
 
 
ท่ี สนญ. 01/0450   5 กรกฎาคม 2561 
 
เร่ือง     แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการลงทุนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel 

Project) และการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 (ช้ีแจงเพ่ิมเติม) 
เรียน      กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการลงทุนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel 

Project หรือ CFP) ของ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ไดมี้มติท่ีส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. เห็นชอบการลงทุนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) (“โครงการ CFP”) 
และให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการ  CFP  ซ่ึงมี
วตัถุประสงคส์ าคญัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ ดว้ยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และขยายก าลงัการกลัน่น ้ ามนัเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นท าให้
สามารถกลัน่น ้ ามนัดิบไดม้ากและหลากหลายชนิดข้ึน ก่อให้เกิดการประหยดัดา้นขนาด (Economies of Scale) 
และลดตน้ทุนวตัถุดิบ นอกจากน้ียงัช่วยเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานและสนบัสนุนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาวอีกดว้ย โดยโครงการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
160,279 ลา้นบาท และมีประมาณการดอกเบ้ียระหวา่งก่อสร้าง 151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ  5,016 ลา้น
บาท อน่ึง สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและอตัราเทียบเท่าบาทตามท่ีอา้งถึงในเอกสารฉบบัน้ีเป็นการค านวณโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อตัราขายถวัเฉล่ียส าหรับสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ประจ าวนั) ประจ าวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ซ่ึง 33.2185 บาทเท่ากบั 1 เหรียญสหรัฐฯ 

การลงทุนโครงการ CFP ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (ตามท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบั
ร้อยละ 68.58 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยเปรียบเทียบกบัมูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ซ่ึง
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฉบบัสอบทาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงจดัเป็น “รายการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1” ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

 



 

ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัฯ ตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขอ
อนุมติัการลงทุนโครงการ CFP โดยตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
โดยบริษทัฯ จะจดัใหม้ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นเก่ียวกบัการลงทุนโครงการ CFP โดยจะด าเนินการจดัส่งความเห็น
ดงักล่าวพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

  ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายเป็นผูเ้จรจา ท าความตกลง 
ก าหนด แกไ้ข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นในการลงทุนโครงการ CFP 
ตลอดจนการลงนามในสัญญาบนัทึกขอ้ตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือใหโ้ครงการ CFP แลว้เสร็จ
ตามวตัถุประสงค ์และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ 

2. อนุมติัการแต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความ
เห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือท าหนา้ท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการลงทุนโครงการ CFP แก่ผูถื้อ
หุน้ 

3. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2561 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งภิรัชฮอลล ์1 – 3 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา 
กรุงเทพฯ 10260 โดยมอบอ านาจให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูอ้อก
หนงัสือนดัเรียกประชุมดงักล่าว และให้มีอ  านาจในการเปล่ียนแปลง วนั เวลา สถานท่ีประชุม รวมทั้งรายละเอียด
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทัฯ ตลอดจนให้มีอ  านาจแกไ้ขเพ่ิมเติม
สารสนเทศใด ๆ เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการลงทุนโครงการ CFP ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
กฎหมาย ความเห็นของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือเพ่ือให้ขอ้ความ หรือเอกสารดงักล่าวมีความ
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมติัการลงทุนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) 
ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ 

วาระท่ี 2 เร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

 

 

 



4. อนุมติัการก าหนดวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
(Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2561  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายอธิคม เติบศิริ) 
   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์    
โทรศพัท ์ 02 797 2999 ต่อ 7370 - 7374 
โทรสาร   02 299 0025 
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สารสนเทศเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
จากการลงทุนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP)  

ของ บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 6/2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทัฯ ลงทุนโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ 
CFP) (“โครงการ CFP”) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ส าคญัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ ดว้ยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมคุณค่าผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และขยายก าลงัการกลัน่น ้ ามนั
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ท าใหส้ามารถกลัน่น ้ ามนัดิบไดม้ากและหลากหลายชนิดข้ึน ก่อใหเ้กิดการประหยดัดา้นขนาด 
(Economies of Scale) และลดตน้ทุนวตัถุดิบ นอกจากน้ียงัช่วยเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานและสนบัสนุน
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอีกดว้ย โดยโครงการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 160,279 ลา้นบาท และมีประมาณการดอกเบ้ียระหวา่งก่อสร้าง 151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 5,016 ลา้นบาท อน่ึง สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯและอตัราเทียบเท่าบาทตามท่ีอา้งถึงในเอกสารฉบบัน้ีเป็นการ
ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย (อตัราขายถวัเฉล่ียส าหรับสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ ประจ าวนั) ประจ าวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ซ่ึง 33.2185 บาทเท่ากบั 1 เหรียญสหรัฐฯ 

