ่ิมเติมจาก PDP 2015 ท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเร่ิมทยอยเขามาในระบบตั้งแตป 2024 ทําใหภาพรวมความตองการ

ใชกาซในภาคไฟฟาปรับสูงขึน้จากการเพ่ิมสัดสวนการใชกาซในการผลิตไฟฟา จาก 37% ในป 2579 ตามแผน pdp 2015 เปน 

53% ในป 2580 ตามแผน pdp 2018 เน่ืองจากโรงไฟฟาถานหินไมสามารถเขามาในระบบไดตามแผน 

โครงการทอสงกาซธรรมชาติ 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครราชสีมา  (แลวเสร็จในป 2561)

ความกาวหนาโครงการ ระยะท่ี 1 : เปนการวางทอกาซฯฯ จาก จ.สระบุรี ไป จ.นครราชสีมา โดยการกอสรางแลวเสร็จ

เปนระยะทางประมาณ 112 กม.และเร่ิม Regular Operation เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2560

ความกาวหนาโครงการ ระยะท่ี 2 : เปนการวางทอกาซฯฯ จาก จ.นครราชสีมา (KP112) ไปบริเวณนิคมอุตสาหกรรม

สุรนารี เปนระยะทางประมาณ 34 กม. ความกาวหนาของการกอสรางแลวเสร็จ โดยมีการทดสอบการใชระบบ

(Commissioning) เมื่อเดือนตุลาคม 2561และเร่ิม Normal Operation เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเร่ิมสงกาซ

ตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2561

บ
ท

สรุป
ผูบ

ริห
าร 

ภ
าพ

รวม
ผลการ

ดําเนิ
น

งาน
 

เห
ตุการณ

สําคัญ
 

ผลการดําเนิ
น

งาน

รายกลุม
ธุรกิจ 

วิเคราะห
ฐาน

ะการเงิน
 

แน
วโน

ม
สถาน

การณ


เศรษ
ฐกิจ 

ภ
าวะเศรษ

ฐกิจ 
แผน

งาน
และ

โครงการสําคัญ
 

แผนการดาํเนินงาน ปี 2562



32 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 ระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 5 จากระยองไปไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ/ใต  ความคบืหนาโครงการ ณ

เดือนธันวาคม 2561 : รอยละ 56

ความกาวหนาโครงการ ระยะท่ี 1 : เปนการวางทอกาซฯฯ จาก จังหวัดระยอง ไปยัง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยดําเนินการ

การกอสรางวางทอกาซฯแลวเสร็จเปนระยะทางประมาณ 60 จากระยะทางแนวทอกาซระยะท่ี 1 ท้ังหมด 208 กม.

ความกาวหนาโครงการ ระยะท่ี 2 : เปนการวางทอกาซฯฯ จากส จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยัง จังหวัดนนทบุรี อยูระหวาง

กอสรางทอกาซฯ และเร่ิมงานปรับพ้ืนท่ีเตรียมกอสรางสถานีควบคุมกาซ

ระบบทอสงกาซฯ จากสถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี – วังนอยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี 

ความคืบหนาโครงการ  ณ เดือนธันวาคม  2561: รอยละ63 

- ดําเนินการวางทอกาซฯ จาก สถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี – วังนอยท่ี 6 ไปยัง จ.ราชบุรี แลวเสร็จเปน

ระยะทางประมาณ 32 กม. และมีแนวทอท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสรางระยะทางประมาณ 24 กม. จาก

ระยะทางแนวทอกาซท้ังหมด 120 กม.

- ดําเนินงานสรางเสาเข็มและรากฐานของพ้ืนท่ีสถานีควบคุมกาซฯแลวเสร็จทุกสถานี  และอยูระหวางดําเนิน

กอสรางอาคารสถานีของทุกสถานีแนวทอกาซฯ

 โครงการสถานีเพิ่มความดันกาซฯ บนระบบทอสงกาซฯ วังนอย – แกงคอย

ความกาวหนาโครงการ    ณ เดือนธันวาคม 2561: รอยละ 100

- ดําเนินการทดสอบการใชระบบ Commissioning ตางๆ และระบบสถานี แลวเสร็จในเดือน ธันวาคม 2561

