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6.

โครงการในอนาคต

6.1

โครงการเพิ่มกําลังการผลิตหนวยกลั่นน้ํามันดิบที่ 3 (CDU-3)

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะขยายกําลังการกลั่นน้ํามันดิบของบริษัทฯ เพื่อรองรับอุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จ
รูปที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิ่มกําไรจากการกลั่น ขณะนี้บริษัทฯ อยูในขั้นวางแผนการดําเนินการสําหรับโครงการเพิ่มกําลัง
การผลิตของ CDU-3 เพื่อใหสามารถผลิตวัตถุดิบเพิ่มขึ้นสําหรับใชในหนวยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล และเพื่อขยายกําลังการกลั่น
จาก 220,000 บารเรลตอวันเปน 270,000 บารเรลตอวัน โดยโครงการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว แต
บริษัทฯ ยังไมไดเขาทําสัญญากอสรางในโครงการดังกลาว และยังไมไดรับใบอนุญาตจากรัฐบาลในการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ
คาดวาตนทุนการลงทุนในโครงการนี้จะใชเงินประมาณ 100 ลานดอลลารสหรัฐ โดยบริษัทฯ วางแผนจะใชเงินซึ่งไดรับจากการ
เสนอขายหุนในครั้งนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งของการลงทุนในโครงการนี้ และบริษัทฯ ตั้งใจที่จะใชเงินสดที่ไดจากการประกอบการมา
ลงทุนในสวนที่เหลือ บริษัทฯ เชื่อวาการเพิ่มกําลังการผลิตของ CDU-3 และหนวยกลั่นตอเนื่องอื่นๆ ดวยการลงทุนที่นอยที่สุดจะทํา
ใหบริษัทฯ สามารถไดรับประโยชนจากความสามารถในการตอบสนองตอความตองการในผลิตภัณ ฑ ปโตรเลียมสําเร็จรูปใน
ประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นได บริษัทฯ คาดวาโครงการดังกลาวนี้จะแลวเสร็จในปลายป 2549

6.2

โครงการรวมธุรกิจกับบจ. ไทยพาราไซลีน และบมจ. ไทยลูบเบส

บริษัทฯ มีแผนที่จะเขาถือหุนทั้งหมดในบจ. ไทยพาราไซลีนและบมจ. ไทยลูบเบส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมธุรกิจกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ ธุรกิจพาราไซลีน และธุรกิจน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานเขาดวยกัน
บจ. ไทยพาราไซลีน
บจ. ไทยพาราไซลีน ซึ่งบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 20 เปนผูประกอบกิจการโรงงานผลิตพาราไซลีนที่มีความสามารถใน
การผลิตพาราไซลีนจากวัตถุดิบมิกซไซลีนสในปริมาณ 289,000 ตันตอป โดยใชเทคโนโลยีในการผลิตของ Universal Oil Products
Asia Pacific Pte. Ltd. มาตั้งแตป 2544
ตารางแสดงสรุปขอมูลทางการเงินบางรายการของ บจ. ไทยพาราไซลีน
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2546
(ตรวจสอบแลว)
ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายไดรวม
คาใชจาย
ดอกเบี้ยจาย
กําไรสุทธิ/(ขาดทุนสุทธิ)

7,634
8,020
208
(594)
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(423)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
(ตรวจสอบแลว)
ขอมูลจากงบดุล
อาคารและอุปกรณ –สุทธิ
สินทรัพยรวม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้เงินกูระยะยาว – สวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป
คาใชจาย- ดอกเบี้ยคางจาย
หนี้เงินกูระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูดอยสิทธิจากผูถือหุน
ขาดทุนสะสม
สวนของผูถือหุน-สุทธิ

หนวย:ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
(สอบทานแลว)