โครงการ CFP ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นธุรกรรมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 68.58 ตาม
เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยเปรียบเทียบกบัมูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณจากงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ ฉบบัสอบทาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  ซ่ึงจดัเป็น “รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 
1” ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศเร่ือง
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการลงทุนโครงการ CFP ของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

 (2)  จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัการเขา้ลงทุนโครงการ CFP ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการเขา้ท ารายการขา้งตน้ และ  

(3)  แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ
การลงทุนโครงการ CFP ต่อบริษทัฯ ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการ รวมทั้ งจดัส่ง
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ความเห็นดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ตลาดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี สารสนเทศเก่ียวกบัการลงทุนโครงการ CFP มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  วนั เดอืน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษทัฯ คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการตามแผนการลงทุนโครงการ CFP ภายในเดือนกนัยายนของปี 2561 และ
คาดว่าจะเร่ิมการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคมของปี 2562 โดยการก่อสร้างคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาส 1  
ปี 2566 

2)  คู่กรณีที่เกีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ  

ภายหลังจากท่ีได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแล้ว  บริษัทฯ  จะว่าจ้างบุคคลต่างๆ ท่ีมีความรู้ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท าการออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียด จดัซ้ือ ก่อสร้างและติดตั้ง
อุปกรณ์เคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ CFP ตามขั้นตอนและระเบียบของบริษทัฯ  

ในเบ้ืองตน้ บริษทัฯ คาดว่าบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี 
ในระหว่างการด าเนินโครงการ CFP หากบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการที่เกีย่วโยงกนั”) โดยเคร่งครัด 

3) ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 

 3.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจการกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
มีพ้ืนท่ีตั้งโรงงานอยู่ใกลท่้าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงัท่ีอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยโรงกลัน่มี
พ้ืน ท่ีทั้ งหมดประมาณ  2,500 ไ ร่  แ บ่ งออกเป็น พ้ืน ท่ี เช่ าท่ี ราชพัส ดุจากกรมธนารักษ ์
กระทรวงการคลงั และท่ีดินของบริษทัฯ เอง 

ปัจจุบันโรงกลัน่น ้ ามนัไทยออยล์มีก าลงัการกลัน่ 275,000 บาร์เรลต่อวนั สามารถผลิตน ้ ามนั
ปิโตรเลียมส าเร็จรูปประมาณ 14,000 ลา้นลิตรต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของก าลงัการ
กลัน่รวมภายในประเทศ  
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โรงกลัน่น ้ ามนัไทยออยลไ์ดรั้บการออกแบบให้สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดจากระบบการผลิตได้
อย่างเต็มท่ี และด้วยเหตุท่ีเป็นโรงกลัน่แบบ Complex Refinery จึงมีกระบวนการกลั่นหลาย
ขั้นตอน คือ มีทั้งหน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบ หน่วยเพ่ิมคุณภาพ และหน่วยเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
สามารถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส าเร็จรูปท่ีมีคุณค่าสูง  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขนัเชิงธุรกิจของไทยออยล์
เปรียบเทียบกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ ในภูมิภาค พบว่าอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของไทยออยล์
เปรียบเทียบกบัโรงกลัน่อ่ืนๆในภูมิภาคมีแนวโนม้ลดต ่าลงเน่ืองจากมีการก่อสร้างโรงกลัน่ใหม่ท่ี
มีก าลงัการผลิตสูงและใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเกิดข้ึนหลายแห่ง นอกจากน้ี หน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบ
ท่ี 1 และหน่วยท่ี 2 ของไทยออยลมี์อายุการใช้งานมาแลว้ประมาณ 50 ปี และ 40 ปี ตามล าดบั 
ประสิทธิภาพการเดินเคร่ืองลดลง ท าใหไ้ม่คุม้กบัการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และมีค่าใชจ่้าย
ในการบ ารุงรักษาสูง 

