
                                   

6 โครงการในอนาคต (Future Plan) 
 
6.1 โครงการขยายสถานีบริการน้ํามัน 
  
 บริษัทฯมีแผนการขยายสถานีบริการน้ํามันเพิ่มเปน 100 แหง ภายในป 2547 เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายดาน
การคาปลีกของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯตระหนักดีวาการคาปลีกน้ํามันมีการแขงขันสูง และมีอัตรากําไรสุทธิตํ่า บริษัทฯจึง
วางกลยุทธในการขยายสถานีบริการโดยการเชาสถานีบริการน้ํามันจากผูคาปลีกอิสระ หรือผูคาปลีกเดิมที่ไมประสงคจะ
ดําเนินธุรกิจตอซึ่งมีจํานวนมากในพื้นที่ตางจังหวัด กลยุทธดังกลาวจะทําใหบริษัทฯมีตนทุนการลงทุนต่ํากวาคูแขง ทั้งนี้
เงินลงทุนที่จะใชในการขยายสถานีบริการน้ํามันมีมูลคาประมาณ 100 ลานบาท 
  
 
6.2 ลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง 
 
 บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพิ่มความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น โดย
โครงการดังกลาวเปนการสรางกระบวนการผลิตใหม เพื่อที่จะไดเคมีภัณฑที่มีสารอะโรเมติกสลดลงจากปจจุบัน (De-
Aromatization) และมีคุณสมบัติอยูในเกณฑที่สามารถนําเคมีภัณฑดังกลาวสงออกไปยังตางประเทศ เชน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจะทําใหมีราคาตอหนวยสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯมีแผนที่จะนําวัตถุดิบที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตที่
ไดจากอุตสาหกรรมในประเทศมาปรับปรุงคุณภาพใหเปนเคมีภัณฑ ทั้งนี้คาดวาโครงการทั้งสองจะแลวเสร็จในป 2547 
โดยบริษัทฯมีแผนที่จะใชเงินที่ไดจากการขายหุนในครั้งนี้ประมาณ 100 ลานบาทในโครงการทั้งสองนี ้
 
6.3 ลงทุนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันใหไดตามมาตรฐานที่กฎหมายใหมกําหนด 
 
 บริษัทฯมีแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหไดน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณสารกํามะถันไมเกิน 350 ppm เพื่อ
ใหอยูในเกณฑที่กฎหมายใหมจะไดกําหนดขึ้น จากปจจุบันที่กฎหมายกําหนดใหมีสารกํามะถันในน้ํามันดีเซลไมเกิน 500 
ppm ทั้งนี้โครงการดังกลาวมีแผนคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2547 เพื่อรองรับการมีผลบังคับใชของกฎหมายใหมในชวง
ดังกลาว โดยบริษัทฯมีแผนที่จะใชเงินที่ไดจากการขายหุนในครั้งนี้ประมาณ 40 ลานบาท  
 
6.4 ลงทุนใน SGPC 
 

 SGPC เปนบริษัทรวมที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 50 มีทุนจดทะเบียน 280 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญ 2,800,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ชําระเต็มมูลคา ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันขนาด 30,000 บารเรลตอวัน 
เพื่อกลั่นน้ํามันชนิดเบา และคอนเดนเสทที่ไดจากหลุมผลิตกาซธรรมชาติ โดยโรงกลั่นตั้งอยูที่อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ติดกับคลังน้ํามันเพชรบุรี  ทั้งนี้ SGPC ไดชะลอการกอสรางโครงการเปนการชั่วคราวเนื่องจากประสบปญหา
ความลาชาในการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผลใหประสบปญหาขาดสภาพคลอง ไมสามารถชําระหนี้เงินกูยืม และดอกเบี้ย
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คางจายที่ถึงกําหนดชําระในป 2545 เปนจํานวน 80 ลานบาท ในระหวางป SGPC ไดทําหนังสือขอผอนผันการชําระหนี้
เงินตนและดอกเบี้ยจํานวนดังกลาวไปยังสถาบันการเงินผูเปนเจาหนี้และไดรับอนุมัติจากสถาบันการเงินดังกลาวใหขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2546 และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 SGPC ไดยื่นฟองสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอศาลปกครองเพื่อการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผล
กระทบสิ่งแวดลอมซึ่งผลของคดีความยังไมสิ้นสุด นอกจากนี้ SGPC ไดเตรียมแนวทางแกไขปญหาดังกลาวไวหลาย
ประการไดแก การจัดหาสถานที่กอสรางโครงการแหงใหม การขายสินทรัพยของโครงการเพื่อนําเงินไปชําระหนี้เงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน และการจัดหาแหลงเงินทุนใหม การที่ SGPC จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องไดขึ้นอยูกับผลการ
พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และความเปนไปไดของแนวทางแกไขปญหาขางตน อยางไร
ก็ตามหาก SGPC ไดรับใบอนุญาตจากทางราชการ โครงการดังกลาวตองการเงินเพื่อดําเนินงานเพิ่มอีกจํานวน 120 ลาน
บาท เพื่อดําเนินการกอสรางโรงกลั่นใหแลวเสร็จซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาการกอสรางประมาณ 12 เดือน 