7,162
8,028
824
247

6,941
7,909
404
381

232
2,704

274
2,652

-(2,429)
2,697

246
(2,943)
2,184

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับผูถือหุนรายอื่นของ บจ. ไทยพาราไซลีน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมด
ของ บจ. ไทยพาราไซลีน ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,387,369 ดอลลารสหรัฐ ตามสัญญาซื้อขายหุน ผูถือหุนของ บจ. ไทยพารา
ไซลีน ที่ขายหุนและแสดงเจตจํานงที่จะซื้อหุนเดิมของบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการขายหุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเขาซื้อ
หุนเดิมของบริษัทฯ ที่ไดจัดสรรไวในการเสนอขายหุนในครั้งนี้ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายแกประชาชนโดยหุนของบริษัทฯ ที่
ผูขายไดรับจะถูกหามขายมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หาก
บริษัทฯ และผูถือหุนรายอื่นของ บจ. ไทยพาราไซลีนไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุนได บริษัทฯ
อาจไมสามารถทําการซื้อขายหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน สําเร็จลุลวง นอกจากนี้ การซื้อขายหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีนจะเกิดขึ้น
ตอเมื่อการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้สําเร็จลุลวง ทั้งนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิซื้อหุนของบริษัทฯ ในจํานวนที่จะทําให
บมจ. ปตท. ถือหุนทั้งหมดในบริษัทฯ ไมเกินกวารอยละ 49.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้ (หรือรอยละ 49.66 ภายใตขอสันนิษฐานวาผูรับประกันการจัดจําหน ายไดใชสิทธิจัดสรรหุน สวนเกินทั้งหมด
(Over-Allotment) จากบริษัท ฯ) โดย บมจ. ปตท. จะไดรับ คืนเงิน สวนที่เหลือจากการซื้อหุนของบริษัทฯ โดยหลังจากการซื้ อหุ น
ดังกลาวขางตนของบริษัทฯ บริษัทฯ ตองการให บจ. ไทยพาราไซลีนคงความเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทฯ อยางไรก็ดี
บริษัทฯ มีแผนการที่จะรวมโรงงานของบจ. ไทยพาราไซลีนเขากับโรงกลั่นของบริษัทฯ และดําเนินโครงการขยายการผลิตพารา
ไซลีนใหมีความสามารถในการผลิตพาราไซลีนสูงขึ้นประมาณรอยละ 41 หรือ จากเดิม 289,000 ตันตอปในปจจุบันใหเปน 407,000
ตันตอป โดยคาดวาโครงการขยายการผลิตดังกลาวจะแลวเสร็จไดในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะผลิต
มิกซไซลีนสเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยผลิตที่ไมมีการใชงานในปจจุบันใหสามารถแปลงสภาพอะโรมาติกปน
มิกซไซลีนส บริษัทฯ คาดวาตนทุนในการลงทุนขยายการผลิตดังกลาวจะมีจํานวนประมาณ 40 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้
บริษัทฯ เชื่อวาการรวมธุรกิจดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวในการประกอบการซึ่งจะสงผลใหตนทุนในการดําเนินการ
ลดต่ําลง ทําใหบริษัทฯ แนใจไดวาจะมีความตองการเพียงพอสําหรับปริมาณมิกซไซลีนสที่อาจเพิ่มขึ้นตามความตองการที่เพิ่มขึ้น
และรักษาระดับกําไรเอาไวไดถึงแมจะเกิดภาวะราคาพาราไซลีนสและมิกซไซลีนสผันผวนในอนาคต
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บมจ. ไทยลูบเบส
บมจ. ไทยลูบเบส ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ13 เปนผูประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานใน
ปริมาณ 270,000 ตันตอป จากวัตถุดิบ Arabian Light Long Residueโดยใชเทคโนโลยีในการผลิตของ Bechtel Corporation มาตั้งแต
ป 2536
ตารางแสดงขอมูลทางการเงินบางรายการของ บมจ. ไทยลูบเบส
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2546
(ตรวจสอบแลว)
ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายไดรวม
คาใชจายรวม
ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
กําไรสุทธิ

1,196
(4,511)
(3,378)

4,053
3,547
-

7,957
4,157

477

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
(ตรวจสอบแลว)
ขอมูลจากงบดุล
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ
สินทรัพยรวม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูจากบริษัทที่เกี่ยวของ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
กําไร/ขาดทุนสะสม
สวนของผูถือหุน-สุทธิ

หนวย:ลานบาท
งวดหกเดือนสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2547
(สอบทานแลว)

1,686
2,890
-556
310
(207)
1,550

หนวย:ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
(สอบทานแลว)
1,591
3,604
540
325
309
271
2,029