บริษทัฯ จึงไดท้ าการศึกษาแนวทางต่างๆ ท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของโรงกลัน่ให้
กลบัไปอยูใ่นกลุ่มผูน้ าของอุตสาหกรรม โดยการเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรในการกลัน่ต่อ
หน่วย โดยไดพ้ฒันาเป็นโครงการพลงังานสะอาด หรือโครงการ Clean Fuel Project (CFP) ข้ึน 

โครงการ CFP จะประกอบดว้ยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ให้สามารถกลัน่
น ้ามนัดิบชนิดหนกัท่ีมีราคาต ่ากวา่น ้ ามนัดิบชนิดเบา ท่ีบริษทัฯ กลัน่อยู่ในปัจจุบนั ท าใหส้ามารถ
ลดตน้ทุนการจดัหาวตัถุดิบลงได ้นอกจากน้ี จะมีการติดตั้งหน่วยกลัน่ท่ีสามารถเปล่ียนผลิตภณัฑ์
น ้ ามนัชนิดหนกัท่ีมีมูลค่าต ่าและก ามะถนัสูง ไดแ้ก่ น ้ามนัเตา และยางมะตอย ใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์
น ้ ามนัชนิดเบา ก ามะถนัต ่าตามมาตรฐานยโูร 5 ท่ีมีคุณค่าสูงข้ึนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึน ไดแ้ก่ น ้ามนัอากาศยานและน ้ามนัดีเซล ท าใหม้ลูค่าของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพ่ิมสูงข้ึน อีก
ทั้งยงัเป็นการตอบสนองและรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมการบิน และการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงในการปรับปรุงประสิทธิภาพดงักล่าว บริษทัฯ จะท าการก่อสร้างหน่วย
กลัน่น ้ ามนัดิบใหม่ท่ีมีขนาดก าลงัการกลัน่สูงทดแทนหน่วยกลัน่เดิม ส่งผลให้ก าลงัการกลัน่
น ้ ามนัดิบเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี 275,000 บาร์เรลต่อวนัเป็น 400,000 บาร์เรลต่อวนั ก่อให้เกิดการ
ประหยดัดา้นขนาด (Economies of scale) ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถยืนหยดัอย่างมัน่คงในธุรกิจ
การกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียมในอนาคต และเสริมสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ  

โดยสรุปขอบเขตงานของโครงการ CFP จะประกอบดว้ยการก่อสร้างหน่วยกลัน่เพ่ิมเติม ซ่ึง
สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1   ห น่ ว ย ก ลั่ น  Hydrocracking Unit (HCU-3) แ ล ะ Residue Hydrocracking Unit 
(RHCU) ซ่ึงเป็นหน่วยกลัน่ท่ีท าหนา้ท่ีเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ ์คือ เปล่ียนน ้ ามนัเตาให้
เป็นน ้ามนั Middle Distillate ไดแ้ก่ น ้ามนัอากาศยาน (Jet) และน ้ามนัดีเซล (Diesel) 
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กลุ่มท่ี 2   หน่วยกลัน่น ้ ามนัดิบ (Crude Distillation Unit-4 : CDU-4) เพ่ือทดแทนหน่วยกลัน่
น ้ ามนัดิบหน่วยท่ี 1 และ 2 โดยมีขนาดก าลงัการกลัน่ 220,000 บาร์เรลต่อวนั และ
หน่วยกลัน่สุญญากาศ (High Vacuum Unit : HVU) ซ่ึงท าหนา้ท่ีกลัน่น ้ ามนัดิบและ
น ้ามนั Long Residue จากส่วนกน้ของหอกลัน่น ้ ามนัดิบ CDU-4 เพ่ือกลัน่แยกส่วน
ก่อนป้อนใหก้บัหน่วยอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าต่อไป 

กลุ่มท่ี 3 หน่วยกลั่น  Hydrogen Manufacturing Unit (HMU-3 / PSA-4) เป็นหน่วยผ ลิต 
Hydrogen เพ่ือใชใ้นหน่วยกลัน่อ่ืนๆ  

กลุ่มท่ี 4   ห น่ ว ย ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ าพ  Hydro Treating Unit (HDT-4) แ ล ะ  Hydro De-
sulfurization Unit (HDS-4) ท าหนา้ท่ีแยกก ามะถนัออกจากเน้ือน ้ ามนัเบนซิน และ
น ้ามนัดีเซลตามล าดบั 

