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6.   โครงการในอนาคต 

6.1 แผนการลงทุนในอนาคต 
ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปขางหนา (ป 2550-2554) เปนเงินรวมประมาณ 209,151 ลานบาท โดยมีสรุป

รายละเอียดประมาณการใชเงินรายป ดังนี้  

                                             หนวย : ลานบาท 
ธุรกิจ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม 

กาซธรรมชาติ 43,783 45,178 44,139 30,228 11,570 174,898 

น้ํามัน 2,468 1,237 1,053 1,083 1,034 6,875 

บริษัทรวมทุน    - กาซฯ   4,759 3,436 3,195 2,410 - 13,800 

     - น้ํามัน 712 - - - - 712 

     - ปโตรเคมีและการกลั่น 4,465 2,913 1,859 8 8 9,253 

       - สํานักงานใหญ 545 - - - - 545 

สํานักงานใหญ และอื่นๆ 854 817 513 445 439 3,068 

รวม 57,586 53,581 50,759 34,174 13,051 209,151 
  

 ทั้งนี้ เงินลงทุนสวนใหญ จะเปนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการลงทุนในโครงการใหญเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มทางธุรกิจ ไดแก โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแลว และคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้ง 12/2549 วันที่ 21 
ธันวาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติการดําเนินงานและเงินลงทุนเรียบรอยแลว เชน โครงการทอสงกาซฯระยอง-แกงคอย โครงการ
ปรับปรุงโรงแยกกาซฯ 2 และ 3 โครงการโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6 โครงการกอสรางสถานี NGV เปนตน สวนการลงทุนใน
บริษัทรวมทุน ไดแก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด เปนตน 

 แหลงเงินหลักที่ ปตท. คาดวาจะนํามาใชในการลงทุนตามแผนดังกลาวขางตน จะมาจากเงินสดจากการดําเนินงาน 
รวมถึงจากการกอหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยคาดวาจะไดรับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 15 

 อนึ่ง แผนการลงทุนขางตนไมรวมถึงแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. และ PTTCH โดยแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. ซึ่ง
ประกอบดวยรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดําเนินงาน (Operating Expenditure) และแผนการลงทุนของ
PTTCH  ภายใน 5 ป ขางหนา (ป 2550-2554) เปนเงินรวมประมาณ 191,898 ลานบาท และ 52,718 ลานบาท ตามลําดับ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

หนวย  :  ลานบาท 
 2550 2551 2552 2553 2554 รวม 

ปตท.สผ 1/ 50,910 54,501 38,469 25,269 22,748 191,898 
PTTCH 2/ 24,586 18,197 6,406 1,799 1,730 52,718  

1/    ขอมูลจากเอกสารนําเสนอนักวิเคราะห/นักลงทุนของ ปตท.สผ. วันที่ 24 กันยายน 2550 
2/    ขอมูลจากเอกสารนําเสนอนักวิเคราะห/นักลงทุนของ PTTCH  วันที่ 6 มีนาคม 2550  
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6.2 โครงการหลักในอนาคต 

6.2.1 โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่  

26 พฤศจิกายน 2546 ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 
2554 (ปรับปรุง) จํานวน 10 โครงการ โดยแบงการลงทุนเปน 2 ระยะ เพื่อใชเปนกรอบการลงทุนในการกอสรางระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ 

ตอมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2547 ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตองการไฟฟามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 4.5 ตอปตามแผน PDP 2003 เปนเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.5 ตอปตามแผน PDP 2004 ซึ่งมีผลใหความตองการ
กาซธรรมชาติเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นจากแผนเดิม กอปรกับความตองการกาซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกกาซธรรมชาติไดมีการปรับขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน ปตท.จึงจําเปนตองทบทวนรายละเอียดแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) 
เพื่อใหสอดคลองกับประมาณการความตองการกาซธรรมชาติลาสุดขางตน โดย ปตท. จะไดเพิ่มขีดความสามารถของระบบทอ
สงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก และเรงการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 

