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ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
21 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ ขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วยผลิตพลงังาน (Energy Recovery Unit หรือ 
ERU) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) (“โครงการ CFP”) และการเขา้ทาํสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง ได้แก่ สัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น สัญญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาดาํเนินการและ
บาํรุงรักษา และสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน (รวมเรียกว่า “สัญญาท่ีเก่ียวข้อง”) ตลอดจนสัญญาการรับโอนสิทธิและหนา้ท่ี และสัญญาอ่ืนใด
ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิใน Energy Recovery Unit และการเขา้ทาํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 
(“โครงการ ERU” หรือ “หน่วย ERU”) กบับริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (“GPSC”) หรือ บริษทัย่อยของ 
GPSC ซ่ึง GPSC ถือหุ้นร้อยละ 100.00 (“Project Co.”) และให้นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติั
รายการดงักล่าว  

อน่ึง บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ให้เขา้ลงทุนในโครงการ 
CFP โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมีประมาณการดอกเบ้ียระหว่างก่อสร้าง 151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
โดยโครงการ CFP เป็นโครงการลงทุนเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยบริษทัฯ จะทาํการก่อสร้างหน่วยกลัน่
นํ้ ามนัดิบใหม่ 1 หน่วยซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ 220,000 บาร์เรลต่อวนั แทนท่ีหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบ 2 หน่วยท่ีมีอายุการใชง้าน
ประมาณ 54 ปี และ 48 ปีในปัจจุบนัซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ 95,000 บาร์เรลต่อวนั โดยหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบทั้ง 2 หน่วยจะหยดุ
ดาํเนินการกลัน่ลงเม่ือเร่ิมใชห้น่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบหน่วยใหม่ ส่งผลให้กาํลงัการผลิตการกลัน่นํ้ ามนัดิบของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี 
275,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวนั โดยนอกจากจะเป็นการเพ่ิมกาํลงัการผลิตรวมสาํหรับการกลัน่นํ้ ามนัดิบของทั้ง
บริษทัฯ โครงการ CFP จะยงัช่วยเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงส่งผลใหโ้รงกลัน่นํ้ ามนัหลงัการลงทุนเพ่ิมเติม จะ
สามารถกลัน่นํ้ามนัดิบชนิดหนกั (Heavy Crude Oil) เพ่ือลดตน้ทุนการจดัหาวตัถุดิบ อีกทั้งยงัเปล่ียนผลิตภณัฑจ์ากประเภทนํ้ามนัเตา 
(Fuel Oil) และยางมะตอย (Bitumen) ท่ีมีมูลค่าตํ่า ให้เป็นนํ้ ามนัอากาศยาน (Jet Fuel) และนํ้ ามนัดีเซล (Diesel) ซ่ึงมีราคาสูงกว่าและ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนของตลาดท่ีจะมีการลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตา (Fuel Oil) รวมถึงการ
เปล่ียนมาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัท่ีใชใ้นการเดินเรือตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป  

ทั้งน้ี โครงการ ERU ถือเป็นหน่วยผลิตพลงังานในโครงการ CFP ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 250 เมกะวตัต์
และผลิตไอนํ้ า เพ่ือป้อนให้กบักระบวนการผลิตของโครงการ CFP โดยใชก้ากนํ้ ามนั (Pitch) ท่ีไดจ้ากโครงการ CFP เป็นเช้ือเพลิง
หลกั ซ่ึงโครงการ ERU จะค่อนขา้งเป็นอิสระจากหน่วยกลัน่นํ้ ามนัหลกัในโครงการ CFP โดยจะทาํการผลิตไฟฟ้าและนาํไปใชใ้น
โครงการ CFP ทั้งหมด  

การขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ ERU จะเป็นการลดภาระเงินลงทุนในโครงการ CFP ซ่ึงจากเดิมบริษทัฯ 
จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสําหรับทั้งโครงการ CFP ซ่ึงรวมถึงโครงการ ERU ดว้ย โดยการลดภาระเงินลงทุน
ดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและรองรับการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัส่งผลให้อตัรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนโครงการ CFP สูงข้ึน ในขณะท่ีบริษทัฯ ยงัสามารถบริหารจดัการและควบคุมดูแลคุณภาพในการ
ดาํเนินโครงการ CFP และหน่วย ERU ทั้ งในช่วงการก่อสร้าง (Construction) และการเดินเคร่ืองจักร (Operation) ในด้านความ
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ปลอดภยั (Safety) ความมัน่คงในการดาํเนินการผลิต (Reliability) การดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํหนดสภาวะการเดินเคร่ืองหน่วย 
ERU เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบับริษทัฯ ไดเ้ช่นเดิม  

การเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายทรัพยสิ์นและการเขา้ทาํสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้เขา้ข่าย 

(1) รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํ

รายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อยา่งไรก็ตาม เม่ือคาํนวณมูลค่าตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทนแลว้นั้น การเขา้ทาํสัญญา

ดงักล่าวมีขนาดรายการรวมตํ่ากว่าร้อยละ 15.00 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ จึงทาํให้บริษทัฯ ไม่มีหน้าท่ีในการปฏิบติัตาม

ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

(2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) เน่ืองจาก GPSC มีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยถือ
หุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (“TP”) ในสัดส่วนร้อยละ 15.38 รวม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ใน GPSC ทั้งทางตรงและทางออ้มเท่ากบัร้อยละ 24.29 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ GPSC ณ 
วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของ GPSC เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 นอกจากน้ีบริษทัฯ และ GPSC ยงัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัคือ 
บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) (“PTT”) ถือสัดส่วนทางตรงและทางออ้มในบริษทัฯ และ GPSC รวมร้อยละ 48.03 และร้อยละ 50.60 
ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และ GPSC เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 และ 29 สิงหาคม 2561 ตามลาํดบั 

 ทั้งน้ี เม่ือคาํนวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขา้งตน้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 นับรวมกบัรายการเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีอีก 2,300.00 ลา้นบาท อา้งอิงเอกสารแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 เร่ืองแจง้การลงนามต่อสัญญารายการเก่ียวโยงกนัประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ระหว่างบริษทัฯ กบั PTT ทาํให้ขนาดรายการเก่ียวโยงกนัรวมจะอยูท่ี่ร้อยละ 319.54 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 
(“NTA”) หรือมีมูลค่ารวมของรายการเก่ียวโยงทั้งหมดประมาณ 12,337.16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 392,971.68 ลา้นบาท 
ซ่ึงอา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอา้งถึง
ในเอกสารฉบบัน้ีเป็นการคาํนวณโดยใชอ้ตัราขายถวัเฉล่ียสาํหรับสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2562 ซ่ึง 31.8527 บาท
เท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลค่ารายการรวมเกินกว่า 
20,000,000 บาท และสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัการเขา้ทาํรายการตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ 

จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ  
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(3) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเขา้ทาํ

รายการต่อบริษทัฯ ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการ รวมทั้งจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 จึงได้มีมติอนุมติัแต่งตั้งให้บริษทั
หลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “ท่ีปรึกษาฯ” หรือ “IFA”) ในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ
เป็นอิสระจากบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของราคาและเง่ือนไขการเขา้ทาํ
รายการต่อผูถื้อหุ้นของ บริษทัฯ ประกอบการพิจารณาอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระขอรับรองวา่ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาํเนินงาน รวมทั้งไดท้าํหนา้ท่ีการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้ 

รายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเอกสารท่ีไดรั้บ
จากบริษทัฯ และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ 
ปัจจุบนั ในการพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นในการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ดงันั้น หากขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมีการเปล่ียนแปลงไป
อย่างมีนยัสําคญัในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัทาํ
รายงานฉบบัน้ี เช่น 

 มติคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ  
 สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากการทาํรายการซ้ือขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วยผลิตพลงังาน 

(Energy Recovery Unit หรือ ERU) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Energy หรือ CFP) 
 แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ  
 งบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีได้รับอนุญาตของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 – 2561  
 ขอ้มูลจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
 ขอ้มูลและเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ 

ขอ้จาํกดัในการจดัทาํรายงาน 

ในการจดัทาํรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึง
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ โครงการ CFP รวมถึงโครงการ ERU ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ CFP ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงจดัทาํความเห็นต่อการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระมิไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวและเป็นความลบัทางธุรกิจหลายประการ เช่น สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการในคร้ัง
น้ียงัเป็นร่างสัญญา รวมถึงขอ้มูลบางประการเก่ียวกบัโครงการ CFP เช่น ขอ้มูลสําคญับางส่วนในสัญญาการให้ใชเ้ทคโนโลยีการ
ผลิต เป็นตน้ โดยขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อนอนัจะส่งผลต่อภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมท่ีมีผูผ้ลิต
นอ้ยรายและมีความคลา้ยคลึงกนั การเปิดเผยขอ้มูลอาจก่อให้เกิดผลเสียหรือส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโครงการ CFP 
อยา่งมีนยัสาํคญั และอาจทาํให ้บริษทัฯ เสียเปรียบคู่แข่งทางการคา้ อยา่งไรก็ดี ปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือว่ากรณีขา้งตน้ มิไดเ้ป็น
เหตุใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรั้บขอ้มูลท่ีขาดความน่าเช่ือถืออนัเป็นเหตุใหก้ระทบต่อการใหค้วามเห็นของปรึกษาทางการเงิน
อิสระตามรายงานฉบบัน้ีอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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นอกจากน้ี การจดัทาํความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูภ่ายใตส้มมติฐาน ดงัน้ี 

 ขอ้มูลและเอกสารทั้งหมด ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรั้บจากบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง และความเห็นท่ีแสดงไวส้ามารถเช่ือถือได้และใกล้เคียงกับสภาพความจริง ณ 
ปัจจุบนั 

 ไม่มีเหตุการณ์ใดท่ีไดเ้กิดข้ึน หรือกาํลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิด ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษทัฯ 

 สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีทาํกบัคู่สญัญายงัคงถูกตอ้งตามกฎหมาย มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ผลผกูพนัตามสญัญา และไม่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 

 ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํรายงานความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 18 
กุมภาพนัธ์ 2562 และขอรับรองว่าไดท้าํหนา้ท่ีศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้
ใหเ้หตุผลบนพ้ืนฐานของขอ้มูลและการวิเคราะห์อยา่งเท่ียงธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 
อยา่งไรก็ดี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบ่นสมมติฐานว่าขอ้มูลและเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ ตลอดจนขอ้มูลท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณชน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริงในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจดัทาํ
รายงานความเห็นน้ี ดังนั้ น หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในคร้ังน้ี 
ดว้ยเหตุน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยนืยนัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นในอนาคตจากปัจจยัดงักล่าว
ได ้อีกทั้งความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ต่อการเขา้ทาํรายการ
ดงัรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น โดยการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัสาํหรับการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี อยูใ่นดุลพินิจของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ เป็นสําคญั ซ่ึงผูถื้อหุ้นควรจะศึกษาขอ้มูลและพิจารณาเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัความเส่ียง ขอ้จาํกดั และความเห็นใน
ประเด็นพิจารณาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีดว้ยความ
รอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี การให้ความเห็นน้ีมิไดเ้ป็นการ
รับรองผลสําเร็จของการเขา้ทาํรายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี
 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

สารบญั 

สารบัญ 

 

  หนา้ 
   
บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 1 
  
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 6 
   
ส่วนท่ี 2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 19 
   
ส่วนท่ี 3 ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 28 
   
ส่วนท่ี 4 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 50 
   
เอกสารแนบ 1 สรุปขอ้มูลของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
   
เอกสารแนบ 2 สรุปขอ้มูลของโครงการ Clean Fuel Project (“CFP”)  
   
เอกสารแนบ 3 สรุปขอ้มูลของบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน)  



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

คาํนิยาม 

คาํนิยาม 

 

คาํย่อ ช่ือเตม็ 
โครงการ CFP โครงการพลงังานสะอาด หรือ Clean Fuel Project 
โครงการ ERU หรือ หน่วย ERU หน่วยผลิตพลังงาน  (Energy Recovery Unit) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพลังงาน

สะอาด 
บริษทัฯ  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษทัฯ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
GPSC บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
Project Co. บริษทัยอ่ยของ GPSC ซ่ึง GPSC ถือหุน้ร้อยละ 100.00 
PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่ม PTT หรือ เครือ PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
กฟผ. หรือ EGAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กฟภ. หรือ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ ท่ี
ปรึกษาฯ หรือ IFA  

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สาํนกังาน ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
EBITDA กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 
IRR อตัราผลตอบแทนภายใน 
Net Operating Profit After Tax หรือ 
NOPAT 

กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี 

NPV มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
WACC ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมี
นยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยล์งวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และ
ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ. 2547 ลง
วนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน  ลงวันท่ี  31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้ งท่ี มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ ขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วยผลิตพลงังาน (Energy Recovery Unit หรือ ERU) ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) (“โครงการ CFP”) และการเขา้ทาํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
สัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น สัญญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาดาํเนินการและบาํรุงรักษา และสัญญา
เช่าช่วงท่ีดิน (รวมเรียกว่า “สัญญาท่ีเก่ียวข้อง”) ตลอดจนสัญญาการรับโอนสิทธิและหนา้ท่ี และสัญญาอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการขายสินทรัพยเ์พ่ือโอนกรรมสิทธ์ิใน Energy Recovery Unit (“โครงการ ERU” หรือ “หน่วย ERU”) และการเขา้ทาํสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าวกบับริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (“GPSC”) หรือ บริษทัยอ่ยของ GPSC ซ่ึง GPSC ถือหุ้น
ร้อยละ 100.00 (“Project Co.”) และใหน้าํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ให้เขา้ลงทุนในโครงการ 
CFP โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมีประมาณการดอกเบ้ียระหว่างก่อสร้าง 151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
โดยโครงการ CFP เป็นโครงการลงทุนเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยบริษทัฯ จะทาํการก่อสร้างหน่วยกลัน่
นํ้ ามนัดิบใหม่ 1 หน่วยซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ 220,000 บาร์เรลต่อวนั แทนท่ีหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบ 2 หน่วยท่ีมีอายุการใชง้าน
ประมาณ 54 ปี และ 48 ปีในปัจจุบนัซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ 95,000 บาร์เรลต่อวนั โดยหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบทั้ง 2 หน่วยจะหยดุ
ดาํเนินการกลัน่ลงเม่ือเร่ิมใชห้น่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบหน่วยใหม่ ส่งผลให้กาํลงัการผลิตการกลัน่นํ้ ามนัดิบของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี 
275,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวนั  

นอกจากการเพิ่มกาํลังการกลั่นนํ้ ามันดิบของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้วโครงการ CFP จะประกอบด้วยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ให้สามารถกลัน่นํ้ ามนัดิบชนิดหนัก (Heavy Crude Oil) ท่ีมีราคาตํ่ากว่านํ้ ามนัดิบชนิดเบา (Light 
Crude Oil) ท่ีบริษทัฯ กลัน่อยู่ในปัจจุบนั โดยคาดว่าจะสามารถลดตน้ทุนการจดัหาวตัถุดิบเฉล่ียลงไดป้ระมาณ 4-5 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล รวมทั้งจะมีการติดตั้งหน่วยกลัน่ท่ีสามารถเปล่ียนผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัชนิดหนกัท่ีมีมูลค่าตํ่าและกาํมะถนัสูง ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเตา 
(Fuel Oil) และยางมะตอย (Bitumen) ให้เป็นผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัชนิดเบา ไดแ้ก่ นํ้ ามนัอากาศยาน (Jet Fuel) และนํ้ ามนัดีเซล (Diesel) 
กาํมะถนัตํ่าตามมาตรฐานยโูร 5 ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ทาํใหมู้ลค่ารวมของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพ่ิม
สูงข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการตอบสนองและรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมการบิน และการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
และภูมิภาค ทั้งน้ี ผลจากการท่ีมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายข้ึนและการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าตํ่าใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง
กวา่ คาดวา่จะส่งผลกระทบต่ออตัรากาํไรขั้นตน้ประมาณ 1-2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

ภายใตแ้ผนการก่อสร้างสาํหรับโครงการ CFP นั้น บริษทัฯ ไดมี้แผนการก่อสร้างโครงการ ERU ท่ีเป็นหน่วยผลิตพลงังาน
ในโครงการ CFP มีพ้ืนท่ีประมาณ 36 ไร่บนพ้ืนท่ีไทยออยลท่ี์ศรีราชา ซ่ึงประกอบไปดว้ยท่ีดินซ่ึงเช่าจากกระทรวงการคลงั และท่ีดิน
ของบริษทัฯ เอง โดย ERU นั้นถูกออกแบบให้มีกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากบั 250 เมกะวตัต์และผลิตไอนํ้ าประมาณ 175 ตนัต่อ
ชัว่โมง เพ่ือป้อนให้กบักระบวนการผลิตของโครงการ CFP ทั้งหมด ซ่ึงคาดว่าโครงการ CFP จะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 
180 - 200 เมกะวตัต ์ในขณะท่ีอีกประมาณ 50 เมกะวตัตท่ี์เหลือจะถูกใชส้าํหรับการผลิตไฟฟ้าภายในโครงการ ERU เอง ทั้งน้ี ERU 
จะใชว้ตัถุดิบเป็นกากนํ้ามนั (Pitch) ท่ีไดจ้ากโครงการ CFP เป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า 

สําหรับกากนํ้ ามนั (Pitch) ท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าหลกัของ ERU นั้น เกิดจากการท่ีบริษทัฯ จะนาํเทคโนโลยีเชิง
พาณิชย์ท่ีทันสมัยมาใช้ในโครงการ  CFP สําหรับหน่วยแตกตัวนํ้ ามันหนักให้ เป็นนํ้ ามันเบาโดยใช้ไฮโดรเจน  (Residue 
Hydrocracking Unit: RHCU) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑท่ี์ได ้ซ่ึงเทคโนโลยีดงักล่าวสามารถนาํกากนํ้ ามนัหนกั (Short Residue) 
ท่ีมีกาํมะถนัสูงไปเขา้สู่กระบวนการแตกตวัเป็นนํ้ามนัเบากาํมะถนัตํ่าตามมาตรฐานยโูร 5 ท่ีมีคุณค่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึน เช่น นํ้ ามนัอากาศยานและนํ้ ามนัดีเซล ซ่ึงภายหลงัจากการแตกตวัของนํ้ ามนัหนักนั้น จะทาํให้เหลือกากนํ้ ามนั (Pitch) ซ่ึงไม่
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สามารถนาํกลบัเขา้ไปสู่กระบวนการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพของโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ได ้จึงทาํให้เป็นท่ีมาของการนาํกาก
นํ้ามนัดงักล่าวไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการ ERU เน่ืองจากกากนํ้ามนัมีคุณสมบติัดา้นพลงังานความร้อนท่ีเหมาะสม 

ดว้ยวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัแนวคิดการลดภาระและความเส่ียงสําหรับการดาํเนิน
โครงการ CFP โดยรวมนั้น บริษทัฯ จึงไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการโอนโครงการ ERU ให้บุคคลอ่ืนเป็นผูล้งทุน เพ่ือลดภาระการ
ลงทุนสาํหรับโครงการ CFP ในภาพรวม อีกทั้งโครงการ ERU ยงัเป็นหน่วยสนบัสนุนสาธารณูปโภคท่ีค่อนขา้งเป็นอิสระจากหน่วย
ผลิตหลกั และพิจารณาเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าว จะช่วยลดภาระการลงทุนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และช่วยเพ่ิมอตัราผลตอบแทน
ให้กบัโครงการ CFP ในภาพรวม ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 จึงไดมี้มติให้บริษทัฯ ดาํเนินการ
จดัหาผูส้นใจลงทุนในโครงการ ERU แทนการลงทุนจดัสร้างเองทั้งหมด  

ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ทาํสญัญา
ซ้ือขายสินทรัพยเ์พ่ือโอนกรรมสิทธ์ิหน่วย ERU ให้แก่ GPSC หรือ Project Co. โดยในช่วงดาํเนินการ (Operation) บริษทัฯ จะเป็น 
(1) ผูจ้ ัดหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีจ ําเป็นสําหรับการดําเนินการหน่วย ERU ให้แก่ GPSC หรือ Project Co. (2) ผู ้
ให้บริการในการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและบาํรุงรักษาหน่วย ERU (3) ผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของหน่วย ERU และ (4) ผูรั้บซ้ือ
ไฟฟ้า ไอนํ้า และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ ท่ีผลิตโดยหน่วย ERU จาก GPSC หรือ Project Co. 

การเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายทรัพยสิ์นและการเขา้ทาํสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้เขา้ข่าย 

(1) รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํ

รายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อยา่งไรก็ตาม เม่ือคาํนวณมูลค่าตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทนแลว้นั้น การเขา้ทาํสัญญา

ดงักล่าวมีขนาดรายการรวมตํ่ากว่าร้อยละ 15.00 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ จึงทาํให้บริษทัฯ ไม่มีหน้าท่ีในการปฏิบติัตาม

ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

(2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) เน่ืองจาก GPSC มีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยถือ
หุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (“TP”) ในสัดส่วนร้อยละ 15.38 รวม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ใน GPSC ทั้งทางตรงและทางออ้มเท่ากบัร้อยละ 24.29 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ GPSC ณ 
วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของ GPSC เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 นอกจากน้ีบริษทัฯ และ GPSC ยงัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัคือ 
บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) (“PTT”) ถือสัดส่วนทางตรงและทางออ้มในบริษทัฯ และ GPSC รวมร้อยละ 48.03 และร้อยละ 50.60 
ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และ GPSC เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 และ 29 สิงหาคม 2561 ตามลาํดบั 

ทั้งน้ี เม่ือคาํนวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขา้งตน้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อา้งอิงจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 นบัรวมกบัรายการเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 
เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีอีก 2,300.00 ลา้นบาท อา้งอิงจากเอกสารแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 เร่ืองแจง้การลงนามต่อสัญญารายการเก่ียวโยงกนัประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง
บริษทัฯ กบั PTT ทาํใหข้นาดรายการเก่ียวโยงกนัรวมจะอยูท่ี่ร้อยละ 319.54 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ (“NTA”) 
หรือมีมูลค่ารวมของรายการเก่ียวโยงทั้งหมดประมาณ 12,337.16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 392,971.68 ลา้นบาท ซ่ึงอา้งอิง
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จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอา้งถึงใน
เอกสารฉบบัน้ีเป็นการคาํนวณโดยใชอ้ตัราขายถวัเฉล่ียสําหรับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2562 ซ่ึง 31.8527 บาท
เท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลค่ารายการรวมเกินกว่า 
20,000,000 บาท และสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ดังนั้ น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัการเขา้ทาํรายการตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ 

จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ  

(3) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเขา้ทาํ

รายการต่อบริษทัฯ ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการ รวมทั้งจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 จึงไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งให้บริษทั
หลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “ท่ีปรึกษาฯ” หรือ “IFA”) ในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ
เป็นอิสระจากบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของราคาและเง่ือนไขการเขา้ทาํ
รายการต่อผูถื้อหุ้นของ บริษทัฯ ประกอบการพิจารณาอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระขอรับรองวา่ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาํเนินงาน รวมทั้งไดท้าํหนา้ท่ีการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้ 

ทั้งน้ี รายละเอียดสัญญาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีบริษทัฯ และ GPSC หรือ Project Co. จะเข้าทาํสําหรับการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี มี
รายละเอียด โดยสงัเขป ดงัน้ี (ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดการสรุปสาระสาํคญัของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นส่วนท่ี 1.5 สรุปสาระสาํคญั
ของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง)    

(1) สญัญาซ้ือขายทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูข้าย และ GPSC หรือ Project Co. จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูซ้ื้อ โดยบริษทัฯ จะขาย
หน่วย ERU ให้แก่ GPSC หรือ Project Co. ในราคาไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วย 
ERU ให้แก่ผูซ้ื้อหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นเกิดข้ึนครบถว้นแลว้ (“Closing Date”) ซ่ึง
เง่ือนไขดงักล่าวรวมถึงการท่ีบริษทัฯ ไดล้งนามในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate: PAC) 
ให้กบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะเกิดข้ึนในไตรมาส 3 ปี 2566 และผูซ้ื้อและผูข้ายได้รับใบอนุญาตท่ีจาํเป็นจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ไดรั้บความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (“EIA”) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) 
และใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นตน้ 

(2) สญัญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค 

บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูข้าย และ GPSC หรือ Project Co. จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูซ้ื้อกากนํ้ามนั เช้ือเพลิง
อ่ืนๆ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินการหน่วย ERU โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สัญญา
อาจตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไดอี้ก 5 ปี 
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(3) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูซ้ื้อ และ GPSC หรือ Project Co. จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูข้ายไฟฟ้า ไอนํ้ า และ
ผลิตภณัฑ์พลอยไดอ่ื้นๆ ซ่ึงผลิตโดยหน่วย ERU ให้แก่บริษทัฯ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สัญญาอาจ
ตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไดอี้ก 5 ปี 

(4) สญัญาดาํเนินการและบาํรุงรักษา 

 บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูใ้ห้บริการ และ GPSC หรือ Project Co.จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูรั้บบริการ โดย 
GPSC หรือ Project Co. จะว่าจา้งบริษทัฯ ให้เป็นผูใ้ห้บริการในการเดินเคร่ืองหน่วย ERU และซ่อมบาํรุงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของ
หน่วย ERU โดยขอบเขตการบริการ ได้แก่ การบริหารดาํเนินการ และบาํรุงรักษาหน่วย ERU ช่วยเหลือสนับสนุน GPSC หรือ 
Project Co. เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงใบอนุญาตท่ีจาํเป็น เป็นตน้ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สัญญาอาจตกลง
ขยายระยะเวลาของสญัญาไดอี้ก 5 ปี 

(5) สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน  

 บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วง และ GPSC หรือ Project Co. จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูเ้ช่าช่วงสาํหรับ
ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของหน่วย ERU ในโครงการ CFP รวมเน้ือท่ีประมาณ 36 ไร่ มีกาํหนดระยะเวลา 25 ปี โดยระยะเวลาเช่าช่วงไม่เกิน
ระยะเวลาของสญัญาเช่าท่ีดินของบริษทัฯ กบักระทรวงการคลงั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ และ GPSC หรือ Project Co. จะเขา้ทาํสัญญาการรับโอนสิทธิและหน้าท่ี (Novation Agreement) เพ่ิมเติม 
เพ่ือให้บริษทัฯ ทาํการโอนสิทธิและหนา้ท่ีของบริษทัฯ ตามสัญญาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงการ CFP และ ERU ท่ีบริษทัฯ ทาํกบัผูรั้บเหมา 
(Engineering Procurement Construction: EPC) ท่ีปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ (Project Management Consultancy : 
PMC) และเจา้ของเทคโนโลย ี(Licensor) ใหก้บั GPSC หรือ Project Co. เม่ือถึง Closing Date 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจากเง่ือนไขสญัญาเป็นลกัษณะท่ีมีการ
กาํหนดราคาและผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม ไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ และรายการดงักล่าวจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับโครงการ CFP อีกทั้งยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุนสําหรับหน่วย ERU ซ่ึงบริษทัฯ สามารถ
นาํกระแสเงินสดดงักล่าวไปใชใ้นการลงทุนในโครงการอ่ืน หรือลดภาระในการกูย้มืเงินสําหรับโครงการ CFP นอกจากน้ี การเขา้ทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั GPSC หรือ Project Co. ยงัเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ เน่ืองจากทั้ง 2 บริษทัมีความคุ้นเคยด้านธุรกิจและ
วฒันธรรมองค์กรอยู่แลว้ทั้งในระดบัปฏิบติัการและผูบ้ริหารจากการเป็นบริษทัในเครือ PTT ซ่ึงจะช่วยให้การประสานงานในดา้น
ต่างๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยงัเป็นการป้องกนัความลบัเก่ียวกบัโครงการ CFP ในช่วงการเสนอราคาและการ
เจรจาต่อรองระหวา่งทั้ง 2 ฝ่าย ร่ัวไหลออกจากบริษทัฯ และเครือ PTT ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อบริษทัฯ ในภาพรวม อีกทั้ง GPSC ยงัเป็นผูท่ี้มี
ความชาํนาญดา้นธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงมีความเขา้ใจในธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและปิโตรเคมีเป็นอยา่งดี มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง
และมัน่คง และตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินการหน่วย ERU ซ่ึงมีผลกระทบต่อโครงการ CFP ทาํใหบ้ริษทัฯ จะไดป้ระโยชน์
จากประสบการณ์และความเช่ียวชาญบุคลากรท่ี GPSC ส่งเข้ามาทาํงานในหน่วย ERU ซ่ึงจะช่วยให้โครงการ CFP ในภาพรวม 
ดาํเนินการไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีขอ้ดอ้ยทั้งในแง่ของการเขา้ทาํรายการและการเขา้ทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 
ความเส่ียงท่ีผูถื้อหุ้นควรพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น เช่น ความเส่ียงจากตน้ทุนค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ซ่ึงบริษัทฯ จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าท่ีตกลงไวก้ับ GPSC หรือ Project Co. ความเส่ียงจากการได้รับความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) รวมถึงขอ้ควรพิจารณาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ เช่น ความเส่ียง
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จากความล่าช้าของโครงการ ความเส่ียงกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนของโครงการ CFP ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ความเส่ียงจากการ
ดาํเนินงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ ขอ้สงัเกตุดา้นการบนัทึกบญัชีจากการเขา้ทาํรายการ เป็นตน้  

 โดยหากพิจารณาถึงความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการแลว้นั้น กรณีท่ีบริษทัฯ มีการขายสินทรัพยแ์ละโอน
กรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ให้กบั GPSC หรือ Project Co. จะส่งผลให้โครงการ CFP มีมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ (Project NPV) 
มูลค่าปัจจุบนัของผูถื้อหุ้นจากโครงการ (Equity NPV) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Project IRR) และอตัราผลตอบแทน
ภายในของผูถื้อหุน้จากโครงการ (Equity IRR) สูงกว่ากรณีท่ีไม่มีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU โดยบริษทัฯ มี
ตน้ทุนสุทธิจากการเขา้ทาํรายการท่ีร้อยละ 8.25 ต่อปี (คาํนวณจากเงินค่าก่อสร้างท่ีประหยดัไดใ้นช่วงแรก และค่าใชจ่้ายในแต่ละปีท่ี
เกิดข้ึนตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง) ในขณะท่ีมีอตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการกรณีท่ีไม่เขา้ทาํรายการท่ีร้อยละ 11.89 ถึงร้อยละ 12.30 
ต่อปี ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ สามารถโอนขายสินทรัพยใ์นโครงการ CFP ดว้ยภาระตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการ 
CFP ยอ่มทาํให้ภาพรวมของมูลค่าปัจจุบนัและอตัราผลตอบแทนภายในสําหรับโครงการ CFP ดีข้ึนตามทฤษฎี โดยมีรายละเอียดสรุป
ตามตารางดา้นล่าง 

