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ที ่132/2561 

 

วนัที ่19 ธันวาคม 2561 

 

เรือ่ง ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกับรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท เพาเวอร ์ โซลชูัน่ 

เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธรุกจิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท บิ๊กแกส๊ เทคโนโลย ีจ ากดั 

2) ภาพรวมการประกอบธรุกจิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั 

3) สรุปสาระส าคัญของบนัทกึความเขา้ใจ (MoU) ส าหรับการเชือ่มตอ่และการด าเนนิงานทอ่ขนสง่

น ้ามันสว่นตอ่ขยายไปยังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 

ภาพรวมการประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี จ ากดั 

(มหาชน) อยูใ่นขอ้ 1 ของสารสนเทศของบรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เรือ่ง

การไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ตามบัญช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดับที ่ 2) ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อื

หุน้ในครัง้นี ้

 

อา้งถงึ: 1) มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่7/2561 

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 

2) สารสนเทศเกีย่วกับรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย์ของบรษัิท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด 

(มหาชน) ลงวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 

3) แบบรายงานการเพิม่ทุนของบรษัิท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) ลงวันที ่22 

พฤศจกิายน 2561 

4) สารสนเทศของบรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) เรือ่ง การจัดสรรหุน้สามัญ

เพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ลงวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 

5) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี จ ากัด 

(มหาชน) สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 - 2560 

6) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี

จ ากัด (มหาชน) ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงบการเงนิที่

สอบทานแลว้ ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 

7) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ี จ ากดั 

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวันที ่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ 

ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 (แตไ่มม่กีารออกงบการเงนิทีส่อบทานแลว้) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่2/71 

 

8) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั 

ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวันที ่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และงบการเงนิทีส่อบทานแลว้ 

ส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 (แตไ่มม่กีารออกงบการเงนิทีส่อบทานแลว้) 

9) บนัทกึความเขา้ใจ (MoU) ส าหรับการเชือ่มตอ่และการด าเนนิงานทอ่ขนสง่น ้ามันสว่นตอ่ขยายไป

ยังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ระหวา่งบรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์

เน็ตเวริค์ จ ากัด กับบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั 

10) หนังสอืรับรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้มลู และเอกสารอืน่ๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บรษัิท บิ๊กแกส๊ 

เทคโนโลย ีจ ากดั และบรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั 

 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด (“ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ” หรือ 

“CapAd”) ในรายงานฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลและสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจากผูบ้ริหารของ

บรษัิท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ี(มหาชน) บรษัิท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากัด และบรษัิท 

ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริ์ค จ ากัด และขอ้มูลทีเ่ปิดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซตข์องส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลก าไรหรอืขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อันเกดิ

จากการท ารายการในครัง้นี ้

3) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระท าการศกึษาโดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมัดระวงั โดยตัง้

มั่นอยูบ่นพืน้ฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

4) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและใหค้วามเห็น ภายใตส้ถานการณ์และขอ้มูลทีส่ามารถ

รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั หากสถานการณ์และขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญั อาจสง่ผล

กระทบตอ่ผลการศกึษาของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื 

“PSTC”) ครัง้ที ่7/2561 เมือ่วันที ่22 พฤศจกิายน 2561 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2562 ของบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ การเขา้ลงทนุในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เสน้ทางสระบรุ ี– ขอนแกน่ (“โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ” หรือ “โครงการฯ”) ซึง่

จะด าเนินการโดยบรษัิท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริ์ค จ ากัด (“TPN”) ทีถ่อืหุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษัิท บิ๊กแก๊ส 

เทคโนโลย ีจ ากัด (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ โดยมมีลูคา่เงนิลงทนุทัง้โครงการประมาณ 9,768.82 

ลา้นบาท 

ทัง้นี ้ การลงทนุในโครงการขยายระบบท่อขนสง่น ้ามันฯ ถอืเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยต์าม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ขา่ย

เป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และที่

ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กับรอ้ยละ 152.24 ตาม

เกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ทีผ่า่นการสอบทานแลว้สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 

2561 (โดยบรษัิทฯ ไมม่รีายการไดม้าซึง่สนิทรัพยท์ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนกอ่นการเขา้ท าธรุกรรมในครัง้นี)้ ซึง่



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่3/71 

 

เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่ 4 ตามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีม่นัียส าคัญ กลา่วคอื 

รายการดังกลา่วมมีูลคา่เทา่กบัรอ้ยละ 100 หรอืสงูกวา่ หรอืเขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) โดยออ้ม อย่างไรก็ด ี รายการดงักลา่วเขา้ขอ้ยกเวน้การยืน่ค าขอใหรั้บ

หลกัทรัพยใ์หมโ่ดยนัยของขอ้ 24 ของประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทกุประการ1 ดงันี ้

(ก) ธรุกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักับธรุกจิของบรษัิท และ 

(ข) บรษัิทไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธรุกจิหลักของบรษัิท และ 

(ค) บรษัิทและบรษัิทย่อยอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ มคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกับ

ตลาดหลักทรัพยฯ์ และ 

(ง) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ ในคณะกรรมการของบรษัิท และในอ านาจควบคมุบรษัิท หรอื 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุของบรษัิท 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยด์งักลา่วตอ่

ตลาดหลักทรัพยฯ์ แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดงความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท า

รายการดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากัด เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

(“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกับความสมเหตสุมผล และความเป็น

ธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้

ทัง้นี ้ CapAd ไดศ้กึษาขอ้มูลในสารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ รวมถงึขอ้มลูที่

ไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ และ TPN รวมทัง้เอกสารทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และ TPN 

เชน่ สมมตฐิานในการจัดท าประมาณการ, แผนการด าเนนิโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอื, บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการด าเนนิโครงการขยายระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปยังภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอืระหวา่งกรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน กบั TPN และเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการ 

รวมทัง้ขอ้มูลทีเ่ผยแพร่ตอ่สาธารณะทั่วไป ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และขอ้มลูทางการเงนิจากเว็บไซตต์า่งๆ 

เป็นตน้ เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นตอ่การท ารายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ CapAd ไม่สามารถรับรองหรอืรับประกนัความ

ถกูตอ้ง หรอืความสมบรูณ์ของขอ้มลูทีบ่รษัิทฯ และ TPN และ/หรอื ผูบ้รหิาร และ/หรอื ฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ และ 

TPN มอบใหแ้กท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบบันี้ตัง้อยู่บนสมมตฐิานวา่ ขอ้มลูและเอกสารดงักลา่วเป็นขอ้มูลที่

ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิและสมบรูณ์ และการใหค้วามเห็นนี้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์และขอ้มลูทีส่ามารถ

รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั ณ วนัทีจั่ดท ารายงานฉบับนี ้ ทัง้นี ้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ หรอืเกดิเหตกุารณ์ใด อาจสง่ผล

กระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่การด าเนนิธรุกจิและประมาณการทางการเงนิของ TPN และโครงการฯ และการประเมนิ

และวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพย์

ขา้งตน้ได ้

 

                                                

1 รายละเอยีดตามทีป่รากฎในสารสนเทศของบรษัิทฯ เรือ่งการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 2 ของหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ใน

ครัง้นี)้ ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นทีส่อดคลอ้งกบัสารสนเทศของบรษัิทฯ 
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ในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้CapAd ไดศ้กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูตา่งๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ โดย

พจิารณาถงึความสมเหตสุมผล ราคา และเงือ่นไข ประกอบกบัปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย CapAd ไดพ้จิารณา

ขอ้มลูดงักลา่วดว้ยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพีพงึกระท า และไดค้ านงึถงึ

ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

เอกสารแนบทา้ยรายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี ้ ถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงาน

ความเห็นและเป็นขอ้มูลทีผู่ถ้อืหุน้ควรพจิารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบบันีด้ว้ย 

 

CapAd ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ โดยสามารถสรุปขอ้มลูและผล

การศกึษาไดด้งัตอ่ไปนี ้
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ค านยิาม (Abbreviation) 

