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14.3

แผนการลงทุนในอนาคต
ปตท. และ และบริษั ทที่ ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 มี แผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ (ปี 2563-2567) เป็ นเงินรวม
ประมำณ 180,814 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียดประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

ธุรกิจ

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
ธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย
ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม
สำนักงำนใหญ่และอื่นๆ
กำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่
ปตท.ถือหุน้ ร้อยละ 100
รวม

2563
5,799
9,579
44
5,836
848
47,204

2564
4,774
3,396
3
2,850
78
30,314

2565
1,019
5,624
183
1,924
56
21,678

2566
40
6,461
402
1,444
53
12,145

2567
40
6,665
242
1,167
52
10,894

รวม
11,672
31,725
874
13,221
1,087
122,235

69,310

41,415

30,484

20,545

19,060

180,814

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมุ่งเน้นกำรลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ทั้งในส่วนที่ ปตท.
ดำเนินงำนเอง (ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ) และลงทุนผ่ำนบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อำทิ กำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถของสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (แอลเอ็นจี) รวมทั้งมีกำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ
100 อื่นๆ เช่น กำรขยำยงำนของธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้ำปลีกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
นอกจำกนี้ ปตท.ยังได้จัด เตรียมงบลงทุน ในอนำคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปี ข้ำงหน้ ำจำนวน
203,583 ล้ำนบำท เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเสริมควำมร่วมมือของกลุ่มปตท. จำกควำมชำนำญของธุรกิจเดิม อำทิ LNG Value
Chain โครงกำร Gas-to-Power รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงำนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศ รวมถึงตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มกำรใช้พลังงำนสะอำด
แหล่งเงินหลักที่ ปตท. คำดว่ำจะนำมำใช้ในกำรลงทุนตำมแผนดังกล่ำวข้ำงต้น จะมำจำกเงินสดรับสุทธิจำกดำเนินงำน
รวมถึงเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้หรือเงินกู้ยืมระยะยำว ทั้งนี้แผนกำรลงทุนข้ำงต้นเป็นแผนกำรลงทุนของ ปตท. รวมถึง กำรร่วม
ทุ น และกำรลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ ปตท.ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 100 อนึ่ ง แผนกำรลงทุ น ในอนำคตของบริ ษั ท Flagship ได้ น 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 โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ รองรับการจัดหา/นาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Facilities)
ปัจจุบัน มีสัญญำซื้อ LNG ระยะยำวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จำนวนทั้งสิ้น 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. ดำเนินกำรขยำยกำลังกำรแปรสภำพ LNG ที่ 7.5
ล้ำนตันต่อปี
 มีกำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2565
 โครงการ LNG Receiving Terminal อื่นๆ:
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 มีมติเห็นชอบผลกำรคัดเลือกเอกชน ผลกำรเจรจำ และร่ำง
สัญญำร่วมทุน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย (กนอ.) สำหรับโครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเศรษฐกิจพั ฒนำพิเศษภำคตะวัน ออกเสนอมำ โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็น จี
เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัดซึ่งปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 30 และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์ มินอล จำกัด) เป็นผู้ดำเนินกำรถมทะเล มูลค่ำกำร
ลงทุนร่วมกันในส่วนของกำรถมทะเลประมำณ 12,900 ล้ำนบำท ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2566 และสิทธิ
ในกำรก่อสร้ำง LNG Terminal ช่วงที่ 1 ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 5 ล้ำนตัน เป็นเงินลงทุนประมำณ 28,000 ล้ำนบำท ซึ่ง
คำดว่ำจะพร้อมเปิดดำเนินกำรประมำณปี 2568 รวมมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมดประมำณ 40,900 ล้ำนบำท
14.4.3 แผนงาน NGV
ปตท. มีนโยบำยให้เอกชนที่สนใจลงทุนสถำนีบริกำร NGV ยังคงสำมำรถที่จะดำเนินกำรได้ โดยขอซื้อก๊ำซฯจำก ปตท.
และ เอกชนเป็นผู้ลงทุนสถำนีบริกำรเอง อีกทั้ง ปตท. มีแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรที่มีต้นทุนสูง เพื่อให้ต้นทุน ปตท.
เทียบเคียงกับต้นทุนที่ภำครัฐกำหนด
ในส่วนของรำคำขำยปลีก NGV สำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวันที่ 19
เมษำยน 2562 มีมติเห็นชอบปรับรำคำขำยปลีก NGV สำหรับรถโดยสำรสำธำรณะจำกเดิ มที่ 10.62 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 13.62
บำทต่อกิโลกรัม โดยให้ทยอยปรับขึ้นครั้งละ 1.00 บำท ทุก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน
รำคำขำยปลีก NGV สำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ เท่ำกับ 13.62 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งได้มีกำรปรับรำคำครบ 3 ครั้งแล้ว ในวันที่ 16
มกรำคม 2563
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14.4.4 แผนการหยุดซ่อมบารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2563
Plant
GSP #1
GSP #2
GSP #3
GSP #4
GSP #5