 31 ธันวาคม 2561 
โครงการ CFP เดมิ โครงการ CFP กรณท่ีีมี

การจาํหน่ายสินทรัพย์
และโอนกรรมสิทธ์ิ

หน่วย ERU 
มูลค่าปัจจุบนัของโครงการ CFP (ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 779.89 - 1,882.10 837.77 – 1,865.35 
มูลค่าปัจจุบนัของส่วนของผูถื้อหุน้จากโครงการ CFP (ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 579.17 - 1,294.72 690.13 – 1,359.48 
อตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการ (%) 11.89% - 12.30% ต่อปี 12.34% - 12.79% ต่อปี 
อตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุน้ (%) 14.62% - 15.15% ต่อปี 15.64% - 16.23% ต่อปี 

 

ทั้งน้ี ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ CFP กรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ท่ี
จดัทาํข้ึนในคร้ังน้ี มีระยะเวลาในการประมาณการสอดคลอ้งกบัรายละเอียดสมมติฐานตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์กรณีการลงทุนในโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) ท่ีไดเ้สนอต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีระยะเวลาการประมาณการเพียง 20 ปี อีกทั้งยงักาํหนดมูลค่าสุดทา้ยของการประมาณการ
ดว้ยวิธีมูลค่าซากท่ีไม่คาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตของบริษทัฯ ภายใตโ้ครงการ CFP ซ่ึงถือว่าเป็นการประมาณการท่ี
ค่อนขา้งระมดัระวงั เน่ืองจากบริษทัฯ อาจดาํเนินโครงการ CFP ไดน้านกว่าระยะเวลาการประมาณการ อา้งอิงจากหน่วยดาํเนินงาน
ปัจจุบนัของบริษทัฯ ท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 40-50 ปี 
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ส่วนท่ี 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 
1.1 ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ ขายสินทรัพยเ์พ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วยผลิตพลงังาน (Energy Recovery Unit หรือ ERU) ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) (“โครงการ CFP”) และการเขา้ทาํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
สัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น สัญญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาดาํเนินการและบาํรุงรักษา และสัญญา
เช่าช่วงท่ีดิน (รวมเรียกว่า “สัญญาท่ีเก่ียวข้อง”) ตลอดจนสัญญาการรับโอนสิทธิและหนา้ท่ี และสัญญาอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง
กบัการขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิใน Energy Recovery Unit (“โครงการ ERU” หรือ “หน่วย ERU”) และการเขา้ทาํสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าวกบับริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (“GPSC”) หรือ บริษทัยอ่ยของ GPSC ซ่ึง GPSC ถือหุ้น
ร้อยละ 100.00 (“Project Co.”) และใหน้าํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ให้เขา้ลงทุนในโครงการ 
CFP โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมีประมาณการดอกเบ้ียระหว่างก่อสร้าง 151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
โดยโครงการ CFP เป็นโครงการลงทุนเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดยบริษทัฯ จะทาํการก่อสร้างหน่วยกลัน่
นํ้ ามนัดิบใหม่ 1 หน่วยซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ 220,000 บาร์เรลต่อวนั แทนท่ีหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบ 2 หน่วยท่ีมีอายุการใชง้าน
ประมาณ 54 ปี และ 48 ปีในปัจจุบนัซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ 95,000 บาร์เรลต่อวนั โดยหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบทั้ง 2 หน่วยจะหยดุ
ดาํเนินการกลัน่ลงเม่ือเร่ิมใชห้น่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบหน่วยใหม่ ส่งผลให้กาํลงัการผลิตการกลัน่นํ้ ามนัดิบของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี 
275,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวนั  

นอกจากการเพิ่มกาํลังการกลั่นนํ้ ามันดิบของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้วโครงการ CFP จะประกอบด้วยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ให้สามารถกลัน่นํ้ ามนัดิบชนิดหนัก (Heavy Crude Oil) ท่ีมีราคาตํ่ากว่านํ้ ามนัดิบชนิดเบา (Light 
Crude Oil) ท่ีบริษทัฯ กลัน่อยู่ในปัจจุบนั โดยคาดว่าจะสามารถลดตน้ทุนการจดัหาวตัถุดิบเฉล่ียลงไดป้ระมาณ 4-5 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล รวมทั้งจะมีการติดตั้งหน่วยกลัน่ท่ีสามารถเปล่ียนผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัชนิดหนกัท่ีมีมูลค่าตํ่าและกาํมะถนัสูง ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเตา 
(Fuel Oil) และยางมะตอย (Bitumen) ให้เป็นผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัชนิดเบา ไดแ้ก่ นํ้ ามนัอากาศยาน (Jet Fuel) และนํ้ ามนัดีเซล (Diesel) 
กาํมะถนัตํ่าตามมาตรฐานยโูร 5 ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ทาํใหมู้ลค่ารวมของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพ่ิม
สูงข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการตอบสนองและรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมการบิน และการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
และภูมิภาค ทั้งน้ี ผลจากการท่ีมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายข้ึนและการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าตํ่าใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง
กวา่ คาดวา่จะส่งผลกระทบต่ออตัรากาํไรขั้นตน้ประมาณ 1-2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

ภายใตแ้ผนการก่อสร้างสาํหรับโครงการ CFP นั้น บริษทัฯ ไดมี้แผนการก่อสร้างโครงการ ERU ท่ีเป็นหน่วยผลิตพลงังาน 
ตั้งอยูใ่นโครงการ CFP มีพ้ืนท่ีประมาณ 36 ไร่บนพ้ืนท่ีของบริษทัฯ ท่ีศรีราชาซ่ึงประกอบไปดว้ยท่ีดินซ่ึงเช่าจากกระทรวงการคลงั 
และท่ีดินของบริษทัฯ เอง โดย ERU นั้นถูกออกแบบให้มีกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากบั 250 เมกะวตัตแ์ละผลิตไอนํ้ าประมาณ 175 
ตนัต่อชั่วโมง เพ่ือป้อนให้กบักระบวนการผลิตของโครงการ CFP ทั้งหมด ซ่ึงคาดว่าโครงการ CFP จะมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 180 - 200 เมกะวตัต ์ในขณะท่ีอีกประมาณ 50 เมกะวตัตท่ี์เหลือจะถูกใชส้ําหรับการผลิตไฟฟ้าภายในโครงการ ERU เอง 
ทั้งน้ี ERU จะใชว้ตัถุดิบเป็นกากนํ้ามนั (Pitch) ท่ีไดจ้ากโครงการ CFP เป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า 
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ทั้งน้ี แผนภาพการจดัส่งวตัถุดิบใหก้บัโครงการ ERU เป็นไปตามรายละเอียดดา้นล่าง 

 
 

สําหรับกากนํ้ ามนั (Pitch) ท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าหลกัของ ERU นั้น เกิดจากการท่ีบริษทัฯ จะนาํเทคโนโลยีเชิง
พาณิชย์ท่ีทันสมัยมาใช้ในโครงการ  CFP สําหรับหน่วยแตกตัวนํ้ ามันหนักให้ เป็นนํ้ ามันเบาโดยใช้ไฮโดรเจน  (Residue 
Hydrocracking Unit: RHCU) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑท่ี์ได ้ซ่ึงเทคโนโลยีดงักล่าวสามารถนาํกากนํ้ ามนัหนกั (Short Residue) 
ท่ีมีกาํมะถนัสูงไปเขา้สู่กระบวนการแตกตวัเป็นนํ้ามนัเบากาํมะถนัตํ่าตามมาตรฐานยโูร 5 ท่ีมีคุณค่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึน เช่น นํ้ ามนัอากาศยานและนํ้ ามนัดีเซล ซ่ึงภายหลงัจากการแตกตวัของนํ้ ามนัหนักนั้น จะทาํให้เหลือกากนํ้ ามนั (Pitch) ซ่ึงไม่
สามารถนาํกลบัเขา้ไปสู่กระบวนการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพของโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ได ้จึงทาํให้เป็นท่ีมาของการนาํกาก
นํ้ ามนัดงักล่าวไปใช้เป็นวตัถุดิบสําหรับโครงการ ERU เน่ืองจากกากนํ้ ามนัมีคุณสมบติัดา้นพลงังานความร้อนท่ีเหมาะสม โดย
สาํหรับหน่วย ERU นั้นคาดวา่จะใชก้ากนํ้ามนัประมาณ 1,200 ตนัต่อวนั 

ทั้งน้ีโครงการ ERU ยงัสามารถเลือกใช้เช้ือเพลิงท่ีเป็นผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ากโครงการ CFP และหน่วยอ่ืนๆ ของกลุ่ม
บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมคือ ไอนํ้ าความดนัสูงมาก (High high-Pressure Steam: HHP steam) ในประมาณ 197 ตนัต่อชัว่โมง และไอนํ้ า
ความดนัระดบัปานกลาง (Medium Pressure Steam: MP Steam) ประมาณ 129 ตนัต่อชัว่โมง รวมถึงก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) และ
ก๊าซเช้ือเพลิง (Fuel gas) ประมาณ 6 กิโลกรัมต่อชัว่โมง และ 540 กิโลกรัมต่อชัว่โมง ตามลาํดบั 

สาํหรับพ้ืนท่ีส่วนการผลิตโครงการ ERU ประกอบไปดว้ยหน่วยผลิตต่างๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัการทาํงานร่วมกนัแบบบูรณาการ 
โดยหน่วยการผลิตท่ีสาํคญั มีรายละเอียดการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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(1) หน่วยเตรียมกากนํา้มนัเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับหม้อไอนํา้ (Pitch Preparation Unit)  

หน่วยเตรียมกากนํ้ ามนัน้ีเป็นหน่วยแรกของกระบวนการผลิตเพ่ือเตรียมกากนํ้ ามนัให้มีสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
นาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสําหรับหมอ้ไอนํ้ า โดยกากนํ้ ามนัซ่ึงมีอุณหภูมิสูงจะถูกส่งมายงั ERU ทางท่อจากหน่วย RHCU ของโรงกลัน่
นํ้ ามนัไทยออยล ์เขา้สู่เคร่ือง Double Belt Cooler เพ่ือทาํการลดอุณหภูมิของกากนํ้ ามนัดว้ยนํ้ าหล่อเยน็เพ่ือให้มีสภาวะท่ีเหมาะสม
และเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหมไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(2) หน่วยผลิตไอนํา้จากหม้อไอนํา้ (Fired Boiler )  

หน่วยผลิตไอนํ้ าจากหมอ้ไอนํ้ าจะนาํนํ้ าคอนเดนเสท (Condensate Water) และไอนํ้ าความดนัปานกลาง (MP Steam) 
จากโรงกลัน่นํ้ ามนัมาใชใ้นการแลกเปล่ียนความร้อนกบันํ้ า เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้ าให้สูงข้ึน โดยนํ้ าท่ีมีอุณหภูมิสูงจะถูกป้อนเขา้ท่ี
ส่วนแลกเปล่ียนความร้อน (Economizer) ส่วนการระเหยนํ้า (Evaporator) และส่วนการผลิตไอนํ้าร้อน(Superheater) ตามลาํดบั ซ่ึงนํ้ า
จะรับความร้อนจากก๊าซร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมก้ากนํ้ ามนัในเตาของหมอ้ไอนํ้ าจนกระทัง่มีอุณหภูมิสูงข้ึนและสามารถเปล่ียน
สถานะกลายเป็นไอนํ้ า โดยไอนํ้ าความดนัสูงมาก (HHP steam) จะส่งไปยงัหน่วยกงัหันไอนํ้ าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นไอนํ้ า
บางส่วนท่ีมีความดนัตํ่าลง จะถูกส่งใหโ้รงกลัน่ต่อไป 

(3) หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันไอนํา้ (Steam Turbine Generator  and Condensor ) 

หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าจากกงัหันไอนํ้ าผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ไอนํ้ าความดนัสูงมากท่ีไดจ้ากหมอ้ไอนํ้ าเขา้ไป
หมุนเคร่ืองกังหันไอนํ้ า (Steam Turbine) เกิดการเหน่ียวนําเป็นกระแสไฟฟ้าปริมาณ 250 เมกะวตัต์ โดยกระแสไฟฟ้าบางส่วน
ประมาณ 50 เมกะวตัต ์ถูกนาํกลบัไปใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ ERU เอง ในขณะท่ีพลงังานไฟฟ้าท่ีเหลือจะส่งไปยงั
โครงการ CFP ตามความตอ้งการใชจ้ริง 

(4) หน่วยบําบัดก๊าซทิง้ (Treating Unit) 

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าของโครงการ ERU จะก่อให้เกิดก๊าซเสีย (Flue Gas) ดงันั้นโครงการ ERU จึง
ออกแบบใหมี้การติดตั้งหน่วย Electrostatic Precipitator (ESP) เพ่ือกาํจดัฝุ่ นละออง จากนั้นก๊าซท่ีออกจากหน่วย ESP จะถูกส่งต่อไป
ยงัหน่วยกาํจดัไอเสีย (Flue Gas Treatment) เป็นหน่วยกาํจดัออกไซดข์องซลัเฟอร์และออกไซดข์องไนโตรเจนดว้ยเทคโนโลย ีSNOx 
เพ่ือควบคุมค่าออกไซด์ของซัลเฟอร์และออกไซด์ของไนโตรเจนให้ไม่เกินค่ามาตรฐานก่อนการปล่อยสู่บรรยากาศภายนอกผ่าน
ปล่องไอเสีย (Stack) 
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(5) หน่วยสนับสนุนการผลิต 

หน่วยสนบัสนุนการผลิต โดยหลกัแลว้ประกอบไปดว้ยระบบหล่อเยน็ซ่ึงทาํการผลิตนํ้ าหล่อเยน็ส่งไปยงัระบบต่างๆ 
ภายในหน่วยผลิตพลงังาน ระบบการส่งไฟฟ้าโดยมีสถานียอ่ย (Substation) เป็นตวัเช่ือมต่อระบบการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และ
ระบบจาํหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัเพ่ือแปลงแรงดนัจากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบัท่ีเหมาะสม รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานทัว่ไปท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงการ ERU และใชร่้วมกบัโครงการ CFP และระบบเช่ือมต่อสถานท่ีจดัเกบ็เช้ือเพลิง 

 

ดว้ยวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัแนวคิดการลดภาระและความเส่ียงสําหรับการดาํเนิน
โครงการ CFP โดยรวมนั้น บริษทัฯ ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการโอนโครงการ ERU ให้บุคคลอ่ืนเป็นผูล้งทุน เพ่ือลดภาระการ
ลงทุนสาํหรับโครงการ CFP ในภาพรวม อีกทั้งโครงการ ERU ยงัเป็นหน่วยสนบัสนุนสาธารณูปโภคท่ีค่อนขา้งเป็นอิสระจากหน่วย
ผลิตหลกั และพิจารณาเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าว จะช่วยลดภาระการลงทุนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และช่วยเพ่ิมอตัราผลตอบแทน
ให้กบัโครงการ CFP ในภาพรวม ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 จึงไดมี้มติให้บริษทัฯ ดาํเนินการ
จดัหาผูส้นใจลงทุนในโครงการ ERU แทนการลงทุนจดัสร้างเองทั้งหมด  

ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ทาํสญัญา
ซ้ือขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิหน่วย ERU ให้แก่ GPSC หรือ Project Co. โดยในช่วงดาํเนินการ (Operation) บริษทัฯ จะเป็น 
(1) ผูจ้ ัดหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีจ ําเป็นสําหรับการดําเนินการหน่วย ERU ให้แก่ GPSC หรือ Project Co. (2) ผู ้
ให้บริการในการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและบาํรุงรักษาหน่วย ERU (3) ผูใ้ห้เช่าช่วงท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของหน่วย ERU และ (4) ผูรั้บซ้ือ
ไฟฟ้า ไอนํ้า และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ ท่ีผลิตโดยหน่วย ERU จาก GPSC หรือ Project Co.  

ทั้งน้ี สาเหตุท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ CFP สูงข้ึนจากการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี 
เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการ CFP ซ่ึงประเมินเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ในรายงานความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 มีค่าอยูร่ะหว่างร้อยละ 11.89 
ถึงร้อยละ 12.30 ต่อปี ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือว่ามิได้มีปัจจยัภายในหรือปัจจยัภายนอกแวดลอ้มใดๆ ท่ีกระทบต่อการ
ประมาณการทางการเงินดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญั ในขณะท่ีบริษทัฯ มีการเจรจากบั GPSC สําหรับการโอนขายหน่วย ERU บน
พ้ืนฐานอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยทัว่ไป ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินว่าบริษทัฯ จะมี
ตน้ทุนสุทธิจากการทาํรายการในคร้ังน้ีประมาณร้อยละ 8.25 ต่อปี หากคาํนวณรวมตน้ทุนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง (คาํนวณจากเงินค่า
ก่อสร้างท่ีประหยดัไดใ้นช่วงแรก และค่าใชจ่้ายในแต่ละปีท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง) ในขณะท่ีมีอตัราผลตอบแทนภายในจาก
โครงการกรณีท่ีไม่เขา้ทาํรายการท่ีร้อยละ 11.89 ถึงร้อยละ 12.30 ต่อปี ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ตน้ทุนสุทธิท่ีเกิดจากการทาํรายการของบริษทัฯ 
มีค่านอ้ยกว่าอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP ทาํใหก้ารท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายทรัพยสิ์นในโครงการ CFP ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ CFP นั้น ย่อมทาํให้อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP ในภาพรวมปรับตวัสูงข้ึนตาม
ทฤษฎี (โปรดพิจารณารายละเอียดการคาํนวณในส่วนท่ี 3 ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ) 

 

1.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บริษทัฯ จะเขา้ทาํรายการภายหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัธุรกรรมท่ีจะเขา้ทาํ โดยคาดว่าภายหลงัการ
ไดรั้บการอนุมติั บริษทัฯ จะเขา้ทาํรายการดงักล่าวในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ทั้งน้ี สําหรับโครงการ CFP นั้น บริษทัฯไดล้งนามใน
สญัญาจดัจา้งผูรั้บเหมา (Engineering Procurement Construction: EPC) ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก และไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ เม่ือเดือนตุลาคม 2561 และปัจจุบนัอยู่ในขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียด และเตรียมการต่างๆ เพ่ือเร่ิม
ดาํเนินการก่อสร้างในปี 2562 และคาดวา่โครงการ CFP จะก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2566 
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1.3 คู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง และความสัมพนัธ์กับบริษทัฯ 

 คู่สัญญาของบริษัทฯ  ในคร้ังน้ี  ได้แก่  GPSC หรือ  Project Co. ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน”) โดยเคร่งครัด 

 ปัจจุบนั GPSC มีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั 
ไทยออยล์เพาเวอร์ จาํกดั (“TP”) ในสัดส่วนร้อยละ 15.38 รวมสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ใน GPSC ทั้งทางตรงและทางออ้ม
เท่ากบัร้อยละ 24.29 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ GPSC ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของ GPSC เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 
นอกจากน้ีบริษทัฯ และ GPSC ยงัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนัคือ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) (“PTT”) ถือสัดส่วนทางตรงและทางออ้ม
ในบริษทัฯ และ GPSC รวมร้อยละ 48.03 และร้อยละ 50.60 ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และ GPSC เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 
2561 และ 29 สิงหาคม 2561 ตามลาํดบั 

 ทั้งน้ี กรรมการของบริษทัฯ ท่ีมีความเก่ียวโยงกนักบั PTT และ GPSC ไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

กรรมการบริษทั ตาํแหน่งใน บริษัทฯ ตาํแหน่งใน PTT ตาํแหน่งใน GPSC 
นายอธิคม เติบศิริ  – ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
– กรรมการ  
– กรรมการบริหารความเส่ียง  
– เลขานุการคณะกรรมการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  – กรรมการ 
– กรรมการบริหารความ
เส่ียง  

 

นายอรรถพล ฤกษพิ์บูลย ์ – กรรมการ  
– ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  

– กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  

ไม่มี  

นางสาวพรรณนลิน 
มหาวงศธิ์กลุ  

– กรรมการ  
– กรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  ไม่มี  

นางสาวดวงพร เท่ียง
วฒันธรรม  

กรรมการ  รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่บริหาร กลยทุธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย  

ไม่มี 

นายนพดล ป่ินสุภา(1) – กรรมการ 
– กรรมการบริหารความเส่ียง 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ไม่มี 

หมายเหตุ: (1) นายนพดล ป่ินสุภา ไดมี้หนงัสือแจง้ขอลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
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1.4 ประเภทและขนาดของรายการ  

การเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายทรัพยสิ์นและการเขา้ทาํสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ข่าย 

(1) รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์อย่างไรก็ตาม เม่ือคาํนวณ

มูลค่าตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนแลว้นั้น การเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวมีขนาดรายการรวมตํ่ากว่าร้อยละ 15.00 ของสินทรัพย์

รวมของบริษทัฯ จึงทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่มีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

(2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ ตามประกาศประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เน่ืองจาก GPSC มีบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั ไทยออยล์

เพาเวอร์ จาํกดั (“TP”) ในสัดส่วนร้อยละ 15.38 รวมสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ใน GPSC ทั้งทางตรงและทางออ้มเท่ากบัร้อยละ 

24.29 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของ GPSC ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของ GPSC เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 นอกจากน้ีบริษทัฯ 

และ GPSC ยงัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัคือ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) (“PTT”) ถือสัดส่วนทางตรงและทางออ้มในบริษทัฯ และ 

GPSC รวมร้อยละ 48.03 และร้อยละ 50.60 ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และ GPSC เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 และ 29 

สิงหาคม 2561 ตามลาํดบั 

ทั้งน้ี เม่ือคาํนวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขา้งตน้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อา้งอิงจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 นบัรวมกบัรายการเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 
เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีอีก 2,300.00 ลา้นบาท อา้งอิงเอกสารแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 
20 ธนัวาคม 2561 เร่ืองแจง้การลงนามต่อสัญญารายการเก่ียวโยงกนัประเภทการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษทั
ฯ กบั PTT ทาํใหข้นาดรายการเก่ียวโยงกนัรวมจะอยูท่ี่ร้อยละ 319.54 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ (“NTA”) หรือมี
มูลค่ารวมของรายการเก่ียวโยงทั้งหมดประมาณ 12,337.16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 392,971.68 ลา้นบาท ซ่ึงอา้งอิงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอา้งถึงในเอกสาร
ฉบบัน้ีเป็นการคาํนวณโดยใชอ้ตัราขายถวัเฉล่ียสาํหรับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2562 ซ่ึง 31.8527 บาทเท่ากบั 1 
เหรียญสหรัฐฯ) จึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีมูลค่ารายการรวมเกินกว่า 20,000,000 บาท 
และสูงกวา่ร้อยละ 3.00 ของ NTA ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัต่อไปน้ี 

(1) เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัการเขา้ทาํรายการตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ 

จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ  

(3) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเขา้ทาํ
รายการต่อบริษทัฯ ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการ รวมทั้งจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อสํานักงานก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

โดยรายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อา้งอิงจากงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของ
บริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
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(1) การคาํนวณขนาดของสินทรัพย์ท่ีมตีวัตนสุทธิของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 

รายการ  มูลค่า (ล้านบาท) 
สินทรัพยร์วม  240,898.88 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  3,587.54 
หน้ีสินรวม  109,583.29 
ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอานาจควบคุม  4,745.06 
มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมตีวัตนสุทธิ (NTA) 122,982.99 

 

(2) การคาํนวณผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องระหว่างบริษทัฯ กับ GPSC หรือ Project Co. สําหรับการเข้าทํารายการในคร้ังนี ้

สัญญา มูลค่ารวม เกณฑ์ท่ีใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของ
รายการ 

ขนาดรายการ  
(ร้อยละของ 

NTA) 

วธีิการชําระเงนิ 

1.  สญัญาซ้ือขาย
ทรัพยสิ์น  

 

ไม่เกิน 757.02 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ 

(24,113.13 ลา้นบาท) 

อา้งอิงจากตน้ทุนโครงการ CFP ซ่ึง
คาํนวณจากการประเมินผลการประกวด
ราคาตามแบบวศิวกรรมเบ้ืองตน้ ซ่ึง
ครอบคลุมงานออกแบบทางวิศวกรรมใน
รายละเอียด การจดัซ้ือและการก่อสร้าง 
ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมกบั
ประมาณการค่าใชจ่้ายในส่วนงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งและจาํเป็นกบัการดาํเนินงาน
โครงการ ERU ตลอดจนประมาณการ
ดอกเบ้ียระหวา่งก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง  

19.61 ชาํระเป็นเงินสด  
(โดยทยอยรับชาํระ
ประมาณร้อยละ 
20.00 ของเงิน
ลงทุนเบ้ืองตน้ 
(Initial Purchase 
Price) และรับชาํระ
ส่วนท่ีเหลือ เม่ือมี
การโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหก้บัผูซ้ื้อ ซ่ึงคาด
วา่จะเกิดข้ึนในช่วง
ไตรมาส 3 ปี 2566)  

2.  สญัญาจดัหา
เช้ือเพลิงและ
สาธารณูปโภค 

 

ประมาณ 3,716.17 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ 

(118,370.05 ลา้นบาท) 

มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย  
– กากนํ้ามนั : อา้งอิงจากราคานํ้ามนัเตา 

นํ้ามนัดีเซล และราคาขายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

– ราคาผลิตภณัฑอ่ื์น : อา้งอิงตามราคา
ตลาด  

96.25 ชาํระเป็นเงินสด  
(โดยทยอยรับชาํระ
ตามการซ้ือขายจริง 
ตลอดอายสุญัญา) 

3.  สญัญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า  

 

ประมาณ 6,813.15 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(217,017.22 ลา้นบาท) 

มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย  
– ราคาไฟฟ้า : อา้งอิงโครงสร้างราคา

ไฟฟ้าตามสัญญา ประกอบดว้ย ค่า
พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) และ
ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment)  

– ราคาผลิตภณัฑอ่ื์น : อา้งอิงตามราคา
ตลาด  

176.46 ชาํระเป็นเงินสด  
(โดยทยอยชาํระ
ตามการซ้ือขายจริง 
ตลอดอายสุญัญา) 
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สัญญา มูลค่ารวม เกณฑ์ท่ีใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของ
รายการ 

ขนาดรายการ  
(ร้อยละของ 

NTA) 

วธีิการชําระเงนิ 

4.  สญัญา
ดาํเนินการและ
บาํรุงรักษา  

 

ประมาณ 965.53 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ 

(30,754.74 ลา้นบาท) 

มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย
อา้งอิงจากค่าใชจ่้ายดาํเนินการและ
บาํรุงรักษา ในหน่วยผลิตพลงังานไฟฟ้า
และไอนํ้าในลกัษณะใกลเ้คียงกนั และ
เทียบเคียงกบัความซบัซอ้นของอุปกรณ์
และกระบวนการผลิต  

25.01 ชาํระเป็นเงินสด  
(โดยทยอยรับชาํระ
ตามการซ้ือขายจริง 
ตลอดอายสุญัญา) 

5.  สญัญาเช่าช่วง
ท่ีดิน  

 

ประมาณ 13.08 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ 

(416.54 ลา้นบาท) 

มูลค่ารวมตามประมาณการ 25 ปี โดย
อา้งอิงจากอตัราค่าเช่าท่ีกาํหนดโดย
กระทรวงการคลงั  

0.34 ชาํระเป็นเงินสด  
(โดยทยอยรับชาํระ
ตามการซ้ือขายจริง 
ตลอดอายสุญัญา) 

ขนาดรายการรวม  ประมาณ 12,264.95 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(390,671.68 ล้านบาท) 

  317.67  

 

(3) การคาํนวณขนาดรายการรวมสําหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

สัญญา มูลค่ารวม ขนาดรายการ  
(ร้อยละของ NTA) 

ขนาดรายการรวมสาํหรับการเขา้ทาํรายการใน
คร้ังน้ี 

ประมาณ 12,264.95 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   
(ประมาณ 390,671.68 ลา้นบาท) 

317.67 

ขนาดรายการรวมท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง 6 เดือน
ก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มี
มติในการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การเขา้
ทาํสญัญาการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นใน
รูปแบบของการกูย้มืเงินระหวา่งบริษทัฯ กบั 
PTT เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

ประมาณ 72.21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(2,300.00 ลา้นบาท) 

1.87 

ขนาดรายการรวม ประมาณ 12,337.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
(ประมาณ 392,971.68 ล้านบาท) 

319.54 
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1.5 สรุปสาระสําคญัของสัญญาท่ีเก่ียวข้อง 

(1) สญัญาซ้ือขายทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูข้าย และ GPSC หรือ Project Co. จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูซ้ื้อ โดยบริษทัฯ จะขาย
หน่วย ERU ให้แก่ GPSC หรือ Project Co. ในราคาไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วย 
ERU ให้แก่ผูซ้ื้อหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นเกิดข้ึนครบถว้นแลว้ (“Closing Date”) ซ่ึง
เง่ือนไขดงักล่าวรวมถึงการท่ีบริษทัฯ ไดล้งนามในหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate: PAC) 
ให้กบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะเกิดข้ึนในไตรมาส 3 ปี 2566 และผูซ้ื้อและผูข้ายได้รับใบอนุญาตท่ีจาํเป็นจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ไดรั้บความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (“EIA”) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) 
และใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นตน้ 

สรุปรายละเอียดของร่างสัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน 
ผู้ขาย : บริษทัฯ 
ผู้ซื้อ : GPSC หรือ Project Co. 
ราคาซ้ือขาย : ไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (แบ่งเป็นเงินลงทุนเร่ิมตน้หรือ Initial 

Purchase Price ท่ีประมาณ 688.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และค่าเผือ่ความ
ปลอดภยัอีกร้อยละ 10.00) 

ระยะเวลาในการชําระเงนิ : ชาํระเป็นเงินสด โดยทยอยชาํระประมาณร้อยละ 20.00 ของเงินลงทุนเบ้ืองตน้ 
(Initial Purchase Price) โดยจะแบ่งชาํระเป็น 4 งวดตามความคืบหนา้ของการ
ก่อสร้างโครงการ ERU คิดเป็นรายละเอียด ดงัน้ี 
- งวดท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 2.00  หรือประมาณ 13.76 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 
- งวดท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 8.00 หรือประมาณ 55.06 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 
- งวดท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 4.00 หรือประมาณ 27.53 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ  
- งวดท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 6.00 หรือประมาณ 41.29 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ  
โดยผูซ้ื้อจะชาํระส่วนท่ีเหลือ เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อ ซ่ึงคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 

วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วย ERU  
(Closing Date) 

: ภายใน 40 วนันบัจากมีการลงนามในหนงัสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (PAC) 