 

“บรษัิทฯ” หรอื “PSTC” บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

“BIGGAS” บรษัิท บิ๊กแกส๊ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

“TPN” บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ BIGGAS และบรษัิทฯ 

“Thappline” บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั 

“สถานเีชือ่มทอ่ Thappline” สถานเีชือ่มทอ่น ้ามนัของ TPN กบัทอ่น ้ามนัของ Thappline ทีอ่ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ี

“บนัทกึความเขา้ใจกบั Thappline” บนัทกึความเขา้ใจ (MOU) การเชือ่มตอ่และการด าเนนิโครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามนัไปยัง

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ระหวา่งบรษัิทฯ กบั Thappline  

“โครงการขยายระบบท่อขนสง่น ้ามันฯ” โครงการขยายระบบท่อขนส่งน ้ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (SRB – KK Pipeline หรือ  

หรอื “โครงการฯ” Northeast Pipeline) 

“ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน” ครอบคลมุพืน้ที ่12 จังหวดั ไดแ้ก ่ขอนแกน่ อดุรธาน ีเลย หนองคาย มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์

สกลนคร นครพนม มกุดาหาร บงึกาฬ และหนองบวัล าภ ู(จัดกลุม่ตามสภาพภมูศิาสตร ์ซ ึง่สมัพนัธก์บั

การจัดกลุม่ตามจังหวดัทีค่าดวา่จะใชบ้รกิารจากคลงัน ้ามนั อ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ ของ TPN) 

“ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนกลาง ครอบคลมุพืน้ที ่4 จังหวดั ไดแ้ก ่ชยัภมู ิยโสธร อ านาจเจรญิ และอบุลราชธาน ี

และตอนใตบ้างสว่น” 

“กพช.” คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

“ธพ.” กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

“กพ.” กระทรวงพลงังาน 

“สผ.” ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

“บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกบั ธพ.” บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื การด าเนนิโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่ ไปยังภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ระหวา่งกรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน กบั TPN 

“EIA” รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) 

“CSR” รายงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility) 

“ปตท.” บรษัิท ปตท จ ากดั (มหาชน) 

“พทีทีจีซี”ี หรอื “PTTGC” บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทในกลุม่ ปตท.) 

“ไทยออยล”์ หรอื “TOP” บรษัิท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทในกลุม่ ปตท.) 

“เอสพอีารซ์”ี หรอื “SPRC” บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิง่ จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทในกลุม่ ปตท.) 

“เอสโซ”่ บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

“พทีจี”ี หรอื “PTG” บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

“บางจาก” บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

“FPT” บรษัิท ขนสง่น ้ามนัทางทอ่ จ ากดั 

“PSTC-W1” ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ที ่1  

“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

“CapAd” 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“ตลาดหลกัทรัพยฯ์” ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป” ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ี

นัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

“IRR” อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return) 

“NPV” มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value) 

“Payback Period” ระยะเวลาคนืทนุ 

“WACC” อตัราตน้ทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 
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บทสรุปผูบ้รหิาร (Executive Summary) 

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื 

“PSTC”) ครัง้ที ่7/2561 เมือ่วันที ่22 พฤศจกิายน 2561 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2562 ของบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาการเขา้ลงทนุในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (“โครงการขยายระบบท่อขนสง่น ้ามันฯ” หรือ “โครงการฯ”) เสน้ทางสระบรุ ี – ขอนแกน่ ซึง่จะ

ด าเนินการโดยบรษัิท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริ์ค จ ากัด (“TPN”) ทีถ่อืหุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษัิท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ี

จ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ โดยมมีลูคา่เงนิลงทนุทัง้โครงการประมาณ 9,768.82 ลา้นบาท 

โครงการขยายระบบท่อขนสง่น ้ามันฯ เป็นการเชือ่มต่อระบบท่อขนสง่น ้ามันจากระบบท่อขนสง่น ้ามัน

ของบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”)2 ทีค่ลังน ้ามันของ Thappline ทีอ่ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ี

และแยกขึน้เสน้ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือผ่านจังหวดัสระบรุ ี ลพบรุ ี นครราชสมีา และชยัภมู ิ ไปยังคลงัน ้ามัน

ขนาด 150 ลา้นลติรของ TPN ทีอ่ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร โดยใชท้อ่น ้ามัน

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 16 นิว้  ซึง่จะด าเนนิการกอ่สรา้งในไตรมาส 2 ปี 2562 และในเบือ้งตน้คาดวา่จะใชร้ะยะเวลา

กอ่สรา้งทัง้ส ิน้ประมาณ 30 เดอืน และจะสามารถเปิดใชง้านระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไดป้ระมาณเดอืนตลุาคม 2564 

รายการไดม้าซึง่สนิทรัพยน์ีม้ขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 152.24 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน 

อา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ทีผ่า่นการสอบทานแลว้สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2561 (โดยบรษัิทฯ ไมม่ี

รายการไดม้าซึง่สนิทรัพยท์ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนกอ่นการเขา้ท าธรุกรรมในครัง้นี)้ ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการ

ประเภทที ่4 ตามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีม่นัียส าคญั กลา่วคอื รายการดังกลา่วมมีูลคา่

เทา่กับรอ้ยละ 100 หรอืสงูกวา่ ซึง่เขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยออ้ม  อยา่งไรก็ด ีรายการ

ดงักลา่วเขา้ขอ้ยกเวน้การยืน่ค าขอใหรั้บหลักทรัพยใ์หมโ่ดยนัยของขอ้ 24 ของประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ไปทกุประการ 

ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีจั่ดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยต์อ่ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดงักลา่วจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั ไดรั้บการแตง่ตัง้โดยบรษัิทฯ ใหเ้ป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

(“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกับความสมเหตสุมผล และความเป็น

ธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความสมเหตสุมผลของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ มคีวาม 

เห็นวา่ โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ TPN ถอืวา่เป็นการลงทนุทีส่บืเนือ่งจาก

การลงทนุใน BIGGAS และเป็นโครงการน าร่องเพือ่เขา้สูธ่รุกจิขนสง่น ้ามันทางทอ่ ซึง่จะเป็นธรุกจิทีส่รา้งรายไดท้ี่

ตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ (Recurring Income) ท าให ้TPN มผีลการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตมั่นคงอยา่งตอ่เนือ่ง และยัง

เป็นการกระจายความเสีย่งของรายไดจ้ากการด าเนนิงานในปัจจบุนัของบรษัิทฯ รวมทัง้เป็นการสนับสนุนนโยบาย

                                                

2 Thappline เป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่น ้ามันผา่นระบบทอ่ ปัจจุบันใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัผา่นระบบทอ่ 3 เสน้ทาง ไดแ้ก ่(1) ทอ่สง่น ้ามนัศรรีาชา – 

สระบรุ ีความยาว 255 กโิลเมตร สิน้สดุทีค่ลงัน ้ามนั อ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีโดยมทีอ่แยกไปทีค่ลงัน ้ามนัทา่อากาศยานดอนเมอืง, (2) ทอ่

สง่น ้ามันมาบตาพดุ – ศรรีาชา ความยาว 67 กโิลเมตร, และ 3) ทอ่สง่น ้ามันเชือ้เพลงิอากาศยาน คลังน ้ามันล าลกูกา-ทา่อากาศยานสวุรรณ

ภูม ิความยาว 38 กโิลเมตร โดย Thappline มคีลังน ้ามัน 2 แหง่ ทีอ่ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธานี ความจุประมาณ 170 ลา้นลติร และที่

อ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีความจุประมาณ 170 ลา้นลติร (โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิใน www.thappline.co.th) 
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ของบรษัิทฯ ทีต่อ้งการตอ่ยอดธรุกจิไปสูธ่รุกจิพลงังานเชือ้เพลงิดา้นอืน่ๆ ทีม่ศีักยภาพและมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตใน

อนาคต 

นอกจากโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ จะสรา้งประโยชนใ์หแ้ก ่TPN, BIGGAS, และบรษัิทฯ แลว้ 

โครงการฯ นียั้งชว่ยสง่เสรมิความมั่นคงดา้นพลงังานของประเทศ เนือ่งจากเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวง

พลงังาน ทีส่ง่เสรมิการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่รองรับการ

ขยายตัวดา้นการใชน้ ้ามันของภูมภิาคดงักลา่ว ซึง่จะท าใหม้เีสน้ทางระบบทอ่ขนสง่น ้ามันครอบคลมุมากขึน้ เพิม่

ประสทิธภิาพการขนสง่น ้ามันของประเทศ พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่น ้ามันไปสว่นภมูภิาค ท าให ้

ประเทศมรีะบบเก็บส ารองน ้ามันเพิม่ขึน้ รวมทัง้สง่เสรมินโยบายการคา้เสรโีดยผูค้า้น ้ามันทกุรายสามารถเขา้ใช ้

บรกิารดว้ยอตัราคา่บรกิารทีเ่ทา่เทยีมกนั และสามารถแขง่ขนักบัการขนสง่น ้ามันทางรถยนตแ์ละรถไฟได ้ชว่ยรักษา

สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของประเทศ ลดอบุตัเิหตทุางถนน รวมทัง้ยังรองรับการขยายตัวการใชน้ ้ามันใน

ภมูภิาคอาเซยีน ซึง่จะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในการกา้วสูก่ารเป็นศนูยก์ลาง

พลงังานของภมูภิาค สามารถเชือ่มโยงกบัตลาดเพือ่นบา้นไดใ้นอนาคต  

ส าหรับภาคประชาชน โครงการฯ นีจ้ะชว่ยสรา้งความมั่นใจวา่น ้ามันจะไมข่าดแคลนเนื่องจากระบบทอ่เป็น

ระบบทีม่เีสถยีรภาพและปลอดภัย ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืไดใ้ชน้ ้ามันในราคาทีต่ า่กวา่

ปัจจุบนั เนือ่งจากการขนสง่น ้ามันผา่นทอ่จะมตีน้ทนุคา่ขนสง่ถกูกวา่การขนสง่น ้ามันทางรถยนตห์รอืรถไฟ สรา้ง

ความเป็นธรรมดา้นราคาน ้ามันเชือ้เพลงิในการพัฒนาภมูภิาค ลดความเหลือ่มล ้าดา้นราคาของผูบ้รโิภคใน

ตา่งจังหวัด 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ในฐานะบรษัิทใหญซ่ึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงของ BIGGAS และผูถ้อืหุน้ใหญ่

ทางออ้มของ TPN จะไดรั้บประโยชนจ์ากการรับรูผ้ลการด าเนนิงานของ TPN ทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุในโครงการนี้ 

สรา้งผลประโยชนต์อบแทนระยะยาวใหแ้กบ่รษัิทฯ และไดรั้บผลตอบแทนการลงทนุในรูปเงนิปันผลผา่นทาง 

BIGGAS ซึง่จะสง่ผลดแีกผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ไดแ้ก ่

(1) เพิม่รายไดแ้ละผลการด าเนนิงานทีด่ใีหแ้ก ่TPN และบรษัิทฯ  

(2) การกระจายการลงทนุไปในธรุกจิทีม่รีายไดต้อ่เนือ่งและสรา้งผลตอบแทนใหแ้กบ่รษัิทฯ และ 

(3) ลงทนุในโครงการทีด่ ีมศีกัยภาพ และสามารถสรา้งโอกาสในการขยายธรุกจิใหแ้กบ่รษัิทฯ ไดใ้นอนาคต โดย: 

(3.1) เป็นโครงการทีม่อีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทีเ่หมาะสม  

(3.2) เป็นโครงการทีเ่ป็นไปตามแผนบรหิารจัดการน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558 - 2579 ท าใหไ้ดรั้บการ

สนับสนุนจากภาครัฐในเรือ่งตา่งๆ  

(3.3) เป็นโครงการทีไ่ดรั้บความร่วมมอืจาก Thappline ในการเชือ่มตอ่ระบบทอ่ขนสง่น ้ามันของ TPN กับ

ทอ่ขนสง่น ้ามันของ Thappline ทีค่ลงัน ้ามันของ Thappline จงึสง่ผลใหโ้ครงการฯ รองรับการขนสง่

น ้ามันจากเกอืบทกุโรงกลัน่น ้ามันและคลงัน ้ามันใหญใ่นภาคตะวนัออก ไปยังคลงัน ้ามันของ TPN ที่

จังหวดัขอนแกน่  

(3.4) เป็นโครงการทีม่ฐีานลกูคา้มั่นคง โดยกลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลักของ TPN คอื กลุม่ผูค้า้น ้ามันทีเ่ป็น

ลกูคา้ปัจจบุนัของ Thappline  

(3.5) เป็นโครงการทีไ่ดรั้บ BOI ทัง้นี ้ โครงการฯ จะไดรั้บยกเวน้อากรน าเขา้เครือ่งจักรตามสทิธปิระโยชน์

ของ BOI  

(3.6) เป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต โดยมโีอกาสขยายฐานลกูคา้หรอืขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามัน

ตอ่ไปยังประเทศลาว และ  
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(3.7) เป็นโครงการทีส่รา้งโอกาสให ้ TPN ขยายการใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันอากาศยานทางทอ่ ไปยังทา่

อากาศยานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เพือ่รองรับแผนลงทนุเพือ่พัฒนาสนามบนิในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ ของกรมทา่อากาศยาน 

(4) เป็นโครงการทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศ ดงันี้: 

(4.1) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่

น ้ามันของประเทศ และสรา้งเสรมิความมั่นคงดา้นพลงังานของประเทศ 

(4.2) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ สรา้งประโยชน์ตอ่ภาคประชาชนและ

ภาคธรุกจิ โดยประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืไดใ้ชน้ ้ามันในราคาทีต่ า่กวา่ปัจจุบนั 

และ  

(4.3) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ชว่ยลดจ านวนรถบรรทกุขนสง่น ้ามัน

ขนาดใหญล่ง ท าใหช้ว่ยลดงบประมาณแผน่ดนิในการซอ่มแซมถนน ชว่ยลดปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน 

และชว่ยรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการในครัง้นีม้ขีอ้ดอ้ย ไดแ้ก ่ 

(1) TPN และบรษัิทฯ จะมหีนีส้นิ ดอกเบีย้จา่ย และมอีัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เพิม่ขึน้  

(2) ผลกระทบจาก Dilution ตอ่ผูถ้อืหุน้ปัจจุบนัของบรษัิทฯ (ในกรณีทีบ่รษัิทฯ เสนอขายหุน้เพิม่ทนุ PP เป็น

ผลส าเร็จ เพือ่น าเงนิมาลงทนุในโครงการฯ) และ 

(3) มภีาระและคา่ใชจ้่ายในการวางหนังสอืค ้าประกนัในวงเงนิ 200 ลา้นบาทกบั Thappline เป็นระยะเวลา 30 เดอืน 

และมคีวามเสีย่ง ดงันี้ 

(1) โครงการนีม้คีวามจ าเป็นตอ้งพึง่พงิ Thappline เป็นอย่างมาก ทัง้ในดา้นการเชือ่มตอ่ทอ่ การบรหิารจัดการการ

ขนสง่น ้ามัน การใหค้ าปรกึษาในดา้นธรุกจิตา่งๆ และความรูแ้ละประสบการณ์จาก Thappline 

(2) TPN, BIGGAS, และบรษัิทฯ ไมม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารธรุกจิขนสง่น ้ามันทางทอ่โดยตรง  

(3) ความเสีย่งในกรณีทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไมอ่นุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ TPN, BIGGAS, 

และบรษัิทฯ จะตอ้งบนัทกึคา่ใชจ้า่ยโครงการทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

(4) ความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของโครงการไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ 

(5) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก:่ 

(5.1) ความเสีย่งจากการขอใบอนุญาตกอ่สรา้งคลงัน ้ามัน กบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเพยี อ าเภอบา้น