กลุ่มท่ี 5   หน่วยผลิตก ามะถัน Sulphur Recovery Unit (SRU) เป็นหน่วยท่ีท าหน้าท่ีผลิต
ก ามะถนัท่ีถูกแยกออกจากน ้ามนัต่างๆ โดยหน่วยปรับปรุงคุณภาพ ก่อนส่งไปขาย
ในรูปของน ้ ามันก ามะถนัเหลว หรือเปล่ียนสถานะให้เป็นของแข็งเพ่ือส่งออก
ต่อไป 

กลุ่มท่ี 6  หน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recover Unit; ERU) เป็นหน่วยท่ีน าผลิตภณัฑ์ส่วนกน้
จากหน่วย RHCU ซ่ึงเรียกว่า Pitch มาใช้เป็นเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึง
ทั้งหมดจะถกูใชส้ าหรับหน่วยกลัน่ต่างๆ ของโครงการ CFP 

นอกจากน้ี ยงัมีการก่อสร้างหน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง อาทิ ระบบบ าบดั
น ้าเสีย บ่อเกบ็น ้าดิบ ถงัเกบ็น ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ ์ท่อขนส่งน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

บริษทัฯ คาดว่าการลงทุนโครงการ CFP จะใชเ้งินลงทุนประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดย
มีประมาณการดอกเบ้ียระหว่างก่อสร้าง 151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยจะใชเ้วลาในการลงทุนและ
พฒันาโครงการ CFP ประมาณ 4-5 ปี ซ่ึงคาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จ และพร้อมเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยใ์นไตรมาส 1 ปี 2566 

3.2 ขนาดรายการ 

การลงทุนโครงการ CFP มีขนาดของรายการสูงสุดตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์เท่ากบัร้อยละ 68.58 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยเปรียบเทียบกบัมูลค่า
ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฉบบัสอบทาน ส้ินสุด       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จึงจดัเป็น “รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1” ตามประกาศเร่ือง
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศเร่ืองการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการลงทุนโครงการ CFP ของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 (2)  จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการลงทุนโครงการ CFP 
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมี
ส่วนไดเ้สีย และ  

(3)  แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ของการลงทุนโครงการ CFP ต่อบริษทัฯ ความเป็นธรรมของราคา และ
เง่ือนไขของรายการ รวมทั้ งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการ มีดงัน้ี 

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :  

ไม่สามารถน าเกณฑ์ดงักล่าวมาปรับใชไ้ด ้เน่ืองจากการลงทุนโครงการ CFP เป็นการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติม 

(ข) เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน: 

ไม่สามารถน าเกณฑ์ดงักล่าวมาปรับใชไ้ด ้เน่ืองจากการลงทุนโครงการ CFP เป็นการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติม 

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน: 

 =   มลูค่ารวมของโครงการ CFP x 100    
          มลูค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 =           165,295 ลา้นบาท1 x 100 
   241,040 ลา้นบาท 

 = ประมาณร้อยละ 68.58 

หมายเหตุ  1 มูลค่ารวมของโครงการ CFP ประกอบดว้ย มูลค่าการลงทุนประมาณ 4,825 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 160,279  ลา้นบาท และมีประมาณการดอกเบ้ียระหว่างก่อสร้าง 
151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ  5,016 ลา้นบาท 

(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพือ่ช าระค่าสินทรัพย์: 
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 ไม่สามารถน าเกณฑด์งักล่าวมาปรับใชไ้ด ้เน่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพยใ์หม่ 

4) รายละเอยีดของสินทรัพย์ที่ได้มา  

โครงการ CFP มีการก่อสร้างหน่วยกลัน่ท่ีส าคญัแบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1   หน่วยกลัน่ Hydrocracking Unit (HCU-3) และ Residue Hydrocracking Unit (RHCU) ซ่ึง
เป็นหน่วยกลัน่ท่ีท าหนา้ท่ีเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ ์คือ เปล่ียนน ้ ามนัเตาให้เป็นน ้ ามนั Middle 
Distillate ไดแ้ก่ น ้ามนัอากาศยาน (Jet) และน ้ามนัดีเซล (Diesel) 