เง่ือนไขบังคบัก่อนท่ีสําคญั : ผูซ้ื้อและผูข้ายไดรั้บใบอนุญาตท่ีจาํเป็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอน
กรรมสิทธ์ิในโครงการ ERU การไดรั้บความเห็นชอบรายงาน EIA ใบอนุญาต 
รง. 4 ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า บตัรส่งเสริมการลงทุนสาํหรับโครงการ 
ERU รวมถึงการอนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานท่ีจาํเป็นต่อการ
ซ้ือขายโครงการ ERU เป็นตน้ 

เหตุบอกเลิกสัญญาท่ีสําคญั : 1. หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีกาํหนดในสญัญาซ้ือขายทรัพยสิ์นไม่สาํเร็จ
ครบถว้นภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2569 
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สรุปรายละเอียดของร่างสัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน 
2. GPSC หรือ Project Co. ไม่ยนิยอมใหมี้การผอ่นผนัเง่ือนไขอนัเป็น

สาระสาํคญัในหนงัสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (PAC) หรือไม่ยนิยอมใน
การเปล่ียนแปลงหน่วย ERU ซ่ึงมีนยัสาํคญั  
 

กรณรีาคาซ้ือขายเกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ : GPSC หรือ Project Co. มีสิทธิดงัน้ี 
1. ซ้ือทรัพยสิ์นทั้งหมดในมูลค่าเท่ากบัเงินลงทุนจริง หรือ 
2. ซ้ือเฉพาะทรัพยสิ์นเท่าท่ีไม่เกินราคา 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส่วน

ทรัพยสิ์นท่ีเหลือบริษทัฯ จะเป็นผูล้งทุน และอนุญาตให ้GPSC หรือ 
Project Co. ใชโ้ดยมีค่าตอบแทนตามสญัญาดาํเนินการและบาํรุงรักษา หรือ 

3. บอกเลิกสญัญา 
ค่าชดเชยจากการบอกเลิกสัญญา : ผูข้ายจะตอ้งชาํระเงินคืนแก่ผูซ้ื้อเท่ากบัจาํนวนทั้งหมดท่ีผูซ้ื้อไดช้าํระค่า

สินทรัพยใ์หผู้ข้ายแลว้บวกดว้ยตน้ทุนทางการเงินร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 

(2) สญัญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค 

บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูข้าย และ GPSC หรือ Project Co. จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูซ้ื้อกากนํ้ามนั เช้ือเพลิง
อ่ืนๆ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินการหน่วย ERU โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สัญญา
อาจตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไดอี้ก 5 ปี 

สรุปรายละเอียดของร่างสัญญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค 
ผู้ขาย : บริษทัฯ 
ผู้ซื้อ : GPSC หรือ Project Co. 
ระยะเวลาของสัญญา : 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สญัญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสญัญา

ไดอี้ก 5 ปี ข้ึนอยูก่บัการเจรจาต่อสญัญาเช่าท่ีดินระหวา่งบริษทัฯ กบั
กระทรวงการคลงั (กรณีท่ีขยายสัญญาดงักล่าวอีก 5 ปี จะทาํใหอ้ายสุญัญาแลว้
เสร็จในปี 2596 ในขณะท่ีอายสุญัญาเช่าปัจจุบนัจะส้ินสุดในปี 2595) 

ภาระหน้าท่ีของผู้ซื้อและผู้ขาย : ผูข้ายจะตอ้งจดัหากากนํ้ามนั เช้ือเพลิง และสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินการหน่วย ERU  

ราคาซ้ือขาย : 1. ราคาซ้ือขายกากนํ้ามนัอา้งอิงจากราคานํ้ามนัเตา นํ้ามนัดีเซล และราคาขาย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2. ราคาซ้ือขายสาธารณูปโภคอ่ืนอา้งอิงตามราคาตลาด 
เหตุบอกเลิกสัญญาท่ีสําคญั : 1. ผูซ้ื้อไม่รับมอบวตัถุดิบซ่ึงส่งมอบโดยผูข้ายไดโ้ดยตั้งใจหรือปราศจาก

เหตุผลท่ีเพียงพอ และมิไดด้าํเนินการแกไ้ขภายใน 24 ชัว่โมงภายหลงัท่ี
ผูข้ายมีการบอกกล่าว 

2. กรณีส้ินสุดสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาดาํเนินการและบาํรุงรักษา หรือ
สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 

3. มีการเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุมในกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
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(3) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูซ้ื้อ และ GPSC หรือ Project Co. จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูข้ายไฟฟ้า ไอนํ้ า และ
ผลิตภณัฑ์พลอยไดอ่ื้นๆซ่ึงผลิตโดยหน่วย ERU ให้แก่บริษทัฯ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สัญญาอาจ
ตกลงขยายระยะเวลาของสญัญาไดอี้ก 5 ปี 

สรุปรายละเอียดของร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
ผู้ขาย : GPSC หรือ Project Co. 
ผู้ซื้อ : บริษทัฯ 
ระยะเวลาของสัญญา : 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สญัญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสญัญา

ไดอี้ก 5 ปี ข้ึนอยูก่บัการเจรจาต่อสญัญาเช่าท่ีดินระหวา่งบริษทัฯ กบั
กระทรวงการคลงั (กรณีท่ีขยายสัญญาดงักล่าวอีก 5 ปี จะทาํใหอ้ายสุญัญาแลว้
เสร็จในปี 2596 ในขณะท่ีอายสุญัญาเช่าปัจจุบนัจะส้ินสุดในปี 2595) 

ภาระหน้าท่ีของผู้ซื้อและผู้ขาย : ผูข้ายมีหนา้ท่ีขายไฟฟ้า ไอนํ้า และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ ใหก้บัผูซ้ื้อ ใน
ปริมาณการผลิตรวมประมาณ 180 - 200 เมกะวตัต ์โดยจะสามารถปรับกาํลงั
การผลิตตามสญัญาใหเ้หมาะสมไดภ้ายในช่วง 2 ปีแรกนบัแต่วนัท่ีสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้ามีผลบงัคบัใช ้

ราคาซ้ือขาย : 1. อา้งอิงโครงสร้างราคาไฟฟ้าตามสัญญา ประกอบดว้ย ค่าพลงัไฟฟ้า 
(Capacity Payment) และค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment)โดยค่า 
Energy Payment จะเป็นค่าไฟฟ้าในส่วนตน้ทุนเช้ือเพลิง ตน้ทุนดาํเนินการ
และบาํรุงรักษา และตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ราคาไอนํ้าอา้งอิงตามสญัญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค 
3. ราคาผลิตภณัฑอ่ื์นอา้งอิงตามราคาตลาด 

เหตุบอกเลิกสัญญาท่ีสําคญั : 1. การผดิสญัญาท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงไม่มีการแกไ้ขภายใน 30 วนัหลงัจาก
ไดรั้บแจง้จากคู่สญัญาอีกฝ่าย 

2. บริษทัฯ ไม่ไดค้วบคุมหรือไม่ไดถื้อกรรมสิทธ์ิในโครงการ CFP ในส่วนท่ี
เป็นสาระสาํคญั (เวน้แต่มีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บับริษทัในกลุ่ม PTT) 

3. กรณีส้ินสุดสญัญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค สญัญาดาํเนินการและ
บาํรุงรักษา หรือสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 

4. มีการเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุมในกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
การคืนเงนิเม่ือบอกเลิกสัญญา 
(การท่ีบริษทัฯ ซื้อโครงการ ERU คืนเม่ือมี
การบอกเลิกสัญญา) 

: 1. กรณีท่ีไม่ไดเ้ป็นความผดิของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง บริษทัฯ จะชาํระจาํนวนเงิน
คงเหลือของเงินลงทุนโครงการ ERU 

2. กรณีท่ีบริษทัฯ เป็นฝ่ายผดิ บริษทัฯ ตอ้งชาํระเงินร้อยละ 110.00 ของ
จาํนวนเงินคงเหลือของเงินลงทุนโครงการERU 

3. กรณีท่ี GPSC หรือ Project Co. เป็นฝ่ายผดิ บริษทัฯ ตอ้งชาํระเงินร้อยละ 
90.00 ของจาํนวนเงินคงเหลือของเงินลงทุนโครงการ ERU 
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สรุปรายละเอียดของร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
เงนิลงทุนเพิม่เติม : กรณีท่ีผูซ้ื้อมีการลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ ERU เงินลงทุนเพ่ิมเติมดงักล่าวจะ

ถูกนาํไปปรับเป็นส่วนเพ่ิมใน Capacity Payment  
(4) สญัญาดาํเนินการและบาํรุงรักษา 

 บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูใ้ห้บริการ และ GPSC หรือ Project Co.จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูรั้บบริการ โดย 
GPSC หรือ Project Co. จะว่าจา้งบริษทัฯ ให้เป็นผูใ้ห้บริการในการเดินเคร่ืองหน่วย ERU และซ่อมบาํรุงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของ
หน่วย ERU โดยขอบเขตการบริการ ได้แก่ การบริหารดาํเนินการ และบาํรุงรักษาหน่วย ERU ช่วยเหลือสนับสนุน GPSC หรือ 
Project Co. เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงใบอนุญาตท่ีจาํเป็น เป็นตน้ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สัญญาอาจตกลง
ขยายระยะเวลาของสญัญาไดอี้ก 5 ปี 

สรุปรายละเอียดของร่างสัญญาดาํเนินการและบํารุงรักษา 
ผู้ให้บริการ : บริษทัฯ 
ผู้รับบริการ : GPSC หรือ Project Co. 
ระยะเวลาของสัญญา : 25 ปี นบัจาก Closing Date และคู่สญัญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสญัญา

ไดอี้ก 5 ปี ข้ึนอยูก่บัการเจรจาต่อสญัญาเช่าท่ีดินระหวา่งบริษทัฯ กบั
กระทรวงการคลงั (กรณีท่ีขยายสัญญาดงักล่าวอีก 5 ปี จะทาํใหอ้ายสุญัญาแลว้
เสร็จในปี 2596 ในขณะท่ีอายสุญัญาเช่าปัจจุบนัจะส้ินสุดในปี 2595) 

ภาระหน้าท่ีของผู้ให้บริการ : 1. การดาํเนินการและบาํรุงรักษาโครงการ ERU และ หน่วยผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขคุณภาพ ประสิทธิภาพและความพร้อมจ่ายท่ีกาํหนด  

2. ช่วยเหลือ GPSC หรือ Project Co. บริหารจดัการกากนํ้ามนัและผลิตภณัฑ์
พลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต  

3. จดัหาสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  
4. ช่วยเหลือสนบัสนุน GPSC หรือ Project Co. เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงใบอนุญาตท่ี

จาํเป็น 
5. ช่วยเหลือ GPSC หรือ Project Co. ในการเรียกร้องค่าเสียหาย/สิทธิต่างๆ 

จากผูรั้บเหมา เจา้ของเทคโนโลย ีและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี GPSC 
หรือ Project Co. มอบอาํนาจ 

อัตราค่าบริการ : ตามราคาท่ีตกลงกนั โดยอา้งอิงจากค่าใชจ่้ายดาํเนินการและบาํรุงรักษา ใน
หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าในลกัษณะใกลเ้คียงกนั และเทียบเคียงกบัความ
ซบัซอ้นของอุปกรณ์และกระบวนการผลิต 

เหตุบอกเลิกสัญญาท่ีสําคญั : 1. การผดิสญัญาท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงไม่มีการแกไ้ขภายใน 30 วนัหลงัจาก
ไดรั้บแจง้จากคู่สญัญาอีกฝ่าย 

2. GPSC หรือ Project Co. ขดัขวางการดาํเนินการใชก้ากนํ้ามนัดว้ยความ
ตั้งใจและไม่มีเหตุผล 

3. กรณีส้ินสุดสญัญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
หรือสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 

4. มีการเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุมในกิจการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
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(5) สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน  

 บริษทัฯ จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วง และ GPSC หรือ Project Co. จะเป็นคู่สัญญาในฐานะผูเ้ช่าช่วงสาํหรับ
ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของหน่วย ERU ในโครงการ CFP รวมเน้ือท่ีประมาณ 36 ไร่มีกาํหนดระยะเวลา 25 ปี โดยระยะเวลาเช่าช่วงไม่เกิน
ระยะเวลาของสญัญาเช่าท่ีดินของบริษทัฯ กบักระทรวงการคลงั 

สรุปรายละเอียดของร่างสัญญาเช่าช่วงท่ีดนิ 
ผู้เช่าช่วง : GPSC หรือ Project Co. 
ผู้ให้เช่าช่วง : บริษทัฯ 
ระยะเวลาของสัญญา : 25 ปี นับจาก Closing Date และคู่สัญญาอาจตกลงขยายระยะเวลาของสัญญา

ได ้โดยระยะเวลาเช่าช่วงตอ้งไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าท่ีดินของ บริษทัฯ 
กบักระทรวงการคลงั 

อัตราค่าเช่า : อตัราค่าเช่าเดิม บวกค่าเช่าส่วนเพ่ิมไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25.00 (เฉพาะส่วนท่ีใหเ้ช่า
ช่วง) โดยจะพิจารณาราคาตลาดควบคู่ไปดว้ย 

เหตุบอกเลิกสัญญาท่ีสําคญั : กรณีส้ินสุดสญัญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือ
สญัญาดาํเนินการและบาํรุงรักษา 

 

(6) สญัญาการรับโอนสิทธิและหนา้ท่ี 

บริษทัฯ ทาํการโอนสิทธิและหนา้ท่ีของบริษทัฯ ตามสัญญาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงการ CFP และ ERU ท่ีบริษทัฯ ทาํกบั
ผูรั้บเหมา (EPC Contractor) ท่ีปรึกษาดา้นการก่อสร้างและบริหารโครงการ (PMC) และเจา้ของเทคโนโลย ี(Licensor) ใหก้บั GPSC หรือ 
Project Co. เม่ือถึง Closing Date 

 

1.6 เง่ือนไขในการเข้าทํารายการ 

 การเขา้ทาํรายการจะเกิดข้ึนภายหลงัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 

1.7 แหล่งท่ีมาของเงนิทุนในการเข้าทํารายการ 

แมว้่ารายการดงักล่าวจะเปรียบเสมือนรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ จะมีการซ้ือไฟฟ้า ไอนํ้า และ
ผลิตภณัฑอ่ื์นจาก ERU ตลอดอายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยบริษทัฯ จะใชก้ระแสเงินสดจากโครงการ CFP ในการซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้า
ดงักล่าว 

ทั้งน้ี แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการดาํเนินโครงการ CFP เดิมนั้น คาดว่าจะมาจากเงินสดคงเหลือปัจจุบนัจาํนวนประมาณ 2,500 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน และ/หรือเงินทุนจากการออกและเสนอขายตราสารหน้ี เช่น การออกหุน้กู ้เป็น
ตน้ จาํนวนประมาณ 1,500 – 2,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และส่วนท่ีเหลือจะมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ใน
อนาคตอีกจาํนวนประมาณ 1,600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยเม่ือบริษทัฯ มีการโอนขายหน่วย ERU ให้กบั GPSC หรือ Project Co. ใน
ราคาซ้ือขายไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จะทาํให้บริษทัฯ ใชเ้งินลงทุนสาํหรับโครงการ CFP ลดลงตามมูลค่าท่ีมีการโอนขาย
โครงการ ERU 
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ส่วนท่ี 2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 
2.1 วตัถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ให้เขา้ลงทุนในโครงการ 
CFP โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ นั้น หากบริษทัฯ ยงัคงแผนการดาํเนินงานเช่นเดิม บริษทัฯ จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในภาระเงินลงทุนของทั้งโครงการ ดงันั้น การขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ ERU จะเป็นการลดภาระเงิน
ลงทุนในโครงการ CFP โดยการลดภาระเงินลงทุนดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและรองรับการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัส่งผลให้อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนโครงการ CFP สูงข้ึน ในขณะท่ีบริษทัฯ ยงั
สามารถบริหารจดัการและควบคุมดูแลคุณภาพในการดาํเนินโครงการ CFP และหน่วย ERU ทั้งในช่วงการก่อสร้าง (Construction) 
และการเดินเคร่ืองจกัร (Operation) ในดา้นความปลอดภยั (Safety) ความมัน่คงในการดาํเนินการผลิต (Reliability) การดาํเนินการ
เก่ียวกบัการกาํหนดสภาวะการเดินเคร่ืองหน่วย ERU เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดไดเ้ช่นเดิม 

ทั้งน้ี สาเหตุท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ CFP สูงข้ึนจากการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี 
เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการ CFP ซ่ึงประเมินเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ในรายงานความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 มีค่าอยูร่ะหว่างร้อยละ 11.89 
ถึงร้อยละ 12.30 ต่อปี ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือว่ามิได้มีปัจจยัภายในหรือปัจจยัภายนอกแวดลอ้มใดๆ ท่ีกระทบต่อการ
ประมาณการทางการเงินดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญั ในขณะท่ีบริษทัฯ มีการเจรจากบั GPSC สําหรับการโอนขายหน่วย ERU บน
พ้ืนฐานอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยทัว่ไป ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินว่าบริษทัฯ จะมี
ตน้ทุนสุทธิจากการทาํรายการในคร้ังน้ีประมาณร้อยละ 8.25 ต่อปี หากคาํนวณรวมตน้ทุนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าตน้ทุน
สุทธิท่ีเกิดจากการทาํรายการของบริษทัฯ มีค่าน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP ทาํให้การท่ีบริษทัฯ จาํหน่าย
ทรัพยสิ์นในโครงการ CFP ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ CFP นั้น ยอ่มทาํให้อตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ CFP ในภาพรวมปรับตวัสูงข้ึนตามทฤษฎี (โปรดพิจารณารายละเอียดการคาํนวณในส่วนท่ี 3 ความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของรายการ) 

 

2.2 เปรียบเทียบข้อดแีละข้อด้อยของการทํารายการและการไม่ทํารายการ 

2.2.1 ข้อดขีองการทํารายการ  

1) ประโยชน์ต่อบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ 

1.1) เพิม่มูลค่าปัจจุบันและอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP 

บริษทัฯ มีตน้ทุนสุทธิของ ท่ีประมาณร้อยละ 8.25 ต่อปี จากการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวมีค่านอ้ย
กวา่อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP ซ่ึงประเมินเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 มีค่าอยูร่ะหว่างร้อยละ 11.89 
ถึงร้อยละ 12.30 ต่อปี ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือว่ามิไดมี้ปัจจยัภายในหรือสภาวะแวดลอ้มใดๆ ท่ีกระทบต่อการ
ประมาณการทางการเงินดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั จึงส่งผลให้มูลค่าปัจจุบนั (NPV) และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
ของโครงการ CFP ปรับตวัสูงข้ึน ตามรายละเอียดในตารางดา้นล่าง (โปรดพิจารณารายละเอียดการคาํนวณในส่วนท่ี 3 
ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ) 
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เหตุการณ์ มูลค่าปัจจุบัน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อัตราผลตอบแทนภายใน (ร้อยละ) 

โครงการ 
(Project NPV) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Equity NPV) 

โครงการ 
(Project IRR) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Equity IRR) 

กรณีท่ีไม่มกีารเขา้ทาํรายการขาย
ทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิใน
โครงการ ERU 

779.89 – 1,882.10 579.17 – 1,294.72 11.89% – 12.30% 
ต่อปี 

14.63% – 15.15% 
ต่อปี 

กรณีท่ีมกีารเขา้ทาํรายการขาย
ทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิใน
โครงการ ERU 

837.77 - 1,865.35 690.13 – 1,359.48 12.34% - 12.79% 
ต่อปี 

15.64% - 16.23% 
ต่อปี 

 

1.2) ประหยดัค่าใช้จ่ายในการลงทุนสําหรับโครงการ CFP ในภาพรวม  

กรณีท่ีไม่มีการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีนั้น บริษทัฯ จะมีภาระค่าใชจ่้ายในการลงทุนสําหรับโครงการ CFP เท่ากบั
ประมาณ 4,825 ลา้นเหรียณสหรัฐฯ โดยการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ประหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉพาะ
ส่วนของโครงการ ERU ไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการชาํระเงินค่าก่อสร้างกบั
ผูรั้บเหมาโดยตรงตามค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ ERU ท่ีเกิดข้ึนจริง ในขณะท่ี GPSC หรือ Project Co. จะทยอย
ชาํระเงินค่าก่อสร้างร้อยละ 20.00 ของเงินลงทุนเบ้ืองตน้ (Initial Purchase Price) ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง และจะ
ชาํระราคาซ้ือขายส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ภายหลงัจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นเกิดข้ึน
ครบถว้นแลว้ (Closing Date) ซ่ึงคาดวา่จะเกิดข้ึนในไตรมาส 3 ปี 2566 

ดงันั้น จะเห็นไดว้่าบริษทัฯ จะประหยดัตน้ทุนค่าก่อสร้างในภาพรวมจาํนวนไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับโครงการ CFP ในภาพรวมจากการขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ ERU ทาํให้บริษทัฯ สามารถ
นาํกระแสเงินท่ีประหยดัไดไ้ปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนซ่ึงอาจก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกบับริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ เพ่ิมเติม รวมถึงอาจทาํใหบ้ริษทัฯ กูย้มืหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทางการเงินสาํหรับโครงการ CFP ลดลง ซ่ึงทาํให้มี
ความสามารถในการก่อหน้ีสินสาํหรับกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เม่ือเทียบกบักรณีท่ีไม่ไดมี้การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี 

 

1.3) ได้รับประโยชน์จากผู้ท่ีมคีวามเช่ียวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้า  

การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นการจาํหน่ายเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ 
ERU ซ่ึงเป็นหน่วยผลิตพลงังานให้กบัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ มีบุคคลท่ี
เช่ียวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าร่วมบริหารหน่วย ERU เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับโครงการ CFP โดยท่ีบริษทัฯ มี
ภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังานภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแมว้่าจะเป็นการโอนหน่วย ERU ออกจากโครงการ CFP บริษทัฯ 
ยงัสามารถบริหารจดัการและควบคุมดูแลคุณภาพในการดาํเนินโครงการ CFP และหน่วย ERU ทั้งในช่วงการก่อสร้าง 
(Construction) และการเดินเคร่ืองจกัร (Operation) ในด้านความปลอดภัย (Safety) ความมัน่คงในการดาํเนินการผลิต 
(Reliability) การดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํหนดสภาวะการเดินเคร่ืองหน่วย ERU เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ได้
เช่นเดิม 
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2.2.2 ข้อด้อยของการทํารายการ 

1) สูญเสียความเป็นเจ้าของในหน่วย ERU 

การจาํหน่ายเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ ERU จะทาํให้บริษทัฯ สูญเสียความเป็นเจา้ของในหน่วย ERU ซ่ึง
สินทรัพยภ์ายใตห้น่วย ERU ทั้งหมดจะตกเป็นของ GPSC หรือ Project Co. ณ วนัท่ีมีการโอนทรัพยสิ์นแลว้เสร็จ ทาํให้
อาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัหน่วย ERU จะเป็นของ GPSC หรือ Project Co. ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ และ 
GPSC หรือ Project Co. ยงัคงมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี (โปรดพิจารณา
รายละเอียดสัญญาทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีในส่วนท่ี 1.5 สรุปสาระสําคญัของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ซ่ึงบริษทัฯ จะสามารถซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้ าไดจ้ากหน่วย ERU ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงกนั ในขณะท่ีบริษทัฯ สามารถซ้ือ
สินทรัพยภ์ายใตห้น่วย ERU คืนจาก GPSC หรือ Project Co. เม่ือส้ินสุดสญัญา 

 

2) เง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟ้าถูกจาํกัดภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้ าจากหน่วย ERU ไดเ้ป็นระยะเวลา 25 ปี 
และอาจขยายอายุสัญญาไดอี้ก 5 ปี ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยภายหลงัจากอายุสัญญาดงักล่าว GPSC 
หรือ Project Co. จะมีอาํนาจในการตดัสินใจว่าจะดาํเนินโครงการ ERU ต่อหรือไม่ หรืออาจพิจารณาขายไฟฟ้าและไอนํ้ า
ใหก้บับุคคลอ่ืนซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่มีกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าท่ีเพียงพอสาํหรับการใชใ้นโครงการ CFP ซ่ึงเม่ือเทียบกบั
กรณีท่ีไม่มีการเขา้ทาํรายการดงักล่าว บริษทัฯ จะเป็นเจา้ของหน่วย ERU และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าภายใตโ้ครงการ 
CFP ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่มีขอบเขตเวลาตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ามาจาํกดั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จะสามารถซ้ือสินทรัพยภ์ายใต้หน่วย ERU คืนจาก GPSC หรือ Project Co. เม่ือส้ินสุด
สญัญา ซ่ึงบริษทัฯ สามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้กรณีท่ีบริษทัฯ เห็นวา่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือสินทรัพยคื์นในอนาคต 

 

3) มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการ 

นอกเหนือจากกระแสเงินสดรับและจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของโครงการ ERU ตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
บริษทัฯ และ GPSC หรือ Project Co. ตกลงร่วมกนัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีค่าใชจ่้ายบางประการท่ีตอ้งจ่ายให้บุคคลภายนอก
เพ่ิมเติมจากการเข้าทาํรายการในคร้ังน้ีเม่ือเทียบกับกรณีท่ีไม่มีการเขา้ทาํรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายเช่าช่วงท่ีดินส่วนเพ่ิมร้อยละ 25.00 เป็นตน้ 
(บริษทัฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเช่าช่วงท่ีดินส่วนเพ่ิมแมว้่า GPSC หรือ Project Co. จะมีการคาํนวณค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ดังกล่าวทั้ งหมดในค่า  Energy Payment เน่ืองจากเป็นภาระค่าใช้จ่ายท่ีต้องนําส่งให้กระทรวงการคลังซ่ึ งเป็น
บุคคลภายนอก) ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้าํนวณค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว รวมกบั
กระแสเงินสดของโครงการ ERU และพบวา่บริษทัฯ มีตน้ทุนสุทธิจากการเขา้ทาํรายการท่ีร้อยละ 8.25 ต่อปี  

โดยแมว้่าบริษทัฯ จะมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงินในดา้นต่างๆ เพ่ิมข้ึนจากการเขา้ทาํรายการ รวมถึงทาํให้บริษทัฯ ตอ้ง
ใชท้รัพยากรดา้นบุคคลของบริษทัฯ เอง และตน้ทุนค่าเสียโอกาสดา้นเวลาในการทาํการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการเขา้
ทาํรายการในคร้ังน้ี เช่น บริษทัฯ อาจตอ้งมอบหมายทีมงานและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ในการดาํเนินการตามสญัญา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ERU ตลอดอายสุัญญา ทว่าหากเปรียบเทียบอตัราตน้ทุนสุทธิในการเขา้ทาํรายการท่ีร้อยละ 8.25 
ต่อปี ของบริษทัฯ กบัผลการดาํเนินงานตามคาดการณ์ของโครงการ CFP ภายหลงัการเขา้ทาํรายการในภาพรวมแลว้ ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี เน่ืองจากเง่ือนไขสัญญาเป็นลกัษณะท่ีมี
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การกาํหนดราคาและผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม ไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ และทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ CFP ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

2.2.3 ข้อดขีองการไม่ทํารายการ 

1) ไม่สูญเสียความเป็นเจ้าของในหน่วย ERU และไม่ถูกจาํกัดสิทธิในการใช้ไฟฟ้าภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

หากบริษทัฯ ไม่ทาํรายการ บริษทัฯ จะยงัเป็นเจา้ของหน่วย ERU ในทางกฎหมาย และจะยงัคงมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วย ERU ทุกประการ รวมทั้งจะไม่มีการจาํกดัขอบเขตการใชไ้ฟฟ้าจากหน่วย 
ERU ภายใตเ้ง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งบริษทัฯ กบั GPSC หรือ Project Co. 