ทั้งนี้การทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เพื่อใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 11 
โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 157,102 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ ตอมาเพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดหา
กาซธรรมชาติ และแผนการขยายโรงไฟฟาใหมตามแผน PDP 2007 รวมท้ังใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนขยายระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ  ปตท. จึงไดทําการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง
เพิ่มเติม) ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เพื่อใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติจํานวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 165,077 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ และการเพิ่มการ
ลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเลดังนี้ 

โครงการในระยะที่ 1 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การรับและสงกาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพเมียนมาร สูงสุด 1,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2549 

• โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต หรือเดิมเรียกวาโครงการทอสง
กาซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเปนการรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติของโครงการโรง 
ไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือและพระนครใตรวมท้ังการใชในภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนสง 
เพื่อชวยลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการที่จะวางทอสงกาซธรรมชาติ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 นิ้ว เปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจากทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วัง
นอย ที่อําเภอไทรนอย ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต และทอสงกาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 นิ้ว เปน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด
รวม 480 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ระบบทอสงกาซฯ จากไทรนอยไปยังโรงไฟฟาพระนครใตกอสรางแลวเสร็จ และ
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เริ่มสงกาซธรรมชาติไดในไตรมาสที่ 4 ป 2549 และสวนที่ตอไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือจะแลวเสร็จพรอมกับ
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟาพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันสํารองที่เขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพและความยืดหยุนในการสงกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารไปยังผูใชกาซธรรมชาติในสวนกลาง 
ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2549 

• โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก ซึ่งประกอบดวย 

- โครงการกอสรางแทนพักทอพีอารพี (PTT Riser Platform – PRP) คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 
2551 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแทนพักทอพีอารพี ตอไปยัง
จังหวัดระยอง เปนระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 700 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังติดตั้งหนวยเพิ่มความดันในทะเล ซึ่ง
โครงการไดกอสรางแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อตนป 2550 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงอาทิตยไปยังแทนพักทอ 
พีอารพี เปนระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดประมาณตนป 2551 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากระยองเพื่อเช่ือมกับระบบทอคูขนานบน
บกที่สถานีเพิ่มความดันบางปะกง เปนระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 
400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ภายหลังติดต้ังหนวยเพิ่มความดัน 
บนบก ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อเดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงเจดีเอไปยังแหลงอาทิตย เปน
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวา
โครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2551 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2552 และตนป 2550 ตามลําดับ 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว  จากอําเภอวังนอย  ไปยังอําเภอแกงคอย  
จังหวัดสระบุรี  เปนระยะประมาณ 80 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน  ซึ่งโครงการไดเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อสิ้นป 2549 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันระหวางทาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซธรรมชาติจากวังนอยของทอ
สงกาซธรรมชาติบนบก ในการสงกาซธรรมชาติจากอาวไทยไปยังราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทร
นอย-พระนครใต/พระนครเหนือ โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนป 2553 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากจังหวัดระยอง ไปยังอําเภอวังนอย 
จังหวัดอยุธยา เปนระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดตนป 2554  
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โครงการในระยะที่ 3 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันบนระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนป 2555 

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเล 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 นิ้ว จากแหลงผลิตอาทิตยเหนือสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2551 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตเชฟรอนสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2553 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตบงกชใตสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2554 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตไพลินสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2555 

แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาว จะชวยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งฝง
ตะวันออกและฝงตะวันตกของ ปตท.(รวมทอสงกาซฯจากแหลงน้ําพอง) จาก 3,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 
(ณ 30 มิถุนายน 2550) เพิ่มเปน 6,980 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 

ทั้งนี้ ปตท. ไดดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย
โรงไฟฟาพระนครใต และ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติดังนี้ 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ - แหลงอาทิตย 

 โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย – แกงคอย 

6.2.2  โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 
คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติให ปตท.ดําเนินโครงการโรงแยกกาซอีเทน ซึ่งมีกําลังการผลิต 