- โครงการไดรับ Performance Acceptance Certificate (PAC) เมื่อ 21 ธันวาคม 2561

โครงการ LNG: 

ปตท. มีแผนในการเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพ่ือรองรับปริมาณการใชกาซฯในประเทศ โดยมีแผนการลงทุนระยะ

ยาว เพ่ือขยายโครงการ LNG terminal ปจจุบันเพ่ือรองรับกาซฯไดรวม 10 ลานตันตอป แลวเสร็จในป 2560 และจะขยายเปน 

11.5 ลานตันตอป โดยมีกําหนดสงกาซธรรมชาติไดภายใน ป 2562 และมีแผนลงทุนโครงการกอสราง LNG Terminal แหงใหม

ท่ีรองรับความตองการกาซฯในอนาคตอีก 7.5 ลานตัน รวมท้ังส้ินเปน 19 ลานตันตอป ท้ังน้ี ปจจุบัน มีสัญญาซื้อ LNG ระยะ

ยาวกับ Qatargas, Shell, /BP และ Petronas จํานวนท้ังส้ิน 5.2 ลานตันตอป และยังคงเดินหนาเพ่ือจัดหา LNG ในรูปแบบ

สัญญาระยะยาวเพ่ือรองรับปริมาณการใชกาซฯท่ีเพ่ิมขึ้นของประเทศอยางตอเน่ือง  

 โครงการ LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 Extension :

ความกาวหนางานกอสราง ณ กันยายน 2561 : รอยละ100

- ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 มีมติให ปตท. ขยายกําลังการแปรสภาพ LNG ของ Map Ta

Phut LNG Terminal เพ่ิมเติมอีก 1.5 ลานตันตอป จาก 10 เปน 11.5 ลานตันตอป

- 17 ธ.ค. 61 แจง กกพ. สําหรับความพรอมในการเปดดําเนินการเชิงพาณิชย

- กําหนดสงกาซธรรมชาติไดภายในป 2562

 โครงการ LNG Receiving Terminal 2:

- ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 มีมติให ปตท. ดําเนินการขยายกําลังการแปรสภาพ LNG ท่ี

7.5 ลานตันตอป

- อยูระหวางการจัดเตรียมพ้ืนท่ีบริเวณถังเก็บ
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- มีกําหนดสงกาซธรรมชาติไดภายในป 2565

 โครงการลงทุน LNG อื่นๆ : การประชุม กพช. เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 รับทราบผลการศึกษา โครงการ FSRU

ในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศ (พ้ืนท่ี อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) (F-2) และ โครงการ FSRU Myanmar (F-3) วาในทาง

เทคนิค สามารถดําเนินโครงการได

แผนงาน NGV 

ปตท. มีนโยบายเนนการขายกาซฯแบบ Wholesale  สงเสริมภาคเอกชนในการลงทุนสถานีบริการ และปรับลดสถานี

ท่ีหางจากแนวทอกาซฯ 

สรุปแผนการหยุดซอมบํารุงโรงแยกกาซฯ ในป 2562 

- โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 1

• ลดกําลังการผลิตรอยละ 15  ชวง มค. – มี.ค. 2562 (45 วัน)

- โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 6

• ลดกําลังการผลิตรอยละ 50 เพ่ือเปล่ียนอุปกรณ ชวง พ.ค. 2562 (10 วัน)

• ลดกําลังการผลิตรอยละ 20 เพ่ือเปล่ียนอุปกรณ ชวง พ.ค. 2562 (10 วัน)

• ปดซอมบํารุง ชวง มิ.ย. 2562 (6 วัน)

- โรงแยกกาซฯ อีเทน

• ปดซอมบํารุง ชวง ก.ย. 2562 (15 วัน)

สรุปแผนการหยุดซอมบํารุงโรงแยกกาซฯ ในป 2561 

- แหลงเอราวัณ คอมเพล็กซ หยดุซอมบํารุง ชวง ม.ค. 2561 14 วัน ทําใหโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 1 – 3 และโรงแยก

กาซฯ อีเทน ตองลดกําลังการผลิตลง 50 – 86%

- โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 2

• GSP 2 ปดซอมบํารุง ชวง มี.ค. 2561 (16 วัน)