ไผ ่จังหวดัขอนแกน่  

(5.2) ความเสีย่งจากการก ากับดแูลของหน่วยงานของรัฐในอนาคต เกีย่วกบัการควบคมุอตัราคา่ผา่นทอ่  

(5.3) ความเสีย่งจากการปรับค่าเช่าทีด่นิทีใ่ชว้างท่อของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรม

ชลประทาน และการรถไฟแห่งประเทศไทย และ 

(5.4) ความเสีย่งจากการไดรั้บความเห็นชอบ จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม (“สผ.”) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการขอใบอนุญาตประกอบ

ธรุกจิประเภทที ่3 จากกระทรวงพลงังาน  

(6) ความเสีย่งในการบรหิารจัดการชมุชนทีท่อ่สง่น ้ามันพาดผา่น และบรเิวณคลงัน ้ามันจังหวดัขอนแกน่ 

(7) ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี เชน่ รถไฟฟ้า รถพลงังานไฮโดรเจน ซึง่อาจจะท าใหป้รมิาณ

การบรโิภคน ้ามันของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือลดลงได ้และ 

(8) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่9/71 

 

(8.1) ความเสีย่งในการจัดหาเงนิกูย้มืของ TPN เพือ่ใชล้งทนุโครงการ และความเสีย่งในการจัดหาเงนิทนุ

ของ PSTC และ BIGGAS เพือ่ใชล้งทนุในหุน้เพิม่ทนุของ TPN  

(8.2) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น จากการที ่TPN จะตอ้งจัดซือ้ทอ่ ป๊ัม วาลว์ และ

อปุกรณ์ตา่งๆ จากตา่งประเทศ 

(8.3) ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากตน้ทนุของโครงการเกนิกวา่ทีป่ระมาณการไว ้(Cost Overrun) และ 

(8.4) ความเสีย่งในการลงทนุเพิม่เตมิในภายหลงั ตวัอย่างเชน่ หากในระหวา่งทดสอบระบบและจัดสง่น ้ามัน

จรงิประสบปัญหาแรงดนัน ้ามันไมเ่พยีงพอ อาจจ าเป็นตอ้งสรา้งสถานเีพิม่แรงดนัในระหวา่งทาง 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกบั ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่บรษัิทฯ และ TPN จะไดป้ระโยชนแ์ละโอกาสทาง

ธรุกจิมากขึน้ และมคีวามเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัทีย่อมรับไดแ้ละบรหิารจัดการได ้ อกีทัง้ยังเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่

สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศชาต ิ ดงันัน้ การท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้มคีวามสมเหตุสมผล 

 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของโครงการขยายระบบท่อขนส่งน ้ามันไปภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของ TPN และมคีวามเห็นวา่ โครงการฯ เป็นโครงการทีม่ศีักยภาพในการสรา้งผลตอบแทนแก ่

PSTC ได ้เนื่องจากโครงการมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) 

เทา่กับ 1,979.52 – 3,387.09 ลา้นบาท และมอีัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) 

สงูกว่าตน้ทุนของเงนิทุนถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของโครงการฯ  นอกจากนี้ โครงการฯ มรีะยะเวลาคนืทนุ

ประมาณ 10.07 – 10.80 ปี จากวันเริ่มมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเชงิพาณิชย์ท่อส่งน ้ามันโครงการฯ (วันที่ 1 

ตลุาคม 2564)  ดงัน ัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การลงทนุโครงการฯ มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

และการลงทนุมคีวามเหมาะสม 

 Scenario 1 กรณีฐาน (Base Case) Scenario 2 

 Discount Rate: 7.09% - 8.81% 

ราคาน ้ามนัดเีซล (บาท/ลติร) 20.00 27.65 30.00 

Base Tariff (บาท/ลติร) 0.4150 0.4350 0.4450 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดโครงการ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561 (NPV) (ลา้นบาท) 

1,979.52 – 2,425.34 2,594.62 – 3,067.90 2,900.10 – 3,387.09 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) (รอ้ยละตอ่ปี) 9.31 9.85 10.11 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) จาก 30 กนัยายน 2561 13.80 13.30 13.07 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) จาก 30 กนัยายน 25641/ 10.80 10.30 10.07 

หมายเหต:ุ 1/ นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชงิพาณชิยข์องทอ่สง่น ้ามนัโครงการฯ โดย TPN คาดวา่จะเริม่มรีายไดจ้ากคา่บรกิารผา่น

ทอ่ในวนัที ่1 ตลุาคม 2564 

 

เมือ่พจิารณาความสมเหตสุมผลของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ และความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไข

ของรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์า้งตน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ ผูถ้อืหุน้ควร อนุมตั ิการท า

รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้

 

ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ เพือ่ใชป้ระกอบการ

พจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยด์งักลา่ว ขึน้อยูก่ับดลุย

พนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่10/71 

 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ย

ความรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เป็นดงัตอ่ไปนี้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่11/71 

 

สว่นที ่1: รายละเอยีดโดยท ัว่ไปของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ 

 

1. ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

1.1 วตัถปุระสงคข์องรายการและทีม่าของรายการ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “PSTC”) ครัง้

ที ่7/2561 เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ของ

บรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ลงทนุในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(“โครงการขยายระบบท่อขนสง่น ้ามันฯ” หรือ “โครงการฯ”) เสน้ทางสระบรุ ี – ขอนแกน่ ซึง่จะด าเนินการโดย 

บรษัิท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริ์ค จ ากดั (“TPN”) ทีถ่อืหุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษัิท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ี จ ากัด 

(“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ โดยมมีูลคา่เงนิลงทนุทัง้โครงการประมาณ 9,768.82 ลา้นบาท 

โครงการขยายระบบท่อขนสง่น ้ามันฯ เป็นการเชือ่มต่อระบบท่อขนสง่น ้ามันจากระบบท่อขนสง่น ้ามัน

ของบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) ทีค่ลังน ้ามันของ Thappline ทีอ่ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ี

และแยกขึน้เสน้ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือผ่านจังหวดัสระบรุ ี ลพบรุ ี นครราชสมีา และชยัภมู ิ ไปยังคลงัน ้ามัน

ขนาด 150 ลา้นลติรของ TPN ทีอ่ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร โดยใชท้อ่น ้ามัน

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 16 นิว้ ซึง่จะด าเนนิการกอ่สรา้งในไตรมาส 2 ปี 2562 และในเบือ้งตน้คาดวา่จะใชร้ะยะเวลา

กอ่สรา้งทัง้ส ิน้ประมาณ 30 เดอืน และจะสามารถเปิดใชง้านระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไดป้ระมาณเดอืนตลุาคม 2564 

 โครงการนีเ้ป็นการด าเนนิการตามแนวทางของมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ (“กพช.”) ครัง้

ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 2558 ทีเ่ห็นชอบใหผู้ป้ระกอบการเป็นผูด้ าเนนิการพัฒนาโครงการเองเพือ่ใหเ้กดิ

การแขง่ขนัอย่างเสร ี โดยใหห้น่วยงานของรัฐเป็นผูส้นับสนุนใหเ้ชา่พืน้ทีใ่นเขตทางในอตัราและระยะเวลาที่

เหมาะสม ซึง่คณะรัฐมนตรไีดรั้บทราบมตขิอง กพช. ดังกล่าวเมื่อวันที ่30 กันยายน 2558  อนึ่ง TPN ไดเ้ขา้ลง

นามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือ การด าเนินโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่ ไปยังภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กับกรมธุรกจิพลังงาน (“ธพ.”) กระทรวงพลังงาน เมือ่วันที ่31 สงิหาคม 2559 

ทัง้นี ้ รายการดงักลา่วถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย์3 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 

20/2551 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษัิทจด

ทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ พ.ศ. 2547 และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอื

จ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 152.24  ตามเกณฑม์ูลคา่รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบ

การเงนิรวมของบรษัิทฯ ทีผ่่านการสอบทานแลว้สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2561 และค านวณจากมลูคา่ลงทนุทัง้

โครงการประมาณ 9,768.82 ลา้นบาท โดยค านวณเป็นเงนิลงทนุส าหรับการค านวณขนาดรายการประมาณ 

9,581.82 ลา้นบาท4 (ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ไมม่รีายการไดม้าซึง่สนิทรัพยท์ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 6 เดอืนกอ่นการเขา้ท า

รายการในครัง้นี)้ รายการนีจ้งึเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่4 ทีม่ขีนาดรายการเทา่กับหรอืสงูกวา่รอ้ยละ 100 หรอื

                                                

3 รายการไดม้าซึง่สนิทรัพยโ์ครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามนัฯ ของ TPN ยังไมถ่กูน ามาค านวณขนาดรายการในการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์อง

บรษัิทฯ เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2560 ส าหรับการเขา้ลงทนุใน BIGGAS เนือ่งจากขณะนัน้โครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได ้

ของโครงการ และยังมคีวามไมแ่น่นอนในการลงทนุ 

4 โปรดดรูายละเอยีดการค านวณในสว่นที ่1 ขอ้ 1.7 ของรายงานฉบบันี ้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่12/71 

 

เขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยออ้ม อยา่งไรก็ด ีรายการดงักลา่วเขา้ขอ้ยกเวน้การยืน่ค าขอให ้

รับหลกัทรัพยใ์หมต่ามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทกุประการ5 ดงันี ้

(ก) ธรุกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักับธรุกจิของบรษัิท และ 

(ข) บรษัิทไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธรุกจิหลักของบรษัิท และ 

(ค) บรษัิทและบรษัิทย่อยอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ มคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกับ

ตลาดหลักทรัพยฯ์ และ 

(ง) ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ ในคณะกรรมการของบรษัิท และในอ านาจควบคมุบรษัิท หรอื 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุของบรษัิท 

 

1.2 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

TPN จะเขา้ลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนสง่น ้ามันฯ ภายหลังจากทีไ่ดรั้บมตอินุมัตจิากทีป่ระชุม

วสิามัญผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที ่1/2562 ซึง่จะจัดขึน้ในวันที ่11 มกราคม 2562 และ TPN ตอ้งปฏบิัตติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยโครงการจะเริม่ด าเนนิการกอ่สรา้งไดเ้มือ่ TPN ปฏบิัตติามเงือ่นไขการเขา้ท ารายการตาม

สว่นที ่1 ขอ้ 1.9 

 

1.3 คูส่ญัญาและความสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง (ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2561) 

(1) ทีด่นิ 

(1.1) การตอบรับหนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเป็นรายปี ส าหรับวางทอ่ขนสง่น ้ามัน จากหน่วยงานรัฐ 

ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร 

ผูเ้ชา่ : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูใ้หเ้ชา่ : กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ทีท่อ่ขนสง่น ้ามนัพาดผา่น 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ชา่และผูใ้หเ้ชา่ : ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ รวมถงึการตอบรับหนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิกบักรมชลประทาน และการรถไฟแหง่ประเทศไทยดว้ย 

 

(1.2) การซือ้ทีด่นิส าหรับวางทอ่ขนสง่น ้ามันจากเอกชน ระยะทางประมาณ 1.6 กโิลเมตร 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูข้าย : อยูร่ะหวา่งจัดท าสญัญา (คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน ธ.ค. 2561)  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย : ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ  ทีด่นิบางแปลงอยูร่ะหวา่งการโอนกรรมสทิธิก์อ่นมมีตอินุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2562 ซึง่จะประชมุในวนัที ่ 11 

มกราคม 2562 

 

(1.3) การซือ้ทีด่นิเพือ่สรา้งสถานคีวบคมุน ้ามัน (Block Valve) ตลอดแนวทอ่ขนสง่น ้ามัน จ านวนทัง้ส ิน้ 11 

แหง่ 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูข้าย : อยูร่ะหวา่งจัดท าสญัญา (คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน ธ.ค. 2561)  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย : ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

                                                

5 โปรดดเูชงิอรรถ 1 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่13/71 

 

หมายเหต:ุ ทีด่นิบางแปลงอยูร่ะหวา่งการโอนกรรมสทิธิก์อ่นมมีตอินุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2562 ซึง่จะประชมุในวนัที ่ 11 

มกราคม 2562 

 

(1.4) การซือ้ทีด่นิเพือ่สรา้งคลงัเก็บน ้ามันทีจั่งหวดัขอนแกน่6 

ผูซ้ ือ้ : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูข้าย : บคุคลธรรมดาจ านวน 25 คน* 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย : ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ * ทีด่นิรวมทัง้หมดจ านวน 25 โฉนด ผูข้ายบางรายขายมากกวา่ 1 โฉนด และบางโฉนดมชีือ่เจา้ของมากกวา่ 1 ราย โดยเป็นการซือ้

ขายผา่นนายหนา้ทีด่นิ 2 ราย ทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ทัง้นี ้TPN อยูร่ะหวา่งขอรวมโฉนดทีด่นิเป็นโฉนดเดยีว 

 

(1.5) การเชา่พืน้ทีค่ลงัน ้ามันสระบรุเีพือ่ตดิตัง้ระบบสง่น ้ามันทางทอ่สว่นตอ่ (พืน้ที ่ Pump Substation 

และบรกิารถังน ้ามัน) เชือ่มตอ่กับทอ่น ้ามันของบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) 

ผูเ้ชา่ : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูใ้หเ้ชา่ : บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ชา่และผูใ้หเ้ชา่ : ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(2) การวา่จา้งทีป่รกึษา7 

(2.1) งานศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : บรษัิท เพนสเพน เซอรว์สิเซส จ ากดั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(2.2) งานทีป่รกึษาและบรหิารงานสว่นงานโครงการ 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : บรษัิท โพลเีทคโนโลย ีจ ากดั 

                                                

6 BIGGAS เขา้ถอืหุน้ใน TPN เมือ่วันที ่20 ตลุาคม 2560 และหลังจากนัน้ บรษัิทฯ ก็เขา้ถอืหุน้ BIGGAS เมือ่วันที ่21 ธันวาคม 2560 (ท าให ้

BIGGAS และ TPN มสีถานะเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) 

ทัง้นี้ ก่อนที ่TPN จะเขา้มาเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่21 ธันวาคม 2560  TPN ไดเ้ขา้ท าสัญญาทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนิน

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามนัฯ กบัคูส่ญัญาตา่งๆ มมีลูคา่รวมทัง้สิน้ 187.00 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

(1) สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ เพือ่กอ่สรา้งคลงัน ้ามนั จังหวดัขอนแกน่ ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 มลูคา่รวม 116.00 ลา้นบาท 

(2) สญัญาวา่จา้งงานศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) ลงวนัที ่1 เมษายน 2559 มลูคา่รวม 18.30 ลา้นบาท  

(3) สญัญาวา่จา้งทีป่รกึษาและบรหิารงานสว่นงานโครงการ ลงวนัที ่15 มกราคม 2560 มลูคา่รวม 26.40 ลา้นบาท 

(4) สัญญาวา่จา้งทีป่รกึษางานศกึษาและจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ลงวันที ่23 พฤษภาคม 2560 มลูคา่

รวม 13.50 ลา้นบาท และ 

(5) สญัญาวา่จา้งทีป่รกึษางานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR) ลงวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 มลูคา่รวม 12.80 ลา้นบาท 

โดยทัง้ 5 สัญญานี้ไมน่ ามารวมในการค านวณขนาดรายการ เนื่องจากเป็นการท ารายการทีเ่กดิขึน้กอ่น TPN มฐีานะเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  

นอกจากนี ้การไดม้าซึง่หุน้ TPN นัน้ บรษัิทไดค้ านวณรวมอยูใ่นมลูคา่หุน้ BIGGAS ทีบ่รษัิทไดจ้า่ยซือ้ไปแลว้จากเงนิเพิม่ทนุของบรษัิทฯ 1,350 