อีเทนจํานวน 630,000 ตันตอป และโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ขนาด 800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตอีเทนจํานวน 630,000 ตันตอป  กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จํานวน 1,030,000 ตันตอป และ กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
จํานวน 180,000 ตันตอป โดยอีเทนที่ผลิตไดจากโครงการทั้งสองจะจําหนายเปนวัตถุดิบใหโครงการอีเทนแครกเกอร (Ethane 
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Cracker) ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ทั้งนี้ คาดวาโครงการโรงแยกกาซอีเทน และโรงแยกกาซธรรมชาติหนวย
ที่ 6 จะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 2 ป 2553  

6.2.3 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม 2544 เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติของประเทศ
ไทยในระยะยาว โดยในสวนกิจการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ไดมอบหมายให ปตท. รับไปดําเนินการแยกกิจการทอสงกาซ
ธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและจําหนาย ในลักษณะการแบงแยกตามบัญชี (Accounting Separation) กอนนํา ปตท. เขาระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดําเนินการแยกกิจการตามกฎหมาย (Legal Separation) ภายใน 1 ป หลังการนํา 
ปตท. เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  

ตอมาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546  และ 9 ธันวาคม 2546 ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนการปรับโครงสราง
กิจการไฟฟา โดยใหชะลอการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา และเห็นชอบการปรับโครงสรางไฟฟาในรูปแบบ Enhanced Single 
Buyer โดยไดมีการจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแล ดังนั้นการดําเนินการแยกกิจการทอสงกาซธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและ
จําหนาย จึงไดชะลอออกไป เพื่อพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองกับทิศทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศ 

ปจจุบัน คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ไดเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ...
เพื่อกํากับดูแลกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ และไดนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....และขณะนี้ราง
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งคาดวาจะมี
ผลบังคับใชในปลายป พ.ศ. 2550 

ปตท. ไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว โดยไดมีการจัดโครงสรางการ
บริหารงานและระบบงานใหสอดคลองกับกิจการที่อยูภายใตการกํากับดูแล ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ.... ดังกลาว 

6.2.4. โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) 

เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติใหเปนเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
เปนการสนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานของประเทศที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท. 
ไดเริ่มนํา NGV มาใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 
และมีการขยายตลาด NGV อยางตอเนื่อง ณ 30  มิถุนายน  2550  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 36,275 คัน โดยมีสถานีบริการ
กาซ NGV ที่เปดใหบริการแลว 133 สถานี  กรุงเทพและปริมณฑล 85 สถานี ตางจังหวัด 48 สถานี และยอดจําหนาย NGV 
ประมาณ 21.6 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท. มีเปาหมายใหใชกาซธรรมชาติทดแทนน้ํามันในภาคขนสง 19% เปนปริมาณ
ประมาณ 509 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ในป 2554 

ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยประเทศชาติประหยัดการนําเขาน้ํามันเพื่อใชในภาคการขนสง ปตท. ไดจัดทําแผนแมบทเรงรัด
ขยายการใช กาซธรรมชาติในรถยนตโดยมีเปาหมายในป 2554 มีรถยนตใช NGV จํานวน 256,600 คัน และมีสถานีบริการ 535 
สถานี  ขณะนี้ ปตท.ไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ เชน “โครงการ NGV เพื่อคุณ” โดยสนับสนุนคาติดตั้งใหประชาชน 
10,000 บาท/คัน, “โครงการสินเชื่อ NGV 0%” รวมกับธนาคารธนชาต บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) และบริษัท บัตร
กรุงไทย, “โครงการแท็กซี่  LPG และแท็กซี่ใหมใช NGV” โดย ปตท.สนับสนุนคาติดตั้งอุปกรณ NGV ทั้งหมด และถัง NGV 
(สําหรับระบบ Fumigation) เปนตน และมีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลัก
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และตามแนวทอสงกาซฯ ของ ปตท. รวมทั้งในอูจอดรถของ Fleet ตางๆ นอกจากนี้ยังอยูในระหวางศึกษาการใชกาซธรรมชาติใน
สถานะของเหลว LNG ในรถยนตอีกดวยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนสงกาซฯ ไปยังพื้นที่ยังไมมีทอสงกาซฯผาน 