กลุ่มท่ี 2   หน่วยกลั่นน ้ ามัน ดิบ  (Crude Distillation Unit-4 : CDU-4) เพ่ื อทดแทนหน่วยกลั่น
น ้ ามนัดิบหน่วยท่ี 1 และ 2 โดยมีขนาดก าลงัการกลัน่ 220,000 บาร์เรลต่อวนั และหน่วย
กลัน่สุญญากาศ (High Vacuum Unit : HVU) ซ่ึงท าหนา้ท่ีกลัน่น ้ ามนัดิบและน ้ ามนั Long 
Residue จากส่วนก้นของหอกลัน่น ้ ามนัดิบ CDU-4 เพ่ือกลัน่แยกส่วนก่อนป้อนให้กับ
หน่วยอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าต่อไป 

กลุ่มท่ี 3   หน่วยกลัน่ Hydrogen Manufacturing Unit (HMU-3 / PSA-4) เป็นหน่วยผลิต Hydrogen 
เพ่ือใชใ้นหน่วยกลัน่อ่ืนๆ  

กลุ่มท่ี 4   หน่วยปรับปรุงคุณภาพ Hydro Treating Unit (HDT-4) และ Hydro De-sulfurization Unit 
(HDS-4) ท าหนา้ท่ีแยกก ามะถนัออกจากเน้ือน ้ามนัเบนซิน และน ้ามนัดีเซลตามล าดบั 

กลุ่มท่ี 5   หน่วยผลิตก ามะถนั Sulphur Recovery Unit (SRU) เป็นหน่วยท่ีท าหนา้ท่ีผลิตก ามะถนัท่ี
ถูกแยกออกจากน ้ ามนัต่างๆ โดยหน่วยปรับปรุงคุณภาพ ก่อนส่งไปขายในรูปของน ้ ามนั
ก ามะถนัเหลว หรือเปล่ียนสถานะใหเ้ป็นของแขง็เพ่ือส่งออกต่อไป 

กลุ่มท่ี 6  หน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recover Unit; ERU) เป็นหน่วยท่ีน าผลิตภัณฑ์ส่วนก้นจาก
หน่วย RHCU ซ่ึงเรียกว่า Pitch มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงทั้งหมดจะถูก
ใชส้ าหรับหน่วยกลัน่ต่างๆ ของโครงการ CFP 

นอกจากน้ี ยงัมีการก่อสร้างหน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง อาทิ ระบบบ าบดัน ้าเสีย บ่อ
เกบ็น ้าดิบ ถงัเกบ็น ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ ์ท่อขนส่งน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

5)  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและวธีิการช าระเงนิ 

โครงการ CFP มีมูลค่าประมาณ 4,825 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมีประมาณการดอกเบ้ียระหว่างก่อสร้างอีก
ประมาณ 151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการช าระเงินจะเป็นรูปแบบการช าระเงินแบบเงินสด 

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

มลูค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้าคาดวา่จะมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามขอ้ 5) ขา้งตน้  
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อยา่งไรกดี็ การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนโครงการ CFP บางประเภทอาจไม่สามารถบนัทึกบญัชีเป็นเงินลงทุน
โครงการ CFP ไดท้ั้งจ านวน ดงันั้น มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามโครงการ CFP อาจมีการเปล่ียนแปลง
ตามแนวทางและหลกัการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

7)  เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนค านวณจากการประเมินผลการประกวดราคาตามแบบทางวิศวกรรม
เบ้ืองต้น ซ่ึงครอบคลุม งานออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียด การจัดซ้ือและการก่อสร้าง/ติดตั้ ง
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมกับประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนงานประกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและ
จ าเป็นกับการด าเนินโครงการ CFP ซ่ึงออกแบบโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางวิศวกรรมภายนอก ตลอดจน
ประมาณการดอกเบ้ียระหวา่งก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ CFP 

 

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรมการลงทุนโครงการ CFP  

การลงทุนโครงการ CFP จะสร้างประโยชนต่์อทั้งบริษทัฯ และต่อประเทศชาติ ดงัน้ี 

 8.1 ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

(ก) เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั เน่ืองจากธุรกิจการกลัน่น ้ ามนัมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ จากการ
สร้างโรงกลั่นน ้ ามันใหม่ๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้
พลงังาน รวมถึงมีการน าพลงังานทดแทนมาใช้มากข้ึน ซ่ึงหากไม่มีการลงทุนโครงการ CFP 
ทดแทนหน่วยกลัน่ท่ีมีอายกุวา่ 50 ปีของบริษทัฯ อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯไม่สามารถแข่งขนัในตลาด
ไดใ้นอนาคต และจะกระทบต่อรายไดแ้ละการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ  