 

2) ไม่มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการ 

หากบริษทัฯ ไม่ทาํรายการ บริษทัฯ จะไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมในการเขา้ทาํรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายเช่าช่วงท่ีดินส่วนเพ่ิมร้อยละ 25.00 ฯลฯ 
รวมถึงสามารถนาํทรัพยากรบุคคลและเวลาของบริษทัฯ ไปใชใ้นการพิจารณาในการทาํกิจกรรมหรือโครงการอ่ืนๆ  

 

2.2.4 ข้อด้อยของการไม่ทํารายการ 

1) สูญเสียโอกาสในการเพิม่มูลค่าและอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP 

หากบริษทัฯ ไม่เขา้ทาํรายการ จะทาํให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและอตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ CFP เน่ืองจากบริษัทฯ มีต้นทุนสุทธิในการเข้าทํารายการท่ีประมาณร้อยละ 8.25 ต่อปี ซ่ึงน้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนภายในท่ีคาดวา่จะไดจ้ากโครงการ CFP ท่ีประมาณร้อยละ 11.89 ถึงร้อยละ 12.30 ต่อปี ซ่ึงประเมินเม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2561 ในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 สาํหรับการอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ลงทุนในโครงการ CFP 

 

2) สูญเสียโอกาสในการประหยดัค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทุนในโครงการ CFP ในภาพรวม 

หากบริษทัฯ ไม่เขา้ทาํรายการ จะทาํให้บริษทัฯ ไม่สามารถประหยดัตน้ทุนค่าก่อสร้างของหน่วย ERU ในจาํนวน
ไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ได ้โดยจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างสาํหรับโครงการ CFP ทั้งหมดและทาํ
ให้บริษทัฯ อาจสูญเสียโอกาสในการนํากระแสเงินท่ีประหยดัได้ไปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนซ่ึงอาจก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมกบับริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ิมเติม รวมถึงทาํให้บริษทัฯ ยงัคงตอ้งกูย้ืมหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทาง
การเงินสาํหรับโครงการ CFP ตามแผนงานเดิม ซ่ึงทาํให้ความสามารถในการก่อหน้ีสินในอนาคตลดลงเม่ือเทียบกบัมีการ
เขา้ทาํรายการ 
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2.2.5 ข้อดขีองการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) ท้ัง 2 บริษทัมคีวามคุ้นเคยด้านวฒันธรรมองค์กร 

GPSC และบริษทัฯ เป็นบริษทัในเครือของ PTT และอยู่ในอุตสาหกรรมพลงังานเหมือนกนั โดยทั้งสองฝ่ายมี
ความคุน้เคยในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีผูบ้ริหารและกรรมการบางท่านร่วมกนั รวมถึงพนักงานของทั้งสอง
บริษทัมีความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมองค์กรร่วมกนัเป็นอย่างดี ซ่ึงดว้ยความเขา้ใจทางธุรกิจ และระดบัวฒันธรรม
องคก์รท่ีมีดงักล่าวนั้น จะช่วยใหก้ารส่ือสารและการประสานงานในดา้นต่างๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

 

2) ความลับเก่ียวกับโครงการ CFP ไม่ร่ัวไหล 

การเขา้ทาํรายการกบับุคคลภายนอก อาจให้บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ CFP ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วย ERU ให้ผูล้งทุนบุคคลภายนอกดงักล่าวทราบ ตั้งแต่ในช่วงของการเสนอราคา การเจรจาต่อรองราคา 
และการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจทาํให้ขอ้มูลสําคญับางประการร่ัวไหลไปยงัวงกวา้ง และอาจไปถึงคู่แข่งของ
บริษทัฯ ทั้งในและต่างประเทศ และอาจทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต 

 

3) GPSC มคีวามเช่ียวชาญในธุรกิจไฟฟ้าเป็นอย่างดแีละมสีถานะการเงนิท่ีมัน่คง 

GPSC ถือเป็นบริษทัท่ีเป็นผูน้าํในธุรกิจไฟฟ้าท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าอยู่หลายโครงการ จึงทาํให้มี
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญท่ีสามารถเขา้ร่วมสนบัสนุนการดาํเนินการหน่วย ERU อีกทั้งยงัเป็นบริษทัท่ีมีเครดิตและ
ฐานะทางการเงินท่ีดีในเครือ PTT ซ่ึงมีความเขา้ใจในธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและปิโตรเคมีเป็นอย่างดี โดยในภาพรวมนั้น 
การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีจะทาํให้ทั้งบริษทัฯ และ GPSC ไดป้ระโยชน์ซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ บริษทัฯ จะไดป้ระโยชน์
จากความเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดาํเนินธุรกิจไฟฟ้า จากบุคลากรท่ี GPSC จดัให้เขา้มาดาํเนินงานร่วมกบับริษทัฯ สาํหรับ
โครงการ ERU ในขณะท่ี GPSC ก็จะไดป้ระโยชน์จากบริษทัฯ จากเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่นํ้ ามนัในโครงการ 
CFP และการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักากนํ้ามนั ซ่ึงถือเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงวตัถุดิบทดแทนอ่ืน 
เช่น ไอนํ้า เป็นตน้  

 

2.2.6 ข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเม่ือเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) สูญเสียโอกาสในการโอนจาํหน่ายสินทรัพย์หน่วย ERU ด้วยอัตราผลตอบแทนท่ีตํา่กว่า 

หากบริษทัฯ เขา้ทาํรายการกบับุคคลภายนอก อาจมีผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลภายนอกบางรายสามารถเสนอเง่ือนไขและ 
อตัราผลตอบแทนในการเขา้ลงทุนท่ีตํ่ากวา่ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อมูลค่าและอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP เพ่ิมข้ึน
กว่าการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการกบับุคคลภายนอกอาจมีความเส่ียงท่ีความลบัทางการคา้
เก่ียวกบัโครงการ CFP ร่ัวไหล ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อโครงการ CFP และบริษทัฯ ในภาพรวม รวมถึงอาจมีผูล้งทุนซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกบางรายเสนอเง่ือนไขอตัราผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนท่ีสูงกวา่ GPSC หรือ Project Co.  
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2.3 ความเส่ียงในการทํารายการ  

1) ความเส่ียงจากต้นทุนค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามคาดการณ์ (Cost over run) 

เน่ืองจากการขายสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี GPSC หรือ Project Co. ตกลงซ้ือสินทรัพยส์าํหรับหน่วย ERU จากบริษทัฯ ไม่
เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีบริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีตน้ทุนค่าก่อสร้างเฉพาะสําหรับหน่วย ERU เกินกว่าท่ี
ประมาณการไว ้โดยกรณีท่ีบริษทัฯ มีตน้ทุนค่าก่อสร้างจริงท่ีเกิดข้ึนเกินกว่า 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จะทาํให้บริษทัฯ 
ตอ้งรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายส่วนเกินนั้นโดยไม่สามารถเรียกเกบ็จาก GPSC หรือ Project Co. ได ้ซ่ึงอาจทาํใหก้ระทบต่อผล
การดาํเนินงานของโครงการ CFP รวมถึงผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ในภาพรวม 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว โดยไดมี้การเผื่องบประมาณการก่อสร้างส่วนเกินไวร้้อยละ 10.00 จาก
ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจริง (Margin of Safety) กล่าวคือ บริษทัฯ ประมาณการตน้ทุนค่าก่อสร้างหน่วย ERU 
ไวจ้ริงท่ีประมาณ 688.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมีการเผื่อค่า Margin of Safety ไวท่ี้ร้อยละ 10.00 จึงทาํให้มูลค่าท่ีตกลง
กนัในสัญญาซ้ือขายสินทรัพยท่ี์ไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นมูลค่าท่ีเผื่อค่า Margin of Safety ไวแ้ลว้ ทาํให้เป็น
การลดความเส่ียงจากตน้ทุนค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไดร้ะดบัหน่ึง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการ
คดัเลือกผูรั้บเหมา และมอบหมายใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญติดตาม กาํกบัดูแลการก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ด  

  

2) ความเส่ียงในการได้รับความเห็นชอบรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 

ก่อนการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ CFP ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากมีการ
จาํหน่ายหน่วย ERU ออก ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งยื่นขอความเห็นชอบ EIA จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับโครงการ ERU 
ใหม่ ซ่ึงกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บความเห็นชอบ EIA ฉบบัใหม่ ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการ
หน่วย ERU ได ้

บริษทัฯ คาดว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บความเห็นชอบ EIA ฉบบัใหม่มีนอ้ยมากเน่ืองจากเคยไดรั้บความเห็นชอบ
ไปแลว้ ซ่ึงลกัษณะการดาํเนินงานของหน่วย ERU ภายหลงัจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั 
โดยปัจจุบนั EIA ฉบบัใหม่อยู่ระหว่างกระบวนการไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะ
ไดรั้บความเห็นชอบภายในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2562 และจะให้ความสําคญักบัการส่ือสารขอ้มูลเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เช่น ผูถื้อหุ้น ประชาชนทัว่ไป ฯลฯ รับทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบักระบวนการดา้น EIA 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

3) ความเส่ียงจากดาํเนินงานเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ 

บริษทัฯ จะตอ้งมีการดาํเนินการขอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่างๆ จากภาครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษีอากรจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ERU ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าและจาํหน่ายไฟฟ้า รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ จากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกรณีท่ีไม่สามารถจดัหาใบอนุญาตหรือ
เอกสารต่างๆ ไดต้ามกาํหนด ก็จะทาํให้ผิดเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามรายละเอียดของร่างสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น และทาํให้
การเข้าทาํรายการในคร้ังน้ีไม่ประสบผลสําเร็จ อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าความเส่ียงจากการ
ดาํเนินการดา้นเอกสารดงักล่าวเป็นความเส่ียงทัว่ไปในการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ไดมี้นยัสําคญั ข้ึนอยูก่บักระบวนการภายใน
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ของแต่ละหน่วยงาน และการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถดาํเนินการดา้นเอกสาร
และจดัหาใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไดท้นักาํหนดเวลา  

 

4) ความเส่ียงด้านเครดติของ GPSC หรือ Project Co. 

กรณีท่ี GPSC หรือ Project Co. ซ่ึงเป็นคู่สัญญาหลกัของบริษทัฯ มีสถานะทางการเงินท่ีดอ้ยลง หรือมีเหตุท่ีทาํให้
กระทบต่อความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้าและไอนํ้าตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมถึงภาระหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอนัเกิด
จากการทาํรายการในคร้ังน้ี อาจทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ CFP ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ในภาพรวม อยา่งไรก็ตาม GPSC ถือเป็นบริษทัฯ ท่ีมีสถานะทางการเงิน
และผลการดาํเนินงานท่ีดี มีความมัน่คง โดยไดรั้บอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี A+ ซ่ึงประเมินโดย Fitch Rating นอกจากน้ี 
หาก GPSC หรือ Project Co. ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี บริษทัฯ อาจ
บอกเลิกสญัญาและเรียกร้องค่าเสียหายจาก GPSC หรือ Project Co. ไดเ้ป็นรายกรณี 

 

2.4 ข้อควรพจิารณาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการทํารายกา  

นอกเหนือจากความเส่ียงในการทาํรายการตามท่ีระบุในขอ้ 2.3 ความเส่ียงในการทาํรายการ ซ่ึงเป็นการพิจารณาเก่ียวกบั
ความเส่ียงหลกัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีโดยเฉพาะ ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาขอ้ควรพิจารณาอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินการโครงการ CFP ในภาพรวม และผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการ 

หากการก่อสร้างโครงการมีความล่าชา้ บริษทัฯ อาจไดรั้บผลประโยชนจ์ากโครงการนอ้ยลง เช่น สูญเสียโอกาสใน
การขายผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีไดจ้ากโครงการ CFP ไดต้ามระยะเวลาท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงจะส่งผลให้กาํไรจาก
โครงการ CFP อาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมทั้งอาจมีตน้ทุนจากก่อสร้าง และการดาํเนินงานอ่ืนๆ ท่ีอาจเพ่ิมข้ึน และ
กระทบต่อผลการดาํเนินงานของโครงการ CFP เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการท่ีจะบริหารโครงการ CFP ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีกาํหนดการ
แลว้เสร็จตามแผนท่ีวางไว ้และมีการจดัเตรียมกาํลงัพลอยา่งเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานการบริหารโครงการท่ีดี 
พร้อมทั้ งเตรียมจัดจ้างผูเ้ช่ียวชาญการบริหารโครงการ (Project Management Consultant หรือ PMC) มาช่วยบริหาร
โครงการใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ตรียมทาํประกนัโครงการเพ่ือลดผลกระทบจากความล่าชา้
ของโครงการในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั  

 

2) ความเส่ียงกรณท่ีีหน่วย ERU ไม่สามารถดาํเนินการได้ตามคาดการณ์ซึ่งส่งผลต่อการดาํเนินโครงการ CFP 

เน่ืองจากหน่วย ERU เป็นหน่วยท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้กบัโครงการ CFP ดงันั้น กรณีท่ีการดาํเนินงานของ
หน่วย ERU ไม่เป็นไปตามคาดการณ์  เช่น มีความขัดข้องด้านการเดินเคร่ืองจักร ก็อาจทําให้โครงการ CFP ได้รับ
ผลกระทบเน่ืองจากไม่มีไฟฟ้าใชใ้นการผลิต และส่งผลใหก้ารดาํเนินการของโครงการ CFP ตอ้งหยดุชะงกั  

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว และมีแผนสํารองในการซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสํารองกบักฟผ. ทั้งน้ี การใชไ้ฟฟ้าจากกฟผ. อาจทาํให้ตน้ทุนไฟฟ้าของบริษทัฯ สูงข้ึน 
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แต่คาดว่าจะไม่กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากตน้ทุนไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัตน้ทุนการผลิตรวมของบริษทัฯ  

 

3) ความเส่ียงกรณีท่ีโครงการ CFP ไม่สามารถดําเนินการได้ตามคาดการณ์ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินงานของหน่วย 
ERU 

การผลิตไฟฟ้าจากหน่วย ERU ถูกออกแบบให้ใชก้ากนํ้ ามนัท่ีไดจ้ากโครงการ CFP เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการ
ผลิต ดงันั้น กรณีท่ีโครงการ CFP ไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามคาดการณ์ เช่น มีเหตุท่ีทาํให้ตอ้งลดกาํลงัการผลิตลง ก็อาจ
ทาํให้กากนํ้ ามนัท่ีไดจ้ากโครงการ CFP ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าสําหรับหน่วย ERU และอาจทาํให้หน่วย ERU ผลิต
ไฟฟ้าไดอ้ยา่งไม่เตม็ประสิทธิภาพ และไฟฟ้าท่ีไดอ้าจนอ้ยกวา่ความตอ้งการใชจ้ริงของโครงการ CFP  

ทั้งน้ี ความเส่ียงดงักล่าวอาจถูกบรรเทาไดต้ามเหตุการณ์จริงโดยอตัโนมติั กล่าวคือ กรณีท่ีโครงการ CFP มีการ
หยดุชะงกัหรือตอ้งลดกาํลงัการผลิต ก็อาจทาํใหโ้ครงการ CFP มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีนอ้ยลงซ่ึงอาจมีความตอ้งการใช้
ไฟฟ้าเพียงพอตามกาํลงัการผลิตท่ีลดลงของหน่วย ERU นอกจากน้ี บริษทัยงัมีหนา้ท่ีจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภคจาก
แหล่งอ่ืนเพ่ือจดัส่งให้แก่หน่วย ERU กรณีท่ีไม่สามารถส่งมอบดว้ยตนเองได ้ตามเง่ือนไขของสัญญาจดัหาเช้ือเพลิงและ
สาธารณูปโภค ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ อาจมีตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน และอาจกระทบต่อผลการดาํเนินโครงการใน
ภาพรวมของโครงการ CFP 

 

4) ความเส่ียงกรณท่ีีอัตราผลตอบแทนของโครงการ CFP ไม่เป็นไปตามคาดการณ์  

บริษทัฯ มีตน้ทุนสุทธิจากการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีท่ีประมาณร้อยละ 8.25 ต่อปี ดงันั้นกรณีท่ีอตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ CFP ลดลงจนตํ่ากว่าร้อยละ 8.25 ต่อปี จะทาํใหก้ารเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีเป็นผลลบต่อภาพรวมของ
โครงการ CFP กล่าวคือ บริษทัฯ จะมีตน้ทุนในการขายทรัพยสิ์นของหน่วย ERU ท่ีสูงกว่าอตัราผลตอบแทนภายในท่ี
บริษทัฯ ทาํไดจ้ากโครงการ CFP ซ่ึงจะทาํใหมู้ลค่าและอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP ลดลงตามทฤษฎี 

อยา่งไรก็ตาม การประมาณการทางการเงินท่ีจดัทาํข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ซ่ึงไดอ้ตัราผลตอบแทนภายในสําหรับโครงการ CFP ท่ีร้อยละ 11.89 ถึงร้อยละ 12.30 ต่อปี นั้น เป็นไปดว้ยหลกัความ
ระมดัระวงั โดยไดมี้การประมาณการกระแสเงินสดจากโครงการเพียงแค่ 20 ปี และคิดมูลค่าซาก ณ ส้ินปีประมาณการเพียง
แค่ร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทดแทนของสินทรัพย ์ณ ปัจจุบนั ซ่ึงประมาณการโดยบริษทัฯ และท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรมของ
บริษทั ทั้งน้ี ภายหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าบริษทัฯ น่าจะยงัสามารถใช้
ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ดต่้อไป อา้งอิงจากหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบปัจจุบนัจาํนวน 2 หน่วย ซ่ึงมีอายกุารใชง้านกว่า 40-50 ปี 
ซ่ึงจะทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP เพ่ิมข้ึนตามกระแสเงินสดท่ีสร้างไดใ้นแต่ละปี 

 

5) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน  

เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ จะเขา้ทาํกบั GPSC หรือ Project Co. จะชาํระราคาในรูปของสกุลเงิน
บาท ในขณะท่ีสัญญาก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ทาํกบัผูรั้บเหมา (EPC Contractor) จะชาํระราคาในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
รวมถึงสัญญาดาํเนินงานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีการจ่ายและรับเงินในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือเหรียญสหรัฐฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมี
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจทาํใหก้ระทบต่อผลการดาํเนินงานในภาพรวมของโครงการ CFP ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
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ตระหนกัถึงความเส่ียงเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว และไดมี้การบริหารจดัการมาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว เช่น 
การเขา้ทาํสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราเป็นระยะ เป็นตน้ 

 

6) การต่อสัญญาเช่าท่ีราชพสัดุภายหลังปี 2595  

ปัจจุบนับริษทัฯ มีระยะเวลาสัญญาเช่าท่ีราชพสัดุส้ินสุดวนัท่ี 10 กนัยายน 2595 ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ
การในการจดัทาํประมาณการทางการเงินของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดงันั้น กรณีท่ีบริษทัฯ และ GPSC หรือ Project 
Co. จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาดาํเนินการและ
บาํรุงรักษา และสัญญาเช่าช่วงท่ีดินอีก 5 ปีนบัจากครบกาํหนดอายสุัญญา 25 ปี การเจรจาดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัการเจรจาต่อ
สญัญาเช่าท่ีดินระหว่างบริษทัฯ กบักระทรวงการคลงั (กรณีท่ีขยายสัญญาดงักล่าวอีก 5 ปี จะทาํใหอ้ายสุญัญาใหม่คาดวา่จะ
แลว้เสร็จในปี 2596 ในขณะท่ีอายสุญัญาเช่าปัจจุบนัจะส้ินสุดในปี 2595) 

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดร้วมผลการดาํเนินงานกรณีท่ีมีการขยายอายสุัญญาไปอีก 5 ปีไวใ้นประมาณ
การทางการเงิน เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่จะสามารถเจรจาต่ออายสุญัญาได ้

 

7) ข้อสังเกตุด้านการบันทึกบัญชีจากการเข้าทํารายการ  

จากการสอบทานแนวทางในการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการกบัท่ีปรึกษาดา้นบญัชีของบริษทัฯ 
พบว่าการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีเขา้ข่ายการขายและเช่าคืนสินทรัพย ์(Sales and leaseback) ดงันั้น บริษทัฯ อาจตอ้งมีการ
บนัทึกหน้ีสินทางการเงิน (Financial lease liability) สําหรับภาระค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งจ่ายให้กบั GPSC หรือ Project Co. ไวใ้น
หน้ีสินของงบการเงินรวมบริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํให้ภาระหน้ีสินรวมของบริษทัฯ มิไดเ้ปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัการไม่เขา้ทาํ
รายการ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ จะพิจารณาการใชเ้งินกูเ้พ่ือรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
โดยจากการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดล้งทุนในหน่วย ERU ดว้ยตนเอง ก็จะทาํให้บริษทัฯ สามารถประหยดัตน้ทุนค่าก่อสร้างของ
หน่วย ERU ในจาํนวนไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงบริษทัฯ อาจพิจารณาใชเ้งินกูย้มืสาํหรับโครงการ CFP ลดลง
ตามความเหมาะสม 
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ส่วนท่ี 3 ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

 
3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการ 

3.1.1 สมมตฐิานท่ีสําคญัในการจดัทําความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระข้ึนอยูก่บัสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
1) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าขอ้มูลและเอกสารทั้งหมด อนัไดแ้ก่ งบการเงิน ขอ้มูลเก่ียวกบั

โครงการ CFP โครงการ ERU ขอ้มูลสาธารณะ ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจ ท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ รวมถึงการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ ขาดความถูกตอ้งและความครบถว้นในสาระสําคญัอนัจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

2) ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ กาํลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิด บนสมมติฐานท่ีใชใ้นการทาํความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษทัฯ รวม
ไปถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
– ไม่มีความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดความล่าชา้หรือมีผลกระทบทาํให้มูลค่าการลงทุนในโครงการ CFP และ

โครงการ ERU เพ่ิมข้ึน 
– รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํข้ึนโดยอา้งอิงจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจยัอ่ืนๆ 

ณ เวลาของการจดัทาํเท่านั้น ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และองคป์ระกอบต่างๆ ภายหลงัช่วงเวลาในการศึกษา และไม่มีภาระผูกพนัใน
การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั 

– ไม่มีเหตุการณ์อ่ืนใด (Material Adverse Event) รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือ
กฎหมาย ท่ีอาจส่งผลกระทบกบัโครงการ CFP และโครงการ ERU อยา่งมีนยัสาํคญั 

3) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินผลกระทบจากการขายสินทรัพยเ์พ่ือโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ต่อโครงการ 
CFP ในแง่ของผลตอบแทนภายในจากการลงทุนโครงการท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บ โดยอา้งอิง
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของโครงการ CFP ตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์กรณีการลงทุนในโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) ท่ีไดเ้สนอต่อผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เน่ืองจากท่ีปรึกษาทางการเงินและบริษทัฯ เช่ือว่ามิไดมี้ปัจจยัทั้งจากภายนอก
และภายในใดๆ ท่ีกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโครงการ CFP อยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี การประมาณการผลกระทบ
เก่ียวกบัการขายสินทรัพยเ์พ่ือโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU จะถูกพิจารณาโดยตั้งตน้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ CFP 
ตามรายงานฉบบัดงักล่าวเป็นหลกั 

4) ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาในการเก่ียวโยงกนั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีความ
อ่อนไหวและเป็นความลบัทางธุรกิจหลายประการ เช่น สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการในคร้ังน้ียงัเป็นร่างสญัญา 
รวมถึงขอ้มูลบางประการเก่ียวกบัโครงการ CFP เช่น ขอ้มูลสําคญับางส่วนในสัญญาการให้ใชเ้ทคโนโลยีการผลิต 
เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีมีความละเอียดอ่อนอันจะส่งผลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมท่ีมีผูผ้ลิตนอ้ยรายและมีความคลา้ยคลึงกนั การเปิดเผยขอ้มูลอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหรือส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจของโครงการ CFP อย่างมีนยัสําคญั และอาจทาํให้ บริษทัฯ เสียเปรียบคู่แข่งทางการคา้ อย่างไรก็ดี 
ปรึกษาทางการเงินอิสระเช่ือว่ากรณีข้างต้น มิได้เป็นเหตุให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับขอ้มูลท่ีขาดความ
น่าเช่ือถืออนัเป็นเหตุให้กระทบต่อการให้ความเห็นของปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายงานฉบับน้ีอย่างเป็น
สาระสาํคญั 
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3.1.2 วธีิพจิารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ 

 ปรึกษาทางการเงินอิสระจะทาํการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของหน่วย ERU โดยอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงจดัทาํโดยบริษทัฯ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใ้ชว้ิจารณญาณในการปรับปรุงสมมติฐานท่ีสาํคญัเพ่ือให้การประมาณ
การเป็นไปด้วยหลกัความระมดัระวงั รวมถึงพิจารณาร่างสัญญาท่ีเก่ียวข้องท่ีบริษทัฯ จดัทาํกบั GPSC หรือ Project Co. เพ่ือให้
เง่ือนไขทั้งหมดท่ีเจรจาร่วมกนั สะทอ้นอยูใ่นประมาณการทางการเงิน ทั้งยงัไดพิ้จารณาเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิม (Additional 
CAPEX and Expenses) ท่ีเกิดจากรายการขายทรัพยสิ์นเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิดงักล่าวตลอดอายโุครงการเปรียบเทียบกบักรณีท่ีบริษทัฯ 
ดาํเนินโครงการ ERU เอง เพ่ือพิจารณาหาตน้ทุนสุทธิท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ จากรายการโอนกรรมสิทธ์ิในคร้ังน้ี  
 จากนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะนาํกระแสเงินสดสุทธิจากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ในมุมมองของบริษทัฯ 
ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไปหักลบจากประมาณการทางการเงินของโครงการ CFP เดิมท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัทาํไวใ้นการ
ประเมินความสมเหตุสมผลกรณีการลงทุนในโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) ท่ีไดจ้ดัทาํและเสนอต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เพ่ือทาํการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดส่วนเพิ่มและอตัราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ CFP กรณีมีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU กบักรณีท่ีไม่มีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิ
ดงักล่าว  
 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะทาํการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ ERU คิดเป็นระยะเวลาดาํเนินงาน 25 ปี นบั
จากไตรมาส 3 ปี 2566 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีคาดว่าจะสามารถขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ GPSC หรือ Project Co. และเร่ิมดาํเนิน
โครงการไดจ้นกระทัง่ถึงปี 2591 โดยในช่วงปี 2562 ถึงปี 2566 ถือเป็นช่วงท่ีบริษทัฯ อยู่ระหว่างการลงทุนในโครงการ ERU ตาม
แผนการก่อสร้าง และในช่วงเวลาดงักล่าว GPSC หรือ Project Co. จะทยอยชาํระค่าก่อสร้างประมาณ ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน
เบ้ืองตน้ (Initial Purchase Price) ให้แก่บริษทัฯ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น และจะชาํระค่าก่อสร้างส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
ในปี 2566 และโครงการ ERU จะไดรั้บรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้ าตั้งแต่ ปี 2567 เป็นตน้ไป เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัความ
ระมดัระวงั ทั้งน้ี เน่ืองจากการประมาณกระแสเงินสดของโครงการ CFP เดิมคิดเป็นระยะเวลาดาํเนินงาน 20 ปี นบัจากปี 2566 ถึงปี 
2585 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดใ้ชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดของโครงการ ERU ในช่วงปีท่ี 21 ถึง 25 มาเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ ปีท่ี 
20 โดยใช้ตน้ทุนสุทธิท่ีแท้จริงของบริษทัฯ ท่ีร้อยละ 8.25 ต่อปี เป็นอตัราคิดลด ทั้งน้ี เพ่ือให้จาํนวนปีท่ีใช้ในการประมาณการ
สามารถเปรียบเทียบกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ CFP เดิมได ้และเป็นการสะทอ้นตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการทั้งหมด 
 จากวิธีการประเมินท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะทาํการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดส่วน
เพ่ิม (Net Present Value : NPV) และอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ของโครงการ CFP เดิมเปรียบเทียบ
กบัโครงการ CFP กรณีท่ีมีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU เพ่ือทาํการให้ความเห็นถึงความเหมาะสมดา้นราคา
ในการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี  
 ทั้งน้ี ในการประเมินความสมเหตุสมผลของการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้มีการพิจารณา
เพ่ิมเติมเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ จากการทาํรายการในคร้ังน้ี ท่ีร้อยละ 8.25 ต่อปี กบัตน้ทุนทางการเงินจาก
การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) ท่ีจดทะเบียนอยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 การทํารายการคร้ังนี ้ การกู้ยืมเงนิ การระดมทุนผ่านกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

ระยะเวลาในการชาํระคืนเงินตน้ 25 ปี ตามอายขุองวงเงินกูย้มืและหุน้
กูร้ะยะยาว ซ่ึงโดยปกติอยูท่ี่
ประมาณ 5 – 20 ปี 
 

ข้ึนอยูก่บัประเภทของกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (เฉพาะ
ประเภทสิทธิการเช่า) 
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 การทํารายการคร้ังนี ้ การกู้ยืมเงนิ การระดมทุนผ่านกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

สดัส่วนในการกูย้มืเงินตน้ ร้อยละ 100.00 อาจไม่สามารถกูย้มืไดเ้ตม็
จาํนวน โดยสถาบนัการเงินมกั
มีการกาํหนดอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนสาํหรับโครงการ เช่น 
70:30 หรือ 80:20 เป็นตน้ 

ข้ึนอยูก่บัประเภทของกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึง
โดยมากมกัมีการระดมทุนโดย
การใชห้น้ีสินและทุนผสมกนั 

 
โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขายสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี ไม่สามารถเทียบเคียงกบัการกูย้ืมเงินจากสถาบนั

การเงินได ้เม่ือเทียบกบัเง่ือนไขทัว่ไปของสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินท่ีอาจมีระยะเวลาของสัญญาไม่ถึง 25 ปี และวงเงินให้กู้
สาํหรับแต่ละโครงการท่ีไม่เตม็จาํนวน รวมถึงไม่สามารถเทียบเคียงกบัการระดมทุนผา่นกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานได ้เน่ืองจาก
มีความแตกต่างของลกัษณะของสินทรัพย ์รูปแบบและระยะเวลาการให้ผลประโยชน์ของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละ
กองทุนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใชว้ิธีการเปรียบเทียบผลตอบแทนของโครงการ CFP กรณีท่ีมีการขาย
สินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU กบักรณีไม่มกีารขายสินทรัพยต์ามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

 
 3.2 การประมาณการกระแสเงนิสดอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้สมมติฐานสําคัญในการจัดทาํประมาณการ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
สมมติฐานท่ีสาํคญัในการทาํประมาณการของโครงการ ERU และ สมมติฐานสาํคญัในการประเมินมูลค่าโครงการ CFP ภายหลงัการ
ขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.2.1 สมมตฐิานท่ีสําคญัในการทําประมาณการของโครงการ ERU 

3.2.1.1 รายได้ 

ประมาณการรายไดข้องโครงการ ERU ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ซ่ึงประกอบดว้ยค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity 
Payment) และค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) และ 2) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์อ่ืน เช่น ไอนํ้ า กรดซัลฟิวริก เป็นตน้ โดย
รายไดแ้ต่ละประเภทมีรายละเอียดและวิธีการประมาณการดงัน้ี 

1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

รายได้ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment)  

ค่าพลงัไฟฟ้าเป็นรายไดค้งท่ีท่ีโครงการ ERU จะไดรั้บโดยไม่ข้ึนกบัปริมาณไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตไดใ้นแต่ละงวด ท่ี
ปรึกษาฯ ประมาณการรายไดค่้าพลงัไฟฟ้าโดยอา้งอิงจากเงินลงทุนเร่ิมตน้ของโครงการ ERU ท่ี GPSC หรือ Project 
Co. จะตอ้งชาํระให้แก่บริษทัฯ ตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายสินทรัพย ์จาํนวนไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
ซ่ึงบริษทัฯ จะทยอยจ่ายค่าพลงัไฟฟ้าตลอดอายุของโครงการ ERU ตามจาํนวนท่ีตกลงกนัในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
เพ่ือให้ครอบคลุมเงินลงทุนขา้งตน้ของ GPSC หรือ Project Co. รวมไปถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี GPSC 
หรือ Project Co. จะไดรั้บประมาณร้อยละ 8.00 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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 ค่าพลงัไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ชาํระตลอดอายโุครงการ ในรูปแบบของ Front-loaded Payment 
 ปีท่ี 1 - 8 ปีท่ี 9 - 15 ปีท่ี 16 - 25 

ค่าพลังไฟฟ้าฐาน  ประมาณ 69.24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 
ค่าพลังไฟฟ้าส่วนเพิม่ ประมาณ 6.83 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ต่อปี 
ประมาณ 2.80 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ต่อปี 
- 

ค่าพลังไฟฟ้าในประมาณ
การทางการเงนิ 

ประมาณ 76.07 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

ประมาณ 72.04 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

ประมาณ 69.24 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) 

ค่าพลงังานไฟฟ้าเป็นรายไดผ้นัแปรท่ีโครงการ ERU จะไดรั้บ โดยรายไดด้งักล่าวจะข้ึนกบัปริมาณการผลิตไฟฟ้า
และมีจาํนวนเท่ากบัตน้ทุนในการผลิตและดาํเนินงานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริง (ทั้งต้นทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี) 
สาํหรับ GPSC หรือ Project Co. ในแต่ละงวด ไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิง ค่าวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าดาํเนินการและซ่อมบาํรุง 
ค่าสารเคมีและตวัเร่งปฏิกิริยา ค่าเช่าพ้ืนท่ี ภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 