 เนื่องจากคาติดตั้งอุปกรณใช NGV มีราคาคอนขางสูง ปตท. ตระหนักถึงภาระของผูบริโภค ดังนั้นจึงจัดต้ังเงินทุน
หมุนเวียน ขึ้น 7,000 ลานบาท (ปตท. 5,000 ลานบาท และ สนพ. 2,000 ลานบาท) เพื่อใหผูบริโภคมีแหลงเงินกูเพื่อการดัดแปลง/
ติดตั้ง NGV โดยมีดอกเบี้ยตํ่าและเงื่อนไขผอนผันตอผูกู  ผาน 9 ธนาคาร ( กรุงเทพ ,กสิกรไทย, ไทยธนาคาร, ไทยพาณิชย,  
กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ออมสิน, ธนชาต) ณ 30 มิถุนายน 2550 สามารถปลอยสินเชื่อไดทั้งสิ้น 352 ลานบาท เปน
กลุมลูกคารายใหญ 18 ราย วงเงิน 324 ลานบาท รายยอย 489 ราย วงเงิน 28 ลานบาท และอยูระหวางพิจารณาดําเนินการอนุมัติ
ลูกคารายใหญอกี 2 ราย วงเงิน 132 ลานบาท สําหรับเงินทุนหมุนเวียนที่บริหารผานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ 
ปตท. อนุมัติแลว 9 บริษัท วงเงิน 195 ลานบาท และอยูระหวางพิจารณาอนุมัติอีก 11 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 1,800 ลานบาท 

 นอกจากนี้ ปตท. ยังมีโครงการทดลองใช NGV ในยานพาหนะชนิดอื่น ไดแก โครงการเรือเฟอรี่เกาะชาง ปจจุบันทํา
การดัดแปลงเรือเฟอรี่แลว 3 ลํา ซึ่งผลการทดลองใชเปนที่นาพอใจสามารถประหยัดตนทุนคาเชื้อเพลิงได 40% จะทําการขยายผล
การติดตั้งตอไปอีก 2 ลํา และโครงการทดลอง NGV ในเรือดวนเจาพระยา ปจจุบันทําการทดลอง 4 ลํา ซึ่งผลการทดลองสามารถ
ประหยัดคาเชื้อเพลิงได 30% และมีแผนขยายผลการติดตั้งเพิ่ม 40 ลํา 

6.2.5 บริษัท พีทีที ฟนอล (PTT Phenol) 

ปจจุบันประเทศไทยตองนําเขา Phenol ปละประมาณ 150,000 ตัน ซึ่งนํามาใชในการผลิต Bis-phenol A (BPA) และ 
Polycarbonate (PC) ตามลําดับ ปตท.ไดเล็งเห็นโอกาสในการผลิต Phenol เพื่อทดแทนการนําเขา รวมทั้งการผลิต Phenol ตองใช
เบนซินและโพรพิลีนเปนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.เองมีการผลิตทั้งเบนซินและโพรพิลีนอยูแลว การ
ลงทุนผลิตสาร Phenol จึงนับเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.อีกดวย  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท.รวมลงทุนสรางโรงงานผลิตสาร Phenol ขนาด
กําลังผลิต 200,000 ตันตอป โดยจะใชโพรพิลีนจากบริษัท PTTCH ปริมาณ 95,000 ตันตอป และเบนซินจาก ATC ปริมาณ 
180,000 ตันตอปเปนวัตถุดิบ โดยมีวงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง ปตท., NPC, TOC 
และ ATC ในสัดสวนรอยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลําดับ และมีการจัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547   

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 จากการควบบริษัทระหวาง NPC กับ TOC เปนบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
(PTTCH) ทําใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ เปลี่ยนเปน ปตท.  PTTCH และ ATC ในสัดสวนรอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนเปนประมาณ 283 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพื่อใหสอดคลองกับราคาวัสดุและคากอสรางที่สูงขึ้น และมีการปรับสัดสวนการลงทุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. 
PTTCH และ ATC เปนรอยละ 40 : 30 : 30 ตามลําดับ 