• โรงแยกกาซอีเทน ลดกําลังการผลิตลง 43% (16 วัน เน่ืองจาก GSP2 ปดซอมบํารุง)

- โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 3

• GSP 3 ปดซอมบํารุง ชวง ก.ย. – ตน ต.ค. 2561 (18 วัน)

• โรงแยกกาซอีเทน ลดกําลังการผลิตลง 60% (18 วัน เน่ืองจาก GSP3 ปดซอมบํารุง)

- โรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 6

• ลดกําลังการผลิตลง 40% เพ่ือเปล่ียนอุปกรณตามวาระ ชวง ตน ก.ย. 2561 (10 วัน)
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 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่15 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงจำกปี 2561 จำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลง
ท่ำมกลำงแรงส่งจำกนโยบำยปรับลดภำษีของรัฐบำลที่แผ่วลง ตลอดจนควำมไม่แน่นอนอันเนื่องจำกปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐฯกับจีน แม้จะยังคงได้รับแรงสนับสนุนจำกตลำดแรงงำนที่เข้มแข็ง ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงิน
สกุลยูโรคำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงยุโรปที่ผ่อนคลำยน้ อยลง 
ตลอดจนควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในหลำยประเทศที่อำจส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นและกำรลงทุนภำคเอกชน ส ำหรับเศรษฐกิจจีน
คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตัวที่ระดับเป้ำหมำยของรัฐบำลที่ร้อยละ 6 -6.5 ท่ำมกลำงกำรผ่อนปรนมำตรกำรชะลอกำรขยำยตัวของ
สินเช่ือและกำรออกมำตรกำรช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจของรัฐบำลเพื่อรองรับผลกระทบทำงลบจำกปัญหำควำม
ขัดแย้งทำงกำรค้ำกับสหรัฐฯ โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีควำมเส่ียงจำกปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำที่อำจรุนแรงขึ้น ภำวะกำรเงิน
โลกที่อำจตึงตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และปัญหำควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง/ควำมขัดแย้งทำงภูมิ รัฐศำสตร์/กำรก่อกำรร้ำย ทั้งนี้ ณ 
เดือนมกรำคม 2562 IMF คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จะขยำยตัวร้อยละ 3.5 

ตำมรำยงำนของ IEA ณ เดือนมกรำคม 2562 ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในปี 2562 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้ำนบำร์เรล
ต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 100.7 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน น ำโดยกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่และก ำลังพัฒนำโดยเฉพำะประเทศในทวีปเอเชีย
และจีน ส่วนควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปีก่อน เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวที่อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำมัน ส ำหรับภำวะอุปทำนล้นตลำดคำด ว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกควำม
ร่วมมือในกำรลดก ำลังกำรผลิตของกลุ่ม OPEC+ ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 (1Q2562) 
คำดว่ำจะลดลง 0.6 ล้ำนบำร์เรลต่อวันจำก 4Q2018 ไปอยู่ที่ระดับ 99.5 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ คำดว่ำรำคำน้ ำมันดิบจะเฉลี่ยอยู่ที่ 
60-70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2562

ค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2562 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ปรับลดลงจำกปี 2561 เนื่องจำก
ภำวะอุปทำนส่วนเกินของน้ ำมันเบนซินจะยังคงเป็นปัจจัยกดดัน โดยเฉพำะใน 1Q2562 

รำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มอะโรเมติกส์ในปี 2562 มีแนวโน้มปรับลดลงจำกปี 2561 โดยรำคำ HDPE คำดว่ำ
จะเฉลี่ยที่ระดับ 1,120-1,130 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยมีแรงกดดันจำกอุปทำนที่เพิ่มขึ้นจำกสหรัฐฯ ส่วนรำคำ PP เฉลี่ยคำดว่ำอยู่
ที่ 1,160–1,170 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยมีอุปทำนใหม่จำกมำเลเซียกดดันรำคำ ในส่วนของรำคำผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ มีแรง
กดดันจำกก ำลังกำรผลิตขนำดใหญ่ที่ขึ้นใหม่ในจีน  โดยรำคำ PX คำดว่ำจะเฉลี่ยที่ระดับ 940-950 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนรำคำ 
BZ เฉลี่ยคำดว่ำอยู่ที่ 650-660 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  จำกอุปทำนส่วนเกินของ BZ ที่ยังคงสูงในปี 2562  