ลา้นบาท 

7 โปรดดเูชงิอรรถ 6 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่14/71 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(2.3) งานศกึษาและจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : บรษัิท เอ็นทคิ จ ากดั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(2.4) งานทีป่รกึษาดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR) 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : บรษัิท ดาวฤกษ์ คอมมนูเิคชัน่ส ์จ ากดั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(2.5) งานวศิวกรรม และบรหิารโครงการ (PMC) 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : อยูร่ะหวา่งจัดท าสญัญา (คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน ธ.ค. 2561)  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(3) การกอ่สรา้งและด าเนนิโครงการ 

(3.1) การกอ่สรา้งและวางทอ่สง่น ้ามัน 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : อยูร่ะหวา่งการเปิดประมลู (คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน ม.ค. 2562) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(3.2) การกอ่สรา้งคลังน ้ามันทีจ่ังหวดัขอนแกน่ 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : อยูร่ะหวา่งการเปิดประมลู (คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน ม.ค. 2562) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(3.3) การด าเนนิการเชือ่มตอ่ทอ่สง่น ้ามันของ TPN กบัทอ่น ้ามันของ Thappline 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(3.4) การวา่จา้งบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากัด (Thappline) บรหิารระบบทอ่ขนสง่น ้ามัน 

ผูว้า่จา้ง : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง : บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่15/71 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูว้า่จา้งและ 

ผูร้ับจา้ง 

: ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

1.4 ลกัษณะโดยท ัว่ไปของรายการ  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่7/2561 เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 มมีตอินุมัตใิห ้TPN ซึง่เป็น

บรษัิทย่อยโดยออ้มของบรษัิทฯ เขา้ด าเนนิการลงทนุในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ เสน้ทางสระบรุ ี – 

ขอนแกน่ ตอ่เนือ่งจากที ่TPN ไดเ้ริม่ท าการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการมาตัง้แตใ่นปี 2559 

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ เสน้ทางสระบรุ ี – ขอนแกน่ มมีลูคา่เงนิลงทนุทัง้โครงการประมาณ 

9,768.82 ลา้นบาท ระยะเวลากอ่สรา้งโครงการประมาณ 30 เดอืน ซึง่คาดวา่จะสามารถเปิดใชร้ะบบทอ่ขนสง่น ้ามัน 

ไดป้ระมาณเดอืนตลุาคม 2564 โดยจดุเริม่ตน้โครงการฯ เริม่จากบรเิวณคลงัน ้ามันของ Thappline ทีอ่ าเภอเสาไห ้

จังหวดัสระบรุ ีและแยกขึน้เสน้ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผ่านจังหวดัสระบรุ ีลพบรุ ีนครราชสมีา และชยัภมู ิไปยัง

คลงัน ้ามันของ TPN ขนาด 150 ลา้นลติร ทีอ่ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ รวมระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร  

โดย TPN จะท าการเชา่ทีด่นิกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และการรถไฟแหง่

ประเทศไทย เพือ่วางแนวทอ่ขนสง่น ้ามันซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญ่อยู่ในเขตทางหลวง โดยมรีะยะเวลาเชา่ประมาณ 30 ปี 

รวมทัง้ TPN จะท าการซือ้ทีด่นิตอ่ไปอกีเป็นระยะทางยาวประมาณ 1.6 กโิลเมตร มลูคา่ประมาณ 15 ลา้นบาท  

นอกเหนือจากการเชา่และซือ้ทีด่นิขา้งตน้เพื่อวางท่อขนสง่น ้ามัน TPN จะท าการซือ้ทีด่นิส าหรับสรา้ง

สถานีควบคมุน ้ามัน (Block Valve) ตลอดแนวทอ่ขนสง่น ้ามัน จ านวนทัง้ส ิน้ 11 แห่ง จ านวนเนื้อทีร่วมประมาณ 10 

ไร่ 2 ตารางวา มลูคา่ 28.10 ลา้นบาท รวมถงึซือ้ทีด่นิเพือ่สรา้งคลงัน ้ามัน 1 แหง่ในจังหวดัขอนแกน่ เนือ้ทีร่วม 202 

ไร่ 1 งาน 91.2 ตารางวา มูลค่าประมาณ 116.00 ลา้นบาท (ซึง่ไดโ้อนกรรมสทิธิเ์ป็นของ TPN แลว้เมือ่วันที ่9 

พฤษภาคม 2561) และจะท าการเชา่ทีด่นิทีส่ระบรุีส าหรับคลังน ้ามันเพื่อตดิตัง้ระบบสง่น ้ามัน (พืน้ทีต่ดิตัง้ Pump 

Substation และบริการถังน ้ ามัน) เชื่อมต่อกับท่อน ้ ามันของ Thappline (“สถานีเชื่อมท่อ Thappline”) พื้นที่

ประมาณ 6,536 ตารางเมตร  

ส าหรับการก่อสรา้งระบบท่อขนสง่น ้ามัน การก่อสรา้งคลังน ้ามัน สถานีควบคุมน ้ามัน และสถานีเชือ่ม

ท่อ Thappline นัน้ TPN จะด าเนินการก็ต่อเมือ่ไดจั้ดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) เสนอ

ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (“สผ.”) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม และไดรั้บการอนุมัตเิห็นชอบจากทาง สผ. แลว้  

บรษัิทฯ คาดวา่งบลงทนุของโครงการระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ ซึง่ไม่รวมถงึรายการค่าเชา่พืน้ทีค่ลังน ้ามัน

สระบุรีจาก Thappline และสัญญาจา้งบรหิาร ซึง่ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิการรายปี รวมทัง้ส ิน้ประมาณ 

9,768.82 ลา้นบาท  

ทัง้นี ้ โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ TPN ไดรั้บการสนับสนุนจาก ธพ. เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน

โครงการส าเร็จตามวตัถปุระสงค ์ เพือ่สง่เสรมิใหก้ารขนสง่น ้ามันไปจังหวดัตา่งๆ ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือสะดวก

และปลอดภัยยิง่ขึน้ โดย TPN ไดน้ าสง่รายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้เมือ่วนัที ่ 24 สงิหาคม 

2561 ซึง่คาดวา่จะไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม (สผ.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภายในเดอืนมนีาคม 2562 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่16/71 

 

สรุปความเป็นมาของโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thappline ยนิยอมให ้ TPN เชือ่มตอ่ทอ่ขนสง่น ้ามนักบัระบบของ Thappline ทีค่ลงัน ้ามนัเสาไห ้ สระบรุ ี
โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของ Thappline ไดเ้ห็นชอบในหลกัการให ้ TPN ซึง่ประสงคจ์ะ
ลงทนุในโครงการกอ่สรา้งระบบทอ่สง่น ้ามนัจากสระบรุไีปยังภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
สามารถเชือ่มตอ่โครงการฯ เขา้กบัระบบของ Thappline ตามขอ้เสนอและเงือ่นไขทีย่ืน่ไว ้

1 สงิหาคม 2559 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ (“กพช.”) ครัง้ที ่ 3/2558 มมีตเิห็นชอบใหผู้ป้ระกอบการรายเดมิ 
หรอืผูค้า้น ้ามนั หรอืเอกชนรายอืน่ เป็นผูด้ าเนนิการพฒันาโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่ไปยัง
ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งเสร ี โดยใหห้น่วยงานของรัฐใหก้าร

สนับสนนุโครงการ 

13 สงิหาคม 2558 

30 กนัยายน 2558 คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบมตขิอง กพช. ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 

13 ตลุาคม 2558 
กรมธรุกจิพลงังาน (“ธพ.”) กระทรวงพลงังาน มหีนังสอืที ่ พน. 0407/9765 แจง้ไมข่ดัขอ้งให ้TPN เป็น
ผูด้ าเนนิการในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยมเีงือ่นไขที ่ TPN 
จะตอ้งตอ่ขยายจากระบบทอ่ขนสง่น ้ามนัของ Thappline 