การลงทุนในโครงการผลิตสารฟนอล ถือเปนการดําเนินการตามกลยุทธ ปตท. ในการขยายธุรกิจปลายน้ําที่มีกําไรและ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากกลุมบริษัทในเครือปโตรเคมีของ ปตท. โดยโรงงานฯ จะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม
ตะวันออก ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และคาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 3 ป 2551 โดยบริษัทฯ มีแผนการ
ขายฟนอลภายในประเทศไมนอยกวา 100,000 ตันตอป  และสงออกสวนที่เหลือ โดยมุงเนนตลาดแถบเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 150 
 

6.2.6   บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 

ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) 
ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพื้นที่
พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และสงไปยัง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) ทางทอ
จากจังหวัดสงขลาไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย สวน TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียม
เหลวทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซีย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  TTM (T)  มีทุนชําระ
แลว 10,370 ลานบาท และ TTM (M) มีทุนชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุนใน สัดสวน
รอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท 

 บริษัทฯ ไดใหบริการขนสงกาซธรรมชาติใหบริการแยกกาซฯ และขนสงผลิตภัณฑของโรงแยกกาซ ต้ังแต 1 มกราคม 
2549 และจะขยายบริการขนสงกาซฯ ให ปตท. อีก 200 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในปลายป 2550 ซึ่งโครงการขยายบริการขนสง
กาซดังกลาว ไดเริ่มงานวางทอแลว ต้ังแต ธันวาคม 2549 จากแหลงกาซฯ เจดีเอแปลง เอ 18 เช่ือมตอกับทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ของ 
ปตท. เมื่อวางทอฯ เสร็จและใหบริการขนสงกาซฯ แลวนอกจากบริษัทจะมีรายไดเพิ่มยังชวยให ปตท. จัดหากาซฯ ไดเพียงพอกับ
ความตองการของลูกคา ซึ่งสรางเสถียรภาพและเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศไทยดวย 

6.2.7 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนกับ NPC และ TOC (ได
ควบบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และจัดตั้งบริษัทใหมช่ือ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และ ATC โดย 
ผูรวมทุนไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT)  ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เพื่อดําเนินโครงการกอสราง
โรงงานผลิตไฟฟาและไอน้ํา (Utilities) สําหรับผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือ
หุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด มีทุนที่ออกและชําระแลว 4,623.35 
ทั้งนี้ ปตท. ถือหุนรอยละ 40 ของทุนที่ออกและชําระแลว  

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ไดจัดทําแผนขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นเปนระยะ ๆ โดยเพิ่มขนาดของโครงการรวมเปนกําลังผลิตไฟฟาติดตั้งประมาณ 525 เมกกะวัตต และ
กําลังผลิตไอน้ําติดตั้งประมาณ 2,060 ตัน/ช่ัวโมง โดยจะกอสรางโครงการ ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ในจังหวัดระยอง มี
มูลคาการลงทุนในโครงการเบื้องตน (Initial investment) ประมาณ 740.4 ลานเหรียญสหรัฐ (ตัวเลขกําลังการผลิตและมูลคา
โครงการมีการปรับเปลี่ยนตามความตองการของลูกคา) 

 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟาและไอน้ํา โดยจะมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวางกันที่ปริมาณวันละ 8,000 ลานบีทียู มีอายุสัญญา 15 ป และ
บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด มีความตองการไฟฟาสํารองจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 20-50 เมกกะวัตต เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2549 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในสวนของโครงการพื้นที่ 1 ระยะแรก ซึ่งประกอบดวยโรง
ผลิตไฟฟาขนาด 37.5 เมกกะวัตต และโรงผลิตไอน้ําขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง ขายใหลูกคาซึ่งเปนบริษัทในกลุม ปตท. และบริษัท
อื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 151 
 

6.2.8 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติให ปตท.จัดตั้ง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด และ 
ปตท.ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการใหบริการ/จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาทาเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ LPG คลังสํารอง LNG และโรงเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ (LNG Re-
gasification & Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอปในระยะที่ 1 และจะเพิ่มขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอปใน
ระยะที่ 2 โดยบริษัทจะคิดคาบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG  

 ทั้งนี้ ณ วันที่30 มิถุนายน 2550   บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท  และชําระ
แลว  50 ลานบาท และจะทยอยเพิ่มทุนตามความจําเปน  ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 100  ในระยะเริ่มตน และจะหาพันธมิตรรวมทุน
ในภายหลัง โดย ปตท. จะเปนผูถือหุนใหญ ทั้งนี้ คาดวาโครงการระยะที่ 1 จะกอสรางแลวเสร็จประมาณสิ้นป 2553 และระยะที่ 2 
ประมาณป 2556 เพื่อรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท.  