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำกปี 2561 ตำมกำรส่งออกสินค้ำที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอ
ลงตำมอุปสงค์จำกประเทศคู่ค้ำที่มีแนวโน้มขยำยตัวลดลง ตลอดจนกำรลงทุนภำคเอกชนที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำก
กำรระบำยสินค้ำคงคลัง เนื่องจำกมีกำรสะสมสินค้ำคงคลังไปมำกแล้วในปี 2561 ในขณะที่กำรสะสมทุนถำวร (gross fixed capital 
formation) มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่องตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐที่เข้ำสู่ขั้นตอนกำรก่อสร้ำงมำก
ขึ้น ในขณะที่กำรท่องเที่ยวคำดว่ำจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ท่ำมกลำงแรงกระตุ้นจำกมำตรกำรภำครัฐด้ำนกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวที่เข้มข้น ส่วนกำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวต่อไปได้ ส่วนหนึ่งจำกมำตรกำรดูแลผู้มีรำยได้น้อยของ
ภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจะยังคงเป็นปัจจัยถ่วงต่อไป ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอ
ลงของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ กำรฟื้นตัวล่ำช้ำของภำคกำรท่องเที่ยว และควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศ 
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ความคืบหน้าโครงการที่ส าคัญ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครราชสีมา  (แล้วเสร็จในปี 2561)  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 1 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จ.สระบุรี ไป จ.นครรำชสีมำ โดยกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็น
ระยะทำงประมำณ 112 กม.และเริ่ม Regular Operation เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2560  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 2 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จ.นครรำชสีมำ (KP112) ไปบริเวณนิคมอุตสำหกรรม      
สุรนำรี เป็นระยะทำงประมำณ 34 กม. ควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โดยมีกำรทดสอบกำรใช้ระบบ           
(Commissioning) เมื่อเดือนตุลำคม 2561 และเริ่ม Normal Operation เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2561 โดยเริ่มส่งก๊ำซฯตั้งแต่
วันที่ 14 ธันวำคม 2561   

 ระบบท่อสง่ก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรนอ้ย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้  ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือน
ธันวำคม 2561 : ร้อยละ 56 
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 1 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จังหวัดระยอง ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงวำงท่อก๊ำซฯแล้วเสร็จเป็นระยะทำงประมำณ 60 กม.จำกระยะทำงแนวท่อก๊ำซฯระยะที่ 1 ทั้งหมด 208 กม. 
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 2 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำกจังหวัดฉะเชิงเทรำ ไปยังจังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
ท่อก๊ำซฯ และเริ่มงำนปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้ำงสถำนีควบคุมก๊ำซฯ  

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  
ควำมคืบหน้ำโครงกำร  ณ เดือนธันวำคม  2561: ร้อยละ63 
- ด ำเนินกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก สถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี แล้วเสร็จเป็น

ระยะทำงประมำณ 32 กม. และมีแนวท่อที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงระยะทำงประมำณ 24 กม. จำกระยะทำงแนว
ท่อก๊ำซทั้งหมด 120 กม.  

- ด ำเนินงำนสร้ำงเสำเข็มและรำกฐำนของพื้นที่สถำนีควบคุมก๊ำซฯแล้วเสร็จทุกสถำนี  และอยู่ระหว่ำงด ำเนินก่อสร้ำง
อำคำรสถำนีของทุกสถำนีแนวท่อก๊ำซฯ 

 โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ บนระบบท่อส่งก๊าซฯ วังน้อย – แก่งคอย  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร    ณ เดือนธันวำคม 2561: ร้อยละ 100 
- ด ำเนินกำรทดสอบกำรใช้ระบบ Commissioning ต่ำงๆ และระบบสถำนี แล้วเสร็จในเดือน ธันวำคม 2561  
- โครงกำรได้รับ Performance Acceptance Certificate (PAC) เมื่อ 21 ธันวำคม 2561 

โครงการ LNG:  
ปตท. มีแผนในกำรเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพื่อรองรับปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯในประเทศ โดยมีแผนกำรลงทุนระยะ

