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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ ปตท. เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำงมีนัยสำคัญ และเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มีรำยละเอียดดังนี้
5.1 บริ ษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ปตท. อะโรเมติ ก ส์ แ ละการกลั่ น จ ากั ด (มหาชน) ถู ก บริ ษั ท ระยอง
เพี ย วริ ฟ ายเออร์ จากั ด (มหาชน) ยื่ น คาเสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ และยื่น ฟ้ องคดี ต่ อศาลแพ่ ง เพื่ อ
เรียกให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณี บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จำกัด (มหำชน) มีสัญญำขำยกำกคอนเดนเสท (CR) ให้ ปตท. เพื่อขำยต่อ
ให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จำกัด (มหำชน) (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อำร์พีซีจี จำกัด (มหำชน)) มีกำหนดระยะเวลำ
15 ปี ครบกำหนดในวันที่ 31 มกรำคม 2555 โดยที่สัญญำมีลักษณะแบบ Back-to-Back เมื่อบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำร
กลั่น จำกัด (มหำชน) ได้แจ้งไม่ต่ออำยุสัญญำกับ ปตท. ปตท. จึง แจ้งไม่ต่ออำยุสัญญำกับ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จำกัด
(มหำชน) แต่บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จำกัด (มหำชน) เห็นว่ำสัญญำดังกล่ำวไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด จึงได้ยื่นข้อพิพำท
ต่อสถำบัน อนุญ ำโตตุลำกำร และฟ้องคดีต่อศำลแพ่ง เรียกร้องให้ ปตท. และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และกำรกลั่ น จำกัด
(มหำชน) ปฏิบัติตำมสัญญำโดยดำเนินกำรขำยกำกคอนเดนเสทให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จำกัด (มหำชน) ต่อไปอีก
หรือหำกไม่ปฏิบัติตำมสัญญำก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ซึ่ง ปตท. ได้ยื่นคำคัดค้ำนต่อสู้คดีต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
และยื่นคำให้กำรต่อศำลแพ่งแล้ว โดยศำลแพ่งได้มีคำสั่งจำหน่ำยคดีชั่วครำวเพื่อรอฟังคำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ต่อมำ
คณะอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรได้ มี ค ำชี้ ข ำดให้ ปตท. ช ำระค่ ำ เสี ย หำยบำงส่ ว น แต่ เ นื่ อ งจำก ปตท. เห็ น ว่ ำ ค ำชี้ ข ำดของ
คณะอนุญำโตตุลำกำรดังกล่ำวอำจมีควำมคลำดเคลื่อนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย ปตท.โดยพนักงำนอัยกำร จึงได้ยื่นคำร้องต่อ
ศำลแพ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ต่อมำในวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จำกัด
(มหำชน) ได้ยื่นคำร้องต่อศำลแพ่งขอให้บังคับตำมคำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร และ ปตท. โดยพนั กงำนอัยกำรได้ยื่น
คำร้องคัดค้ำนต่อศำลแพ่งแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำให้บังคับตำมคำชี้ขำด และวันที่ 13 มีนำคม 2563
ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำของศำลแพ่งต่อศำลฎีกำ คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
5.2 บริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จากัด ใช้สิทธิตามข้อสัญญานาข้อพิพาทตามสัญ ญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรียกค่ำเสียหำยจำก
กำรเปลี่ยนงำน เพิ่ ม งำน และอื่น ๆ ตำมสั ญ ญำวำงท่ อ ส่ งก๊ำซธรรมชำติ ไทรน้ อ ย – โรงไฟฟ้ ำพระนครเหนื อ /ใต้ จำก ปตท.