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจัดหาที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ
พัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม ระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง สําหรับเปนสถานที่กอสรางโครงการ บริษัทพีทีที 
แอลเอ็นจี  ขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกผูรับเหมางานขุดลอกและถมพื้นที่โครงการ โดยคาดวาจะสามารถใหผูรับเหมาเริ่มงาน
ไดในไดในไตรมาส 3 ป 2550นอกจากนี้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี ไดออกเอกสารประกวดราคางาน Jetty Development and LNG 
Receiving Terminal ใหกับบริษัทที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน (Pre-Qualification) เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2550 คาดวา
จะสามารถใหผูรับเหมาเริ่มงานไดในไตรมาส 1 ป 2551   โดยมีเปาหมายกอสรางโครงการระยะที่ 1 แลวเสร็จประมาณสิ้นป 
2553 และเริ่มรับ LNG ไดในสิ้นไตรมาสแรกป2554 เพื่อรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. 

 นอกจากนี้ ปตท.กําลังดําเนินการเจรจาหาพันธมิตรรวมทุน เชน กฟผ. บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และอื่นๆ 

6.2.9 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 มีมติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด (RPCL) ในสัดสวนรอยละ 15 โดยเขาซื้อหุนที่ราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท ปจจุบันไดชําระคาหุนไป
แลวเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 451.5 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทราชบุรีเพาเวอร จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระแลว
จํานวน 3,010,000,000 บาท 

RPCL เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยเปนโรงไฟฟาแบบพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas Fired 
Combined-Cycle Power Plant) จํานวน 2 ชุด มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 1,400 เมกะวัตต ขณะนี้อยูในระหวางการกอสรางโรง
ผลิตไฟฟา โดยมีกําหนดจายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมเขาระบบของ กฟผ. (Commercial Operation Date) หนวยที่ 1 
ประมาณเดือนมีนาคม 2551 และหนวยที่ 2 ประมาณเดือนมิถุนายน 2551 

การเขารวมทุนใน RPCL สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ที่ใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจ
กาซธรรมชาติแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงกิจการไฟฟา เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานตลาดกาซธรรมชาติของ ปตท. โดย ปตท.จะเปนผู
จัดหากาซธรรมชาติใหกับ RPCL เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 RPCL ไดลงนามสัญญาสําคัญ 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase 
Agreement: PPA) กับ กฟผ. สัญญาจัดหากาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ
สัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับบริษัทในเครือของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่ง กฟผ. 
ตกลงรับซื้อไฟฟาที่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ผลิตไดทั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ป นับตั้งแตโรงไฟฟาหนวยที่ 1 จายไฟฟาเขา
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ระบบของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคม 2551 และหนวยที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2551 จึงถือวาเปนโครงการที่มี
ความมั่นคง 

6.2.10 บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด 

 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ ปตท.สผ. เมื่อวันที่  
11 สิงหาคม 2547 เพื่อพัฒนาและบริหารพื้นที่ที่กําหนดไวใหเปนศูนยรวมธุรกิจทางดานพลังงานของประเทศ เปนที่ต้ังอาคาร
สํานักงานของกระทรวงพลังงาน ปตท. ปตท.สผ. และบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทเอกชนทั่วไปที่อยูในธุรกิจพลังงาน โดยมี
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท แบงเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ในระยะแรก ปตท. และ ปตท.สผ. จะรวมถือ
หุนในสัดสวน 50:50  เพื่อผลักดันโครงการในระยะแรกและระยะตอไป เปดโอกาสใหผูสนใจอื่นๆ เขามาถือหุน 