2) รายได้จากผลิตภัณฑ์อ่ืน  
 ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการ ERU จะมีผลพลอยได ้ไดแ้ก่ ไอนํ้ า กรดซัลฟิวริก และนํ้ าคอนเดนเสท ซ่ึงโครงการ 

ERU จะขายให้บริษทัฯ ตามราคาท่ีตกลงกนัในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ทั้งน้ีราคาท่ีระบุในสัญญาเป็นราคาอา้งอิงราคา
ตลาดของแต่ละผลิตภณัฑ์หรือราคาท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และสําหรับปริมาณผลพลอย
ไดท่ี้ไดจ้ากกระบวนการผลิตไฟฟ้า จะเป็นไปตามการประมาณการของบริษทัฯ โดยอา้งอิงแผนการผลิตไฟฟ้าของ
โครงการ 

 

3.2.1.2 ต้นทุนผนัแปร 

 ตน้ทุนผนัแปรของโครงการ ERU คาํนวณมาจากประมาณการราคาของผลิตภณัฑ์ ปริมาณผลิตภณัฑ์เพ่ือรองรับการผลิต
ไฟฟ้าให้ไดต้ามท่ีระบุในสัญญา ประมาณ 180 - 200 เมกกะวตัต ์และสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดจะถูกนาํกลบัไป
คาํนวณเป็นค่า Energy Payment สาํหรับการซ้ือขายไฟฟ้า โดยตน้ทุนผนัแปรมีรายละเอียดการประมาณการ ดงัน้ี 

1) ต้นทุนค่าเช้ือเพลิงและสารธารณูปโภค 

เน่ืองจากเช้ือเพลิงหลกัของโครงการ ERU คือ กากนํ้ามนั (Pitch) ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการกระบวนการกลัน่นํ้ ามนั
ของโครงการ CFP ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีไม่มีราคาตลาดอา้งอิง ส่งผลให้ในการประมาณการราคาของกาก
นํ้ ามนัดงักล่าว จะอา้งอิงจากสัญญาจดัหาเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค ซ่ึงกาํหนดราคาโดยใชว้ิธี Fuel Oil Blending 
Equivalent1 เพ่ือให้สามารถกาํหนดราคากากนํ้ ามันโดยการอ้างอิงราคานํ้ ามันเตาและนํ้ ามันดีเซล และกาํหนด
สมมติฐานการเติบโตของราคากากนํ้ ามนัอา้งอิงกบัประมาณการการเติบโตของราคาขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

                                                            
1 Fuel Oil Blending Equivalent เป็นวิธีการประมาณการราคากากนํ้ ามนัท่ีไม่มีราคาตลาดอา้งอิง โดยใชก้ารประมาณการตามสมการการผสมกากนํ้ ามนั (Pitch) กบั
นํ้ามนัดีเซล ซ่ึงจะทาํใหไ้ดน้ํ้ ามนัเตาซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาอา้งอิงในตลาด 
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สําหรับสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีปรึกษาฯ ไดป้ระมาณการราคาโดยอา้งอิงตามราคาตลาดของผลิตภณัฑ์
นั้นๆ และให้มีการเติบโตของราคาเท่ากบัร้อยละ 2.00 ต่อปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปีตาม
ขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ในส่วนของปริมาณเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชใ้นประมาณการทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระอา้งอิงปริมาณดงักล่าวตาม ขอ้มูลการออกแบบทางวิศวกรรมเบ้ืองตน้ (Front End Engineering Design: 
FEED) ซ่ึงจดัทาํโดย Amec Foster Wheeler2 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาทางดา้นเทคนิคของโครงการ CFP  

2) ต้นทุนค่าสารเคม ีตวัเร่งปฏิกิริยาและวตัถุดบิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตน้ทุนค่าสารเคมี ตวัเร่งปฏิกิริยาและวตัถุดิบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตาม
ประมาณการของบริษทัฯ โดยกาํหนดสมมติฐานการเติบโตของต้นทุนค่าสารเคมี เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปีตามขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ในส่วนของการประมาณ
การตน้ทุนค่าตวัเร่งปฏิกิริยาจะเป็นไปตามประมาณการของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากราคาโลหะและการคาดการณ์
ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) ในอนาคต 

 

3.2.1.3 ต้นทุนคงท่ี 

 ตน้ทุนคงท่ี ประกอบไปดว้ย ค่าบาํรุงรักษา ตน้ทุนค่าพนกังาน ค่าเช่าท่ีดิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตน้ทุนคงท่ี
ทั้งหมดจะถูกนาํกลบัไปคาํนวณเป็นค่า Energy Payment สาํหรับการซ้ือขายไฟฟ้าโดยตน้ทุนคงท่ีมีรายละเอียดการประมาณการ ดงัน้ี 

1) ต้นทุนค่าบํารุงรักษา 

บริษทัฯ มีการประมาณการตน้ทุนค่าบาํรุงรักษาเป็นไปตามสัญญาดาํเนินการและบาํรุงรักษา ท่ีมีการประมาณการ
ราคาโดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงอา้งอิงจากค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบาํรุงรักษาในหน่วยผลิตพลงังานไฟฟ้า
และไอนํ้า ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัและเทียบเคียงกบัความซบัซอ้น (Complexity) ของอุปกรณ์และกระบวนการผลิต
ของโครงการ ERU โดยประมาณการตน้ทุนค่าบาํรุงรักษาในปี 2567 คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.06 ของรายไดร้วมใน
ปี 2567 และประมาณการให้มีการเติบโตท่ีอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปี
ตามขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ต้นทุนค่าพนักงาน 

ต้นทุนค่าพนักงานรวมถึงบุคลากรของบริษัทฯ ท่ีใช้ในโครงการ ERU ทาํการประมาณการอัตรากาํลงัคนและ
ประมาณตน้ทุนค่าพนกังานโดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และเทียบเคียงกบัความซับซ้อน 
(Complexity) ของอุปกรณ์และกระบวนการผลิตของโครงการ ERU ทั้งน้ี จะมีการกาํหนดให้ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5.00 ต่อปี ตามอตัราการปรับเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนพนกังานทัว่ไปของบริษทัฯ  

 

 

                                                            
2Amec Foster Wheeler เป็นบริษทัท่ีให้บริการดา้นการบริหารทางวิศวกรรม การจดัซ้ือและการก่อสร้าง (EPC) และจาํหน่ายอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า โดยฝ่าย Global 

Engineering and Construction (E&C) จะให้บริการในการออกแบบและก่อสร้างโครงการท่ีมีเทคโนโลยใีหม่ๆ สาํหรับนํ้ามนั ก๊าซ การกลัน่นํ้ ามนั เคมี ปิโตรเคมี 
เวชภณัฑ ์เทคโนโยยชีีวภาพ สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และการผลิตไฟฟ้า 
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3) ต้นทุนค่าประกัน 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของโครงการ โดยครอบคลุมถึงการประกนัการเส่ียงภยั
ทุกชนิดและประกนัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยการประมาณการค่าเบ้ียประกนัเท่ากบัร้อยละ 0.35 ของมูลค่า
เงินลงทุนเร่ิมตน้ของโครงการ ERU และให้มีการเติบโตท่ีอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย
ยอ้นหลงั 20 ปีตามขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

4) ต้นทุนค่าเช่า 

เน่ืองจากโครงการ ERU ถูกก่อสร้างและดําเนินการบนพ้ืนท่ีเช่า ซ่ึงบริษัทฯ มีการทําสัญญาเช่าระยะยาวกับ
กระทรวงการคลงัเป็นระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดเดือนกันยายน 2595 ซ่ึงในการขายทรัพยสิ์นและโอนกรรมสิทธ์ิ
โครงการ ERU ให้กบั GPSC หรือ Project Co. ถือว่าเป็นการเช่าช่วงและส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
25.00 ของค่าเช่าท่ีดินเฉพาะส่วนของโครงการ ERU กรณีท่ีบริษทัฯ ดาํเนินโครงการ ERU เอง โดยค่าเช่าและเง่ือนไข
การเช่าจะเป็นไปตามสญัญาเช่าช่วงขา้งตน้  

5) ต้นทุนค่าเช่าสินทรัพย์ภายใต้โครงการ CFP  

ตน้ทุนค่าเช่าสินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ CFP ของโครงการ ERU คือ ค่าใชจ่้ายในการให้ GPSC หรือ Project Co. ใช้
สินทรัพยบ์างส่วนของโครงการ CFP ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ เพ่ือให้การดาํเนินงานของโครงการ ERU และ
โครงการ CFP ในภาพรวมมีความเช่ือมต่อกนั โดยกาํหนดให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าว อา้งอิงจากการประมาณการของ
บริษทัฯ และกาํหนดให้ตน้ทุนค่าโสหุ้ยเพ่ิมข้ึนท่ีอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงั 
20 ปีตามขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

6) ต้นทุนขนย้ายและกําจดักากจากการเผาเช้ือเพลิง  

ต้นทุนค่าขนยา้ยและกาํจดักากจากการเผาเช้ือเพลิง ได้แก่ ข้ีเถ้าลอย (Fly Ash) และข้ีเถ้าหนัก (Bottom Ash) ซ่ึง
ประมาณการตน้ทุนจากการศึกษาขอ้มูลเทียบกบัราคาตลาด และกาํหนดสมมติฐานการเติบโตของตน้ทุนดงักล่าว
เท่ากบัอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงั 20 ปีตามขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

7) ต้นทุนค่าไฟฟ้าสํารอง (Back-up power) 

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าสํารอง (Back-up power) เป็นตน้ทุนท่ีโครงการ ERU จะตอ้งจ่ายให้แก่กฟผ. เพ่ือเป็นการสร้างความ
มัน่คงทางไฟฟ้า ในกรณีท่ีโครงการไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได ้โครงการ ERU จะสามารถดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามา
ใชไ้ดช้ัว่คราว โดยตน้ทุนค่าไฟฟ้าสํารองในประมาณการทางการเงิน อา้งอิงตามปริมาณสาํรองไฟฟ้าของโครงการ
และตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัอตัราค่าไฟฟ้าของกฟผ. 

8) ต้นทุนภาษท่ีีดนิและภาษโีรงเรือน 

ประมาณการตน้ทุนภาษีท่ีดินและภาษีโรงเรือนเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9) ต้นทุนการดาํเนินงานตามกฎหมาย 
ประมาณการตน้ทุนการดาํเนินงานตามกฎหมาย เช่น ค่าใบอนุญาตในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ภาษีท่ีดินและภาษี
ป้าย เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2.1.4 ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

 กาํหนดให้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20.00 ต่อปี โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ อยู่
ระหว่างการยืน่คาํขอสิทธิประโยชน์เพ่ือการส่งเสริมการลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงหากไดรั้บ
การอนุมติัโครงการ บริษทัฯ คาดวา่โครงการ ERU จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในช่วง 8 ปีแรก (ช่วงปีท่ี 1 – 8) และไดรั้บ
ลดหยอ่นภาษีเงินไดอี้กร้อยละ 50.00 ของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ต่อไปอีก 3 ปี (ช่วงปีท่ี 9 – 11) ซ่ึงการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ตามเง่ือนไขขา้งตน้สะทอ้นอยูใ่นประมาณการทางการเงินของโครงการ ERU แลว้ 
 
3.2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

 บริษทัฯ คาดว่ากรณีท่ีมีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU บริษทัฯ จะตอ้งมีการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืน
เพ่ิมเติมจากกรณีท่ีไม่มีการขายสินทรัพยด์งักล่าว ประมาณ 4.80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปี 2562 – 2566 โดยแบ่งเป็น 1) อุปกรณ์
มาตรวดัพลงังานไฟฟ้าประเภท Revenue Meter ประมาณ 0.22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และตอ้งมีการลงทุนเพ่ือเปล่ียนแทนสินทรัพย์
ดงักล่าวทุก 10 ปี และ 2) อุปกรณ์มาตรวดัพลงังานไฟฟ้าประเภท Custody Meter ประมาณ 4.58 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และตอ้งมีการ
ลงทุนเพ่ือเปล่ียนแทนสินทรัพยด์งักล่าวอีกคร้ัง ในปี 2585 โดยมีเงินลงทุนประมาณ 1.37 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้าํการประมาณการค่าใชจ่้ายจากการบาํรุงรักษาสินทรัพยถ์าวรส่วนเพิ่มสําหรับ
สินทรัพยท่ี์ลงทุนใหม่เท่ากบัประมาณ 0.09 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยเป็นขอ้มูลประมาณการจากบริษทัฯ โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมจากการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธิโครงการ ERU 

 
3.2.1.6 ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเพิม่จากการทํารายการซึ่งบริษทัฯ ต้องเป็นผู้รับผดิชอบ 

ในการทาํรายการในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะมีค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมเพ่ิมจากกรณีไม่มีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ 
ERU ไดแ้ก่ ค่าท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ 
โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว ในปี 2562 และค่าธรรมเนียมในการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์นพ้ืนท่ีท่ีให้เช่า
ช่วง จาํนวน 1.90 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยจะเกิดข้ึนเม่ือมีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ในปี 2566 นอกจากน้ียงัมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ มีภาระเพ่ิมเติมจากการเขา้ทาํรายการเช่น ค่าใช้จ่ายเช่าช่วงท่ีดินส่วนเพ่ิมร้อยละ 25.00 และค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานตามกฎหมาย เช่น ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดร้วมค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาผลการดาํเนินงานของโครงการ CFP ท่ีสะทอ้นถึงความเป็นจริงมากท่ีสุด ภายหลงัการเขา้ทาํรายการ
ในคร้ังน้ี 

 
3.2.1.7 สมมตฐิานอ่ืน  ๆ

 นอกเหนือจากสมมติฐานดงักล่าวขา้งตน้ยงัมีสมมติฐานท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1) โครงการ ERU ไม่มีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียน จากสมมติฐานให้โครงการสามารถรับและจ่ายเงินไดภ้ายในวนั
เดียวกนั 

2) ในการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของกิจการ ใชป้ระมาณการของกระแสเงินสดท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บเป็นช่วง
ปลายปีของทุกปี 

3) รายการพิเศษ (Extraordinary Item) ไม่ไดน้าํมาคิดรวมในประมาณการ 
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3.2.1.8 การประมาณการกระแสเงนิสดอิสระ  

 ท่ีปรึกษาฯ ทาํการประมาณการกระแสเงินสดอิสระสําหรับโครงการ ERU อ้างอิงตามสมมติฐานข้างต้น โดยแสดง
รายละเอียดไดด้งัน้ี 

ช่วงท่ีดาํเนินการลงทุนในโครงการ ERU (ก่อนขายสินทรัพย)์ 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2562 2563 2564 2565 2566 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA)  

 -   -   -   -   -  

กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี (NOPAT)  -   -   -   -   -  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  -   -   -   -   -  

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพย ์ERU  (13.76)  (55.06)  (27.53)  (41.29)  (619.38) 

กระแสเงนิสดสําหรับโครงการ ERU  (13.76)  (55.06)  (27.53)  (41.29)  (619.38) 

ค่าใช้จ่ายสุทธิท่ีบริษัทฯ รับจาก / (จ่ายให้กับ) 
GPSC หรือ Project Co. สําหรับหน่วย ERU 

 13.76   55.06   27.53   41.29   619.38  

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพยถ์าวรส่วนเพิ่ม  (0.14)  (0.53)  (0.27)  (0.40)  (5.44) 

กระแสเงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มจากการขาย
สินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

 (1.00)  -   -   -   (0.07) 

กระแสเงนิสดสุทธิท่ีบริษัทฯ รับ / (จ่าย)   12.62   54.53   27.26   40.89   613.87  
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ช่วงท่ีโครงการ ERU เร่ิมดาํเนินการผลิต 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2567 2568 2569 2570 2571 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA)  

 78.37   78.37   78.37   78.20   78.39  

กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี (NOPAT)  45.79   45.79   45.79   45.79   45.79  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  30.28   30.28   30.28   30.28   30.28  

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพย ์ERU  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดสําหรับโครงการ ERU  76.07   76.07   76.07   76.07   76.07  

ค่าใช้จ่ายสุทธิท่ีบริษัทฯ รับจาก / (จ่ายให้กับ) 
GPSC หรือ Project Co. สําหรับหน่วย ERU 

 (76.07)  (76.07)  (76.07)  (76.07)  (76.07) 

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพยถ์าวรส่วนเพิ่ม  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09) 

กระแสเงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มจากการขาย
สินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

 (0.45)  (0.45)  (0.46)  (0.46)  (0.46) 

กระแสเงนิสดสุทธิท่ีบริษัทฯ รับ / (จ่าย)   (76.61)  (76.61)  (76.62)  (76.62)  (76.62) 

 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2572 2573 2574 2575 2576 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA)  

 78.40   78.23   78.46   77.99   77.90  

กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี (NOPAT)  45.79   45.79   45.79   41.76  41.76  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  30.28   30.28   30.28   30.28   30.28  

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพย ์ERU  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดสําหรับโครงการ ERU  76.07   76.07   76.07   72.04   72.04  

ค่าใช้จ่ายสุทธิท่ีบริษัทฯ รับจาก / (จ่ายให้กับ) 
GPSC หรือ Project Co. สําหรับหน่วย ERU 

 (76.07)  (76.07)  (76.07)  (72.04)  (72.04) 

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพยถ์าวรส่วนเพิ่ม  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.31) 

กระแสเงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มจากการขาย
สินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

 (0.47)  (0.47)  (0.47)  (0.47)  (0.47) 

กระแสเงนิสดสุทธิท่ีบริษัทฯ รับ / (จ่าย)   (76.63)  (76.63)  (76.63)  (72.60)  (72.82) 
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2577 2578 2579 2580 2581 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA)  

 77.90   82.47   82.47   82.47   82.47  

กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี (NOPAT)  41.76   41.76   41.76   41.76   41.76  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  30.28   30.28   30.28   30.28   30.28  

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพย ์ERU  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดสําหรับโครงการ ERU  72.04   72.04   72.04   72.04   72.04  

ค่าใช้จ่ายสุทธิท่ีบริษัทฯ รับจาก / (จ่ายให้กับ) 
GPSC หรือ Project Co. สําหรับหน่วย ERU 

 (72.04)  (72.04)  (72.04)  (72.04)  (72.04) 

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพยถ์าวรส่วนเพิ่ม  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09) 

กระแสเงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มจากการขาย
สินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

 (0.47)  (0.48)  (0.48)  (0.48)  (0.49) 

กระแสเงนิสดสุทธิท่ีบริษัทฯ รับ / (จ่าย)   (72.60)  (72.61)  (72.61)  (72.61)  (72.62) 

 

 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2582 2583 2584 2585 2586 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA)  

 78.98   78.98   78.98   78.98   78.98  

กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี (NOPAT)  38.96   38.96   38.96   38.96   38.96  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  30.28   30.28   30.28   30.28   30.28  

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพย ์ERU  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดสําหรับโครงการ ERU  69.24   69.24   69.24   69.24   69.24  

ค่าใช้จ่ายสุทธิท่ีบริษัทฯ รับจาก / (จ่ายให้กับ) 
GPSC หรือ Project Co. สําหรับหน่วย ERU 

 (69.24)  (69.24)  (69.24)  (69.24)  (69.24) 

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพยถ์าวรส่วนเพิ่ม  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (1.46)  (0.31) 

กระแสเงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มจากการขาย
สินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

 (0.49)  (0.49)  (0.50)  (0.50)  (0.50) 

กระแสเงนิสดสุทธิท่ีบริษัทฯ รับ / (จ่าย)   (69.82)  (69.82)  (69.83)  (71.20)  (70.05) 
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 หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2587 2588 2589 2590 2591 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA)  

 78.98   78.98   78.98   78.98   78.98  

กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี (NOPAT)  38.96   38.96   38.96   38.96   38.96  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  30.28   30.28   30.28   30.28   30.28  

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพย ์ERU  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดสําหรับโครงการ ERU  69.24   69.24   69.24   69.24   69.24  

ค่าใช้จ่ายสุทธิท่ีบริษัทฯ รับจาก / (จ่ายให้กับ) 
GPSC หรือ Project Co. สําหรับหน่วย ERU 

 (69.24)  (69.24)  (69.24)  (69.24)  (69.24) 

ค่าใชจ่้ายลงทุนสินทรัพยถ์าวรส่วนเพิ่ม  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09)  (0.09) 

กระแสเงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มจากการขาย
สินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

 (0.52)  (0.52)  (0.52)  (0.53)  (0.53) 

กระแสเงนิสดสุทธิท่ีบริษัทฯ รับ / (จ่าย)   (69.85)  (69.85)  (69.85)  (69.86)  (69.86) 

 
3.2.1.9 สรุปการประเมนิต้นทุนสุทธิของบริษทัฯ จากการขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 
 จากการประเมินกระแสเงินสดของโครงการ ERU และกระแสเงินสดของบริษทัฯ จะทาํให้สามารถประเมินตน้ทุนสุทธิ
ของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 8.25 ต่อปี  

 
3.2.2 สมมตฐิานสําคญัในการประเมนิมูลค่าโครงการ CFP ภายหลังการขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

 ในการประเมินมูลค่าโครงการ CFP ภายหลงัการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ท่ีปรึกษาทางการเงินจะ
ประมาณการโดยยดึกระแสเงินสดของโครงการ ERU ในส่วนของบริษทัฯ ควบคู่กบักระแสเงินสดและสมมติฐานเดิมของโครงการ 
CFP ท่ีท่ีปรึกษาฯ ไดจ้ดัทาํขณะทาํรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์กรณีการลงทุน
ในโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) ท่ีไดเ้สนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเปรียบเทียบมูลค่าโครงการก่อนและหลงัขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU น้ีได ้ทั้งน้ี ในรายงานฉบบัน้ี ท่ี
ปรึกษาฯ ไดแ้สดงสมมติฐานสาํคญัเก่ียวกบัอตัราคิดลดในประมาณการดงักล่าว มาเพ่ือเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 
3.2.2.1 อัตราส่วนคดิลด (Discount rate) 

อตัราส่วนคิดลดท่ีใช้ในคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบัร้อยละ 8.55 ต่อปี ซ่ึงเป็นตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใชส้มมติฐานอตัราคิดลดในรายงานฉบบัน้ีตาม
สมมติฐานในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์กรณีการลงทุนในโครงการพลงังาน
สะอาด (Clean Fuel Project) ท่ีไดเ้สนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งน้ี เน่ืองจากสมมติฐานดงักล่าวเป็น
อตัราคิดลดซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ใชใ้นการพิจารณาเขา้ลงทุนในโครงการ CFP อีกทั้งเพ่ือให้มูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดระหว่างกรณีท่ีมีการเขา้ทาํรายการ (รายละเอียดตามรายงานฉบบัน้ี) กบักรณีท่ีไม่มีการเขา้ทาํรายการ 
(รายละเอียดตามรายงานฉบบัก่อนหนา้) สามารถเทียบเคียงกนัได ้โดยมีรายละเอียดการคาํนวณ ดงัน้ี  
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โดยท่ี Ke  คือ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 10.78 ต่อปี (รายละเอียดการคาํนวณอยูใ่นส่วนถดัไป) 
 Kd  อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเฉล่ียของบริษทัฯ ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 4.50 ต่อปี ซ่ึงเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเฉล่ียของ
   บริษทัฯ ในปัจจุบนั และตามท่ีบริษทัฯ คาดวา่จะจดัหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้มืได ้
 T  คือ อตัราภาษีนิติบุคคลระยะยาว ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 20.00 ต่อปี 
 D/E  คือ อตัราส่วนระหวา่งหน้ีสินทางการเงินและส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ สาํหรับการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี คิดเป็น

โครงสร้างทางการเงินเป้าหมายของกิจการท่ีประมาณ 0.45 เท่า (ไม่เกิน 1.0 เท่า) อา้งอิงจากแผนการจดัหาแหล่ง
เงินทุนในการลงทุนในโครงการ CFP ของบริษทัฯ ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึง
คาดวา่จะมาจากการกูย้มืประมาณ 1,500 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 
3.2.2.2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสามญั 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้สามญั ประเมินจากแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 
 

โดยท่ี  Rf คือ อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี ณ วนัท่ี 28 
มิถุนายน 2561 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.77 ต่อปี (ท่ีมา: สมาคมตราสารหน้ีไทย) พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี ท่ีนาํมา
อา้งอิงน่าจะสะทอ้นอตัราผลตอบปราศจากความเส่ียงไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี พนัธบตัรรัฐบาลอายุเกิน 10 ปี ส่วน
ใหญ่มีสภาพคล่องตํ่าจึงไม่เหมาะท่ีจะนาํมาอา้งอิง 

 β คือ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหุน้คาํนวณโดยการเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหุน้ของบริษทัฯ 
และอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดค่้า β เท่ากบั 0.996 (ท่ีมา: Bloomberg) 

 Rm คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด ซ่ึงอา้งอิงจากผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเฉล่ีย
ยอ้นหลงัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง ซ่ึงคาดวา่จะครอบคลุมวฏัจกัรการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละสามารถนาํมาใชอ้า้งอิง
เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวงัในอนาคต ทั้งน้ี อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ฉล่ียยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 เท่ากับร้อยละ 10.81 ต่อปี (ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย) 

 Ke คือ อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น คาํนวณไดจ้ากการใช้สูตร Capital Asset Pricing Model (CAPM) เท่ากบัร้อยละ 
10.78 ต่อปี 
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3.2.2.3  สรุปประมาณการกระแสเงนิสดอิสระสําหรับโครงการ CFP ภายหลังการขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU  
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2561 2562 2563 2564 2565 

กาํไรขั้นตน้จากการผลิตของกลุ่ม (Gross 

Integrated Margin) ส่วนเพิ่มจากโครงการ 

CFP (เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรล) 

 -   -   -   -   -  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า

เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ส่วน

เพิ่มจากโครงการ CFP 

 -   -   -   -   -  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียหลงัหกั

ภาษี (EBIT) ส่วนเพิ่มจากโครงการ CFP 

 -   -   -   -   -  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  -   -   -   -   -  

ค่าใชจ่้ายลงทุนและภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิสาํหรับ

โครงการ CFP 

 (114.76)  (1,261.83)  (1,916.72)  (828.52)  (322.97) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีบริษทัฯ รับ / (จ่าย)  

สาํหรับโครงการ ERU 

                 -              12.62             54.53             27.26             40.89  

ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดของกิจการ   (114.76)  (1,249.21)  (1,862.19)  (801.26)  (282.08) 

ดอกเบ้ียจ่ายหลงัหกัภาษี   -   -   (27.00)  (54.00)  (54.00) 

เงินกูย้มื/ชาํระคืน  -   -   1,500.00   -   -  

กระแสเงนิสดของผู้ถือหุ้น   (114.76)  (1,249.21)  (389.19)  (855.26)  (336.08) 
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2566 2567 2568 2569 2570 

กาํไรขั้นตน้จากการผลิตของกลุ่ม (Gross 

Integrated Margin) ส่วนเพิ่มจากโครงการ 

CFP (เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรล) 

 6.20   5.90   5.87   5.09   5.56  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า

เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ส่วน

เพิ่มจากโครงการ CFP 

 1,217.91   1,016.73   1,048.29   680.82   950.13  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียหลงัหกั

ภาษี (EBIT) ส่วนเพิ่มจากโครงการ CFP 

         984.33           736.96           762.20           468.25          683.69  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  (12.50)  191.29   191.29   191.29   191.29  

ค่าใชจ่้ายลงทุนและภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิสาํหรับ

โครงการ CFP 

 (23.95)  (36.06)                  -                    -                    -   

กระแสเงินสดสุทธิท่ีบริษทัฯ รับ / (จ่าย)  

สาํหรับโครงการ ERU 

         613.87   (76.61)  (76.61)  (76.62)  (76.62) 

ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน  (192.12)  18.92   (26.47)  66.89   (62.98) 

กระแสเงนิสดของกิจการ   1,369.63   834.50   850.41   649.81   735.38  

ดอกเบ้ียจ่ายหลงัหกัภาษี   (54.00)  (54.00)  (54.00)  (54.00)  (54.00) 

เงินกูย้มื/ชาํระคืน  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดของผู้ถือหุ้น   1,315.63   780.50   796.41   595.81   681.38  
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2571 2572 2573 2574 2575 

กาํไรขั้นตน้จากการผลิตของกลุ่ม (Gross 

Integrated Margin) ส่วนเพิ่มจากโครงการ 

CFP (เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรล) 

 5.40   4.58   5.21   5.20   4.55  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า

เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ส่วน

เพิ่มจากโครงการ CFP 

 959.68   411.72   935.90   938.78   595.07  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียหลงัหกั

ภาษี (EBIT) ส่วนเพิ่มจากโครงการ CFP 

         691.34           251.82  669.99           671.09           390.85  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  191.29   192.73   194.21   195.71   197.24  

ค่าใชจ่้ายลงทุนและภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิสาํหรับ

โครงการ CFP 

 (28.87)  (29.43)  (30.01)  (30.60)  (31.20) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีบริษทัฯ รับ / (จ่าย)  

สาํหรับโครงการ ERU 

 (76.62)  (76.63)  (76.63)  (76.63)  (72.60) 

ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน  (25.33)  138.65   (159.27)  (12.16)  76.89  

กระแสเงนิสดของกิจการ   751.81   477.14   598.29   747.41   561.18  

ดอกเบ้ียจ่ายหลงัหกัภาษี   (54.00)  (54.00)  (27.00)  -   -  

เงินกูย้มื/ชาํระคืน  -   -   (1,500.00)  -   -  

กระแสเงนิสดของผู้ถือหุ้น   697.81   423.14   (928.71)  747.41   561.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

หนา้ 43 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2576 2577 2578 2579 2580 

กาํไรขั้นตน้จากการผลิตของกลุ่ม (Gross 

Integrated Margin) ส่วนเพิ่มจากโครงการ 

CFP (เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรล) 

 4.97   4.84   4.40   4.97   5.03  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า

เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ส่วน

เพิ่มจากโครงการ CFP 

 858.02   729.40   487.54   858.59   897.98  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียหลงัหกั

ภาษี (EBIT) ส่วนเพิ่มจากโครงการ CFP 

         600.18           495.79           301.02           596.54           626.70  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  198.80   200.39   202.01   203.66   205.35  

ค่าใชจ่้ายลงทุนและภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิสาํหรับ

โครงการ CFP 

 (31.81)  (32.43)  (33.07)  (33.72)  (34.38) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีบริษทัฯ รับ / (จ่าย)  

สาํหรับโครงการ ERU 

 (72.82)  (72.60)  (72.61)  (72.61)  (72.61) 

ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน  (87.70)  63.67   9.78   (101.80)  (34.27) 