ซึ่ง ปตท. เห็นว่ำ กำรใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่ำวนอกจำกไม่ถูกต้องตำมสัญญำแล้วยังมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งยังหำข้อยุติไม่ได้
ต่อมำหลังจำกยื่นคำเสนอข้อพิพำทนี้ บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ถูกศำลล้มละลำยกลำงมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขำดและมีคำพิพำกษำให้ล้มละลำยและเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้ำดำเนินกำรข้อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรแทนบริษัท
นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด แล้ว ซึ่งในคดีล้มละลำยดังกล่ำว ปตท. ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นเจ้ำหนี้รำยหนึ่งด้วย
ส่วนในข้อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรนั้น ปตท. ได้ยื่นคำคัดค้ำนปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์)
จำกัด ทั้งสิ้น พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วย ต่อมำ
ปรำกฏว่ำ คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีคำชี้ขำดให้ ปตท. ชำระหนี้บำงส่วนแก่บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด
แต่เนื่องจำก ปตท. เห็นว่ำ คำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรมีกำรวินิจฉัยคลำดเคลื่อนในสำระสำคัญทั้งในข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมำย ปตท. จึงได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ส่วนบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์)
จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอบังคับตำมคำชี้ขำดดังกล่ำวต่อศำลแพ่ง และเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 ศำลแพ่งได้มีคำสั่งให้บังคับตำม
ส่วนที่ 1(5) หน้ำที่ 1
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คำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร โดยปรับลดจำนวนเงินลงบำงส่วน แต่อย่ำงไรก็ดี ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศำลแพ่งต่อ
ศำลฎีกำ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 ศำลฎีกำมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ ปตท. ไว้พิจำรณำ คดีถึงที่สุด เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ำยเงิน
ตำมคำพิพำกษำของศำลแพ่ง และเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563 ปตท. ได้วำงเงินชำระหนี้ตำมคำพิพำกษำ เป็นเงินประมำณ 4,543.5
ล้ำนบำท ต่อศำลแพ่งแล้ว
5.3 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จากัด นาข้อพิพาทตามสัญญาโครงการวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บนบก) สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
จำกกำรที่บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ตำม ข้อ 5.2 ถูกศำลล้มละลำยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
และมีคำพิพำกษำให้ล้มละลำย เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์จึงยื่นคำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร เรียกร้องให้ ปตท.
ชำระค่ำจ้ำงและค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำต่ำงๆ ตำมสัญญำโครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นที่ 3 (บนบก) ซึ่ง ปตท. เห็นว่ำ
กำรใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่ำวนอกจำกไม่ถูกต้องตำมสัญญำแล้ว ยังมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งยังหำข้อยุติไม่ได้ ประกอบกับ
ปตท. ก็มีข้ อโต้ แย้งและข้ อเรียกร้องกับ บริ ษัท นำแคป เอเชีย แปซิ ฟิ ก (ไทยแลนด์ ) จำกัด ปตท. จึง ได้ ยื่น คำคัด ค้ ำนปฏิ เสธ
ข้อเรียกร้องของบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งสิ้น พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่ำเสียหำยจำก
บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วย ต่อมำเมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 คณะอนุญำโตตุลำกำรมีคำชี้ขำด
ยกคำเสนอข้อพิพำทของบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัดและยกข้อเรียกร้องแย้งของ ปตท. ทั้งนี้ คู่พิพำทมีสิทธิ
ขอเพิ กถอนคำชี้ขำดของคณะอนุ ญ ำโตตุ ลำกำรต่อ ศำลที่ มีเขตอำนำจภำยใน 90 วัน นั บแต่ วัน ที่ ได้ รับ สำเนำคำชี้ขำด และใน
คดีล้มละลำย ปตท. ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่ำงดำเนินกระบวนพิจำรณำในคดีล้มละลำย เมื่อวันที่ 8 มีนำคม
2562 เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขำดของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรต่อศำลแพ่ง และ ปตท. ได้ยื่นคำร้องคัดค้ำนแล้ว คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลแพ่ง
หมำยเหตุ 1. ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเป็นเงินจำนวน 6,576,076,914 บำท และ 42,574,820 เหรียญสหรัฐฯ
2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับชำระในคดีล้มละลำย เฉพำะสัญญำนี้ เป็นเงิน 643,544,641 บำท
5.4 บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ยื่นฟ้อง ปตท. ต่อศาลแพ่ง กรณีบอกเลิกสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ก่อสร้ำงโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกรำยหนึ่ง เป็นโจทก์
ยื่นฟ้อง ปตท. เป็นจำเลยต่อศำลแพ่ง กล่ำวหำว่ำ ปตท. บอกเลิกสัญญำโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญำ และเรียกร้องให้ ปตท.