ยำว เพื่อขยำยโครงกำร LNG terminal ปัจจุบันเพื่อรองรับก๊ำซฯได้รวม 10 ล้ำนตันต่อปี แล้วเสร็จในปี 2560 และจะขยำยเป็น 11.5 
ล้ำนตันต่อปี โดยมีก ำหนดส่งก๊ำซฯ ได้ภำยใน ปี 2562 และมีแผนลงทุนโครงกำรก่อสร้ำง LNG Terminal แห่งใหม่ที่รองรับควำม
ต้องกำรก๊ำซฯในอนำคตอีก 7.5 ล้ำนตัน รวมทั้งส้ินเป็น 19 ล้ำนตันต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีสัญญำซ้ือ LNG ระยะยำวกับ Qatargas, 
Shell, BP และ Petronas จ ำนวนทั้งส้ิน 5.2 ล้ำนตันต่อปี และยังคงเดินหน้ำเพื่อจัดหำ LNG ในรูปแบบสัญญำระยะยำวเพื่อรองรับ
ปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯที่เพิ่มขึ้นของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง  

 โครงการ LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 Extension : 
ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง ณ กันยำยน 2561 : ร้อยละ100  
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 มีมติให้ ปตท. ขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ของ Map Ta Phut 

LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้ำนตันต่อปี จำก 10 เป็น 11.5 ล้ำนตันต่อปี  
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- 17 ธ.ค. 61 แจ้ง กกพ. ส ำหรับควำมพร้อมในกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์  
- ก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2562 

 โครงการ LNG Receiving Terminal 2: 
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 มีมติให้ ปตท. ด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ที่ 7.5 

ล้ำนตันต่อปี  
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณถังเก็บ   
- มีก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2565 

 โครงการลงทุน LNG อื่นๆ : กำรประชุม กพช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 รับทรำบผลกำรศึกษำ โครงกำร FSRU ใน
พื้นที่ภำคใต้ของประเทศ (พื้นที่ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ) (F-2) และ โครงกำร FSRU Myanmar (F-3) ว่ำในทำง
เทคนิค สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้  

แผนงาน NGV 
ปตท. มีนโยบำยเน้นกำรขำยก๊ำซฯแบบ Wholesale  ส่งเสริมภำคเอกชนในกำรลงทุนสถำนีบริกำร และปรับลดสถำนีที่
ห่ำงจำกแนวท่อก๊ำซฯ 

สรุปแผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2562  
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 1 

 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 15  ช่วง ม.ค. – มี.ค. 2562 (45 วัน)  
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6 

 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 50 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ช่วง พ.ค. 2562 (10 วัน) 
 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 20 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ช่วง พ.ค. 2562 (10 วัน)   
 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง มิ.ย. 2562 (6 วัน) 

- โรงแยกก๊ำซฯ อีเทน 
 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง ก.ย. 2562 (15 วัน)  

สรุปแผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2561   
- แหล่งเอรำวัณ คอมเพล็กซ์ หยุดซ่อมบ ำรุง ช่วง ม.ค. 2561 14 วัน ท ำให้โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 1 – 3 และโรงแยกก๊ำซฯ     

อีเทน ต้องลดก ำลังกำรผลิตลง 50 – 86% 
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 2 

 GSP 2 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง มี.ค. 2561 (16 วัน) 
 โรงแยกก๊ำซฯอีเทน ลดก ำลังกำรผลิตลง 43% (16 วัน เนื่องจำก GSP2 ปิดซ่อมบ ำรุง) 

- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 3 
 GSP 3 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง ก.ย. – ต้น ต.ค. 2561 (18 วัน) 
 โรงแยกก๊ำซฯอีเทน ลดก ำลังกำรผลิตลง 60% (18 วัน เนื่องจำก GSP3 ปิดซ่อมบ ำรุง) 

- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6 
 ลดก ำลังกำรผลิตลง 40% เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ตำมวำระ ช่วง ต้น ก.ย. 2561 (10 วัน) 
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14.2  ภาระการให้ความสนับสนนุทางการเงินแกบ่ริษัทในเครอื  

ณ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. มีภำระในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รำยละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

บริษัท 

 