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับผูถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทยลูบเบส เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของ
บมจ. ไทยลูบเบส ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 47,849,998 ดอลลารสหรัฐ ตามสัญญาซื้อขายหุน ผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส ที่ขาย
หุนและแสดงเจตจํานงที่จะซื้อหุนเดิมของบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการขายหุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเขาซื้อหุนเดิมของ
บริษัทฯ ที่ไดจัดสรรไวในการเสนอขายหุนในครั้งนี้ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายแกประชาชนโดยหุนของบริษัทฯ ที่ผูขายไดรับ
จะถูกหามขายมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับจากวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หากบริษัทฯ และผู
ถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทยลูบเบสไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุนได บริษัทฯ อาจไมสามารถ
ทําการซื้อขายหุนของ บมจ. ไทยลูบเบสสําเร็จลุลวง นอกจากนี้ การซื้อขายหุนของ บมจ. ไทยลูบเบสจะเกิดขึ้นตอเมื่อการเสนอขาย
หุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้สําเร็จลุลวง ทั้งนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิซื้อหุนของบริษัทฯ ในจํานวนที่จะทําใหบมจ. ปตท. ถือหุนทั้ง
หมดในบริษัทฯ ไมเกินกวารอยละ 49.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้
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(หรือรอยละ 49.66 ภายใตขอสันนิษฐานวาผูรับประกันการจัดจําหนายไดใชสิทธิจัดสรรหุนสวนเกินทั้งหมด (Over-Allotment) จาก
บริษัทฯ) โดย บมจ. ปตท. จะไดรับคืนเงินสวนที่เหลือจากการซื้อหุนของบริษัทฯ โดยหลังจากการซื้อหุนดังกลาวขางตน บริษัทฯ
ตองการใหบมจ. ไทยลูบเบสคงความเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการที่จะตอทอขนสงผลิต
ภัณฑระหวางโรงงานของบมจ. ไทยลูบเบสเขากับโรงกลั่นของบริษัทฯ ดวยตนทุนที่ต่ําเพียงประมาณ 3 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อรอง
รับการรวมการประกอบธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่โครงการเพิ่มกําลังการผลิต CDU-3 สําเร็จในป 2549 บริษัทฯ อาจ
ทําการจัดหาวัตถุดิบหลักใหแกบมจ. ไทยลูบเบส บริษัทฯ ยังอาจปรับระดับการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน และใชกําลัง
การผลิตสวนที่เหลือของหนวยกลั่นสุญญากาศ (High Vacuum Unit) และหนวย Propane Deasphalting Unit ของบมจ. ไทยลูบเบส
ที่มีประสิทธิภาพสูงกวา และใหผลตอบแทนที่สูงกวาหนวยกลั่นสุญญากาศ (High Vacuum Unit) ของบริษัทฯ เพื่อใชแปลงลอง
เรสิ ดิ ว (Long Residue) ให เป น วั ต ถุ ดิ บ ประเภท Hydrocracker เพื่ อ พั ฒ นาให เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เป น Light Product และ Middle
Distillate มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อวาบมจ. ไทยลูบเบสสามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานกลุม 3 (Group III) ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑชนิดพิเศษที่มีคุณภาพและมูลคาสูงกวาผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานชนิดอื่นๆ ที่ บมจ. ไทยลูบเบสผลิตอยูใน
ปจจุบันโดยใชวัตถุดิบจาก Hydrocracker Bottom Stream ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดกาวัตถุดิบหลัก อันไดแก Arabian Light
Long Residue ซึ่งมาจากกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบ Arabian light ของบริษัทฯ ให แก บมจ. ไทยลูบเบส ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จะ
สามารถผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ดั ง กล าวได ในราคาที่ เป น ที่ พ อใจ บริ ษั ท ฯ จะต องได รั บ ลอง เรสิ ดิ ว (Long Residue) จาก บมจ. บางจาก
ในปริมาณเดียวกันและในราคาที่เปนที่พอใจดวยเชนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจไดรับประโยชนจากการลดตนทุนในการเชา
หมอไอน้ําและอุปกรณผลิตไฟฟาจากบมจ. ไทยลูบเบสได

6.3

โครงการลงทุนขยายทุนผูกเรือน้ําลึก (SBM Facility)

บริษัทฯ เปนเจาของและใชทุนผูกเรือน้ําลึก ซึ่งสามารถรับน้ํามันดิบในปริมาณสูงถึง 1.5 ลานบารเรลจากทาเรือ VLCC ที่
ตั้งอยูบริเวณริมฝงทะเล บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายความยาวของทอน้ํามันใตทะเลเพื่อเชื่อมกับทุนผูกเรือน้ําลึกไปสูระดับใตทะเลที่
ลึกมากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการรับสินคาน้ํามันดิบในปริมาณสูงถึง 2 ลานบารเรล หากเงินลงทุนโครงการยังคงอยูภายในงบ
ประมาณที่วางแผนไว และมีอัตราผลตอบแทนไมนอยกวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว บริษัทฯ เชื่อวาการขยายดังกลาว
จะลดตนทุนคาระวางเรือเปนจํานวนมาก บริษัทฯ คาดวาจะใชเงินลงทุนในโครงการดังกลาวประมาณ 150 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยูในขั้นวางแผนดําเนินการสําหรับโครงการดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการตอไป
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