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แผนงำนและโครงกำรที่ส ำคัญ

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิ

แผนพัฒนำก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำของประเทศ ฉบับใหม ่

สมมติฐานความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปี 2020-2024 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.9 ตามความต้องการใช้ก๊าซใน
ภาคไฟฟ้าทีป่รับสูงขึ้นตามแผน PDP 2018 Rev.1 จากร้อยละ 37 ในปี 2036 ตามแผน PDP 2015 เป็นร้อยละ 53 ในปี 2037 ตามแผน 
PDP 2018 Rev.1 ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เริ่มทยอยเข้ามาในระบบตั้งแต่ปี 2024 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้า
ถ่านหินไม่สามารถเข้ามาในระบบได้ตามแผน PDP 2015 ท้าให้ภาพรวมความต้องการใช้ก๊าซในภาคไฟฟ้าปรับสูงขึ้น 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาเห็นชอบแผน PDP 2018 Rev.1 ซึ่ง

ใช้หลักการและสมมติฐานตาม PDP 2018 โดยคงเป้าหมายก้าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ไว้ตลอดช่วงแผนถึงปี 2580 ที่ 56,431 เมกะวัตต์ ท้า

ให้การก้าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งส้ินท่ีปลายแผน PDP คงเดิมที่ 77,211 เมกะวัตต์ แต่จะปรับเปล่ียนแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน และโรงไฟฟ้าหลักที่ใช้ฟอสซิล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ (1) ปรับ

เป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ใหม่) ในบางประเภทเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมายรวมคงเดิมที่ 18,696 เมกะวัตต์ ลด

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลง และเพิ่มเป้าหมายโรงไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็กของ กฟผ. 69 เมกะวัตต์ ปรับเพิ่มเป้าหมาย

การผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) (2) เพิ่มนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ชีวมวล), ก๊าซชีวภาพ (น้้าเสีย), ก๊าซ

ชีวภาพ (พืชพลังงาน) และ Solar hybrid เข้าระบบตั้งแต่ปี 2563–2567 มีก้าลังผลิตรวม 1,933 เมกะวัตต์ (3) ชะลอโรงไฟฟ้าชีวมวล

ประชารัฐภาคใต้ปีละ 60 เมกกะวัตต์ จากปี 2564– 2565 ไปเป็นปี 2565–2566 ปีละ 60 เมกะวัตต์ (4) เร่งรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม 

จากเดิมปี 2577 มาเป็นปี 2565 (5) ใช้ตามสมมติฐานเดมิ PDP 2018 ในการรับซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าชุมชน) 

แผนการดาํเนินงาน ปี 2563



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
36 

1Q2563 
   

 

ภายหลังปี 2567 โดยมีสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใกล้เคยีงแผนเดิม คือ ก๊าซธรรมชาติ 53% พลังงานหมุนเวียน 21% (เดิม 20%)  ถ่าน

หินและลิกไนต์ 11% (เดิม12%) พลังน้้าต่างประเทศ 9% และจากการอนุรักษ์พลังงาน 6% 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ส ำคัญ 

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 ระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้   

 ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมีนาคม 2563 : ร้อยละ 85.62 

 ก้าหนดแลว้เสร็จ ปี 2564 
 ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี  

 ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมีนาคม 2563 :  ร้อยละ 95.06 
 ก้าหนดแลว้เสร็จ ปี 2564 

โครงกำร LNG:  

ปัจจุบัน มีสัญญาซื้อ LNG ระยะยาวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จ้านวนทั้งส้ิน 5.2 ล้านตันต่อปี และมีความ

พร้อมในการจัดหา LNG เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 โครงกำร LNG Receiving Terminal 2: 
ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนมีนาคม 2563 :  ร้อยละ 41.72 

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 มีมติให้ ปตท. ด้าเนินการขยายก้าลังการแปรสภาพ LNG ที่ 7.5 
ล้านตันต่อปี  

• มีก้าหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2565 

 โครงกำร LNG Receiving Terminal อื่นๆ:  
• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่าง

สัญญาร่วมทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ส้าหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตามที่ส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอมา โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จ้ากัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ้ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และ 
บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ้ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ้านวนหุ้นทั้งหมดบริษัท กัลฟ์ 
เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ้ากัด) เป็นผู้ด้าเนินการถมทะเล มูลค่าการลงทุนร่วมกันในส่วนของการถมทะเล
ประมาณ 12,900 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 และสิทธิในการก่อสร้าง LNG Terminal  ช่วงที่ 1 
ขนาดไม่ต่้ากว่า 5 ล้านตัน เป็นเงินลงทุนประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดด้าเนินการประมาณปี 
2568  

แผนงำน NGV  

ปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่างประสานงานกระทรวงพลังงาน เพื่อให้มีการทบทวนโครงสร้างราคาขายปลีก NGV ให้สะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริง ตามผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งมีการศึกษาแนวทางการลอยตัวราคาขายปลีก NGV โดยอ้างอิงราคาขาย
ปลีกน้้ามันดีเซล 
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ในส่วนของราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือ ปตท. อุดหนุนราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ 3.00 บาทต่อกิโลกรัม 
จากราคาขายปลีกที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

สรุปแผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2563 
 

Plant 1Q2563 2Q2563 3Q2563 4Q2563 
GSP #1 T/A 

(1 -2  ม.ค. : 2 วัน) 
Major T/A 

(6 – 30 มิ.ย. : 25 วัน) 
  

GSP #2     
GSP #3     
GSP #4     
GSP #5 Major T/A 

(20 ม.ค. – 8 ก.พ. : 20 วัน) 
TD 50% 

(9 ม.ค. – 17 ก.พ. : 27 วัน) 

 TD 12% 
(ส.ค. –  ก.ย. : 28 วัน) 

  

TD 12% 
(ต.ค. – พ.ย. : 28 วัน) 

 

GSP #6    TD 12.5% 
(ธ.ค. : 28 วัน) 

ESP     
*TD : Turn down (ลดก้าลังการผลิต) 
**SD : Shut down (หยุดการผลิต) 
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 แนวโน้มสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 2563 

เศรษฐกิจโลกใน 2Q2563 มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องจาก 1Q2563 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะหดตัวจากแนวโน้มการ
จ้างงานและการลงทุนที่หดตัวอย่างรุนแรงจากผลกระทบของ  COVID-19 แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการการคลัง เช่น การ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่วงเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่บังคับใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร  ที่คาดว่าจะยังคงหดตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอย่างรุนแรงและกระทบต่อตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ COVID-19 ใน
สหรัฐฯและกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรจะเริ่มคล่ีคลายในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในขณะที่เศรษฐกิจจีน เริ่มฟื้นตัวจากการ
ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ภายหลังจากที่ทางการจีนสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ภายในประเทศได้ 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจีนยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว 

เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 (2H2563) มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ภายหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายนโยบายการเงิน
และการคลังเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ เมษายน 
2563 ปรับลดประมาณการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 มาเป็นแนวโน้มหดตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ -3.0 จากที่
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวไว้เดิม ณ มกราคม 2563 ที่ระดับร้อยละ 3.3 โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเส่ียงจากทั้ง
สถานการณ์ COVID-19 ที่อาจรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่คาด ประสิทธิภาพของมาตรการทางการคลังและการเงินในการพยุงเศรษฐกิจ 
ความเส่ียงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในหลายประเทศที่อาจเพิ่มขึ้น และปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง/ความขัดแย้งทางภูมิ
รัฐศาสตร์ 

ตามรายงานของ IEA ณ เดือนเมษายน 2563 ความต้องการใช้น้้ามันของโลกใน 2Q2563 คาดว่าจะลดลงประมาณ 17.2 

ล้านบาร์เรลต่อวันจาก 1Q2563 ไปอยู่ที่ประมาณ 76.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน สาเหตุจากความต้องการท่ีลดลงของผลกระทบของการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ความต้องการการใช้น้้ามันโลกในปี 2563 คาดว่าจะลดลงประมาณ 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากปี 2562 ไป

อยู่ที่ระดับ 90.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยความต้องการใช้น้้ามนัคาดวา่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

ลงในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับในเดือนเมษายน ผู้ผลิตกลุ่มโอเปกและพันธมิตร (OPEC+) บรรลุข้อตกลงในการลดก้าลังการผลิตลง 

9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดอืนพฤษภาคม-มิถนุายน และ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน จนถึงส้ินปี 2563 และก้าลังการผลิตทีจ่ะลดลงของ

ผู้ผลิตน้้ามันนอกกลุ่ม OPEC+ จากราคาน้้ามันท่ีอยู่ในระดับต่้า ส่งผลให้ราคาน้้ามันดิบค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น คาดว่ารำคำน้ ำมันดิบใน

ปี 2563 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 30-40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และ ค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2563 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 2.0-

3.5 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล ปรับตัวลดลงจากปี 2562 จากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

รำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มอะโรเมติกส์ใน 2Q2563 มีแนวโน้มลดลงเทียบกับ 1Q2563 จากความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะที่อุปทานยังคงล้นตลาด และหลาย
ผลิตภัณฑ์ยังคงมีปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง โดยราคา HDPE คาดว่าจะเฉล่ียที่ระดับ 710-730 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วน
ราคา PP เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 790-810 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ราคา BZ เฉล่ียคาดว่าจะลดลงอยู่
ที่ 320-340 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  และราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียลดลงที่ระดับ 480-500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  

ในปี 2563 รำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มอะโรเมติกส์ มีแนวโน้มปรับลดลงจากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบ 

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภค อาทิ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่ิงทอ เป็นต้น นอกจากนี้
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ปริมาณสินค้าคงคลังที่สูงมีแนวโน้มจะกดดันราคาต่อไปอีกระยะหนึ่ง อุปทานยังคงล้นตลาดจากก้าลังการผลิตใหม่ โดยราคา HDPE 

คาดว่าจะเฉล่ียที่ระดับ 770-790 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยมีแรงกดดันจากการเปิดโรงงานปิโตรเคมใีหมห่ลายแห่งในจนี ส่วนราคา PP 

เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ 860-880 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยมีอุปทานใหม่จากจีนและมาเลเซียกดดันราคา ในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์อะโร

เมติกส์ มีแรงกดดันจากก้าลังการผลิตขนาดใหญ่ที่จะขึ้นใหม่หลายแห่งทั้งในจีนและบรูไน  โดยราคา PX คาดว่าจะเฉล่ียที่ระดับ 590-