กระแสเงนิสดของกิจการ   606.65   654.82   407.13   592.07   690.79  

ดอกเบ้ียจ่ายหลงัหกัภาษี   -   -   -   -   -  

เงินกูย้มื/ชาํระคืน  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดของผู้ถือหุ้น   606.65   654.82   407.13   592.07   690.79  
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2581 2582 2583 2584 2585 

กาํไรขั้นตน้จากการผลิตของกลุ่ม (Gross 

Integrated Margin) ส่วนเพิ่มจากโครงการ 

CFP (เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรล) 

 4.38   4.85   4.96   4.36   5.16  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่า

เส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ส่วน

เพิ่มจากโครงการ CFP 

 560.57   692.27   862.31   410.66   609.71  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียหลงัหกั

ภาษี (EBIT) ส่วนเพิ่มจากโครงการ CFP 

         355.41           456.59           591.18           226.72           708.21  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  207.07   208.82   210.61   214.55   214.29  

ค่าใชจ่้ายลงทุนและภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิสาํหรับ

โครงการ CFP 

 (35.05)  (35.74)  (36.44)  (37.15)  (37.88) 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีบริษทัฯ รับ / (จ่าย)  

สาํหรับโครงการ ERU 

 (72.62)  (69.82)  (69.82)  (69.83)  (391.87) 

ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน  74.11   8.83   (121.20)  132.00   (192.67) 

กระแสเงนิสดของกิจการ   528.92   568.68   574.33   466.29   793.05  

ดอกเบ้ียจ่ายหลงัหกัภาษี   -   -   -   -   -  

เงินกูย้มื/ชาํระคืน  -   -   -   -   -  

กระแสเงนิสดของผู้ถือหุ้น   528.92   568.68   574.33   466.29   793.05  
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3.2.3 สรุปการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดและอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP ภายหลัง
 การขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

ภายหลงัจากการประเมินกระแสเงินสดของโครงการ ERU แลว้นั้น ท่ีปรึกษาฯ ไดมี้การประเมินมูลค่าปัจจุบนัและอตัรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP ภายหลงัการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU โดยการนาํกระแสเงินสดของ
บริษทัฯ ท่ีไดรั้บมาหรือชาํระไปตลอดระยะเวลาของโครงการ มารวมกบักระแสเงินสดส่วนของโครงการ CFP เดิม ส่งผลใหส้ามารถ
สรุปผลการประเมินมูลค่า ไดด้งัน้ี  

 31 ธันวาคม 2561 
โครงการ CFP เดมิ โครงการ CFP ภายหลังการขาย

สินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าปัจุบนัของกระแสเงินสด (2561 – 2585)                 
(ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

1,217.44 1,241.93 

มูลค่าปัจุบนัของมูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value)             
(ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

68.89 68.89 

มูลค่าปัจจุบันของโครงการ CFP (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 1,286.33 1,310.82 
มูลค่าปัจจุบันของส่วนของผู้ถือหุ้นจากโครงการ CFP    
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

908.90 999.28 

อัตราผลตอบแทนภายในจากโครงการ (Project IRR) ต่อปี 12.10%  12.57%   
อัตราผลตอบแทนภายในของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ต่อปี 14.89%  15.94%   
ต้นทุนสุทธิของบริษทัฯ ท่ีเกิดจากการเข้าทํารายการ (ต่อปี) - 8.25%   

 

จากการประเมินมูลค่าโครงการดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของโครงการ CFP ภายหลงัการขายสินทรัพยแ์ละ
โอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU จะทาํใหไ้ดมู้ลค่าปัจจุบนัของโครงการ CFP (Project NPV) เท่ากบั 1,310.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ
มูลค่าปัจจุบนัของส่วนของผูถื้อหุ้น (Equity NPV) เท่ากบั 999.28 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการ 
(Project IRR) และอตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุ้น (Euiqty IRR) เท่ากบัร้อยละ 12.57 และร้อยละ 15.94 ต่อปี ตามลาํดบั โดย
บริษทัฯ มีตน้ทุนสุทธิท่ีเกิดจากการเขา้ทาํรายการรวมทั้งส้ินร้อยละ 8.25 ต่อปี 

เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ CFP เดิม (กรณีไม่มีการขายสินทรัพย)์ เท่ากบั 1,286.33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
และมูลค่าปัจจุบนัของส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 908.90 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการและอตัรา
ผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 12.10 และร้อยละ 14.89 ต่อปี ตามลาํดบั จะพบวา่การขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิ
โครงการ ERU เป็นการลดภาระเงินลงทุนของโครงการ CFP และเน่ืองจากบริษทัฯ มีตน้ทุนสุทธิจากการขายสินทรัพยแ์ละโอน
กรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ท่ีร้อยละ 8.25 ต่อปี ซ่ึงตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการ CFP เดิมท่ีร้อยละ 12.10 ต่อปี ส่งผล
ใหก้ารขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ในคร้ังน้ี เป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ ทั้งในแง่ของมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ 
CFP มูลค่าปัจจุบนัของส่วนของผูถื้อหุ้นของโครงการ อตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการและอตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อ
หุน้ 
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3.3 การวเิคราะห์ความไวของสมมตฐิานท่ีสําคญั (Sensitivity Analysis)  

เน่ืองจากผลการประเมินมูลค่าโครงการ และมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นจากโครงการ CFP นั้นข้ึนอยู่กบัสมมติฐานท่ีสําคญั
หลายประการ ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดจ้ดัทาํ Sensitivity Analysis เพ่ือแสดงผลกระทบของสมมติฐานท่ีสําคญัต่อ
มูลค่าโครงการ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐานท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 

3.3.1 การเปล่ียนแปลงของกําไรขั้นต้น (Gross Integrated Margin) และอัตราคดิลด  

เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ (Gross Integrated Margin) และอตัราคิดลดของโครงการถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีอาจกระทบต่อมูลค่า
ปัจจุบนั และ/หรือ อตัราผลตอบแทนภายใน ของโครงการ CFP และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
โครงการ CFP ภายหลงัการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU กบัมูลค่าของโครงการ CFP เดิมได ้ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ คาดว่า
ช่วงของการวิเคราะห์ความไวตามตารางดา้นล่างครอบคลุมกรณีท่ีกาํไรขั้นตน้และอตัราคิดลดเปล่ียนแปลงไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
(1) Sensitivity Analysis มูลค่าปัจจุบันของโครงการ CFP ภายหลังการขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ การเปล่ียนแปลงของกําไรขั้นต้น (Gross integrated margin) 
-2.00%  -1.00%  - +1.00%  +2.00%  

อัตราคดิลด (ต่อปี) 
(WACC) 

6.55%   2,114.45   2,215.28   2,316.03   2,416.71   2,517.33  
7.55%   1,595.02   1,685.20   1,775.31   1,865.35   1,955.34  
8.55%   1,148.97   1,229.93   1,310.82   1,391.65   1,472.43  
9.55%   764.84   837.77   910.63   983.44   1,056.21  

10.55%   433.13   499.04   564.90   630.70   696.46  
 

(2) Sensitivity Analysis มูลค่าปัจจุบันของผู้ถือหุ้นจากโครงการ CFP ภายหลังการขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ การเปล่ียนแปลงของกําไรขั้นต้น (Gross integrated margin) 
-2.00%  -1.00%  - +1.00%  +2.00%  

อัตราคดิลด (ต่อปี) 
(Ke) 

8.78%   1,470.38   1,547.89   1,625.40   1,702.93   1,780.46  
9.78%   1,149.98   1,219.80   1,289.64   1,359.48   1,429.33  

10.78%   873.05   936.16   999.28   1,062.41   1,125.55  
11.78%   632.91   690.13   747.36   804.60   861.84  
12.78%   424.01   476.05   528.09   580.14   632.20  

 
(3) Sensitivity Analysis อัตราผลตอบแทนภายในจากโครงการ 

หน่วย : ร้อยละ (ต่อปี) การเปล่ียนแปลงของกําไรขั้นต้น (Gross integrated margin) 
-2.00%  -1.00%  - +1.00%  +2.00%  

อัตราผลตอบแทน (% ) 12.11% 12.34% 12.57%  12.79% 13.01% 
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(4) Sensitivity Analysis ของอตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุน้ 

หน่วย : ร้อยละ (ต่อปี) การเปล่ียนแปลงของกําไรขั้นต้น (Gross integrated margin) 
-2.00%  -1.00%  - +1.00%  +2.00%  

อัตราผลตอบแทน (% ) 15.35% 15.64% 15.94%  16.23% 16.51% 
 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดส้รุปช่วงมูลค่าของมูลค่าปัจจุบนัและอตัราผลตอบแทนภายในจากการเปล่ียนแปลงของกาํไร
ขั้นตน้ (Gross Integrated Margin) และอตัราส่วนคิดลด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

– มูลค่าปัจจุบันของโครงการ CFP กรณีท่ีมีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU เท่ากับ 837.77 – 
1,865.35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากบั 1,310.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมากกว่ากรณีท่ีไม่มี
การขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ซ่ึงเท่ากบั 779.89 – 1,882.10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่า
ตามกรณีฐานเท่ากบั 1,286.33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

– มูลค่าปัจจุบนัของผูถื้อหุ้นจากโครงการ CFP กรณีท่ีมีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU เท่ากบั 
690.13 – 1,359.48 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากบั 999.28 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมากกว่ากรณีท่ี
ไม่มีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ซ่ึงเท่ากบั 579.17 – 1,294.72 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
มูลค่าตามกรณีฐานเท่ากบั 908.90 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

– อตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการกรณีท่ีมีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU เท่ากบัร้อยละ 
12.34 ถึงร้อยละ 12.79 ต่อปี โดยมีอตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการตามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 12.57 ต่อปี ซ่ึง
มากกว่ากรณีท่ีไม่มีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 11.89 ถึงร้อยละ 12.30 ต่อ
ปีโดยมีอตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการตามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 12.10 ต่อปี 

– อตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุ้นกรณีท่ีมีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU เท่ากบัร้อยละ 
15.64 ถึงร้อยละ 16.23 ต่อปี โดยมีอตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุ้นตามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 15.94 ต่อปี ซ่ึง
มากกว่ากรณีท่ีไม่มีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 14.62 ถึงร้อยละ 15.15 ต่อ
ปีโดยมีอตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุน้ตามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 14.89 ต่อปี 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีความเหมาะสมของราคาเน่ืองจากการขายสินทรัพยแ์ละโอน
กรรมสิทธ์ิโครงการ ERU จะส่งผลต่อโครงการ CFP ทาํใหไ้ดรั้บอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ อยูร่ะหว่างร้อยละ 12.34 ถึง
ร้อยละ 12.79 ต่อปี โดยมีอตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการตามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 12.57 ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าตน้ทุนทางการเงิน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของกิจการ (WACC) ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 8.55 ต่อปี และสูงกว่าอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP เดิม
กรณีท่ีไม่มีการขายสินทรัพยต์ามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 12.10 ต่อปี อีกทั้งยงัให้อตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 
15.64 ถึงร้อยละ 16.23 ต่อปี โดยมีอตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุ้นตามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 15.94 ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าอตัราตอบ
แทนผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10.78 ต่อปี และสูงกว่าอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP เดิม ตามกรณี
ฐานเท่ากบัร้อยละ 14.89 ต่อปี โดยโครงการ CFP ภายหลงัการขายสินทรัพยจ์ะมีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดอิสระเป็นบวก 
แบ่งเป็นมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ ซ่ึงมีค่าระหว่าง 837.77 – 1,865.35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากบั 1,310.82 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าปัจจุบนัของผูถื้อหุ้นจากโครงการ ซ่ึงมีค่าระหว่าง 690.13 – 1,359.48 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่า
ตามกรณีฐานเท่ากบั 999.28 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมากกวา่เดิมกรณีท่ีไม่มีการขายสินทรัพย ์

ทั้งน้ี ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ CFP กรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ท่ี
จดัทาํข้ึนในคร้ังน้ี มีระยะเวลาในการประมาณการสอดคลอ้งกบัรายละเอียดสมมติฐานตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์กรณีการลงทุนในโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) ท่ีไดเ้สนอต่อผูถื้อหุ้นของ
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บริษทัฯ ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีระยะเวลาการประมาณการเพียง 20 ปี อีกทั้งยงักาํหนดมูลค่าสุดทา้ยของการประมาณการ
ดว้ยวิธีมูลค่าซากท่ีไม่คาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตของบริษทัฯ ภายใตโ้ครงการ CFP ซ่ึงถือว่าเป็นการประมาณการท่ี
ค่อนขา้งระมดัระวงั เน่ืองจากบริษทัฯ อาจดาํเนินโครงการ CFP ไดน้านกว่าระยะเวลาการประมาณการ อา้งอิงจากหน่วยดาํเนินงาน
ปัจจุบนัของบริษทัฯ ท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 40-50 ปี 

นอกจากน้ี การเขา้ทาํรายการดงักล่าวยงัมีความเหมาะสมของเง่ือนไขของรายการโดยพิจารณาจากร่างสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเง่ือนไขสัญญาของร่างสญัญาดงักล่าวเป็นลกัษณะเหมาะสม มีการทาํสัญญาระยะยาวท่ีอา้งอิงกบัราคา
ตลาด ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถใชไ้ฟฟ้าจากโครงการ ERU สาํหรับความตอ้งการของโครงการ CFP ไดต้ลอดอายสุัญญาบนเง่ือนไขราคา
ท่ีเป็นธรรม รวมทั้งร่างสัญญาดงักล่าวยงัไดมี้การกาํหนดภาระหนา้ท่ีของคู่สัญญาและเหตุการบอกเลิกสัญญาท่ีชดัเจน ทาํให้ลกัษณะ
ของร่างสัญญาเหล่านั้นไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ ดงันั้น เง่ือนไขของร่างสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
กบับริษทัฯ 

 

3.3.2 การเปล่ียนแปลงของมูลค่าโครงการรวม (ต้นทุนค่าก่อสร้าง) ของโครงการ ERU  

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าโครงการรวมของโครงการ ERU ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีอาจกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนั และ/หรือ 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP เน่ืองจาก บริษทัฯ จะตอ้งรับภาระเงินลงทุนส่วนเกินจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์ตกลงกนัตาม
สัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น ท่ีมูลค่า 757.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส่งผลให้มูลค่าโครงการภายหลังการขายสินทรัพยแ์ละโอน
กรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ลดลง โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ดงัน้ี 

 

(1) Sensitivity Analysis มูลค่าปัจจุบันของโครงการ CFP ภายหลังการขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนเร่ิมต้นของโครงการ 
- +3.00%  +5.00%  +10.00%  +15.00%  

มูลค่าโครงการ ERU รวม 757.02 779.73 794.87 832.72 870.57 

มูลค่าปัจจุบันของโครงการ CFP 1,310.82  1,295.77  1,285.74  1,260.66  1,235.59  

 

(2) Sensitivity Analysis มูลค่าปัจจุบันของผู้ถือหุ้นจากโครงการ CFP ภายหลังการขายสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ  การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนเร่ิมต้นของโครงการ 
- +3.00%  +5.00%  +10.00%  +15.00%  

มูลค่าโครงการ ERU รวม 757.02 779.73 794.87 832.72 870.57 

มูลค่าปัจจุบันของผู้ถือหุ้นจาก
โครงการ CFP 

999.28  985.17  975.76  952.23  928.70  
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(3) Sensitivity Analysis อัตราผลตอบแทนภายในจากโครงการ 

 การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนเร่ิมต้นของโครงการ 
- +3.00%  +5.00%  +10.00%  +15.00%  

มูลค่าโครงการ ERU รวม  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

757.02 779.73 794.87 832.72 870.57 

อัตราผลตอบแทนต่อปี (%  ต่อปี) 12.57%  12.51% 12.48% 12.38% 12.29% 

 

(4) Sensitivity Analysis ของอัตราผลตอบแทนภายในของผู้ถือหุ้น 

 การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนเร่ิมต้นของโครงการ 
- +3.00%  +5.00%  +10.00%  +15.00%  

มูลค่าโครงการ ERU รวม  
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

757.02 779.73 794.87 832.72 870.57 

อัตราผลตอบแทนต่อปี (%  ต่อปี) 15.94%  15.85% 15.79% 15.64% 15.49% 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดส้รุปช่วงมูลค่าของมูลค่าปัจจุบนัและอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ CFP ภายหลงั
จากการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU สาํหรับกรณีท่ีเงินลงทุนของโครงการ ERU เพ่ิมข้ึนจากมูลค่าท่ีตกลงกนัตาม
สญัญาในช่วงระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึงร้อยละ 15.00 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

– มูลค่าปัจจุบนัของโครงการ CFP เท่ากบั 1,235.59 – 1,310.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากบั 
1,310.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เงินลงทุนค่าก่อสร้างหน่วย ERU มิไดเ้พ่ิมข้ึน) 

– มูลค่าปัจจุบนัของผูถื้อหุ้นจากโครงการ CFP เท่ากบั 928.70 – 999.28 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าตามกรณีฐาน
เท่ากบั 999.28 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เงินลงทุนค่าก่อสร้างหน่วย ERU มิไดเ้พ่ิมข้ึน) 

– อตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการเท่ากบัร้อยละ 12.29 ถึงร้อยละ 12.57 ต่อปี โดยมีอตัราผลตอบแทนภายในจาก
โครงการตามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 12.57 ต่อปี (เงินลงทุนค่าก่อสร้างหน่วย ERU มิไดเ้พ่ิมข้ึน) 

– อตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 15.49 ถึงร้อยละ 15.94 ต่อปี โดยมีอตัราผลตอบแทนภายในของ
ผูถื้อหุน้ตามกรณีฐานเท่ากบัร้อยละ 15.94 ต่อปี (เงินลงทุนค่าก่อสร้างหน่วย ERU มิไดเ้พ่ิมข้ึน) 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดมี้การเผื่องบประมาณการก่อสร้างส่วนเกินไวร้้อยละ 10.00 จากตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จริง (Margin of Safety) กล่าวคือ บริษทัฯ ประมาณการตน้ทุนค่าก่อสร้างหน่วย ERU ไวจ้ริงท่ีประมาณ 688.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
และมีการเผือ่ค่า Margin of Safety ไวท่ี้ร้อยละ 10.00 จึงทาํใหมู้ลค่าท่ีตกลงกนัในสญัญาซ้ือขายสินทรัพยท่ี์ไม่เกิน 757.02 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เป็นมูลค่าท่ีเผื่อค่า Margin of Safety ไวแ้ลว้ ซ่ึงถือเป็นการลดความเส่ียงจากตน้ทุนค่าก่อสร้างสูงกว่าตามคาดการณ์ไดใ้น
ระดบัหน่ึง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา และมอบหมายใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
ติดตาม กาํกบัดูแลการก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ด  
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ส่วนท่ี 4 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 
จากการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เง่ือนไขของการเขา้ลงทุนในโครงการ CFP ภายใตข้อ้จาํกดัในการเขา้ถึงและเปิดเผยขอ้มูลบางประการของโครงการ CFP เน่ืองจาก
เป็นขอ้มูลท่ีอ่อนไหวและเป็นความลบัทางการคา้ (Confidential Sensitive Information) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ขอ้จาํกดัใน
การจดัทาํรายงานดงักล่าวมิได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการปฎิบติัหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยในท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 
1)  ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจากเง่ือนไขสญัญาเป็นลกัษณะท่ีมีการ
กาํหนดราคาและผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม ไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ และรายการดงักล่าวจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับโครงการ CFP อีกทั้งยงัเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุนสําหรับหน่วย ERU ซ่ึงบริษทัฯ สามารถ
นาํกระแสเงินสดดงักล่าวไปใชใ้นการลงทุนในโครงการอ่ืน หรือลดภาระในการกูย้มืเงินสําหรับโครงการ CFP นอกจากน้ี การเขา้ทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั GPSC หรือ Project Co. ยงัเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ เน่ืองจากทั้ง 2 บริษทัมีความคุ้นเคยด้านธุรกิจและ
วฒันธรรมองค์กรอยู่แลว้ทั้งในระดบัปฏิบติัการและผูบ้ริหารจากการเป็นบริษทัในเครือ PTT ซ่ึงจะช่วยให้การประสานงานในดา้น
ต่างๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยงัเป็นการป้องกนัความลบัเก่ียวกบัโครงการ CFP ในช่วงการเสนอราคาและการ
เจรจาต่อรองระหวา่งทั้ง 2 ฝ่าย ร่ัวไหลออกจากบริษทัฯ และเครือ PTT ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อบริษทัฯ ในภาพรวม อีกทั้ง GPSC ยงัเป็นผูท่ี้มี
ความชาํนาญดา้นธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงมีความเขา้ใจในธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและปิโตรเคมีเป็นอยา่งดี มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง
และมัน่คง และตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินการหน่วย ERU ซ่ึงมีผลกระทบต่อโครงการ CFP ทาํใหบ้ริษทัฯ จะไดป้ระโยชน์
จากประสบการณ์และความเช่ียวชาญบุคลากรท่ี GPSC ส่งเข้ามาทาํงานในหน่วย ERU ซ่ึงจะช่วยให้โครงการ CFP ในภาพรวม 
ดาํเนินการไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีขอ้ดอ้ยทั้งในแง่ของการเขา้ทาํรายการและการเขา้ทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 
ความเส่ียงท่ีผูถื้อหุ้นควรพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น เช่น ความเส่ียงจากตน้ทุนค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ ความเส่ียงจากการไดรั้บความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) รวมถึงขอ้ควรพิจารณาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ เช่น ความเส่ียงจากความล่าชา้ของโครงการ ความเส่ียงกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนของโครงการ CFP ไม่
เป็นไปตามคาดการณ์ ความเส่ียงจากการดาํเนินงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ ขอ้สังเกตุดา้นการบนัทึกบญัชีจากการเขา้
ทาํรายการ เป็นตน้ โดยผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาขอ้มูลขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงของการเขา้ทาํรายการไดเ้พ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 ของ
รายงานฉบบัน้ี 
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2)  ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ โดยกรณีท่ีมี
การขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU จะส่งผลให้โครงการ CFP มีมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ (Project NPV) มูลค่า
ปัจจุบนัของผูถื้อหุน้จากโครงการ (Equity NPV) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Project IRR) และอตัราผลตอบแทนภายใน
ของผูถื้อหุ้นจากโครงการ (Equity IRR) สูงกว่ากรณีท่ีไม่มีการขายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU โดยบริษทัฯ มีตน้ทุน
สุทธิจากการเขา้ทาํรายการท่ีร้อยละ 8.25 ต่อปี ทั้งน้ี รายละเอียดการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเขา้ทาํรายการสามารถสรุปไดต้าม
ตารางดา้นล่าง 

 ณ 31 ธันวาคม 2561 
โครงการ CFP เดมิ โครงการ CFP กรณท่ีีมี

การจาํหน่ายสินทรัพย์
และโอนกรรมสิทธ์ิ

หน่วย ERU 
มูลค่าปัจจุบนัของโครงการ CFP (ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 779.89 - 1,882.10 837.77 – 1,865.35 
มูลค่าปัจจุบนัของส่วนของผูถื้อหุน้จากโครงการ CFP (ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 579.17 - 1,294.72 690.13 – 1,359.48 
อตัราผลตอบแทนภายในจากโครงการ (%) ต่อปี 11.89% - 12.30% 12.34% - 12.79% 
อตัราผลตอบแทนภายในของผูถื้อหุน้ (%) ต่อปี 14.62% - 15.15% 15.64% - 16.23% 

 

ทั้งน้ี ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ CFP กรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ ERU ท่ี
จดัทาํข้ึนในคร้ังน้ี มีระยะเวลาในการประมาณการสอดคลอ้งกบัรายละเอียดสมมติฐานตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์กรณีการลงทุนในโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) ท่ีไดเ้สนอต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีระยะเวลาการประมาณการเพียง 20 ปี อีกทั้งยงักาํหนดมูลค่าสุดทา้ยของการประมาณการ
ดว้ยวิธีมูลค่าซากท่ีไม่คาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตของบริษทัฯ ภายใตโ้ครงการ CFP ซ่ึงถือว่าเป็นการประมาณการท่ี
ค่อนขา้งระมดัระวงั เน่ืองจากบริษทัฯ อาจดาํเนินโครงการ CFP ไดน้านกว่าระยะเวลาการประมาณการ อา้งอิงจากหน่วยดาํเนินงาน
ปัจจุบนัของบริษทัฯ ท่ีมีอายุการใชง้านมากกว่า 40-50 ปี โดยผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดของความเหมาะสมของราคาและ
เง่ือนไขของรายการไดเ้พ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 ของรายงานฉบบัน้ี 

ดงันั้น ผูถื้อหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักล่าว  

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัสาํหรับการทาํรายการในคร้ังน้ี อยูใ่นดุลพินิจของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นสาํคญั ซ่ึงผูถื้อ
หุน้ควรจะศึกษาขอ้มูลและพิจารณาเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัความเส่ียง ขอ้จาํกดั และความเห็นในประเดน็พิจารณาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทัฯ ขอ
รับรองว่าไดท้าํหนา้ท่ี ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพ้ืนฐานของ
ขอ้มูลและการวิเคราะห์อยา่งเท่ียงธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

ทั้งน้ี การใหค้วามเห็นในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเอกสาร และ/หรือจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตลอดจน ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งขอ้
สมมติฐานว่าขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้มีความถูกตอ้งและเป็นจริง ดงันั้น หากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

เอกสารแนบ 1  สรุปข้อมูลของบริษทั ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) 

 
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ช่ือบริษทั : บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ : 9 สิงหาคม 2547 
เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล : 010754700711 
ท่ีตั้งบริษทั 
 

: 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ทุนจดทะเบียน : 20,400,278,730 บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,040,027,873 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 20,400,278,730 บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,040,027,873 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 

ประเภทธุรกิจ : การกลัน่นํ้ามนัและการจาํหน่ายนํ้ ามนั – ส่งออก 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจการกลัน่ และจาํหน่ายนํ้ ามนัปิโตรเลียมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2504 โดยมีธุรกิจหลกัคือ การกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเลียม ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต 
275,000 บาร์เรลต่อวนั (ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในโครงการ CFP คาดวา่กาํลงัการผลิตจะปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 400,000 บาร์เรลต่อวนั) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีระบบการบริหารจดัการท่ีมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มท่ีมี

การเช่ือมโยงทางธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนั ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน เพ่ือร่วมวางแผนการผลิตให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตให้อยูใ่นระดบัตํ่า ขณะเดียวกนั มีคุณภาพสูงในระดบัโรงกลัน่ชั้นนาํ (Top 

Quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทาํให้ไดเ้ปรียบเชิงตน้ทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั นอกจากนั้น บริษทัฯ 

ยงัมีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทาํละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลงังาน

ทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งตน้สําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์สารทาํความสะอาด ธุรกิจบริการจดัเก็บนํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัปิโตรเลียม และ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ธุรกิจให้บริการดา้นการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรสาํหรับกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงมีศูนยบ์ริหารการเงิน เพ่ือช่วย

เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจอ่ืนผา่นการถือหุน้ในบริษทัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี   
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ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (% ) 

ธุรกิจนํ้ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน 
บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน)  ผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน  100 
ธุรกิจปิโตรเคมี 
บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  

อะโรมาติกส์ขั้นตน้  
100 

บริษทั ลาบิกซ์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายสาร LAB (สารตั้งตน้สาํหรับ
การผลิต ผลิตภณัฑส์ารทาํความสะอาดเช่น 
ผงซกัฟอกและผลิตภณัฑต่์อเน่ือง)  

75  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยพาราไซลีน) 

บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จาํกดั  ลงทุนในธุรกิจผลิตผลิตภณัฑส์ารทาํละลาย
และเคมีภณัฑ ์ 

100 

บริษทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จาํกดั  จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ารทาํละลายและ
เคมีภณัฑ ์ 

100  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยออยลโ์ซลเวน้ท)์ 

บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ารทาํละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน  

80.52  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ทอ็ปโซลเวน้ท)์ 

TOP Solvent (Vietnam) Limited Liability  จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ารทาํละลายและ
เคมีภณัฑใ์นประเทศเวยีดนาม  

100  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ทอ็ปโซลเวน้ท)์ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั  ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP)  73.99 
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
(มหาชน)  

ธุรกิจไฟฟ้ารวมทั้งการลงทุนและพฒันา
โครงการดา้นธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต  

8.9  
(และถือหุน้ผา่นบจ.ไทยออยลเ์พาเวอร์ 20.80) 

บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จาํกดั  ธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP)  100 
ธุรกิจขนส่งนํ้ามนั 
บริษทั ไทยออยลม์ารีน จาํกดั  ใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนันํ้ามนัปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทางเรือ  
100 

Thaioil Marine International Private Limited  ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนัดิบและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทางเรือ  

100  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยออยลม์ารีน) 

TOP-NYK MarineOne Private Limited  จดัหาเรือขนส่งนํ้ามนัดิบเพื่อใหบ้ริการขนส่ง
นํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทางเรือ  

50  
(ถือหุน้ผา่น Thaioil Marine International Pte. 