วงเงิน 

ให้ควำมสนับสนุนแล้ว 
ยังไม่ได้ให้
ควำม

สนับสนุน 

 
สกุลเงิน ยอดเงินกู้

ค้ำงช ำระ 

กำรขยำย
วงเงิน
สินเชื่อ

ทำงกำรค้ำ 

อ่ืนๆ 

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่ำ 100% 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ไทย) จ ำกัด (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ  171    -   -   -   17  
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) บำท  1,250   580   -   -   -  

รวม เหรียญสหรัฐ 17  - -    -    17 
บำท      1,250  580  -    -    -    

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTLNG) บำท 55,527 17,644  -   -  16,003 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 
(PTTOR) 

บำท 
25,5002 17,000  -   -  1,500 

PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTTRTC) เหรียญสหรัฐ 93 78  -   -  - 

PTT International Trading Pte Ltd. (PTTT) เหรียญสหรัฐ 403 -  -   -  40 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 133 78  -   -  40 

บำท 81,027 34,644  -   -  17,503 

 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 150 77.62  -   -  57 

บำท 82,277 35,224.00  -   -  17,503 

/1 ตำมหนังสือ Construction Cost Undertaking ระหว่ำง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(T) ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2553 ท่ีก ำหนดให้ ปตท. และเปโตรนำสในฐำนะผู้ถือ
หุน้ต้องให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สำมำรถช ำระค่ำ Claims ท่ีผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเรียกเก็บได้ (วงเงิน 
16.91 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นตัวเลขประมำณกำร)  
/2 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTOR ลงวันท่ี 12 มิถุนำยน 2561 และสัญญำแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2561 วงเงิน 25,500 ล้ำนบำท แบ่งเป็นวงเงินกู้ระยะยำวจ ำนวน 24,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท PTTOR และ/
หรือรองรับแผนกำรลงทุนของบริษัท และวงเงินกู้หมุนเวียนระยะส้ันจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร 
/3 ตำมสัญญำ Sponsor Support Agreement ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTT ลงวันท่ี 25 กันยำยน 2558 วงเงิน 40 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้สนับสนุนทำงกำรเงินแก่
บริษัท PTTT เพื่อเป็นหลักประกันตำมสัญญำส ำหรับกำรจัดหำเงินกู้จำกธนำคำรพำณิชย์ 

ปตท.จะพิจำรณำให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู้  เงินทุน  และ/หรือ สินเช่ือทำงกำรค้ำในกรณีที่จ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว  ซ่ึง ปตท. มีควำมเช่ือว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได ้

 
 
 
 



 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่19 

14.3 แผนการลงทนุในอนาคต 
ปตท. มีแผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2562-2566) เป็นเงินรวมประมำณ 167,114 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียด

ประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้  
 หน่วย : ล้ำนบำท 

ธุรกิจ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 3,920 3,786 2,543 203 456 10,908 

ธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 18,702 6,567 2,113 118 27 27,527 

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 4,395 2,653 2,553 2,175 3 11,779 

ส ำนักงำนใหญ่และอื่นๆ 6,384 4,402 2,063 1,927 919 15,695 

กำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบรษิัทที่ 
ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 100 

37,100 28,773 14,526 12,761 8,045 101,205 

รวม  70,501 46,181 23,798 17,184 9,450 167,114 

คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัแผนการลงทุนใน 5 ปี (ปี 2562-2566) ทั�งนี�  การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นการ 

ลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และการร่วมทุนและการลงทุนในบริษทัที� ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 100 อาทิ ระบบท่อส่งก๊าซฯ การ

ขยายขีดความสามารถนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอน็จี) การขยายงานของธุรกิจนํ�ามนัและธุรกิจคา้ปลีกทั�งในประเทศและต่าง

ประเทศ   

แหล่งเงินหลกัที� ปตท. คาดวา่จะนาํมาใชใ้นการลงทุนตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ จะมาจากเงินสดจากการดาํเนินงาน รวมถึง

จากการก่อหนี�ทั�งระยะสั�นและระยะยาว  ทั�งนี�  แผนการลงทุนขา้งตน้เป็นแผนการลงทุนของ ปตท. เท่านั�น ไม่รวมแผนการลงทุน

ของบริษทัในเครือ
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