610 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนราคา BZ เฉล่ียคาดว่าอยู่ที่ระดับ 450-470 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน   

เศรษฐกิจไทยใน 2Q2563 มีแนวโน้มหดตัวเมื่อเทียบกับ 1Q2563 ตามการส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มหดตัวตามเศรษฐกิจ

ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลงมากและผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ตลอดจน

การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มหดตัวในเกือบทุกสัญชาติจากผลของการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีมาตรการจ้ากัดการเดินทาง 

ส้าหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวจากการงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตั้งแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2563 และรายได้ครัวเรือนที่ปรับตัวลดลงท่ามกลางปัญหาภัยแล้งและหน้ีครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ในขณะท่ี

การบริโภคภาคเอกชนหดตัวตามการน้าเข้าสินค้าทุนที่ลดลง อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคล่ือนที่ส้าคัญโดยเฉพาะ

จากความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเส่ียงจากการระบาดของ 

COVID-19 ที่อาจรุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าที่คาดซึ่งส่งผลต่อการเตบิโตของเศรษฐกิจคู่ค้า การท่องเที่ยวที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดและ

ความไม่แน่นอนของการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวตามการส่งออกสินค้าที่หดตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการท่องเที่ยวที่มี

แนวโน้มหดตัวจากการระบาดของ COVID-19 ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามรายได้ครัวเรือนที่ปรับตัว

ลดลงท่ามกลางความเชือ่มั่นของภาคธุรกิจที่ปรับตัวลดลง ส้าหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวสอดคล้องกับอัตราการใชก้า้ลัง

การผลิตของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานขนาดใหญ่และมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ มีนาคม 2563 ปรับลดประมาณการ

แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี  2563 เป็นแนวโน้มหดตัวที่ระดับร้อยละ -5.3 จากที่ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจ

ขยายตัวไว้เดิม ณ เดือนธันวาคม 2562 ที่ระดับร้อยละ 2.8 
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ผลกระทบและมำตรกำรรองรับจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และสงครำมรำคำน้ ำมัน 

การด้าเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ขยายวงกว้างไปในหลาย

ประเทศทั่วโลก ทั้งในด้านความต้องการใช้พลังงานที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยส้าคัญ ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคลดลง และ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบกับสงครามราคาน้้ามันที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ท้าให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ  

ปิโตรเคมี มีความผันผวนสูง สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในปี 2563 

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ตั้งสมมติฐานราคาน้้ามันดิบดูไบในปี 2563 อยู่ในช่วง 30-40 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล และคาดการณ์ผลกระทบในปี 

2563 จากสถานการณ์และสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ : ปริมาณขายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจส้ารวจและผลิตฯ ทั้งก๊าซธรรมชาติ และน้้ามันดิบ ขึ้นอยู่กับความ

ต้องการในภาคไฟฟ้าและภาคปิโตรเคมีที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงคาดการณ์ว่าปริมาณขายเฉล่ียในปี 

2563 จะต่้ากว่าแผนท่ีตั้งไว้ประมาณร้อยละ 7   

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ : ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติโดยรวมในปี 2563 คาดว่าจะลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 5-10 

ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจจัดหาและจัดจ้าหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจ NGV โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคขนส่ง ในขณะที่ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG Receiving Terminal) ผ่าน

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ้ากัด (PTT LNG) จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากปริมาณขายและอัตราค่าบริการถูก

ก้าหนดไว้ ตามประกาศทีอ่นุมัติโดยภาครัฐ 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ : มาตรการ Lock down ของหลายประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก รวมถึง

การลดก้าลังการผลิตของโรงกล่ันในประเทศ และปริมาณความต้องการของตลาดโลกที่ลดลง ส่งผลให้ปริมาณขายของธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะปริมาณการน้าเข้า (Out-In) และปริมาณการค้านอกประเทศ (Out – Out) ซึ่งจากการ

ประมาณการคาดว่าปริมาณขายในปี 2563 จะลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 3-5 ทั้งนี้ส่วนของก้าไรขั้นต้น อาจจะปรับลดลงตาม

ปริมาณขายที่ลดลง เนื่องจากตลาดอยู่ในสภาวะอุปทานล้นตลาด 

ธุรกิจน้ ำมัน : ผลกระทบจากอุปสงค์ของประเทศที่ลดลงส่งผลต่อปริมาณการจ้าหน่ายของทั้งธุรกิจน้้ามัน และ ธุรกิจค้าปลีก  

ซึ่งจะแปรผันตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) ซึ่ง GDP ของไทยได้รับผลกระทบจากการท่องเทีย่ว

และการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้้ามันส้าเร็จรูปทั้ง น้้ามันอากาศยาน น้้ามันดีเซล และน้้ามัน

เบนซิน  

ธุรกิจกำรกลั่นและปิโตรเคมี : ผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากคือน้้ามันอากาศยาน จากมาตรการ Lock 

down ของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ให้หยุดการด้าเนินงานของสายการบินต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม โรงกล่ันของ กลุ่ม ปตท. ได้มี

แผนการรองรับจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยการปรับเปล่ียนแผนการผลิต โดยลดปริมาณการผลิตน้้ามันอากาศยานลง และหันไปผลิต