1Q2563

Major T/A
(20 ม.ค. – 8 ก.พ. : 20 วัน)
TD 50%
(9 – 17 ก.พ. : 27 วัน)

2Q2563
Major T/A
(6 – 30 มิ.ย. : 25 วัน)

3Q2563

4Q2563

TD 12%
(ส.ค. – ก.ย. : 28 วัน)

TD 12%
(ต.ค. – พ.ย. : 28 วัน)

TD 12.5%
(ธ.ค. : 28 วัน)

GSP #6
ESP
*TD : Turn down (ลดกำลังกำรผลิต)

14.4.5 โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)
จำกมติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบหลั กกำรโครงกำรพั ฒ นำระเบี ยงเศรษฐกิจ ภำคตะวัน ออก (Eastern Economic
Corridor Development) เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอำเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engine of Growth) โดยดำเนินกำรใน 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรำนั้น กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่ำ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก จะเป็นกลไกสำคัญประกำรหนึ่งทีจ่ ะส่งเสริมให้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของ
ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำลังคนของประเทศและภูมิภำค เนื่องจำกกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยนั้น
จำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อปรับเปลี่ยนภำคอุตสำหกรรมไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 และเพื่อเชื่อมโยงระบบกำรค้ำและกำรขนส่งสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเสนอแนวทำงกำรยกระดับและ
พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (EECi) เพื่อสร้ำงพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมำะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรทำวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน
มหำวิทยำลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนำอุตสำหกรรมเดิม รวมถึงสร้ำงให้เกิดอุตสำหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกและในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่กำรเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มอบหมำยให้ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้
จั ด ท ำ "กรอบแนวคิ ด กำรยกระดั บ และพั ฒ นำระเบี ย งเศรษฐกิจ ภำคตะวั น ออกด้ วยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (Conceptual
Framework of Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)" ซึ่ง สวทช. มีกำรดำเนินงำนด้ำนอุทยำนวิทยำศำสตร์มำหลำยปี
และประสบควำมส ำเร็ จ มี สถำบั น วิ จั ย บริ ษั ท เอกชน มำตั้ ง หน่ วยวิ จั ยมำกกว่ ำ 80 หน่ วยงำน/บริ ษั ท จำกควำมสำเร็จ นี้ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในกำรผลักดันให้ EECi ประสบควำมสำเร็จขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยวัตถุประสงค์หลักของ
EECi ได้แก่
-

กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่กำรใช้งำนจริง (Translation Research)
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ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้ กับ ภำคอุ ต สำหกรรม เพื่ อ พั ฒ นำ 10 อุ ต สำหกรรมเป้ ำหมำยของประเทศ ด้ วยกำรยกระดั บ
อุต สำหกรรมเดิ ม และสร้ำงอุ ตสำหกรรมใหม่ สร้ำงควำมเข้ ม แข็ งให้ อุ ต สำหกรรรมในพื้ น ที่ ค วบคู่ ไปกับ กำรสร้ำง
อุตสำหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนส่งเสริมให้ เกิดวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ทำงด้ำนเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมสำหรั บ เป็ น พื้ น ฐำนรองรับ กำรเติ บ โตของอุ ต สำหกรรมใหม่ ทั้ งอุ ต สำหกรรมในระเบี ยงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออกและอุตสำหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ

-

เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงสังคมนวัตกรรมของประเทศ รองรับควำม
ต้องกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในลักษณะบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ/
สถำบันวิจัย และหน่วยงำนภำครัฐ ในลักษณะกำรทำงำนร่วมแบบ Triple Helix และขยำยผลต่อยอดไปสู่กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในชุมชน ในลักษณะกำรทำงำนร่วมแบบ Quadruple Helix

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2560 ได้มีกำรประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรจัด ตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ครั้ งที่ 1/2560 โดยมี รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงวิท ยำศำสตร์แ ละ
เทคโนโลยีเป็นประธำน และผู้บริหำรของกระทรวงวิทย์ฯ เป็นคณะทำงำนฯ ได้พิจำรณำจัดหำพื้นที่และควำมเหมำะสมในกำร
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก โดยที่ประชุมมีมติให้มีที่ตั้ง EECi ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ซึ่งเป็นที่ดิน
ของ ปตท. ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ำยุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ติดถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) มี
ระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 160 กิโลเมตร จำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิประมำณ 130 กิโลเมตร จำกท่ำ
อำศยำนนำนำชำติอู่ ตะเภำประมำณ 90 กิโลเมตร และห่ ำงจำกตั วเมื อ งพั ท ยำประมำณ 90 กิโลเมตร และระยองประมำณ 70
กิโลเมตร
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก ณ วังจันทร์วัลเลย์ มีเนื้ อที่โดยรวมประมำณ 3,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ของ
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สถำบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงกำรปลูกป่ำวังจันทร์รวมกันประมำณ 1,000 ไร่ และพื้นที่รอ
กำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและ ปตท. ประมำณ 2,000 ไร่ ซึ่งในพื้นที่วั งจันทร์วัลเลย์นี้ จะถูก
ออกแบบให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนำ และ
นวัตกรรมของทุกภำคส่วนในพื้นที่ EECi ได้แก่ พื้นที่รองรับกำรดำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนำของภำคเอกชน ศูนย์พัฒนำวิสำหกิจ
เริ่มต้น (Startups and Innovation Center) แหล่งรวมศูนย์วิเครำะห์ทดสอบและโครงสร้ำงพื้นฐำนคุณภำพของประเทศ (National
Quality Infrastructure) รวมถึ ง โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนเพื่ อ ขยำยผลงำนวิ จั ย ไปสู่ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ( Translational Research
Infrastructure) เช่น โรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant) โรงงำนสำธิต (Demonstration Plant) และพื้นที่ทดลองผลิตและพื้นที่ทดสอบ
ตลำด (Living Lab) เป็ น ต้ น นอกจำกนี้ ในบริ เวณพื้ น ที่ วัง จั น ทร์ วัล เลย์ ยั ง มี พื้ น ที่ พั ก อำศั ย สถำนที่ พ บปะสั งสรรค์ สถำนที่
ออกกำลังกำย พื้นที่สีเขียวยั่งยืน โรงแรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมถึงโรงเรียนนำนำชำติ/โรงเรียนสองภำษำ เพื่อ
รองรับนวัตกร ผู้เชี่ยวชำญไทยและต่ำงประเทศ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้ำหมำยอื่นๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ประเทศไทย
อนึ่ง คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติกำรลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561
เพื่อรองรับกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆในอนำคต โดยมีควำมคืบหน้ำภำพรวมโครงกำร ณ เดือนธันวำคม
2562 อยู่ที่รอ้ ยละ 59.14 และคำดว่ำจะพร้อมให้บริกำรในปี 2564

ส่วนที่ 3(14) หน้ำที่ 20