Ltd.) 
บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วสิ จาํกดั  ใหบ้ริการเดินเรือรับส่งลูกเรือและสมัภาระทาง

ทะเลในอ่าวไทย  
100  

(ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยออยลม์ารีน) 
บริษทั ที.ไอ.เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์จาํกดั  ใหบ้ริการบริหารจดัการเรือ และพฒันากองเรือ

ในระดบัสากลและเป็นท่ีปรึกษา และพฒันา
บุคลากรดา้นการปฏิบติัการ ดา้นเทคนิคและ
ดา้นคุณภาพในธุรกิจขนส่งทางเรือ  

33.3  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยออยลม์ารีน) 

TOP-NTL Private Limited  บริษทัจดัการกองทุนธุรกิจ  50  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยออยลม์ารีน) 

บริษทั ทอ็ปนอติคอลสตาร์ จาํกดั  ใหบ้ริการจดัเกบ็และขนส่งนํ้ามนัดิบฟีด  
สต๊อกและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโดยเรือขนาด
ใหญ่  
 

35 (ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยออยลม์ารีน) 
30 (ถือหุน้ผา่น TOP-NTL) 
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ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (% ) 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั  บริการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป
ทางท่อ  

9.19 
 

ธุรกิจอ่ืนๆ 
บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วสิ จาํกดั  ใหบ้ริการดา้นการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร

สาํหรับกลุ่มบริษทัฯ  
100 

บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จาํกดั  ลงทุนในธุรกิจเอทานอล และผลิตภณัฑใ์น
กลุ่มพลงังานทางเลือก  

100 

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั  50  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยออยลเ์อทานอล) 

บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั
และกากนํ้าตาล  

21.28  
(ถือหุน้ผา่นบจ. ไทยออยลเ์อทานอล) 

บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จาํกดั  ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

20 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั  ใหบ้ริการคาํปรึกษาและอ่ืนๆ ดา้นเทคนิค
วศิวกรรม  

20 

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพื่อสงัคม จาํกดั  สนบัสนุนการดาํเนินกิจการดา้นวสิาหกิจเพื่อ
สงัคมของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม  

15 

บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกดั  ธุรกิจสาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) และ
ศูนยบ์ริหารเงิน (TC) สาํหรับบริษทัในกลุ่ม
บริษทัฯ  

100 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ  
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4. รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 14 กันยายน 2561  

ลําดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 
1. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 979,765,183 48.03 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 318,839,029 15.63 
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 68,187,462 3.34 
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 45,982,939 2.25 
5. สาํนกังานประกนัสงัคม 32,251,200 1.58 
6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 25,035,505 1.23 
7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 17,561,283 0.86 
8. GIC PRIVATE LIMITED 14,697,800 0.72 
9. CHASE NOMINEES LIMITED 12,696,153 0.62 
10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 11,666,090 0.57 
11. อ่ืนๆ 513,345,229 25.17 

รวม 2,040,027,873 100.00 

 
5. รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2562 

ลําดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร ศิริสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

3. นายเจน นาํชยัศิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
4. รองศาสตราจารย ์ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. พลอากาศเอก สุทธิพงษ ์อินทรียงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
7. พลตาํรวจเอก เอก องัสนานนท ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
8. นายยงยทุธ จนัทรโรทยั กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
9. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

10. นายนพดล ป่ินสุภา กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กลุ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
12. พลเอก กูเ้กียรติ ศรีนาคา  กรรมการอิสระ 
13. นางสาวดวงพร เท่ียงวฒันธรรม กรรมการ 
14. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ 
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6. ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบัน พร้อมคาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

งบแสดงฐานะการเงิน  
หน่วย: ล้านบาท งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  31,121  15,623  34,041 
เงินลงทุนชัว่คราว 29,654  52,318  73,221 
ลูกหน้ีการคา้ 19,536  22,328  24,359 
ลูกหน้ีอ่ืน  934  1,171  1,382 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  90  90  45 
สินคา้คงเหลือ  33,189  32,841  28,739 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้  99  60  937 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  942  751  630 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  166  1,029  1,389 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  115,731  126,211  164,743 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย 245  3,103  361 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  13,361  13,826  14,316 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  505  542  625 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  779  780  780 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  94  103  103 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  82,312  78,612  79,929 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  3,106  3,191  3,045 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  441  508  629 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  1,157  1,232  4,082 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  102,000  101,897  103,870 
รวมสินทรัพย์  217,731  228,108  268,613 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะสั้น  867  969  2,392 
เจา้หน้ีการคา้  19,887  18,963  21,844 
เจา้หน้ีอ่ืน  3,565  3,476  3,872 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
กาํหนด ชาํระภายในหน่ึงปี  

2,206  1,592  1,549 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  4,932  -  3,000 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย  1,450  4,785  4,815 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  1,239  3,563  549 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  34,146  33,348  38,021 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาว  9,374  8,068  15,054 
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หน่วย: ล้านบาท งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

หุน้กู ้ 58,921  55,839  85,065 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  10  9  37 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  3,683  3,696  3,964 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  71,988  67,612  104,142 
รวมหนีสิ้น  106,134  100,960  142,141 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทุนเรือนหุน้     
ทุนจดทะเบียน 20,400 20,400 20,400 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  20,400  20,400  20,400 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สาํมญั  2,456  2,456  2,456 
กาํไรสะสมจดัสรรแลว้     

ทุนสาํรองตามกฎหมาย  2,040  2,040  2,040 
อ่ืนๆ  245  245  245 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  81,622  96,975  96,400 
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนอ่ืน  203  203  304 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  (109)  (96)  (133) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่  106,857  122,223  121,712 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  4,740  4,925  4,760 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  111,597  127,148  126,472 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  217,731  228,108  268,613 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หน่วย: ล้านบาท งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

รายได้     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ  274,739  337,388  389,344 
กาํไรจากอนุพนัธ์เพื่อประกนัความเส่ียงสุทธิ  -  -  - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ  446  3,182  627 
เงินปันผลรับ  247  158  157 
รายไดอ่ื้น  1,118  1,190  1,719 
รวมรายได้  276,550  341,918  391,847 
ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ  (247,261)  (305,386)  (373,128) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  (451)  (493)  (424) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (2,182)  (2,970)  (2,358) 
ขาดทุนจากอนุพนัธ์เพื่อประกนัความเส่ียงสุทธิ  (243)  (133)  (821) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ  -  -  - 
รวมค่าใช้จ่าย  (250,137)  (308,982)  (376,731) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ 930  1,197  1,193 
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หน่วย: ล้านบาท งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ร่วมคา้  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษเีงนิได้  

27,343  34,133  16,309 

ตน้ทุนทางการเงิน  (3,461)  (3,285)  (3,511) 
ตน้ทุนทางการเงินจากการซ้ือคืนหุน้กู ้ - - (431) 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  23,882  30,848  12,367 
กลบัรายการ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (2,295)  (5,529)  (1,983) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  21,587  25,319  10,384 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน     

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ 

-  (323)   -  

กาํไรเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงิน
ลงทุนเผือ่ขาย  

11  147  (11) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (21)  (121)  (31) 
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม  

5  (16)  (12) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี-สุทธิจากภาษ ี (5)  (313)  (54) 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  21,582  25,006  10,330 
ส่วนของกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเ่ป็นของ     

ส่วนของบริษทัใหญ่  21,222  24,856  10,149 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  365  463  235 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  21,587  25,319  10,384 
ส่วนของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมท่ีเป็นของ     

ส่วนของบริษทัใหญ่  21,216  24,546  10,097 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  366  460  233 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  21,582  25,006  10,330 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  10.40  12.18  4.97 

 
งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงนิสด งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  21,587  25,319  10,384 
รายการปรับปรุง     

(กลบัรายการ) ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือให้
เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  

(1,052)  (93)  1,350 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  7,761  7,642  7,264 
ตน้ทุนทางการเงิน  3,461  3,285  3,511 
ตน้ทุนทางการเงินจากการซ้ือคืนหุน้กู ้ - - 431 
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งบกระแสเงนิสด งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง  

(97)  (2,335)  428 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้  

(930)  (1,197)  (1,193) 

เงินปันผลรับ  (247)  (158)  (157) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (1)  546  - 
ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ  28  -  - 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทัร่วม  

-  -  - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  -  33  (2) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  

53  21  3 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

-  -  - 

การรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมการเช่าท่ีดินและ
อ่ืนๆ รับล่วงหนา้  

(26)  (24)  (25) 

ค่าใชจ่้าย (กลบัรายการ) ภาษีเงินได ้ 2,295  5,529  1,983 
 32,832  38,568  23,977 
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน     

ลูกหน้ีการคา้  (5,371)  (2,792)  (2,061) 
ลูกหน้ีอ่ืน  971  (1,389)  (919) 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  40  190  121 
สินคา้คงเหลือ  (13,237)  441  2,752 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  146  (157)  (2,952) 
เจา้หน้ีการคา้  7,847  (928)  2,977 
เจา้หน้ีอ่ืน  93  672  142 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย  418  3,335  30 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  141  (382)  221 
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได ้ (698)  (3,141)  (5,975) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  23,182  34,417  18,313 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน     

รับเงินปันผล  754  740  772 
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว  (12,057)  (23,423)  (21,597) 
ขายเงินลงทุนชัว่คราว  -  -  - 
ซ้ือเงินลงทุนเผือ่ขาย  (28)  (3,016)  (5) 
ขายเงินลงทุนเผือ่ขาย  -  151  2,737 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  51  - 
เงินสดรับ (จ่าย) ชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะ
สั้น 

- - 45 

เงินสดรับ (จ่าย) สาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ 1  22  46 
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งบกระแสเงนิสด งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

สหกรณ์ออมทรัพยข์องพนกังาน 
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  0  - 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (6,393)  (3,679)  (7,864) 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1  2  129 
ขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้ผือ่ขาย  -  -  - 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (626)  (921)  (131) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (4)  (19)  22 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (18,352)  (30,092)  (25,846) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน  (3,443)  (3,364)  (3,371) 
จ่ายเงินปันผล  (6,994)  (9,455)  (11,006) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น  1,324  3,571  29,127 
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น  (870)  (3,470)  (27,623) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  

800  -  - 

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  

(800)  -  - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว  1,967  110  14,944 
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว  (1,381)  (1,686)  (8,007) 
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ - - 51,634 
จ่ายชาํระคืนหุน้กู ้ -  (4,932)  (20,076) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ  (9,397)  (19,226)  25,565 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ  (4,567)  (14,901)  18,032 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือส้ินปี  

(76)  (596)  386 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี  35,764  31,121  15,623 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี  31,121  15,623  34,041 
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด     
เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  231  392  567 
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  779  202  202 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพยค์า้งจ่าย  
(ในกองทุนส่วนบุคคล)  

304  50  - 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง      
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 3.4  3.8  4.3 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 2.4  2.7  3.5 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.9  1.0  0.5 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 16.3  16.1  16.7 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  วนั 22.1  22.3  21.6 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  เท่า 9.5  9.2  12.1 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  วนั 37.9  38.9  29.7 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  เท่า 15.5  15.7  18.3 
ระยะเวลาชาํระหน้ี  วนั 23.3  22.9  19.7 
วงจรเงินสด  วนั 36.7  38.4  31.6 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา
กําไร  

    

อตัรากาํไรขั้นตน้  % 12.8%  11.7%  6.0% 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ  % 7.8%  7.4%  2.7% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  % 21.3%  21.7%  8.3% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงาน  

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 10.5%  11.4%  4.2% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  % 34.4%  40.1%  21.4% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.3  1.5  1.6 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้  

เท่า 1.0  0.8  1.1 

อตัราหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.1  0.0  0.0 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  เท่า 9.4  11.2  1.5 
อตัราการจ่ายเงินปันผล(1) % 43% 43% - 

หมายเหตุ:  
(1)  เงินปันผลสําหรับปี 2559 และ 2560 ของบริษทัฯ คิดเป็นจาํนวน 4.50 บาทต่อหุ้น และ 5.25 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั และเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 

2561 จาํนวน 1.50 บาทต่อหุน้  
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ผลการดาํเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขาย  274,739  337,388  389,344 
กาํไร/(ขาดทุน)จากอนุพนัธ์เพื่อประกนัความเส่ียง
สุทธิ  

(243)  (133)  (821) 

EBITDA  32,675  36,925  20,239 
ตน้ทุนทางการเงิน  (3,461)  (3,285)  (3,511) 
ตน้ทุนทางการเงินจากการ 
ซ้ือคืนหุน้กู ้

- - (431) 

กาํไร/(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ  446  3,182  627 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,295)  (5,529)  (1,983) 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (1)  21,222  24,856  10,149 
กาํไร/(ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  10.40  12.18  4.87 
กาํไรสุทธิไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกนํ้ามนัและ 
NRV(2)  

14,043  21,441  12,777 

หมายเหตุ:  
(1) รวมเงินปันผลรับจากบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ในปี 2561 จาํนวน 154 ลา้นบาท และในปี 2560 จาํนวน 158 ลา้นบาท 
(2) ไม่รวมผลกาํไร/(ขาดทุน) จากสต๊อกนํ้ามนัก่อนภาษี และรายการปรับลด/กลบัรายการมูลค่าสินคา้คงเหลือนํ้ามนัใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

ก่อนภาษี โดยรายการดงักล่าวบนัทึกรวมอยูใ่นรายการตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการในงบการเงิน 

 
ในปี 2561 กลุ่มไทยออยลย์งัคงรักษาการผลิตไดใ้นระดบัสูง โดยโรงกลัน่ไทยออยลมี์อตัราการใชก้าํลงัการกลัน่ท่ีร้อยละ 113 

ขณะท่ีธุรกิจผลิตสารอะโรเมติกส์ ธุรกิจผลิตสารตั้งตน้สาํหรับการผลิตผลิตภณัฑ์สารทาํความสะอาด และธุรกิจผลิตนํ้ ามนัหล่อล่ืน
พ้ืนฐานมีอตัราการผลิตท่ีร้อยละ 89 ร้อยละ 104 และร้อยละ 84 ตามลาํดบั ทั้งน้ี กลุ่มไทยออยลมี์รายไดจ้ากการขาย 389,344 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 51,956 ลา้นบาท จากราคาขายผลิตภณัฑ์เฉล่ียท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามราคานํ้ ามนัดิบ อยา่งไรก็ตาม กาํไรขั้นตน้จากการผลิตของ
กลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกนํ้ ามนัปรับลดลง 2.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาอยูท่ี่ 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เน่ืองจากค่า
การกลัน่ท่ีปรับลดลงจากแรงกดดนัของ Crude Premium ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนมาก รวมถึงส่วนต่างราคาระหวา่งนํ้ ามนัเบนซินและนํ้ามนัดิบ
ดูไบปรับลดลง แมว้่าส่วนต่างราคาระหว่างราคานํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัอากาศยานจะปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ส่วนต่างราคาระหว่าง
นํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานและยางมะตอยกบันํ้ ามนัเตาปรับลดลง เน่ืองจากอุปทานนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานปรับเพ่ิมข้ึนและอุปสงคย์างมะ
ตอยชะลอตวัลง ประกอบกบัในปี 2561 กลุ่มไทยออยลมี์ผลขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนัและรายการปรับลดมูลค่าทางบญัชีของสินคา้
คงเหลือนํ้ ามนัใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บรวม 2,628 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัผลกาํไรจากสต๊อกนํ้ามนัและการกลบัรายการปรับลด
มูลค่าทางบญัชีของสินคา้คงเหลือนํ้ ามนัใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บรวม 3,416 ลา้นบาทในปี 2560 ส่งผลใหก้ลุ่มไทยออยลมี์กาํไร
ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดัจาหน่าย (EBITDA) 20,239 ลา้นบาท ลดลง 16,686 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือหักตน้ทุนทางการเงิน 
ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายทางบญัชีคราวเดียวจากการตดัจาํหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้กูร้อตดัจ่ายและบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัจากการดาํเนิน
ธุรกรรมบริหารหน้ีสิน ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ลว้ ในปี 2561 กลุ่มไทยออยลมี์กาํไรสุทธิอยูท่ี่ 10,149 ลา้นบาท หรือ 
4.97 บาทต่อหุน้ ลดลง 14,107 ลา้นบาทจากปีก่อน 

ทั้ งน้ี  เม่ือวนัท่ี  20 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จากัด (TTC) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มี
หลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิให้กบันกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จานวนรวม 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมทาง
การเงินรองรับการลงทุนตามแผนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) และในวนัเดียวกนั ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ
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บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จากดั (TMS) (บริษทัยอ่ยทางออ้ม ซ่ึงบริษทั ไทยออยลม์ารีน จาํกดั (TM) บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 100) ได้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจานวน 250 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 270 ล้านบาทเป็น 520 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือปรับโครงสร้างเงินทุนของ TMS ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะทางธุรกิจ 

อน่ึง เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดมี้การลงนามในสัญญาเช่าท่ีราชพสัดุกบั
กระทรวงการคลงั ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่าทุกปีตามกาํหนดอายสุัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2595 ซ่ึงมี
มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ตอบแทน (Present Value) ณ ปี 2565 ท่ีประมาณ 12,000 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าสัญญาเช่ารวมตลอด
อายสุัญญาเช่าท่ีประมาณ 21,321 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ีมีการลงนามในสัญญา บริษทัฯ ไดช้าํระค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวน 2,962 ลา้น
บาท 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้มีมติอนุมติัการลงทุนโครงการพลงังาน
สะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 99.9 โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคส์าํคญัเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ ดว้ยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมคุณค่าผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมและขยายกาํลังการกลัน่นํ้ ามันเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นทาํให้สามารถกลั่นนํ้ ามันดิบได้มากและหลากหลายชนิดข้ึน 
ก่อให้เกิดการประหยดัดา้นขนาด (Economies of Scale) และลดตน้ทุนวตัถุดิบ นอกจากน้ียงัช่วยเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน
และสนบัสนุนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอีกดว้ย ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 4,825 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีคาดว่าจะเร่ิมการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม ของปี 2562 โดยการก่อสร้างคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 
2566 ทั้งน้ีเพ่ือลดภาระการลงทุนโครงการ CFP บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการหาผูส้นใจลงทุนหน่วยผลิตพลงังาน (Energy Recovery Unit 
: ERU) ซ่ึงมีกาํลงัผลิตกระแสไฟฟ้า 250 เมกะวตัต์และไอนํ้ าเพ่ือป้อนให้กบักระบวนการผลิตของโครงการ CFP แทนการลงทุน
จดัสร้างเองทั้งหมด ซ่ึงการดาํเนินการตามแนวทางดงักล่าวจะทาํให้วงเงินลงทุนโครงการ CFP ของบริษทัฯ มีมูลค่าลดลงจากเดิม 
เป็นไม่เกิน 4,174 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 
สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 เทียบกบัปี 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 337,388 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 62,649 ลา้น

บาท ซ่ึงมีปัจจยัจากราคาขายผลิตภณัฑ์เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนตามราคานํ้ ามนัดิบและปริมาณวตัถุดิบท่ีป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตของกลุ่ม
เพ่ิมข้ึน โดยกลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้จากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกนํ้ ามนั 9.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
เพ่ิมข้ึน 1.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซ่ึงเป็นผลจากส่วนต่างราคานํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีปรับสูงข้ึนโดยเฉพาะนํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเตา และ 
Crude Premium ท่ีปรับลดลง  

ดา้นตลาดสารอะโรเมติกส์ไดรั้บแรงหนุนจากตลาดสารเบนซีนท่ีฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากอุปทานท่ีตึงตวั
หลงัจากโรงผลิตสารเบนซีนรายใหญ่ในสหรัฐฯ ปิดซ่อมบาํรุงอยา่งกระทนัหนัตั้งแต่ปลายปี 2559 ขณะท่ีตลาดสารพาราไซลีนมีแรง
กดดนัจากอุปทานใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากประเทศอินเดีย ดา้นตลาดสารตั้งตน้สําหรับผลิตภณัฑ์สารทาํความสะอาด ส่วนต่างราคาสาร 
LAB กบัสารตั้งตน้ยงัอยูใ่นระดบัตํ่าซ่ึงเป็นผลจากอุปสงคข์องประเทศอินเดียท่ีชะลอตวัลง  

ดา้นตลาดนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานปรับตวัดีข้ึนตามแรงหนุนจากอุปทานท่ีลดลง เน่ืองจากโรงผลิตนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานหลาย
แห่งในภูมิภาคปิดซ่อมบาํรุงตามแผน ดา้นตลาดยางมะตอยก็ปรับตวัดีข้ึนเช่นกนั เน่ืองจากอุปทานในภูมิภาคปรับลดลงจากการปิด
ซ่อมบาํรุงของโรงกลัน่นํ้ ามนัในไทยและสิงคโปร์ในช่วงคร่ึงแรกของปี อีกทั้งผูผ้ลิตบางรายไดเ้พ่ิมการผลิตนํ้ ามนัเตาแทนการผลิต
ยางมะตอยหลงัจากราคานํ้ามนัเตาปรับตวัสูงข้ึน  
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ทั้งน้ี จากราคานํ้ ามนัดิบดูไบท่ีสูงข้ึน 9.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลจากส้ินปี 2559 ทาํให้มีผลกาํไรจากสต๊อกนํ้ ามนัจาํนวน 
3,343 ลา้นบาท เม่ือรวมผลขาดทุนจากอนุพนัธ์เพ่ือประกนัความเส่ียงสุทธิ 133 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มี EBITDA 36,925 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,250 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3,182 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,736 ลา้นบาท จากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึน 
3.15 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ จาก ณ ส้ินปี 2559 ทั้งน้ี จากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจขนส่งทางเรือและภาวะชะลอตวัของธุรกิจสารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ส่งผลใหค่้าขนส่งลดลงและเรือบางลาํจอดรอรับงาน ทาํใหมี้การบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง TM 
จาํนวน 547 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี จากการเปิดดาํเนินงานเชิงพาณิชยข์อง LABIX และ TOP SPP ตั้งแต่ปี 2559 มีส่วนเพ่ิมผลกาํไร
ให้แก่กลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 2560 เช่นเดียวกนักบัธุรกิจผลิต เอทานอลท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ปรับสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก
จากราคาขายท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนและราคาวตัถุดิบปรับลดลง  

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ สามารถบรรลุการดาํเนินการตามโครงการ Profitability Improvement คิดเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 5,505 
ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้โครงการดงักล่าวแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การบริหารจดัการดา้นการจดัหาวตัถุดิบและ
วางแผนพาณิชย์ (Supply and Marketing Management) (2) การบริหารจัดการด้านการผลิต  (Hydrocarbon Management) (3) 
โครงการ Transcendence และ (4) การบริหารจดัการดา้นค่าใชจ่้าย (Orchestra Project)  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้5,529 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,234 ลา้นบาท ตามผลกาํไรก่อนภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนและโรงกลัน่
ไทยออยลใ์ชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีจากโครงการปรับปรุงเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหมดลงและผลขาดทุนสุทธิยกมาหมดลง 
ดงันั้น ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 24,856 ลา้นบาท หรือ 12.18 บาทต่อหุน้ เพ่ิมข้ึน 3,634 ลา้นบาทจากปี 2559 
 
ฐานะการเงนิ  

หน่วย : ล้านบาท งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  60,775 67,941 107,262 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 54,956 58,270 57,481 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 102,000 101,897 103,870 
รวมสินทรัพย์ 217,731  228,108  268,613 
หนีสิ้น     
หน้ีสินหมุนเวยีน  27,008  31,756 33,472 
เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(รวมถึงท่ีกาํหนดชาํระ
ภายใน 1 ปี)  

75,434  65,499 104,668 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 3,692 3,705 4,001 
รวมหนีสิ้น  106,134  100,960 142,141 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ส่วนของบริษทัใหญ่  106,857  122,223 121,712 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,740 4,925 4,760 
รวมส่วนของเจ้าของ 115,597 127,148 126,472 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 217,731 228,108 268,613 
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สินทรัพยร์วม   
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มไทยออยล์มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 268,613 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
จานวน 40,505 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.8 เน่ืองจากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 39,321 ลา้นบาท 
โดยมีสาเหตุหลกัจากกระแสเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการดาํเนินงานในปี 2561 และมีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ขณะท่ีมีการลงทุนใน
โครงการต่างๆ และการจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายนและเดือนกนัยายน 2561 ประกอบกบัลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 2,031 ลา้นบาทจาก
ปริมาณการขายเฉล่ียในเดือนธันวาคม 2561 ท่ีสูงกว่าเดือนธันวาคม 2560 ขณะท่ีสินค้าคงเหลือลดลง 4,102 ลา้นบาทตามราคา
นํ้ามนัดิบเฉล่ียในเดือนธนัวาคม 2561 ท่ีปรับลดลงจากเดือนธนัวาคม 2560 นอกจากน้ี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 1,912 ลา้นบาท 
เน่ืองจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,311 ลา้นบาทจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงาน ส่วนสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 2,850 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้จาํนวน 2,962 ลา้นบาทตามสัญญาร่วมลงทุนเช่าท่ี
ราชพสัดุ ซ่ึงไดล้งนามในสัญญาเช่าเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 ขณะท่ีเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 2,143 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจาก
การจดัประเภทรายการใหม่เป็นเงินลงทุนชัว่คราว เน่ืองจากเงินลงทุนดงักล่าวจะครบกาํหนด ในปี 2562  

 
หน้ีสินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มไทยออยล์มีหน้ีสินรวมทั้ งส้ิน 142,141 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
จาํนวน 41,181 ลา้นบาท หรือร้อยละ 40.8 โดยมีสาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 2,881 ลา้นบาท เน่ืองจากมีเจา้หน้ีการคา้ท่ีจะ
ครบกาํหนดชาํระในเดือนมกราคมปีถดัไปเพ่ิมสูงข้ึน และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 396 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีกองทุนนํ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามอตัราภาษีสรรพสามิตและปริมาณการจาํหน่ายในเดือนธนัวาคม 2561 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดือนธนัวาคม 2560 
ขณะท่ีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 3,014 ลา้นบาทตามกาํไรสุทธิท่ีปรับลดลง นอกจากน้ี เงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้(รวมส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) เพ่ิมข้ึน 39,169 ล้านบาท สาเหตุหลกัจาก TTC ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศจาํนวนรวม 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 โดยไทยออยลเ์ป็นผูค้ ํ้าประกนัการชาํระหน้ีหุน้กู ้ซ่ึง
หุน้กูด้งักล่าวแบ่งออกเป็นหุน้กูอ้าย ุ10 ปี จาํนวน 400 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และหุน้กูอ้าย ุ30 ปี จาํนวน 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมถึง 
TOP SPP ไดกู้ย้มืเงินสกุลเงินบาทจาํนวน 8,500 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 1/2561 เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูย้มืระหว่างบริษทัในกลุ่ม (Inter - 
Company Loan) ท่ีกูย้ืมจากไทยออยล ์โดยเร่ิมจ่ายชาํระคืนตามกาํหนดตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 2/2561 และ TOP Solvent (Vietnam) LLC. 
(ถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั ท็อป โซลเวน้ท์ จาํกดั) ไดกู้ย้ืมเงินสกุลดองเทียบเท่าประมาณ 319 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ือลงทุนใน
โครงการสร้างศูนยก์ระจายผลิตภณัฑส์ารทาํละลายในประเทศเวียดนาม ขณะท่ี LABIX (ถือหุน้ทางออ้มผา่น TPX) จ่ายชาํระคืนเงินกู้
สกุลเงินบาทตามกาํหนดชาระ จาํนวน 400 ลา้นบาท และเงินกูส้กุลเงินบาทท่ีมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross 
Currency Swap) เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามกาํหนดชาํระ จาํนวน 454 ลา้นบาท รวมถึง TM และ TMS (ถือหุ้นทางออ้มผ่าน 
TM) ชาํระคืนเงินกูย้มืสกลุเงินบาท จาํนวน 481 ลา้นบาท  

 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มไทยออยล์มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 126,412 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 จาํนวน 616 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.5 มาจากผลกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 จาํนวน 10,330 ลา้น
บาท หกัดว้ยเงินปันผลจ่ายของกลุ่มไทยออยล ์รวม 11,006 ลา้นบาท  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 15,551 ลา้นบาท 
โดยมาจากผลกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 หกัดว้ยเงินปันผลจ่ายของกลุ่มบริษทัฯ  
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เอกสารแนบ 2  สรุปข้อมูลโครงการ Clean Fuel Project (“CFP”) 

 
ในปัจจุบนั โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ มีกาํลงักลัน่นํ้ ามนัดิบรวมทั้งส้ิน 275,000 บาร์เรลต่อวนั ทั้งน้ี โรงกลัน่นํ้ ามนัไดรั้บ

การออกแบบใหเ้ป็นโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพลก็ซ์ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการท่ีสามารถแปลงสภาพวตัถุดิบใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มี
มูลค่ามากข้ึน เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยการกลัน่จะคาํนึงถึงหน่วยต่าง ๆ ของโรงกลัน่นํ้ ามนั รวมถึงราคาของสินคา้ใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการ และราคานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนดว้ยเหตุน้ี โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ จึงมี
กระบวนการกลัน่หลายขั้นตอน และประกอบไปดว้ยหน่วยการกลัน่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย วตัถุประสงค์ จาํนวนหน่วย 
(1) หน่วยแยกกลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Separation Process) 

หน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบ (Crude 
Distillation Unit : CDU)  

แยกนํ้ามนัดิบออกเป็นส่วนตามระดบัของจุดเดือดท่ีตอ้งการไดแ้ก่ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) แนฟทาเบา (Light 
Naphtha) แนฟทาหนกั (Heavy Naphtha) นํ้ามนัอากาศยาน (Jet Fuel) 
นํ้ามนัดีเซล (Diesel) และนํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 

3 หน่วย 

หน่วยกลัน่สุญญากาศ (High 
Vacuum Unit : HVU)  

แยกนํ้ามนัลองเรสิดิว (Long Residue) ออกเป็นส่วนตามระดบัของจุด
เดือดท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ นํ้ามนัก๊าซออยล ์สุญญากาศชนิดเบา (Light 
Vacuum Gas Oil) นํ้ามนัก๊าซออยลสุ์ญญากาศชนิดหนกั (Heavy 
Vacuum Gas Oil) และ กากนํ้ามนัหนกั (Short Residue)  

3 หน่วย 

(2) หน่วยเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Conversion/Reforming Process) 
หน่วยเพ่ิมค่าออกเทนดว้ยสารเร่ง
ปฏิกิริยาโดยใชไ้ฮโดรเจนร่วม 
(Isomerization Unit : ISOM)  

แปรรูปแนฟทาเบา (Light Naphtha) ท่ีมีค่าออกเทนตํ่า เป็น Isomerate ท่ี
มีค่าออกเทนสูงและไม่มีสารอะโรมาติกส์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการผลิต
นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ (Unleaded Gasoline) โดยใชส้ารเร่งปฏิกิริยา 
และก๊าซไฮโดรเจน  

1 หน่วย 

หน่วยเพ่ิมค่าออกเทนดว้ยสารเร่ง
ปฏิกิริยา (Continuous Catalyst 
Regeneration Platformer Unit : 
CCR)  

แปรรูปนํ้ามนัท่ีมีค่าออกเทนตํ่า ใหเ้ป็นนํ้ามนัท่ีมีค่าออกเทน สูงข้ึนโดย
ใชส้ารเร่งปฏิกิริยาเพ่ือนาํไปใชใ้นการผลิตนํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ 
(Unleaded Gasoline) และสารอะโรมาติกส์  

2 หน่วย 

หน่วยแตกโมเลกุลดว้ยสารเร่ง
ปฏิกิริยา (Fluidized Catalytic 
Cracking Unit : FCCU)  

แปรรูปลองเรสิดิว (Long Residue) และ นํ้ามนัก๊าซออยลสุ์ญญากาศ
ชนิดหนกั (Heavy Vacuum Gas Oil) เป็นนํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 
นํ้ามนัดีเซล (Diesel) และนํ้ามนัเตา (Fuel Oil) โดยมีการใชส้ารเร่ง
ปฏิกิริยา  

1 หน่วย  

หน่วยแตกโมเลกุลดว้ยสารเร่ง
ปฏิกิริยาโดยใชไ้ฮโดรเจนร่วม 
(Hydrocracking Unit : HCU)  

แปรรูปนํ้ามนัประเภท นํ้ามนัก๊าซออยลสุ์ญญากาศชนิดหนกั(Heavy 
Vacuum Gas Oil) เป็นนํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) นํ้ามนัอากาศ (Jet Fuel) 
นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) และนํ้ามนัดีเซล (Diesel) โดยใชก๊้าซไฮโดรเจน
และสารเร่งปฏิกิริยา  