น้้ามันดีเซลแทน เนื่องจากปริมาณความต้องการในตลาดยังไม่ลดลงมากนัก ท้าให้กลุ่ม ปตท. คาดการณ์อัตราก้าลังการผลิต 

(Utilization Rate) ของโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 90 - 100  
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ธุรกิจไฟฟ้ำ : กระทรวงพลังงานคาดการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 0.7 จากเดิมคาดการณ์ว่าจะ

ขยายตัวร้อยละ 2-3 ทั้งนี้ ธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ที่จ้าหน่ายให้ EGAT ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ในขณะที่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 

(IUs) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะได้รับผลกระทบตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  

กำรบริหำรจัดกำร มำตรกำรและแผนกำรบรรเทำผลกระทบ (Mitigation Plan) 

กลุ่ม ปตท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ด้าเนินการในการบริหารจัดการและออกมาตรการต่างๆ โดยการจัดตัง้ 

PTT Group Vital Center เพื่อวางแผนและบริหารจัดการภาพรวมการรับมือช่วงสถานการณ์วิกฤตทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

ด้าเนินการตามแนวทำง 4R’s : Resilience, Restart, Re-imagination และ Reform  

 ทั้งนี้  กลุ่ม ปตท. ให้ความส้าคัญในการด้าเนินการอย่างเร่งด่วนตามแนวทาง 2R’s Resilience และ Restart เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันและความแข็งแกร่งของกลุ่ม ปตท. และมีความพร้อมเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยมีโครงการ
ที่เร่งด้าเนินการท่ีส้าคัญได้แก่  

Spend Smarter & Prioritize CAPEX บริหารจัดการค่าใช้จ่ายผ่านมาตรการ “ลด-ละ-เลื่อน” : “ลด” ค่าใช้จ่ายและการจ้าง
งานบุคคลภายนอกโดยเน้นด้าเนินงานด้วยตนเองให้มากที่สุด “ละ” การเดินทางและกิจกรรมที่ไม่จ้าเป็น “เล่ือน” การลงทุนท่ีไม่เร่งรัด
โดยการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการลงทุน โดยคาดว่าทั้งกลุ่มปตท.จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ( OPEX) และ
ทบทวนปรับลดแผนการลงทุน (CAPEX)  ในปี 2563 ได้ประมาณร้อยละ 10-15 อย่างไรก็ตามโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
เช่น โครงการท่อก๊าซฯเส้นท่ี 5 ของ ปตท. และโครงการพลังงานสะอาด ของบมจ. ไทยออยล์  ยังคงด้าเนินการตามแผนลงทุนเดิม ทั้งนี ้
กลุ่ม ปตท. ยังเน้นย้ ำกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มี กำรใช้จ่ำยอย่ำงระมัดระวัง (Cost Conscious)  

Cash Flow Preservation บริหารสภาพคล่องและรักษาความแข็งแกร่งด้านการเงิน ของกลุ่มปตท. โดยมีการจัดหาสภาพ
คล่องจากวงเงินกู้ธนาคาร หรือการกู้ยืมระหว่างกันในกลุ่ม ปตท. การจัดเตรียมหาแหล่งเงิน (Prefunding) ตามสภาพตลาดที่เหมาะสม 
รวมถึงทบทวนการน้าเงินไปลงทุนระยะส้ัน โดยเน้นการลงทุนในเครื่องมือที่มีความเส่ียงต้่า  และมีสภาพคล่องสูง  บริหารความเส่ียง
ลูกหนี้ และเจ้าหน้ีการค้าเพื่อรักษาสภาพคล่อง และมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เหมาะสม รวมถึงบริหารภาษีจากมาตรการช่วยเหลือ
ทางภาษีต่างๆ ตามประกาศของภาครัฐ  
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 Maintain continuity of business operations โดยกลุ่มปตท. มีความร่วมมือในการท้า PTT group value chain 
optimization เพื่อการบริหาร อุปสงค์ อุปทาน ปริมาณสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจมีมาตรการและแผนการ
บรรเทาผลกระทบ (mitigation plan) เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและความแข็งแกร่งของกลุ่ม ปตท. ท่ามกลางความไม่
แน่นอนต่างๆ ดังนี้  

o ธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ : บริษัทได้ท้าสัญญาประกันความเส่ียงราคาน้้ามันไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อบริหารความผันผวน
ของราคาน้้ามันดิบและปัจจัยที่มีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ โดย ณ ส้ิน 1Q2563 มีปริมาณน้้ามันภายใต้สัญญาความ
เส่ียงที่ยังไม่ครบก้าหนดประมาณ 10 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ การบริหารความเส่ียงดังกล่าวสามารถปรับแผนการประกัน
ความเส่ียงได้ตามความเหมาะสม  

o ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ : การบริหารจัดการการเรียกรับก๊าซฯ ตามสถานการณ์และความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศ
ตามความเหมาะสม โดยการจัดหาก๊าซฯจะด้าเนินการภายใต้สัญญาและเงื่อนไขการซื้อตามปริมาณขั้นต่้าที่มีอยู่
เดิมให้มีต้นทุนท่ีต่้าที่สุด วางแผนการจัดหา spot LNG ที่มีคุณภาพเหมาะสมและราคาอยู่ในระดับต่้าเพื่อลดต้นทุน
ก๊าซฯ และเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งวางแผนการเดินเครื่องโรงแยกก๊าซฯ แบบ 
Optimum mode กล่าวคือผลิตในปริมาณตามความต้องการเชื้อเพลิงของลูกค้าในประเทศและลูกค้าปิโตรเคมี เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดของ ปตท. และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด 

