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ปตท. จับมือ กฟผ. รวมศึกษาและพัฒนาโครงการ LNG Receiving
Facilities ภาคใต เพ่อความมั่นคงทางพลังงานไทย

12 พฤษภาคม 2563
ึ ษาและพ ัฒนาโครงการ LNG Receiving Facilities ภาคใต้ เพือความมนคงทาง
ปตท. จ ับมือ กฟผ. ร่วมศก
ั
พล ังงานไทย

ึ ษา ใน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามข ้อตกลงความร่วมมือศก
โครงการ LNG Receiving Facilities รองรับการนํ าเข ้าก๊าซ LNG ในพืนทีภาคใต ้ ตามแผน PDP2018 เสริมความมันคงทาง
พลังงานไทย
ิ ป์ ตรีนุชกร ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด
วันนี (12 พ.ค. 63) นายชาญศล
(มหาชน) (ปตท.) พร ้อมด ้วย นายวิบล
ู ย์ ฤกษ์ ศริ ะทัย ผู ้ว่าการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สองรัฐวิสาหกิจ
ึ ษาโอกาสการลงทุนใน
หลักของประเทศทีมีพันธกิจในการสร ้างความมันคงทางพลังงาน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือศก
โครงสร ้างพืนฐานเพือรองรับการนํ าเข ้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หรือ LNG Receiving Facilities สําหรับ รับ เก็บ และแปร
สภาพก๊าซ LNG ในพืนทีภาคใต ้ เพือสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน
ิ ป์ ตรีนุชกร ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า ตาม
นายชาญศล
ึ ก๊้ าซธรรมชาติ
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ (PDP 2018) ฉบับใหม่นัน ได ้มีการบรรจุโรงไฟฟ้ าภาคใต ้ซงใช
ื
ึ ษาร่วมกัน ถึงความเป็ นไปได ้ของโครงการ LNG Receiving Facilities เพือ
เป็ นเชอเพลิ
งหลัก ปตท. และ กฟผ. จึงเริมการศก
ให ้มีความพร ้อมสําหรับจัดสง่ ก๊าซธรรมชาติให ้กับโรงไฟฟ้ าของ กฟผ. และสําหรับความร่วมมือในวันนี นับเป็ นโอกาสอันดีท ี
ั ยภาพ ความเชยวชาญตลอดจนประสบการณ์
ี
ทังสองหน่วยงานจะได ้ใชศ้ ก
ทังด ้านการจัดหาและบริหารจัดการพลังงาน รวม
ทังด ้านการจัดหา ผลิต และสง่ จ่ายกระแสไฟฟ้ า มาร่วมกันพัฒนาความมันคงทางพลังงานของประเทศ

l

นายวิบล
ู ย์ ฤกษ์ ศริ ะทัย ผู ้ว่าการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามข ้อตกลงในวันนี นับเป็ นก ้าวสําคัญ
ในการยกระดับความร่วมมือของทังสององค์กร เพือให ้ประชาชนเกิดความมันใจว่าความมันคงทางพลังงานของประเทศจะได ้
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รับการดูแลเป็ นอย่างดี ในสว่ นของโรงไฟฟ้ า ในพืนทีภาคใต ้ของประเทศไทยตามแผนดังกล่าว ประกอบด ้วย โรงไฟฟ้ าขนอม
(จังหวัดนครศรีธรรมราช)บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด(มหาชน) กําลังผลิต 930 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ าสุราษฎร์ธานี ชุดที 1 - 2
กําลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ (จ่ายไฟฟ้ าเข ้าระบบ หรือ Commercial Operation Date : COD ในปี 2570 และ 2572) และ
ึ ษาโครงการ LNG Receiving
โรงไฟฟ้ าใหม่ (COD ในปี 2578) กําลังผลิต 700 เมกะวัตต์ กฟผ. และ ปตท. จึงร่วมกันศก
Facilities เพือเป็ นการรองรับการนํ าเข ้า LNG และเพือสร ้างความมันคงทางพลังงานไฟฟ้ าของประเทศในอนาคต

ขาวอื่นๆ

่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรง
กลุม
่ ปตท. ร่วมสง
พยาบาลในพืนทีชลบุร ี

กลุม
่ ปตท. มอบอุปกรณ์ป้องก ัน COVID-19 ให้แก่ชาว
คุง้ บางกะเจ้า

21.05.2563

18.05.2563

k

ชมรมพล ังไทยใจอาสา กลุม
่ ปตท. มอบหน้ากาก N95
เพือร่วมปกป้องบุคลากรทางการแพทย์
14.05.2563

k

k

อรรถพล ฤกษ์พบ
ิ ล
ู ย์ ร ับมอบตําแหน่ง CEO ปตท. คนที
10 สานต่อนโยบายดูแลความมนคงทางพล
ั
ังงาน และ
ื นจากทุ
่ น
สร้างความเชอม
ั
กภาคสว
13.05.2563

k
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