31 สงิหาคม 2559 ธพ. กบั TPN ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืการด าเนนิโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามนัไปยัง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดย 

 ธพ. จะท าหนา้ทีใ่หก้ารสนับสนุน TPN ในการด าเนนิการประสานขอความรว่มมอืกบัหน่วยงานรัฐที่
เกีย่วขอ้งในการวางทอ่ขนสง่น ้ามนั ออกใบอนุญาตให ้ TPN เป็นผูป้ระกอบกจิการระบบการขนสง่น ้ามนั
ทางทอ่ และใหข้อ้เสนอแนะ แนะน า และขอ้คดิเห็นตอ่การด าเนนิโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบาย
ของรัฐ  

 TPN จะตอ้งจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) โดยที ่
o รายงาน EIA ตอ้งไดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (“สผ.”) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ภายในเดอืนมนีาคม 2562*   

o ออกแบบระบบการขนสง่น ้ามนัและคลงัน ้ามนัแลว้เสร็จ ภายในเดอืนตลุาคม 2561 
o ยืน่ขออนุญาตระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่และคลงัน ้ามนัตอ่ ธพ. ภายในเดอืนมถินุายน 2562*  
o กอ่สรา้งระบบทอ่ขนสง่น ้ามนัและคลงัน ้ามนัใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนสงิหาคม 2564 
o ทดสอบและเปิดใชง้านระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่และคลงัน ้ามนัภายในเดอืนตลุาคม 2564 

   * แกไ้ขเพิม่เตมิภายใตค้วามเห็นชอบของ ธพ. เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2561 

Thappline กบั TPN ไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจ การเชือ่มตอ่และด าเนนิโครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามนั
ไปยังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (“บนัทกึความเขา้ใจกบั Thappline”) 

23 พฤษภาคม 2560 

แผนการ ระยะเวลาด าเนนิโครงการ และความคบืหนา้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่17/71 

 

แผนการและระยะเวลาการด าเนนิโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น า้มนัฯ และความคบืหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดดรูายละเอยีดของโครงการฯ ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.5 ของรายงานฉบบันี้ 

 

  

จัดหา/จัดซือ้ทีด่นิส าหรับคลงัน ้ามนัทีอ่ าเภอบา้นไผ ่ จังหวดัขอนแกน่ โดยไดร้ับโอนกรรมสทิธิ์
ทีด่นิจ านวน 202-1-91.2 ไร ่เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 

ตัง้แต ่พ.ค. 2560 

 TPN ท าสญัญาวา่จา้งบรษัิท เอ็นทคิ จ ากดั เพือ่เตรยีมศกึษาและจัดท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2560 

 ด าเนนิการจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ซึง่รายงาน EIA ตอ้ง
ไดร้ับความเห็นชอบจาก สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ความคบืหนา้:  (1) TPN น าสง่รายงาน EIA ตอ่ สผ. เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2561  
(2) คาดวา่รายงาน EIA จะไดร้ับความเห็นชอบจาก สผ. ภายในเดอืนมนีาคม 2562 

ตัง้แต ่พ.ค. 2560 – พ.ย. 2561 

ด าเนนิการขอรับการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 
โดยไดร้ับ BOI เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 รวมทัง้การแกไ้ขรายละเอยีดในสว่นทนุช าระแลว้ 
เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 

ตัง้แต ่พ.ค. 2560 – พ.ย. 2561 

 ออกแบบโครงการแลว้เสร็จโดยผูอ้อกแบบงานวศิวกรรมและบรหิารโครงการ (PMC) ที ่TPN 
คดัเลอืก 

 ขออนญุาตกอ่สรา้งจากหน่วยงานราชการ และวา่จา้งผูร้ับเหมากอ่สรา้งในการวางทอ่ขนสง่
น ้ามนั และกอ่สรา้งคลงัน ้ามนั  

 จัดซือ้ทอ่ขนสง่น ้ามนัและอปุกรณ์ (รวมระยะเวลาผลติและขนสง่) 

ไตรมาส 1 ปี 2562 

 กอ่สรา้งคลงัน ้ามนั 
 กอ่สรา้งระบบทอ่สง่น ้ามนั 

ไตรมาส 2 ปี 2562 –  

ไตรมาส 3 ปี 2564 

 ด าเนนิการขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่และคลงัน ้ามนั 
 ทดสอบระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่และคลงัน ้ามนั 

ไตรมาส 3 ปี 2564 

คาดวา่เริม่เปิดใชง้านระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่และคลงัน ้ามนั ไตรมาส 4 ปี 2564 

เจรจา/จัดท ารา่งสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั Thappline โดยใหส้อดคลอ้งกบับนัทกึขอ้ตกลงกบั 
Thappline ซึง่ประกอบดว้ย (1) สญัญาเชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามนั (The Pipeline Connection 
Agreement) (2) สญัญาบรหิารจัดการ (Operating Service Agreement) (3) สญัญาเชา่พืน้ที่
คลงัน ้ามนั (Rental Agreement) 
ความคบืหนา้:  ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงในรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้ โดยสญัญาทัง้หมดมอีาย ุ20 
ปี+10 ปี (ภายใตเ้งือ่นไขเดมิ) และคาดวา่จะลงนามในสญัญาภายหลงัจากที ่ PSTC ไดร้ับ
อนุมตักิารเขา้ท ารายการจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ภายในเดอืน ธ.ค. 2561 

TPN คดัเลอืกผูร้ับเหมาดา้นวศิวกรรม (EPC) และ Suppliers ทีจั่ดซือ้อปุกรณ์ตา่งๆ ภายในเดอืน ม.ค. 2562 
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1.5 รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า 

TPN จะเขา้ลงทนุในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ เสน้ทางสระบรุ ี – ขอนแกน่ ระยะทางประมาณ 

350 กโิลเมตร โดยคาดวา่จะเริม่ด าเนนิการกอ่สรา้งไดภ้ายหลงัจากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ที ่

1/2562 ในวนัที ่ 11 มกราคม 2562 อนุมัตกิารเขา้ท ารายการ และหลงัจากที ่ TPN สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข 

(รายละเอยีดตามสว่นที ่1 ขอ้ 1.9 เงือ่นไขในการท ารายการ) และกฎเกณฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการท ารายการกับ

หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมมีลูคา่เงนิลงทนุทัง้โครงการประมาณ 9,768.82 ลา้นบาท 

TPN กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2558 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 100.00 ลา้นบาท มวีตัถุประสงคก์ารกอ่ตัง้เพือ่ด าเนนิงาน

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ ซึง่เป็นยุทธศาสตรใ์นการกระจายน ้ามันเชือ้เพลงิสูภ่มูภิาคและกลุม่ประเทศใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ไดแ้ก ่ลาว เวยีดนาม และกมัพูชา โดยจดุเริม่ตน้โครงการฯ เริม่จากบรเิวณคลงั

น ้ามันของ Thappline ทีอ่ าเภอเสาไห ้ จังหวดัสระบรุ ี และแยกขึน้เสน้ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผา่นจังหวดั

สระบรุ ี ลพบรุ ี นครราชสมีา ชยัภมู ิ ไปสิน้สดุทีค่ลงัน ้ามันของ TPN ซึง่จะมกีารกอ่สรา้งทีอ่ าเภอบา้นไผ ่ จังหวัด

ขอนแกน่ ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใชท้อ่น ้ามันขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 16 นิว้ ความสามารถในการขนสง่

น ้ามันสงูสดุประมาณ 6,000 ลา้นลติรตอ่ปี โดยมรีะยะเวลาพัฒนาและกอ่สรา้งโครงการ ประมาณ 30 เดอืน และ

ก าหนดวนัเปิดใชง้านระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่และคลงัน ้ามันภายในเดอืนตลุาคม 25648 เวน้แตไ่ดรั้บการตอ่

ขยายระยะเวลาออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ ของ TPN เป็นโครงการตามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการด าเนนิ

โครงการฯ ระหวา่งกรมธรุกจิพลงังาน (“ธพ.”) กระทรวงพลังงาน กับ TPN เมือ่วนัที ่ 13 สงิหาคม 2559 ซึง่