o ธุรกิจน้ ำมัน : มาตรการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม การ
บริหารจัดการ Demand Accuracy และการบริหารจัดการขนส่งน้้ามันจากคลังต้นทางไปยังคลังภูมิภาคเพื่อ
ควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม 

o ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น : กลุ่ม ปตท. ค้านึงถึงผลการด้าเนินงานของธุรกจิในภาพรวม (Group optimization) 
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในการด้าเนินงานในองค์รวมของกลุ่ม. ปตท. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่กระทบต่อ
การด้าเนินงานในธุรกิจปกติ 

 มาตรการด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดยทุกบริษัทพยายามปรับลดปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมถึงมีการบริหารความเส่ียง เช่นการท้าสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Hedging) และ บริหารจัดซื่อน้้ามันดิบ Crude management เพื่อลดความผันผวนของตลาด อีกทั้ง 
เพิ่มช่องทางจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์และสร้างความร่วมมือ(Synergy) ภายในกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการกล่ัน
และปิโตรเคมี มีแผนท่ีจะจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเดมิซือ้จากหรือส่งไปยัง ประเทศที่ประกาศมาตรการ Lock down ไป
ยังประเทศอื่น รวมทั้งรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาและติดตาม
สถานะทางการเงินของคู่ค้าอย่างใกล้ชิด  

 มาตรการด้านแผนก้าลังการผลิต: ติดตามและปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่มี
ความผันผวนสูง เพื่อไม่ท้าให้ส่งผลกระทบต่อก้าลังการผลิตอย่างมีนัยส้าคัญ  

ส่วนของการบริหารจัดการในระยะยาว กลุ่ม ปตท.จะด้าเนินการควบคู่กันไปกับ 2R’s (ระยะส้ัน) โดยใช้โอกาสในการสร้าง

ธุรกิจใหม่และปรับเปล่ียนองค์กรเพื่อความยั่งยืน ใช้โอกาสในการพัฒนาเปล่ียนรูปแบบโมเดลการด้าเนินการและจัดโครงสร้างในการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับทุกสภาวะวิกฤตในอนาคต ด้วยการออกแบบธุรกิจ (Re-imagination) เพื่อรองรับการ
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เปล่ียนแปลงเป็น ‘Next normal’ และ ปฏิรูปปรับเปล่ียนองค์กร (Reform) ทั้งในด้านธุรกิจ โครงสร้าง และรูปแบบการด้าเนินงานให้

พร้อมรับทุกสภาวการณ์ 

บุคคลำกร 

กลุ่มปตท. ใหค้วามส้าคัญอย่างยิ่งตอ่ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและครอบครัว มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวงั  

ที่สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของ  COVID-19 อาทิเช่นกลุ่มปตท. ก้าหนดให้พนักงาน

ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัส COVID-19 เพื่อลด

จ้านวนพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ส้านักงาน การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอยู่บนพื้นฐานค่านิยมองค์กร ( SPIRIT+D) : 

ค่านิยม”ร่วมสร้างความเชื่อมั่น” TRUST (T) &  Respect โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาวางแผนการเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่

ส้านักงานในแต่ละวัน ตามความเหมาะสมและตามความจ้าเป็น หรือหากพนักงานเป็นกลุ่มเส่ียงจากการติดเชื้อ   COVID-19 จะต้อง

ปฏิบัติงานจากบ้านพักตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโดยก้าหนดระยะเวลาในการเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน นับถัดจาก

วันท่ีเดินทางกลับจากประเทศหรือพ้ืนท่ีที่มีการระบาด และต้องรายงานความคืบหน้าต่อศูนย์พลังใจ ปตท.  

นอกจากนี้หน่วยปฏิบัติการของแต่ละธุรกิจ มีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติการ และเพื่อความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจอาทิเช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีมาตรการเกี่ยวกับ Critical person และ Social Distancing ดังนี้ :  

 วางแผนและก้าหนดทีมปฏิบัติการท่ีจ้าเป็น Critical person โดยปรับตารางการท้างานใหม่ และก้าหนดทีมส้ารอง
เพิ่มเติม (พนักงานเข้าปฏิบัติงานจะถูกแบ่งเป็น 3 ทีม เข้าปฏิบัติงานทีมละ 7 วัน หยุด 14 วัน)  และรจัดเตรียม
สถานท่ีท้างานส้ารอง (2nd site) ของห้องควบคุมหลักในกระบวนการผลิต 

 ตรวจคัดกรองพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก อย่างเข้มงวดก่อนการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ และกักตัว
พนักงานหรือผู้รับเหมาที่เป็นกลุ่มเส่ียงอย่างน้อย 14 วัน ก้าหนดมาตรการ Social Distancing และลดความแออัด
ในพื้นที่ เช่น จ้ากัดการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรที่ส้าคัญเข้าพื้นทีเท่านั้น ก้าหนดมาตรการ
ไม่ให้พนักงานออกนอกจังหวัดที่ปฏิบัติงาน  