 
6.5 ลงทุนใน VTN-P 
 
 VTN-P เปนบริษัทรวมที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 20 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 VTN-P มีทุนจดทะเบียน 
3.5 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนเงินลงทุนที่ไดมีการชําระแลว 0.67 ลานเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนใน 
VTN-P ในอัตรารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนหรือเทากับ 0.7 ลานเหรียญสหรัฐ และไดชําระเงินลงทุนไปแลว 0.054 
ลานเหรียญ VTN-P ประกอบธุรกิจโรงงานปโตรเคมีขนาดเล็กโดยมีกําลังการผลิต 2,500 บารเรลตอวัน ต้ังอยูติดแมน้ํา
โขง เมืองกันเธอ (Can Tho) ใกลเมืองโฮจิมินห ซิต้ี ทางตอนใตของประเทศเวียดนาม โรงงานจะประกอบดวยหอกลั่น 
เตาเผา ทาเรือ ถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ และระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ  โรงงานแหงนี้ใชวัตถุดิบในการผลิตคือ คอน
เดนเสท เพื่อนํามากลั่นเพื่อที่จะไดผลิตภัณฑ ปโตรเลียม ปโตรเคมีและเคมีภัณฑตางๆ โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯและขยายตลาดในตางประเทศ โดยโครงการดังกลาวไดรับสิทธิบัตรการลง
ทุน (Investment License) จากเมืองกันเธอ (Can Tho) ประเทศเวียดนาม เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี และธุรกิจ โครงการ
ดังกลาวใชเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 294 ลานบาท ปจจุบันไดกอสรางแลวเสร็จประมาณรอยละ 10 และคาดวาการกอ
สรางจะแลวเสร็จในป 2547 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 ไดมีมติ
ใหเพิ่มสัดสวนการลงทุนจากรอยละ 20 เปนรอยละ 60 ภายในป 2546 เนื่องจากผูรวมทุนฝายเวียดนามตองการใหบริษัทฯ
เปนแกนนําในการบริหารจัดการเนื่องจากมีประสบการณในการผลิตและจําหนาย บริษัทฯมีแผนที่จะใชเงินที่ไดจากการ
ขายหุนในครั้งนี้ประมาณ 170 ลานบาท โดยแบงเปนเงินเพิ่มทุนประมาณ 85.9 ลานบาท และเปนทุนหมุนเวียนโดยการ
ใหกูยืมประมาณ 84.1 ลานบาท บริษัทฯคาดวามีความเปนไปไดที่โครงการดังกลาวจะไดรับผลตอบแทนคุมคาแกการลง
ทุน เนื่องจากปจจุบันในเวียดนามไมมีโรงกลั่น โดยน้ํามันสําเร็จรูปที่ใชในประเทศไดมาจากการนําเขา ดังนั้นหากการกอ
สรางแลวเสร็จ VTN-P จะเปนโรงกลั่นน้ํามันแหงแรกในเวียดนาม  

 
6.6 ศึกษาความเปนไปไดของโครงการศูนยพลังงาน หรือ Energy Park 

 
 จากการที่กองทัพเรือไดริเริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟาภายใตแนวคิดของศูนยพลังงาน หรือ Energy 
Park ที่อาศัยการผลิตพลังงานที่มีตนทุนต่ํา มุงเนนเสริมสรางชุมชนพึ่งตนเองทางพลังงาน แทนการสรางโครงการขนาด
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ใหญที่กระทบสิ่งแวดลอม จากการศึกษาขั้นตนในระดับ Conceptual พบวา โครงการดานผลิตพลังงานที่จะสามารถแขง
ขันตนทุนกับโครงการขนาดใหญได จะตองใหประโยชนครบทุกดาน ไดแก โรงกลั่นที่ใชวัตถุดิบตนทุนต่ําจากน้ํามันดิบ
และใชพลังงานสวนเกินจากโรงไฟฟา โรงผลิตไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงราคาถูกจากกากของโรงกลั่นและจากขยะชุมชน ผล
ผลิตน้ํามันจากโรงกลั่นที่นํามาผสมกับชีวมวลเพื่อลดตนทุนการจําหนาย พลังงานหมุนเวียนจากลม และแสงแดด (Wind 
Farm & Solar Cells) การจําหนายผลผลิตน้ํามัน Bio-Fuel ใหชุมชนใกลเคียงเพื่อลดคาขนสง การจําหนายไฟฟาใหชุมชน
ใกลเคียงเพื่อลดคาสูญเสียในระบบสายสง และการจําหนายสวนเหลือความตองการของน้ํามัน Bio-Fuel และพลังงาน
ไฟฟาใหแกตลาดทั่วไป 
         บริษัทฯ ไดตอบรับเขารวมทําการศึกษาโครงการ Energy Park อันเปนโครงการนํารองที่วางแผนจะตั้งในทําเลอัน
เหมาะสม คือ บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ อีกทั้ง บริษัทฯ เห็นวา รัฐบาลนาจะสนับสนุนแนวทางนี้ทั้งในทางดานนโยบาย 
และ ทางดานแหลงเงินลงทุน เพราะลดปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดตนทุนพลังงาน แขงขันกับโครงการขนาด
ใหญได และ เปนการกระจายแหลงผลิตพลังงานไปทั่วประเทศ  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไมสามารถจะชี้ชัดถึงแผนการ
ดําเนินการ และแผนการใชเงินลงทุนได เนื่องจากผลการศึกษายังไมแลวเสร็จ 
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