2 หน่วย 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 2 

หน่วย วตัถุประสงค์ จาํนวนหน่วย 
หน่วยเพ่ิมคุณค่านํ้ามนัเตาดว้ย
ความร้อน (Thermal Cracking 
Unit : TCU)  

กระบวนการแปรรูปกากนํ้ามนัหนกั (Short Residue) เป็นผลิตภณัฑท่ี์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน โดยใชค้วามร้อนสูง แต่ไม่ใชส้ารเร่งปฏิกิริยา  

1 หน่วย 

(3) หน่วยกําจัดสารเจือปนท่ีไม่ต้องการออกจากผลิตภัณฑ์นํา้มนั (Treating Process) 
หน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนั
ดีเซล 
(Hydrodesulfurization Unit : 
HDS) 

กระบวนการลดปริมาณกาํมะถนัและสารปนเป้ือนอ่ืนๆ ออกจากนํ้ามนั
ดีเซล (Diesel) โดยใชก๊้าซไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยา  

2 หน่วย 

หน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนั
เบนซิน 
(Hydro Treating Unit : HDT) 

กระบวนการลดปริมาณกาํมะถนัและสารปนเป้ือน อ่ืนๆ ออกจากนํ้ามนั
เบนซิน (Gasoline) โดยใชก๊้าซไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยา  

 

3 หน่วย 

หน่วยปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั
อากาศยาน 
Kerosene Merox Treater Unit 
(KMT) 

กระบวนการกาํจดัสารกาํมะถนัในรูปของ Mercaptan ออกจากนํ้ามนั
อากาศยานโดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนัอากาศยาน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีสามารถจาํหน่ายได ้

2 หน่วย 

 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของโรงกลัน่นํ้ ามนัใหก้ลบัไปอยูใ่นกลุ่มผูน้าํของอุตสาหกรรม โดยการเพ่ิม

ความสามารถในการทาํกาํไรในการกลัน่ต่อหน่วย ทางบริษทัฯ ได้พฒันาโครงการ CFP ข้ึน ซ่ึงจะขยายกาํลงัการผลิตการกลัน่

นํ้ ามนัดิบจากเดิมท่ี 275,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวนั โดยการเพ่ิมหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบเพ่ิมเติมอีก 1 หน่วย ซ่ึงมี

กาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ 220,000 บาร์เรลต่อวนั แทนท่ีหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบ 2 หน่วยในปัจจุบนัซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ 95,000 

บาร์เรลต่อวนั โดยหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบทั้ง 2 หน่วยจะหยดุดาํเนินการกลัน่ลงเม่ือเร่ิมใชห้น่วยกลัน่นํ้ามนัดิบหน่วยท่ี 4 นอกจากน้ี โรง

กลัน่นํ้ ามนัจะเพ่ิมหน่วยการกลัน่ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยขอบเขตงานของโครงการ CFP จะ

ประกอบดว้ยการก่อสร้างหน่วยกลัน่ต่าง ๆ เพ่ิมเติม รวมถึงจะเลิกใชห้น่วยกลัน่บางหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) หน่วยกลัน่เพ่ิมเติม 

หน่วย วตัถุประสงค์ จาํนวนหน่วย 
(1) หน่วยแยกกลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Separation Process) 

หน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบ (Crude 
Distillation Unit : CDU)  

แยกนํ้ามนัดิบออกเป็นส่วนตามระดบัของจุดเดือดท่ีตอ้งการไดแ้ก่ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) แนฟทา (Naphtha) นํ้ามนั
อากาศยาน (Jet Fuel) นํ้ามนัดีเซล (Diesel) และนํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 

1 หน่วย  

หน่วยกลัน่สุญญากาศ (High 
Vacuum Unit : HVU)  

แยกนํ้ามนัลองเรสิดิว (Long Residue) ออกเป็นส่วนตามระดบัของจุด
เดือดท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ นํ้ามนัก๊าซออยล ์สุญญากาศชนิดเบา (Light 
Vacuum Gas Oil) นํ้ามนัก๊าซออยลสุ์ญญากาศชนิดหนกั (Heavy 
Vacuum Gas Oil) และ กากนํ้ามนัหนกั (Short Residue) 

1 หน่วย 

 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 3 

หน่วย วตัถุประสงค์ จาํนวนหน่วย 
(2) หน่วยเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Conversion/Reforming Process) 

หน่วยแตกโมเลกุลดว้ยสารเร่ง
ปฏิกิริยาโดยใชไ้ฮโดรเจนร่วม 
(Hydrocracking Unit : HCU)  

แปรรูปนํ้ามนัประเภท นํ้ามนัก๊าซออยลสุ์ญญากาศชนิดหนกั (Heavy 
Vacuum Gas Oil) เป็นนํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) นํ้ามนัอากาศยาน (Jet 
Fuel) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) และนํ้ามนัดีเซล (Diesel) โดยใชก๊้าซ
ไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยา 

1 หน่วย 

หน่วยแตกตวักากนํ้ามนัหนกัให้
เป็นนํ้ามนัเบาโดยใชไ้ฮโดรเจน 
(Vacuum Residue Hydrocracking 
Unit: RHCU) 

เป็นเทคโนโลยเีชิงพาณิชยท่ี์ทนัสมยัท่ีโรงกลัน่จะนาํมาใชเ้พ่ือเพ่ิมคุณค่า
กากนํ้ามนัหนกั (Short Residue) มาผลิตเป็นนํ้ามนัท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน โดย
ใชก๊้าซไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยา จากนั้นผลิตภณัฑจ์ะส่งไปยงั
หน่วยแตกโมเลกุลดว้ยสารเร่งปฏิกิริยาโดยใชไ้ฮโดรเจนร่วม (HCU) 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑแ์ละกลัน่แยกต่อไป 

1 หน่วย 

(3) หน่วยกําจัดสารเจือปนท่ีไม่ต้องการออกจากผลิตภัณฑ์นํา้มนั (Treating Process) 
หน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนั
ดีเซล 
(Hydrodesulfurization Unit: HDS) 

กระบวนการลดปริมาณกาํมะถนัและสารปนเป้ือน อ่ืนๆ ออกจากนํ้ามนั
ดีเซล (Diesel) โดยใชก๊้าซไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยา  

 

1 หน่วย 

หน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนั
เบนซิน 
(Hydro Treating Unit: HDT) 

กระบวนการลดปริมาณกาํมะถนัและสารปนเป้ือน อ่ืนๆ ออกจากนํ้ามนั
เบนซิน (Gasoline) โดยใชก๊้าซไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยา  

 

1 หน่วย 

 

(2) หน่วยกลัน่ท่ียกเลิกการใชง้าน 

หน่วย วตัถุประสงค์ จาํนวนหน่วย 
หน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี 1 และ 2 
(Crude Distillation Unit: CDU-
1/2) 

แยกนํ้ามนัดิบออกเป็นส่วนตามระดบัของจุดเดือดท่ีตอ้งการไดแ้ก่ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) แนฟทาเบา (Light 
Naphtha) แนฟทาหนกั (Heavy Naphtha) นํ้ามนัอากาศยาน (Jet Fuel) 
นํ้ามนัดีเซล (Diesel) และนํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 

2 หน่วย  

หน่วยกลัน่สุญญากาศท่ี 1 (High 
Vacuum Unit: HVU-1) 

แยกนํ้ามนัลองเรสิดิว (Long Residue) ออกเป็นส่วนตามระดบัของจุด
เดือดท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ นํ้ามนัก๊าซออยลสุ์ญญากาศชนิดเบา (Light 
Vacuum Gas Oil) นํ้ามนัก๊าซออยลสุ์ญญากาศชนิดหนกั (Heavy 
Vacuum Gas Oil) และกากนํ้ามนัหนกั (Short Residue) 

1 หน่วย 

หน่วยปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั
เบนซินท่ี 1 และ 2 (Hydrotreating 
Unit: HDT-1/2) 

กระบวนการลดปริมาณกาํมะถนัและสารปนเป้ือนอ่ืนๆ ออกจากนํ้ามนั
เบนซินโดยใชก๊้าซไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยา 

2 หน่วย 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
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หน่วย วตัถุประสงค์ จาํนวนหน่วย 
หน่วยแตกโมเลกุลดว้ยสารเร่ง
ปฏิกิริยา (Fluidized Catalytic 
Cracking Unit: FCCU) 

กระบวนการแปรรูปลองเรสิดิว (Long Residue) และนํ้ามนัก๊าซออยล์
สุญญากาศชนิดหนกั (Heavy Vacuum Gas Oil) เป็นนํ้ามนัเบนซิน 
(Gasoline) นํ้ามนัดีเซล (Diesel) และนํ้ามนัเตา (Fuel Oil) โดยมีการใช้
สารเร่งปฏิกิริยา 

1 หน่วย  

หน่วยเพ่ิมคุณค่านํ้ามนัเตาดว้ย
ความร้อน (Thermal Cracking 
Unit : TCU) 

กระบวนการแปรรูปนํ้ามนัเตาชนิดหนกัช็อตเรสิดิว (Short Residue) 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน โดยใชค้วามร้อนสูง แต่ไม่ใชส้ารเร่ง
ปฏิกิริยา 

1 หน่วย 

 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั  
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แผนภาพกระบวนการผลิตของโรงกลั่นนํา้มนันํา้มันเมื่อดาํเนินโครงการ CFP 

หน่วยผลิตเดิม
หน่วยผลิตใหม่

หน่วยผลิตใหม่

1 หน่วยแตกโมเลกลุด้วยสารเร่งปฏิกริิยาโดยใช้ไฮโดรเจนร่วม  (Hydr ocr acking Unit)

2 หน่วยกลั่นน ํา้มนัดิบ (Distillation Unit)

3 หน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydr ogen Manufactur ing Unit) 6 หน่วยผลิตพลงังาน (Ener gy Recovery Unit )

4 หน่วยกาํจัดสารเจือปนที่ไม่ต้องการออกจากผลติภณัฑ์น ํา้มนั (Tr eating Unit)

5 หน่วยผลิตสารกาํมะถัน (Sulfur  Recover y Unit)

CDU
(หน่วยที่ 3)

180,000 
บาร์เรลต่อวัน

CDU 
(หน่วยที่ 4)

220,000 
บาร์เรลต่อวัน

ISOM

HDT

HDT

KMT

HDS

HDS

HVU

HVU

HCU

HCU

HMU &PSA

HMU & PSA

CCR

ERURHCU

SRU

2

1

1

2

4

4

6

3

5

น ํา้มนัดิบ

400,000 
บาร์เรลต่อวัน

Light Naphtha

Naphtha

Ker osene

Diesel

LR
VGO

SR

Bitumen

กาํมะถัน (Sulfur ) 

พาราไซลีน (Par axylene) 
และ เบนซีน (Benzene)

แนฟทาหนกั (Heavy Naphtha)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
แนฟทาเบา  (Light Naphtha)
น ํา้มนัเบนซิน (Gasoline)
นํา้มนัอากาศยาน (Jet Fuel) 

นํา้มนัดีเซล (Diesel) 

Platfor mate

LPG

ผลิตภณัฑ์
Gasoline

TPX
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 จากแผนภาพดา้นบน หน่วยการกลัน่ต่างๆ ติดตั้งและใชง้านร่วมกนักบัหน่วยการกลัน่เดิม โดยจะสามารถผลิตผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมท่ีมีมูลค่ารวมสูงซ่ึงไดแ้ก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) นํ้ามนัอากาศยาน (Jet 
Fuel) และนํ้ ามนัดีเซล (Diesel) ไดเ้พ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัคงผลิตนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีและอะโรเมติกส์ได้
เช่นเดิม ทั้งน้ี โครงการ CFP จะผลิต นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) และยางมะตอย (Bitumen) ในปริมาณท่ีลดลงเน่ืองจากมีอตัราการทาํกาํไรท่ี
ตํ่ากวา่ผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนๆ 

 
เปรียบเทียบประมาณการผลการผลิตตามกาํลงัการผลิต กรณท่ีีไม่มโีครงการ CFP และกรณท่ีีมโีครงการ CFP 

นํา้มันสําเร็จรูปชนิดเบา (Light Distillate) 
ได้แก ่แกส๊ปิโตรเลียมเหลว (LPG), แนฟทา 
(Naphtha), นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 

นํา้มันสําเร็จรูปชนิดกลาง (Middle Distillate) 
ได้แก ่นํ้ามนัอากาศยาน (Jet Fuel), นํ้ามนัดีเซล 
(Diesel)

นํา้มันเตา (Fuel Oil) 

ผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆ(Others) 
ได้แก ่ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและอะโรเมติกส์
(Petrochemical and Aromatics), นํา้มนัหล่อล่ืน
พ้ืนฐาน (Lube Base), ยางมะตอย (Bitumen), 
กาํมะถัน (Sulfur)

กรณีท่ีไม่มีโครงการ CFP กรณีท่ีมีโครงการ CFP

31,000 30,000 
27,000 

900 

150,000 
267,000 

67,000 

106,000 

~ 275,000 บาร์เรลต่อวัน

~ 400,000 บาร์เรลต่อวัน

  

หมายเหตุ:  1 ปริมาณผลผลิตข้ึนอยูก่บัการผลิตจริงซ่ึงอาจมีความแตกต่างจากประมาณการขา้งตน้ 
 2 ประมาณการปริมาณผลผลิตรวมระยะเวลาการปิดซ่อมบาํรุง ทั้งน้ี นํ้ามนัเตาท่ีผลิตออกมากรณีท่ีมีโครงการCFP เป็นผลมาจากการปิดซ่อมบาํรุง 

 ในส่วนของนํ้ ามนัดิบนั้น โครงการ CFP สามารถใชน้ํ้ ามนัดิบชนิดหนกั (Heavy Crude Oil) ไดเ้น่ืองจากมีหน่วยปรับปรุง
คุณภาพผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติม ในขณะท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ในปัจจุบนัสามารถใชไ้ดเ้พียงนํ้ ามนัดิบชนิดเบา (Light Crude Oil) 
เท่านั้น โดยทางบริษทัฯ คาดวา่จะใชน้ํ้ ามนัดิบชนิดเบา (Light Crude Oil) สาํหรับหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบท่ี 3 และใชน้ํ้ ามนัดิบชนิดหนกั 
(Heavy Crude Oil) สาํหรับหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี 4 หลงัมีโครงการ CFP 

 
 
 
 
 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 7 

แผนภาพประมาณการสัดส่วนนํา้มนัดบิกรณท่ีีไม่มโีครงการ CFP และกรณท่ีีมโีครงการ CFP 

นํา้มันดิบชนิดเบา 
(Light Crude Oil) 

นํา้มันดิบชนิดนํา้หนักปานกลาง
(Medium Crude Oil) 

นํา้มันดิบชนิดหนัก 
(Heavy Crude Oil) 

กรณีท่ีไม่มีโครงการ CFP กรณีท่ีมีโครงการ CFP
1

~ 275,000 บาร์เรลต่อวัน

~ 400,000 บาร์เรลต่อวัน

100%

40%  - 50%

40%  - 50%

5%  - 15%

  

หมายเหตุ: ปริมาณนํ้ ามนัดิบท่ีใชใ้นโรงกลัน่นํ้ามนัข้ึนอยูก่บัการผลิตจริงซ่ึงอาจมีความแตกต่างจากประมาณการขา้งตน้  

  

 นอกจากน้ี ยงัมีการก่อสร้างหน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบบาํบดันํ้าเสีย บ่อเกบ็นํ้ า
ดิบ ถงัเกบ็นํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ ์ท่อขนส่งนํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

 สําหรับแหล่งไฟฟ้าของโรงกลัน่นํ้ ามนัในปัจจุบนั (ไม่รวมปริมาณความตอ้งการใช้ไฟฟ้าของ บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน), บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั และบริษทั ลาบิกซ์ จาํกดั) ผลิตจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าประเภทกงัหันไอนํ้ าของโรงกลัน่
นํ้ ามนัเอง รับซ้ือไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จาํกดั ซ่ึงเป็น และบริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ 
จาํกดั ทั้งน้ี เม่ือบริษทัฯ เร่ิมดาํเนินโครงการ CFP นั้น โครงการ CFP จะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 250 เมกะวตัต ์ทาง
บริษทัฯ จึงไดว้างแผนเพิ่มหน่วยผลิตพลงังาน (Energy Recovery Unit : ERU) โดยนาํกากนํ้ ามนัหนกัท่ีไดจ้ากหน่วยการกลัน่มาใช้
เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงหน่วยผลิตพลงังานมีกาํลงัการผลิตติดตั้งท่ีประมาณ 250 เมกะวตัต์ ทาํให้มีแหล่งพลงังานไฟฟ้าเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของโรงกลัน่นํ้ ามนัในอนาคต นอกจากน้ี โครงการ CFP สามารถใชไ้ฟฟ้าสาํรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้
อีกดว้ย 

 ในปัจจุบนัโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ มีแหล่งนํ้ าทั้งหมด 4 แห่ง ไดแ้ก่ กรมชลประทานภาค 9 บริษทั จดัการและพฒันา
ทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) และหน่วยการผลิตนํ้ าภายในโรง
กลัน่เอง ทั้งน้ี เม่ือโครงการ CFP เร่ิมดาํเนินการจะทาํให้มีความตอ้งการใชน้ํ้ าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทางบริษทัฯ วางแผนจะจดัหานํ้ าจาก กรม
ชลประทานภาค 9 และ บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) โดยทางบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการหารือ
เพ่ือขอรับการจดัสรรนํ้าเพ่ือเป็นแหล่งนํ้าทางเลือกสาํหรับโครงการ CFP 

 ทั้งน้ี โครงการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 160,279 ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 3  สรุปข้อมูลของบริษทั บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกัด (มหาชน) 

 
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ช่ือบริษทั : บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ : 18 พฤษภาคม 2558 
เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล : 0107557000411 
ท่ีตั้งบริษทั 
 

: 555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน : 14,983,008,000 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 14,983,008,000 บาท แบ่งเป็น 14,983,008,000 หุน้ 
ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (“GPSC”) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้า นํ้ า
อุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ โดยในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 GPSC มีกาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าท่ี
เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,530 เมกะวตัต ์ไอนํ้ ารวมประมาณ 1,512 ตนัต่อชัว่โมง นํ้ าเพ่ือ
การอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง และนํ้ าเยน็รวมประมาณ 12,000 ตนัความเยน็ และGPSC มีกาํลงัการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุน้ของโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง จาํนวนประมาณ 425 เมกะวตัต ์และไอนํ้ ารวมประมาณ 73 
ตนัต่อชัว่โมง และอยูร่ะหว่างกระบวนการเขา้ซ้ือหุน้ ซ่ึงตอ้งดาํเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนโอนหุน้ในกิจการ จาํนวน 2 โครงการ 
คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 39.5 เมกะวตัต ์และโครงการควบรวมกิจการกบั บริษทั โกลว ์
พลงังาน จาํกดั (มหาชน) กาํลงัการผลิตไฟฟ้า ไอนํ้ า นํ้ าเยน็และนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม รวม 2,771 เมกะวตัต ์1,116 ตนัต่อชัว่โมง 
3,400 ตนัความเยน็ และนํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 1,282 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง3 ทั้งน้ี ในปี 2563 โรงไฟฟ้าท่ี GPSC เขา้ไปลงทุนใน
ปัจจุบนัจะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยท์ั้งหมด  

ปัจจุบนั GPSC มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุน้ประมาณ 1,955 เมกะวตัต ์กาํลงัการผลิตไอนํ้าเพ่ิมเป็น 1,585 ตนั
ต่อชัว่โมง นํ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และนํ้ าเยน็ 12,000 ตนัความเยน็4 นอกจากน้ี GPSC ไดเ้ขา้ไป
ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ รายละเอียดดงัน้ี 

นอกจากน้ี GPSC ไดเ้ขา้ไปดาํเนินธุรกิจในลกัษณะการลงทุนและร่วมลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

โรงไฟฟ้าท่ี GPSC ดําเนินการเอง เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้และอยูใ่น
ระหวา่งการก่อสร้าง ดงัน้ี 

 โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ดาํเนินการผลิตแลว้ จาํนวน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่อาํเภอ 
ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

                                                            
3 กาํลงัการผลิตอาจเปล่ียนแปลง ข้ึนกบัสดัส่วนการถือหุน้หลงัจากการรับซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Tender offering) 
4 ไม่รวมโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน ทั้ง 2 โครงการ 
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 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอนํ้า 
- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ดาํเนินการผลิตแลว้ จาํนวน 3 แห่งตั้งอยูท่ี่

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) และนิคมอุตสาหกรรมระยอง จงัหวดัระยอง 
- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 (CUP 4) ซ่ึงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จาํนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรม

เอเซีย จงัหวดัระยอง 
 

โรงไฟฟ้าท่ี GPSC เข้าร่วมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ ประกอบดว้ย 

 โรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ 
- บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 
- บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกดั 
- บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 
- บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
- บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั 

 โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ 
- บริษทั อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค 
- บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั ถือหุน้ใน บริษทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จาํกดั 
-  บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินร่วมกบั

 สหกรณ์ผูเ้ล้ียงกุง้จนัทบุรี จาํกดั) 
-  บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยทางตรงแห่งใหม่เพ่ือรองรับแผนการขยายการลงทุนใน

 โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของ GPSC ในอนาคต 

 โรงไฟฟ้าพลงันํ้า ไดแ้ก่  
- บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั  
- บริษทั ไฟฟ้า นํ้าลิก 1 จาํกดั 

บริษทัท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน  ๆทั้งในและต่างประเทศ รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 

-  GPSC International Holdings Limited ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือรองรับ
 แผนการขยายการลงทุนในต่างประเทศของบริษทัในอนาคต 

-  24M Technologies, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษทัท่ีดาํเนินงานวิจยัและพฒันาแบตเตอร่ี เพ่ือใชใ้น
 ระบบกกัเก็บไฟฟ้าสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม และระบบสายส่งไฟฟ้า เพ่ือการเสริมสร้างความมัน่คงใน
 ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

-  บริษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) ประกอบธุรกิจการบริการ บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล
 ใหก้บัทุกบริษทัในกลุ่ม ปตท. 

-  บริษทั วิสาหกิจเพ่ือสังคม จาํกดั (PTTSE) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินกิจการดา้นวิสาหกิจ
 เพ่ือสังคม  หรือ  Social Enterprise ของปตท . และบริษัทในกลุ่ม  ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม  ชุมชน 
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 ส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมสนบัสนุนการจา้งงานชุมชนในทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของ
 ความยัง่ยนื 

-  บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จาํกดั ในประเทศไทย เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือรองรับแผนการขยายลงทุน
 ในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษทัในอนาคต  
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3. รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561  
ลําดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 340,565,223 22.73 
2. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 338,266,861 22.58 
3. บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั 311,425,457 20.79 
4. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 133,468,059 8.91 
5. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 42,862,700 2.86 
6. นาย ทวีรัช ปรุงพฒันสกลุ 33,024,000 2.2 
7. สาํนกังานประกนัสงัคม 24,562,300 1.64 
8. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 20,330,700 1.36 
9. กองทุนเปิด บวัหลวงทศพล 15,294,800 1.02 

10. กองทุนเปิด บวัหลวงเฟลก็ซิเบ้ิลเพ่ือการเล้ียงชีพ 12,110,500 0.81 
11. อ่ืนๆ 226,390,200 15.11 

รวม 1,498,300,800 100.00 
 
4. รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2562 
ลําดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายสุรงค ์บูลกลุ ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายวิทวสั สวสัด์ิ-ชูโต กรรมการ 
4. นายสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชาว ์ กรรมการ 
5. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ 
6. นายคงกระพนั อินทรแจง้ กรรมการ 
7. นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า กรรมการ 
8. นายบณัฑิต ธรรมประจาํจิต กรรมการ 
9. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ 
10. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สุภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
12. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
13. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการอิสระ 
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5. สรุปงบการเงนิ และการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน  

หน่วย: ล้านบาท งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,422 3,965 4,911 
ลูกหน้ีการคา้ 2,180 3,663 4,092 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 437 605 701 
ลูกหน้ีอ่ืน 628 688 579 
สินคา้คงเหลือ 458 485 627 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,540 512 1,254 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  11,665 9,918 12,164 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนในระยะยาวต่างๆ 9,861 11,698 12,979 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,529 2,964 3,061 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 5,959 5,354 4,653 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,129 27,246 28,535 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,885 2,788 3,047 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  46,363 50,050 52,275 
รวมสินทรัพย์  58,028 59,968 64,439 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้ 1,140 1,623 1,901 
เจา้หน้ีอ่ืน 748 608 992 
เจา้หน้ีงานก่อสร้าง 308 577 557 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,913 990 1,052 
ประมาณการหน้ีสิน - 101 101 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 86 189 124 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  4,195 4,088 4,727 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,295 9,824 11,457 
หุน้กู ้ - 4,993 4,995 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 784 690 911 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  15,079 15,507 17,363 
รวมหนีสิ้น  19,274 19,595 22,090 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทุนเรือนหุน้     
ทุนจดทะเบียน 14,983 14,983 14,983 
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หน่วย: ล้านบาท งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 14,983 14,983 14,983 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 9,485 9,485 9,485 
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนอ่ืน (1,118) (1,118) (1,118) 
กาํไรสะสม 13,752 15,204 16,645 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 48 (7) (3) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่  37,150 38,547 39,992 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  1,604 1,827 2,357 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  38,754 40,374 42,349 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  58,028 59,968 64,439 

 
งบกาํไรขาดทุน 

หน่วย: ล้านบาท งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขาย 20,037 19,325 24,234 
รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงิน 638 592 543 
ตน้ทุนขาย (17,365) (16,376) (20,201) 
กําไรขั้นต้น 3,310 3,541 4,576 
รายไดอ่ื้น 1,110 1,373 1,118 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (892) (840) (920) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (98) (116) (128) 
ตน้ทุนทางการเงิน (418) (361) (514) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,012 3,597 4,132 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (140) (257) (243) 
กําไรสําหรับงวด 2,872 3,340 3,889 
การแบ่งปันกาํไร    
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,700 3,174 3,359 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 172 166 530 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  2,872 3,340 3,889 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  1.80 2.12 2.24 

 
งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงนิสด งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,130 3,153 5,848 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,190) (2,312) (4,153) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (383) (2,305) (717) 

เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 2,557 (1,457) 947 
เงนิสดคงเหลือส้ินงวด 5,422 3,965 4,911 
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6. คาํอธิบายฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
6.1  การวเิคราะห์ ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2561 ของบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ จาํนวน 3,359 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึน
เล็กนอ้ยจากปี 2560 จาํนวน 184 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีศูนยผ์ลิตสาธารณูปการระยองมีกาํไรขั้นตน้
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากราคาขายไฟฟ้าและไอนํ้าปรับตวัสูงข้ึน และปริมาณการขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเลก็นอ้ยตามการขยายกาํลงัผลิตของลูกคา้ 
และโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกดั (IRPC-CP) เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ต็มทั้ง 2 ระยะ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 
รวมทั้งโรงไฟฟ้า อิจิโนเซกิ โซลาร์เพาเวอร์ 1 จีเค (ISP1) เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560 นอกจากน้ี ส่วนแบ่ง
กาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เน่ืองจาก
โรงไฟฟ้า บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั โครงการ 2 (BIC2) เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือเดือนมิถุนายน 2560 รวมทั้งมีการ
บนัทึกรายไดท้างการเงินจากลูกหน้ีผูใ้หส้ัมปทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (TFRIC12) ของบริษทั ไฟฟ้านํ้าลิก 
1 จาํกัด (NL1PC) อย่างไรก็ตาม กาํไรสุทธิในปี 2561 ไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัเน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตวัสูงข้ึน
ค่อนขา้งมากในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ในขณะท่ีอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติั (Ft) เฉล่ียทั้งปีปรับข้ึนเลก็นอ้ย อีกทั้งโรงไฟฟ้าศรีราชามี
การหยุดซ่อมบาํรุงรักษาคร้ังใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน ทาํให้ค่าความพร้อมจ่ายปรับตวัลดลง รวมทั้งเงินปันผลจากบริษทั 
ราชบุรี เพาเวอร์ จํากัด (RPCL) ปรับตัวลดลงจากปี 2560 ซ่ึงเป็นไปตามแนวโน้มของโรงไฟฟ้าประเภทผู ้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer : IPP) ท่ีมีลกัษณะการรับรู้รายไดล้ดลง  

6.2  การวเิคราะห์ฐานะการเงนิตามงบการเงนิรวม  

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 GPSC และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมมูลค่า 64,432 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4,464 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 7 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัของการเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยห์มุนเวียน เงินลงทุนบริษทัในเครือจาก
การเรียกชาํระเงินเพ่ิมทุนของบริษทัในเครือ การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง โดยรายละเอียดของ
การเพ่ิมข้ึนท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 สินทรัพย์หมุนเวยีน เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,142 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุมาจาก 
- ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจาํนวน 429 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12 ตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน  
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมเงินลงทุนชัว่คราว เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,752 ลา้นบาท หรือร้อยละ 41 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเบิกเงินกู ้(สุทธิจากการจ่ายชาํระเงินกู)้ เพ่ิมข้ึน จาํนวน 1,696 ลา้นบาท 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,294 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการค่าซ้ือท่ีดินและ
งานระหวา่งก่อสร้างของศูนยผ์ลิตสาธารณูปการระยองแห่งท่ี 4 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ลดลง 605 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10 จากการทยอยรับเงินจาก กฟผ. ผ่านการรับรู้
รายไดค่้าขายตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ืองการประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่ (TFRIC4) 

 
หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 หน้ีสินรวมของ GPSC และบริษทัย่อย มีมูลค่ารวม 22,083 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จาํนวน 2,489 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 9 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,696 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11 จากการเบิกเงินกูจ้ากสัญญาเดิม
ของ IRPC-CP และ ISP1 จาํนวน 866 ลา้นบาท และ ไดเ้บิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมเติมจาํนวน 2,000 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้น
การขยายธุรกิจ อยา่งไรกต็าม ISP1 IRPC-CP และ CHPP ไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินตน้จาํนวน 1,199 ลา้นบาท 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึนจาํนวน 571 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเจา้หน้ีงานก่อสร้างศูนย์
ผลิตสาธารณูปการระยองแห่งท่ี 4 

 รายละเอียดของหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 GPSC และบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมในสกุลบาทและสกุลเงินเยน ในสัดส่วนร้อยละ 89 

และร้อย 11 ตามลาํดบั 
- หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งจาํนวนเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้โดยแบ่งเป็นส่วนหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 

1,052 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6 และหน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 16,452 ลา้นบาท หรือร้อยละ 94 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของ GPSC และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 42,349 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,975 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 5 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 1,309 
ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 530 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม GPSC ไดจ่้ายเงินปันผลไป
เป็นจาํนวน 1,873 ลา้นบาท ในปี 2561 
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