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24 กุมภาพ ันธ์ 2563

เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท พีทท
ี ี แอลเอ็นจี จํากัด ร่วมประชุมสรุปผลการทดสอบนํ า
เข ้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบ Spot ลําเรือแรกของ กฟผ. โดยมีผู ้บริหารจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ื
(สนพ.) กรมเชอเพลิ
งธรรมชาติ (ชธ.) ให ้เกียรติเข ้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจากการประชุมครังนีสรุป
ได ้ว่า จากการสนับสนุนร่วมมือจากทุกหน่วยงานทีเกียวข ้อง ทําให ้การนํ าเข ้า LNG ลุลว่ งผ่านไปด ้วยดี และผลจากการ
ทดลองการนํ าเข ้า LNG นี ทําให ้ทราบโอกาสในการปรับปรุงทีต ้องนํ ากลับมาพิจารณาร่วมกัน เพือพัฒนาการดําเนินงานของ
ิ ธิภาพ และสามารถดําเนินการได ้ตามหลักเกณฑ์ท ี TPA Code กําหนดได ้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
ทุกฝ่ ายให ้มีประสท
้
ปตท. มีความพร ้อมเปิ ดให ้บุคคลทีสาม เข ้ามาใชระบบท่
อสง่ ก๊าซธรรมชาติบนบก และพร ้อมรองรับ Shipper รายใหม่ ตังแต่
ปี 2558 และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมม
ี ติเห็นชอบ เมือวันที 31 กรกฎาคม 2560 ให ้มีการนํ าเข ้า LNG ของ
ึ นสว่ นหนึงของแนวทางการสง่ เสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ในระยะที 1 ระยะดําเนินการโครงการ
กฟผ. ซงเป็
นํ าร่อง เพือเปลียนผ่านจากโครงสร ้างกิจการและโครงสร ้างราคาก๊าซธรรมชาติในปั จจุบน
ั ไปสูโ่ ครงสร ้างทีมีการแข่งขันและ
ั เจนเกียวกับแนวทางการดําเนินการตามสภาพข ้อเท็จจริง และสถานการณ์พลังงานในปั จจุบน
เพือสร ้างความชด
ั รวมทัง
ี ด
ั ถึงอุปสรรคและข ้อจํากัดต่างๆ โดยต่อมาทีประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมือ
เป็ นการทดสอบเพือชช
21 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให ้ กฟผ. ทดลองนํ าเข ้า LNG แบบ Spot จํานวน 2 ลําเรือ ลําเรือละประมาณ 65,000 ตัน ปริมาณ
รวมไม่เกิน 200,000 ตัน โดย ลําเรือที 1 นํ าเข ้าในเดือนธันวาคม 2562 และลําเรือที 2 นํ าเข ้าในเดือนเมษายน 2563
ทังนี เมือวันที 28 ธันวาคม 2562 กฟผ. ได ้นํ าเข ้า LNG ลําเรือที 1 ปริมาณ 65,000 ตัน แล ้วทําการแปลงสภาพ LNG จาก
่ อ
้ นเชอเพลิ
ื
ของเหลวให ้เป็ นก๊าซ สง่ เข ้าสูท
่ สง่ ก๊าซธรรมชาติเพือไปใชเป็
งทีโรงไฟฟ้ าบางปะกง ชุดที 5 และโรงไฟฟ้ าวังน ้อย
ชุดที 4 ในระหว่างวันที 28 ธันวาคม 2562 - วันที 21 มกราคม 2563 (ระยะเวลารวม 24 วัน) โดยการนํ าเข ้า LNG ของ
กฟผ. ในครังนีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ TPA Code ของ พีทท
ี ี แอลเอ็นจี และ ปตท. เท่าทีไม่ขด
ั กับเงือนไขตามมติ กบง.
เมือวันที 21 ตุลาคม 2562

ขาวอื่นๆ
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กลุม
่ ปตท. มอบเงินสน ับสนุนโรงพยาบาล 4 แห่ง
02.03.2563

k

ปตท. จ ับมือ 5 บริษ ัท ขยายการจําหน่าย LNG ผล ักด ัน
ไทยเป็น Regional LNG Hub
27.02.2563

k

ื
ปตท. ขอยืนย ันย ังไม่พบพน ักงานกลุม
่ ปตท. ติดเชอ

่ ร ัฐ
บอร์ด ปตท. ร ับทราบผลประกอบการ รายได้สง

ไวร ัส COVID -19

อนุม ัติเงินปันผล พร้อมบริจาคเงินเข้ากองทุนประชาร ัฐ
่ ยเหลือผูม
สว ัสดิการชว
้ รี ายได้นอ
้ ย เพือกระตุน
้
เศรษฐกิจให้ก ับประเทศ

25.02.2563

k

24.02.2563

k

บรษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
555 ถนนวภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

l
https://www.pttplc.com/th/Media/News/กกพ.-ปตท.-กฟผ.ร่วมสรุปผลทดสอบนํ าเข ้าlngลําเรือแรกของกฟผ.สําเร็จได ้ด ้วยดี.aspx

3/3