6.2.11  บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด 

 ตามที่ ปตท. และบริษัทในเครือมีแผนขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย ไดแกผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก 
PE และ PP ซึ่งหากโครงการตางๆ เปนไปตามแผนงานแลว จะมีเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลานตันตอป (ไมรวมผลิตภัณฑจาก 
IRPC อีกประมาณ 7 แสนตันตอป) และมีการจําหนายในทุกตลาดทั่วโลก โดยที่ ปตท., PTT CHEM และ BPE ไดรวมกันจัดตั้ง
บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด PTTPM ขึ้นเพื่อเปนหนวยงานรับผิดชอบดานการตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑ HDPE 
ที่ผลิตรวมกันแลว แตยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบงานดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ  

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส 
จํากัด และ ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท เรียกชําระ
เบื้องตน 300 ลานบาท (25% ของทุนจดทะเบียน) โดย ปตท. ถือหุน 100% ในระยะเริ่มตน และจะพิจารณาใหบริษัทในเครือเขา
รวมถือหุนในภายหลัง  

 วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส ขึ้นนั้น เพื่อใหเปนหนวยงานที่ใหบริการดาน 
โลจิสติกสครบวงจร แกบริษัทปโตรเคมีกลุม ปตท. ในราคาที่แขงขันไดในตลาด และมุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย ซึ่งจะสอดคลองกับกลยุทธในดาน Achieve Cost Competitiveness และสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจปโตรเคมีของ 
กลุม ปตท.  โดยจะไดลงทุนกอสราง Silo, Warehouse รวมทั้ง Bagging & Packing เพื่อเปน Logistics Center  ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการกอสรางศูนยโลจิสติกสแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการใหบริการเต็มรูปแบบไดภายใน มิถุนายน 2552  

 ปริมาณผลิตภัณฑที่รองรับ 

          หนวย : พันตันตอป  
ผลิตภัณฑ บริษัท 2550 2551 2552 

PE BPE 250 250 250 
 PTTCHEM 250 250 300 
 PTTPE   700 
 Sub-Total 500 500 1,250 

PP HMC   300 
EVA PTTCHEM   100 
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6.2.12 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท., Asahi Kasei Chemicals Corporation (Asahi) และ Marubeni Corporation (Marubeni) ใน
สัดสวน ปตท. : Asahi : Marubeni เทากับ 47.5 : 47.5 : 5 และไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ดวยทุนจด
ทะเบียน 200 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 4  ธันวาคม 2549  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 140 ลานบาท  

วัตถุประสงคของ PTTAC เพื่อกอสรางโรงงานผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล) ขนาด 200,000 ตันตอป 
ซึ่งนําไปใชในการผลิตเสื้อผา พรม และสวนประกอบของอุปกรณไฟฟาและดําเนินการในเบื้องตนเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
รวมทุนกอสรางโรงงาน  และผลิตสาร Methyl Methacrylate (MMA : เมททิลเมตาคิวเลต) ขนาด 70,000 ตันตอป ซึ่งเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA เปนหลัก  นอกจากนี้ ปตท. และ Asahi อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน
การผลิตเม็ดพลาสติก Poly MethylMethacrylate  ( PMMA : โพลีเมททิลเมตาคริวเลต)  ขนาด 25,000 ตันตอป ซึ่งนําไปใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเปนสิ่งของพลาสติกที่โปรงใสและทนทาน เชน กระจกไฟทายรถยนต เลนสแวนตา หลังคาแบบโปรงใส  จอ
โทรศัพทมือถือ จอโทรทัศนแบบจอแบน จอคอมพิวเตอร เปนตน 

ที่ต้ังของโครงการอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก จ. ระยอง  เพื่อรองรับความตองการของสาร AN, MMA และ
เม็ดพลาสติก PMMA เพื่อจําหนายภายในประเทศ และสงออกบางสวน โดยใชกาซโพรเพนจากโรงแยกกาซฯ ปตท. หนวยที่ 6 
และ Acetone จาก บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต คาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตไดในไตรมาสที่ 1 
ป 2553 

 