จ่ำยค่ำจ้ำงค้ำงชำระและค่ำเสียหำย ซึ่ง ปตท. เห็นว่ำ กำรดำเนินกำรของ ปตท. เป็นไปโดยชอบด้วยสัญญำทั้งสิ้น จึงได้ส่งเรื่องให้
สำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำแก้ต่ำงคดีให้แก่ ปตท. ซึ่ง ปตท. โดยพนักงำนอัยกำรได้ยื่นคำให้กำรต่อศำลแล้ว ต่อมำ ศำลแพ่งได้
มีคำสั่งให้โอนคดีไปพิจำรณำพิพำกษำที่ศำลปกครองกลำง เนื่องจำกศำลแพ่งและศำลปกครองกลำงเห็นพ้องต้องกันว่ำ คดีนี้เป็น
คดีปกครอง โดยศำลแพ่งได้ดำเนินกำรโอนคดีไปยังศำลปกครองกลำงแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครอง
กลำง ทั้งนี้ หำกศำลปกครองกลำงวินิจฉัยว่ำ ปตท. ไม่ต้องรับผิดตำมคำฟ้องของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ศำลปกครองกลำงก็จักได้
มีคำพิพำกษำให้ยกฟ้อง ในทำงกลับกัน หำกวินิจฉัยว่ำ ปตท. ต้องรับผิด ก็จักได้มีคำพิพำกษำให้ ปตท. จ่ำยเงินค่ำจ้ำงค้ำงชำระ
และ/หรือ ค่ำจ้ำงจำกกำรทำงำนเพิ่มเติม และ/หรือ ค่ำเสียหำย โดยจำนวนเงินนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศำลปกครองกลำง
5.5 ปตท. ฟ้อง บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เส้นที่ 4
หลังจำก ปตท. ได้บอกเลิกสัญญำกับ บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ปตท. ได้ดำเนินโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 4
จนแล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2561 ปตท. โดยพนักงำนอัยกำร ได้ยื่นคำฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เรียกร้องให้บริษัท
ปุน ลอย ลิมิเต็ด ชดใช้ค่ำเสียหำยจำกกำรปฏิบัติผิดสัญญำและทิ้งงำนตำมสัญญำโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 4 ปัจจุบัน
คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง
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บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2562 บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ได้แถลงข้อเท็จจริงต่อศำลปกครองกลำงว่ำ เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2562
ศำลคดีกฎหมำยบริษัทแห่งชำติ (The National Company Law Tribunal) แห่งประเทศอินเดีย ได้มีคำสั่งให้บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด
เข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร และมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลกิจกำรของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด (Resolution Professional) ตำม
กฎหมำยประเทศอินเดียแล้ว ปตท. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่ำว พบว่ำ เป็นควำมจริง ต่อมำเมื่ อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562
ปตท. จึงได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ต่อเจ้ำหน้ ำที่ดูแลกิจกำรของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ณ ประเทศอิน เดีย ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวพิจำรณำคำขอรับชำระหนี้ของ ปตท. สำหรับคดีของศำลปกครองกลำง อยู่ระหว่ำงศำลพิจำรณำกำหนดแนวทำง
ดำเนินคดีต่อไป
5.6 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้อง กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ ปตท. ต่อศาลปกครองกลาง กรณี การแบ่งแยก
ทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้แก่กระทรวงการคลังตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
เมื่ อ วัน ที่ 4 เมษำยน 2559 ผู้ ต รวจกำรแผ่น ดิน ได้ ฟ้ อ งร้องกระทรวงกำรคลัง กระทรวงพลั งงำน ปตท. กับ พวกต่ อ
ศำลปกครองกลำง เป็นคดีหมำยเลขดำที่ 510/2559 โดยมีคำขอท้ำยฟ้อง ดังนี้
1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธันวำคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหำคม 2553
2) ให้กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพลังงำน และ ปตท. ดำเนิน กำรแบ่ งแยกและโอนทรัพ ย์สินสุท ธิตำมที่ ผู้ฟ้องคดี
กล่ำวอ้ำง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2544 จำนวน 68,570 ล้ำนบำท รวมทั้งค่ำตอบแทน ผลประโยชน์อื่นใด
3) เพิกถอนกำรแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิกำรใช้ที่ดินเพื่อวำงระบบกำรขนส่ง
ปิโตรเลียมทำงท่อ ตำมที่ผู้ฟ้องคดีกล่ำวอ้ำง
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559 ศำลปกครองกลำงมีคำสั่งเรียก ปตท. ให้ทำคำให้กำรแก้คำฟ้อง โดยให้ชี้แจงเฉพำะใน
ประเด็นเกี่ยวกับกรณีกำรแบ่งแยกทรัพย์สินของกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในส่วนที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินให้กับ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กระทรวงกำรคลัง ) ว่ำได้ดำเนินกำรครบถ้วนตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2550 แล้ว หรือไม่
เพียงใด ซึ่ง ปตท. โดยพนักงำนอัยกำรได้ยื่นคำให้กำรและคำให้กำรเพิ่มเติมต่อศำลปกครองกลำง และศำลปกครองได้มีคำสั่ง
สิ้นสุดแสวงหำข้อเท็จจริงแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง
อย่ำงไรก็ดี ศำลปกครองสูงสุดในคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2551 ว่ำ ปตท. และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกำรตำมคำพิพำกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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