กลุ่ม ปตท. เชื่อมั่นว่าจะสามารถน้าธุรกิจกลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด และสามารถปรับรูปแบบการด้าเนินงานเพื่อรองรับ

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งวางแผนปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อให้  กลุ่ม ปตท. มีความพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งจากการประเมินฐานะการเงิน แม้เป็นกรณี Stress case ปตท. และกลุ่ม ปตท. ยังคงสามารถลงทุนตามแผนการลงทุน 

(committed capital expenditure) 5 ปีข้างหน้าตามมาตรการ ลด ละ เล่ือนสามารถรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ (ในระดับ น่าลงทุน 

(investment grade) และหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ปตท. สามารถรักษา อันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ  BBB+ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับประเทศ

โดยยังมีสภาพคลอ่งทีสู่งและมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่15 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตัวดีขึ้นจำกปี 2562 (อ้ำงอิง IMF ณ มกรำคม 2563) โดยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาขยำยตัวเร่งขึ้น โดยเฉพำะประเทศที่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจขยำยตัวชะลอลงมำกในปี 2562 จำก
ปัญหำภำยในประเทศ เช่น บรำซิล อินเดีย อำเจนตินำ และอิหร่ำน เป็นต้น มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ชดเชยเศรษฐกิจจีนที่คำดว่ำจะ
ขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำกกำรปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ ท่ำมกลำงควำมกังวลจำกหนี้ภำคเอกชนที่อยู่ในระดับสูงและแนวโน้ม
กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินกำรคลังแบบผ่อนคลำยอย่ำงระมัดระวังมำกขึ้น ในขณะที่ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมี
แนวโน้มขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อย จำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงจำกแรงกดดันจำกควำมไม่แน่นอนของ
นโยบำยทำงกำรค้ำกับประเทศคู่ค้ำที่อำจส่งผลต่อภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมกำรส่งออกและกำรลงทุน แม้ว่ำสหรัฐฯ และจีนบรรลุ
ข้อตกลงทำงกำรค้ำระยะที่หนึ่ง รวมทั้งปัจจัยหนุนจำกตลำดแรงงำนที่แข็งแกร่งและกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินที่ผ่อนคลำย ส่วน
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศท่ีใช้เงินสกุลยูโรมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจำกตลำดแรงงำนที่เข้มแข็ง กำรด ำเนินนโยบำย
กำรเงินแบบผ่อนคลำยอย่ำงมำกและนโยบำยกำรคลังเชิงป้องกัน รวมทั้งภำคอุตสำหกรรมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพำะกำร
ผลิตรถยนต์ในประเทศเยอรมันเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนใหม่ส ำหรับรถยนต์ในเรื่องกำรปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม โดย
เศรษฐกิจโลกยังคงมีควำมเสี่ยงจำกตลำดกำรเงินโลกที่อำจตึงตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ขีดควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินนโยบำยกำรเงินที่จ ำกัด ควำมไม่แน่นอนของมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์  และผลกระทบจำก
ภัยธรรมชำตแิละโรคระบำดร้ำยแรง 

ตำมรำยงำนของ IEA เดือนกุมภำพันธ ์2563 ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในปี 2563 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 0.83 ล้ำนบำร์เรล
ต่อวันจำกปี 2562 (ลดลงจำกรำยงำนเดิมในเดือนมกรำคม 2563 ที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้ำนบำร์เรลต่อปีจำก ปี 2562) เนื่องจำกกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 และกำรหยุดชะงักของเศรษฐกิจของจีน ทั้งนี้ คำดว่ำรำคำน้ ำมันดิบในปี 2563 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 54-64 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ค่ำกำรกล่ันอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2563 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5-3.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลง ตำมกำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงท่ำมกลำง

ปัญหำภัยแล้งและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่คำดว่ำจะลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโค

วิด-19 จำกจีน ในขณะที่กำรลงทุนภำครัฐคำดว่ำจะเร่งตัวขึ้นตำมกำรเบิกจ่ำยส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ที่มีกำร

ก่อสร้ำงและคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในปี 2563-2564 ซ่ึงจะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นกำรลงทุนของภำคเอกชน ส ำหรับ

กำรส่งออกสินค้ำคำดว่ำจะฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปตำมกำรค้ำโลก ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญควำมเสี่ยงจำก เศรษฐกิจคู่ค้ำที่

อำจขยำยตัวชะลอลงกว่ำที่คำด กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่อำจรุนแรงและยืดเยื้อ และควำมล่ำช้ำของโครงกำรลงทุนและ

กำรเบิกจ่ำยของภำครัฐ โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2563 ประมำณกำรอัตรำกำร

ขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่ระดับร้อยละ 1.5-2.5 
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14.3 แผนการลงทนุในอนาคต  
ปตท. และ และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  มีแผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2563-2567) เป็นเงินรวม

ประมำณ 180,814 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียดประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้  
                     หน่วย : ล้ำนบำท 

ธุรกิจ  2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 5,799 4,774 1,019 40 40 11,672 

ธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 9,579 3,396 5,624 6,461 6,665 31,725 

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 44 3 183 402 242 874 

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 5,836 2,850 1,924 1,444 1,167 13,221 