(ข) ลดตน้ทุนการผลิตจากน ้ามนัดิบ ภายหลงัเสร็จส้ินการก่อสร้างโครงการ CFP บริษทัฯ จะสามารถ
กลัน่น ้ ามนัดิบชนิดหนกั ซ่ึงโดยทัว่ไปมีราคาท่ีต ่ากว่าน ้ ามนัดิบชนิดเบา ท าใหช่้วยลดตน้ทุนการ
กลัน่และมีความยืดหยุน่ในการรับน ้ามนัดิบจากแหล่งผลิตท่ีหลากหลายมากข้ึน 

(ค) เพ่ิมคุณค่าผลิตภณัฑ ์โดยการเปล่ียนน ้ามนัเตาใหเ้ป็นน ้ามนัอากาศยานและน ้ามนัดีเซล ซ่ึงมีราคา
สูงกวา่และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนของตลาดท่ีจะมีการลด
ปริมาณการใช้น ้ ามนัเตาในการเดินเรือตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป อีกทั้งการเพ่ิมปริมาณการผลิต
น ้ามนัอากาศยานและน ้ามนัดีเซลสอดรับกบัความตอ้งการของตลาดในอนาคต 

(ง) เพ่ิมโอกาสในการต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมี โครงการ CFP จะช่วยให้บริษทัฯ ผลิตแนฟธาเบา 
และแนฟธาหนัก (Light Naphtha and Heavy Naphtha) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตร
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เคมีไดม้ากข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ ก าลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไปเพ่ิมมลูค่าเป็น
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีต่อไป 

 

8.2 ผลประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ

(ก) เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว เพ่ือทดแทนการน าเข้า
ผลิตภณัฑใ์นอนาคตโดยเฉพาะน ้ามนัอากาศยาน ซ่ึงคาดวา่ตั้งแต่ปี 2565 ประเทศไทยอาจตอ้งเร่ิม
มีการน าเขา้น ้ามนัอากาศยาน จากความตอ้งการท่ีขยายตวัข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

(ข) สนับสนุนโครงการปิโตรเคมีระยะ 4 ของภาครัฐ จากการผลิตแนฟธาเบา และแนฟธาหนัก 
(Light Naphtha and Heavy Naphtha) ซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

(ค) สร้างโอกาสการเป็น Energy Hub ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC)   

(ง) สนับสนุนการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากโครงการ CFP เป็นการลงทุนภายในประเทศท่ี
ด าเนินการโดยภาคเอกชน ส่งผลใหเ้กิดการจา้งงานทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงจะสนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 

(จ) สามารถกลัน่น ้ ามนัดิบท่ีผลิตภายในประเทศไดม้ากข้ึน โดยการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน 
รวมถึงก าลังการผลิตท่ี เพ่ิมข้ึนมาใช้ ท าให้บริษัทฯ สามารถกลั่นน ้ ามันดิบชนิดต่างๆ ท่ี
หลากหลายไดม้ากข้ึน รวมถึงน ้ามนัดิบในประเทศ ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบาย
ของรัฐในการบริโภคน ้ามนัดิบภายในประเทศ 

9)  แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการด าเนินโครงการ CFP 

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ CFP โดยหลกัคาดว่าจะมาจากเงินสดคงเหลือปัจจุบนัจ านวน
ประมาณ 2,500 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน และ/หรือเงินทุนจากการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ี เช่น การออกหุน้กู ้เป็นตน้ จ านวนประมาณ 1,500 – 2,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ
ส่วนท่ีเหลือจะมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในอนาคตอีกจ านวนประมาณ 1,600 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ไดมี้มติเห็นชอบการลงทุน
โครงการ CFP ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการ
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ลงทุนโครงการ CFP เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต โดยมีเหตุผลและรายละเอียดตามท่ีระบุในข้อ 3.1 และข้อ 8 ข้างต้น มีความจ าเป็น 
เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และประเทศชาติ และมีมติให้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ พิจารณาและอนุมติัการลงทุนโครงการ CFP ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

11)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัฯ ที่แตกต่างไปจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

- ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ - 

 