ส ำนักงำนใหญ่และอื่นๆ 848 78 56 53 52 1,087 
กำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบรษิัทที่ 
ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 100 

47,204 30,314 21,678 12,145 10,894 122,235 

รวม  69,310  41,415 30,484 20,545 19,060 180,814 

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมุ่งเน้นกำรลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ทั้งในส่วนที่ ปตท.
ด ำเนินงำนเอง (ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ) และลงทุนผ่ำนบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อำทิ กำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถของสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (แอลเอ็นจี) รวมทั้งมีกำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 
100 อ่ืนๆ เช่น กำรขยำยงำนของธุรกิจน้ ำมันและธุรกิจค้ำปลีกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

นอกจำกนี้ ปตท.ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนำคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำจ ำนวน 
203,583 ล้ำนบำท เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเสริมควำมร่วมมือของกลุ่มปตท. จำกควำมช ำนำญของธุรกิจเดิม อำทิ LNG Value 
Chain โครงกำร Gas-to-Power รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงำนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศ รวมถึงตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มกำรใช้พลังงำนสะอำด 

แหล่งเงินหลักที่ ปตท. คำดว่ำจะน ำมำใช้ในกำรลงทุนตำมแผนดังกล่ำวข้ำงต้น จะมำจำกเงินสดรับสุทธิจำกด ำเนินงำน 
รวมถึงเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้หรือเงินกู้ยืมระยะยำว  ทั้งนี้แผนกำรลงทุนข้ำงต้นเป็นแผนกำรลงทุนของ ปตท. รวมถึง กำรร่วม
ทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่  ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100  อนึ่ง แผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษัท  Flagship ได้น ำเสนอใน 
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

14.4 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

14.4.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้   
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 : ร้อยละ 80.24 

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 :  ร้อยละ 91.97 
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14.4.2 โครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการจัดหา/น าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Facilities)  
ปัจจุบัน มีสัญญำซ้ือ LNG ระยะยำวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จ ำนวนทั้งส้ิน 5.2 ล้ำนตันต่อปี และมีควำม

พร้อมในกำรจัดหำ LNG เพื่อรองรับปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 โครงการ LNG Receiving Terminal 2: 
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 :  ร้อยละ 35.05 
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 มีมติให้ ปตท. ด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ที่ 7.5 

ล้ำนตันต่อปี  
 มีก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2565 

 โครงการ LNG Receiving Terminal อื่นๆ:  
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 มีมติเห็นชอบผลกำรคัดเลือกเอกชน ผลกำรเจรจำ และร่ำง

สัญญำร่วมทุนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ส ำหรับโครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเศรษฐกิจพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเสนอมำ โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จ ำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัดซึ่งปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 30 และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ำกัด) เป็นผู้ด ำเนินกำรถมทะเล มูลค่ำกำร
ลงทุนร่วมกันในส่วนของกำรถมทะเลประมำณ 12,900 ล้ำนบำท ซ่ึงคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2566 และสิทธิ
ในกำรก่อสร้ำง LNG Terminal  ช่วงที่ 1 ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนตัน เป็นเงินลงทุนประมำณ 28,000 ล้ำนบำท ซ่ึง
คำดว่ำจะพร้อมเปิดด ำเนินกำรประมำณปี 2568 รวมมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมดประมำณ 40,900 ล้ำนบำท 

 
14.4.3  แผนงาน NGV 

ปตท. มีนโยบำยให้เอกชนที่สนใจลงทุนสถำนีบริกำร NGV ยังคงสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้ โดยขอซ้ือก๊ำซฯจำก ปตท. 
และ เอกชนเป็นผู้ลงทุนสถำนีบริกำรเอง อีกทั้ง ปตท. มีแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรที่มีต้นทุนสูง เพื่อให้ต้นทุน ปตท. 
เทียบเคียงกับต้นทุนที่ภำครัฐก ำหนด 

ในส่วนของรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวันที่ 19 
เมษำยน 2562 มีมติเห็นชอบปรับรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะจำกเดิมที่ 10.62 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 13.62 
บำทต่อกิโลกรัม โดยให้ทยอยปรับขึ้นครั้งละ 1.00 บำท ทุก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16  พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน
รำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ เท่ำกับ 13.62 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงได้มีกำรปรับรำคำครบ 3 ครั้งแล้ว ในวันที่ 16 
มกรำคม 2563 
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14.4.4  แผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกกา๊ซฯ ในปี 2563 
 

Plant 1Q2563 2Q2563 3Q2563 4Q2563 
GSP #1  Major T/A 

(6 – 30 มิ.ย. : 25 วัน) 
  

GSP #2     
GSP #3     
GSP #4     
GSP #5 Major T/A 

(20 ม.ค. – 8 ก.พ. : 20 วัน) 
TD 50% 

(9 – 17 ก.พ. : 27 วัน) 

 TD 12% 
(ส.ค. –  ก.ย. : 28 วัน)
   

TD 12% 
(ต.ค. – พ.ย. : 28 วัน) 

 

GSP #6    TD 12.5% 
(ธ.ค. : 28 วัน) 

ESP     

      *TD : Turn down (ลดก ำลังกำรผลติ) 

 
14.4.5      โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) 

 จำกมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักกำรโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก  (Eastern Economic 
Corridor Development) เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน ำของอำเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engine of Growth) โดยด ำเนินกำรใน 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรำนั้น กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่ำ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก จะเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งทีจ่ะส่งเสริมใหร้ะเบยีงเศรษฐกิจตะวันออกของ
ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และก ำลังคนของประเทศและภูมิภำค เนื่องจำกกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยนั้น 
จ ำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อปรับเปลี่ยนภำคอุตสำหกรรมไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 และเพื่อเช่ือมโยงระบบกำรค้ำและกำรขนส่งสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเสนอแนวทำงกำรยกระดับและ
พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (EECi) เพื่อสร้ำงพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมำะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรท ำวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน 
มหำวิทยำลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนำอุตสำหกรรมเดิม รวมถึงสร้ำงให้เกิดอุตสำหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกและในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะน ำไปสู่กำรเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มอบหมำยให้ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้
จัดท ำ "กรอบแนวคิดกำรยกระดับและพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Conceptual 
Framework of Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)"  ซ่ึง สวทช. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนอุทยำนวิทยำศำสตร์มำหลำยปี 
และประสบควำมส ำเร็จมีสถำบันวิจัย บริษัทเอกชน มำตั้งหน่วยวิจัยมำกกว่ำ 80 หน่วยงำน/บริษัท จำกควำมส ำเร็จนี้ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในกำรผลักดันให้ EECi ประสบควำมส ำเร็จขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยวัตถุประสงค์หลักของ 
EECi ได้แก่ 

- กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่กำรใช้งำนจริง (Translation Research) 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่20 

- ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับภำคอุตสำหกรรม เพื่อพัฒนำ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ด้วยกำรยกระดับ

อุตสำหกรรมเดิมและสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้อุตสำหกรรรมในพื้นที่ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง

อุตสำหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ทำงด้ำนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมส ำหรับเป็นพื้นฐำนรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมใหม่ ทั้งอุตสำหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภำค

ตะวันออกและอุตสำหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ 

- เช่ือมโยงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงสังคมนวัตกรรมของประเทศ รองรับควำม

ต้องกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในลักษณะบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ/

สถำบันวิจัย และหน่วยงำนภำครัฐ ในลักษณะกำรท ำงำนร่วมแบบ Triple Helix และขยำยผลต่อยอดไปสู่กำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในชุมชน ในลักษณะกำรท ำงำนร่วมแบบ Quadruple Helix 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2560 ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นประธำน และผู้บริหำรของกระทรวงวิทย์ฯ เป็นคณะท ำงำนฯ ได้พิจำรณำจัดหำพื้นที่และควำมเหมำะสมในกำร
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก โดยที่ประชุมมีมติให้มีที่ตั้ง EECi ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ซ่ึงเป็นที่ดิน
ของ ปตท. ตั้งอยู่ที่ต ำบลป่ำยุบใน อ ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ติดถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) มี
ระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 160 กิโลเมตร จำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิประมำณ 130 กิโลเมตร จำกท่ำ
อำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำประมำณ 90 กิโลเมตร และห่ำงจำกตัวเมืองพัทยำประมำณ 90 กิโลเมตร และระยองประมำณ 70 
กิโลเมตร 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก ณ วังจันทร์วัลเลย์ มีเนื้อที่โดยรวมประมำณ 3,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ของ
โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ (KVIS) สถำบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงกำรปลูกป่ำวังจันทร์รวมกันประมำณ 1,000 ไร่ และพื้นที่รอ
กำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและ ปตท. ประมำณ 2,000 ไร่ ซ่ึงในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้ จะถูก
ออกแบบให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนำ และ
นวัตกรรมของทุกภำคส่วนในพื้นที่ EECi  ได้แก่ พ้ืนที่รองรับกำรด ำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนำของภำคเอกชน ศูนย์พัฒนำวิสำหกิจ
เริ่มต้น (Startups and Innovation Center)  แหล่งรวมศูนย์วิเครำะห์ทดสอบและโครงสร้ำงพื้นฐำนคุณภำพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure) รวมถึงโครงสร้ ำงพื้ นฐำน เพื่ อขยำยผลงำน วิจั ยไป สู่กำรใช้ประโยชน์  (Translational Research 
Infrastructure) เช่น โรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant) โรงงำนสำธิต (Demonstration Plant) และพื้นที่ทดลองผลิตและพื้นที่ทดสอบ
ตลำด (Living Lab) เป็นต้น นอกจำกนี้  ในบริเวณพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ยังมีพื้นที่พักอำศัย สถำนที่พบปะสังสรรค์ สถำนที่              
ออกก ำลังกำย พื้นที่สีเขียวยั่งยืน โรงแรม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมถึงโรงเรียนนำนำชำติ/โรงเรียนสองภำษำ เพื่อ
รองรับนวัตกร ผู้เชี่ยวชำญไทยและต่ำงประเทศ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้ำหมำยอื่นๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ประเทศไทย 

อนึ่ง คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติกำรลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 
เพื่อรองรับกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆในอนำคต  โดยมีควำมคืบหน้ำภำพรวมโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 
2562 อยู่ที่ร้อยละ 59.14 และคำดว่ำจะพร้อมให้บริกำรในปี 2564 
 