ด าเนนิการภายใตค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารขนสง่

น ้ามันไปจังหวดัตา่งๆ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมคีวามสะดวกยิง่ขึน้ 

ทัง้นี ้ ในด าเนนิโครงการระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ TPN จะตอ้งด าเนนิการขอความร่วมมอืกับหน่วยงานของรัฐ

ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไดแ้ก ่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เพือ่เชา่ทีด่นิส าหรับวางทอ่ขนสง่น ้ามัน เนือ่งจากแนว

ทอ่ขนสง่น ้ามันสว่นใหญ่จะวางในเขตทางหลวง โดยมรีะยะทางทัง้ส ิน้ ประมาณ 350 กโิลเมตร9 และองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ ่ จังหวดัขอนแกน่ ส าหรับการขออนุญาตกอ่สรา้งคลงัน ้ามันปลายทางทีจ่ังหวดั

ขอนแกน่ ดงัแสดงเสน้ทางวางทอ่ในแผนภาพตอ่ไปนี้ 

  

                                                

8 ในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืการด าเนนิโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่ไปยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ระหวา่ง ธพ. และ TPN 

จ านวน 3 หนา้ ไมม่ขีอ้ความใดๆ ระบถุงึคา่ปรับ ในกรณีที ่TPN ไมส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงความรว่มมอืตามเวลาทีก่ าหนดไว ้

9 รวมถงึเชา่พืน้ทีบ่างสว่นอกีประมาณรอ้ยละ 5 ของโครงการฯ จากกรมชลประทาน และการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

จากจดุตน้ทางของ Thappline:  

โรงกลัน่น ้ามนัทีจั่งหวดัระยอง และชลบรุ ี

จดุปลายทาง:  

คลงัน ้ามนัของ TPN ที ่อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 

จดุเชือ่มตอ่:  

คลงัน ้ามนัของ Thappline ที ่อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี
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แผนภาพโครงขา่ยระบบทอ่ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ TPN 

 

 

แผนภาพโครงขา่ยทอ่ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและเสน้ทางทีท่อ่ขนสง่น า้มนัผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: บรษัิทฯ 

 

คลงัน า้มนั อ.เสาไห ้ 

จ.สระบุร ี

5 กม. 

ทางหลวงหมายเลข 362 

(กรมทางหลวง)  

ทางหลวงหมายเลข 1 

(กรมทางหลวง) 11 กม. 

ทางหลวงหมายเลข 3385 

(กรมทางหลวง)  7km. 
5 กม. 

ทางหลวงหมายเลข 21 

(กรมทางหลวง)  

24 กม. 

ทางหลวงหมายเลข 3334 

(กรมทางหลวง)  

ทางหลวงหมายเลข 3017 

(กรมทางหลวง)  27 กม. 

23 กม. 

ทางหลวงหมายเลข 2089 

(กรมทางหลวง)  

ทางหลวงหมายเลข 2256 

(กรมทางหลวง)  71 กม. 

140 กม. 

ทางหลวงหมายเลข 201 

(กรมทางหลวง)  

ทางหลวงหมายเลข 229 

(กรมทางหลวง)  37 กม. 

คลงัน า้มนั อ.บา้นไผ ่ 

จ.ขอนแกน่ 

350 กม. 
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ภาพถา่ยทางอากาศของคลงัน า้มนั อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 

 

ทีม่า: บรษัิทฯ และ Google Earth 

 

 

แผนผงัคลงัน า้มนั อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่  

 

ทีม่า: บรษัิทฯ 

 

  

N
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รายละเอยีดของโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ เป็นโครงการระบบขนสง่น ้ามันเชือ้เพลงิ

ทางทอ่ ประกอบดว้ยโครงสรา้งหลกัๆ ดงันี ้ 

(ก) ระบบทอ่ขนสง่น ้ามัน ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร เชือ่มตอ่จากคลงัน ้ามัน Thappline ทีอ่ าเภอ

เสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีผ่านจังหวดัลพบรุ ีนครราชสมีา ชยัภมู ิไปสิน้สดุทีค่ลงัน ้ามันทีอ่ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ 

โดยผ่านพืน้ทีท่ัง้หมด 5 จังหวัด 22 อ าเภอ 71 ต าบล พืน้ทีว่างแนวทอ่น ้ามันสว่นใหญป่ระมาณรอ้ยละ 95 ใชพ้ืน้ที่

เขตทางหลวงแผน่ดนิและทางหลวงชนบท  

โดยทอ่ขนสง่น ้ามันเป็นทอ่เหล็กทีม่คีวามเหนยีวพเิศษ ตามมาตรฐานสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่สหรัฐอเมรกิา 

(API) ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 16 นิว้ เคลอืบผวิทอ่ดา้นนอกดว้ยพลาสตกิทนทานพเิศษ 3LPE และตดิตัง้ระบบไฟฟ้า

ป้องกนัการผุกร่อน Cathodic Protection สว่นแนวทอ่เป็นทอ่ฝังดนิทัง้หมดซึง่จะอยูต่ า่กวา่ระดบัดนิไมน่อ้ยกวา่ 1.5 

เมตร โดยเหนอืทอ่มกีารฝังแผ่นคอนกรตีป้องกนั และมป้ีายเตอืนตลอดแนววางทอ่ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ ธพ.  

น ้ามันทีส่ง่ผ่านทอ่ไดแ้ก ่ น ้ามันพืน้ฐานชนดิดเีซล (H-BASE) น ้ามันพืน้ฐานชนดิแก๊สโซฮอล ์ 91 (GB1) 

และ 95 (GB2) และน ้ามันพืน้ฐานเบนซนิเกรดพรเีมีย่ม (ULG) 

ระบบทอ่ขนสง่น ้ามัน จะถกูควบคมุและตรวจสอบผา่นระบบควบคมุอัตโนมัตทิีเ่รยีกวา่ Supervisory 

Control and Data Acquisition (SCADA) โดยมพีนักงานควบคมุการท างานตลอด 24 ชัว่โมง 

(ข) คลงัน ้ามัน ทีต่ าบลบา้นเพยี อ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ เนือ้ที ่202 ไร่ 1 งาน 91.2 ตารางวา ซึง่

สามารถจัดเก็บน ้ามันไดห้ลายชนดิรวมทัง้ส ิน้ประมาณ 150 ลา้นลติร  โดยจะรับน ้ามันภาคพืน้ดนิทีผ่่านระบบทอ่

ขนสง่น ้ามัน Thappline ทีอ่ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบรุ ี มาเก็บในถังน ้ามันส ารอง ซึง่คลงัน ้ามันจะมรีะบบเครือ่งสบู

ถา่ย (Pumping) และระบบหัวจา่ย (Loading Meter) ส าหรับรองรับการจ่ายน ้ามันใหก้บัรถบรรทกุไดอ้ยา่งสะดวก 

รวดเร็ว โดยระบบการจ่ายน ้ามันสามารถใหบ้รกิารจา่ยไดท้กุผลติภัณฑแ์ละครอบคลมุส าหรับลกูคา้ทกุราย 

 

 ทีด่นิทีใ่ชใ้นการด าเนนิโครงการ 

 ประกอบดว้ยทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์อง TPN ซึง่ไมม่ภีาระผูกพันใดๆ แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี้ 

(1) ทีด่นิส าหรับวางทอ่ขนสง่น ้ามัน ระยะทาง 1.6 กโิลเมตร ทีด่นิเนือ้ทีร่วม 18 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา 

ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอเมอืง และอ าเภอมัญจาครี ีจังหวดัขอนแกน่ 

(2) ทีด่นิเพือ่สรา้งสถานคีวบคมุ (Block Valve) ตลอดแนวทอ่ขนสง่ จ านวนทัง้ส ิน้ 11 แหง่ ทีด่นิเนือ้ทีร่วม

ประมาณ 10 ไร่ 2 ตารางวา (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสารสนเทศของบรษัิทฯ ตามบัญช ี1 ขอ้ 4 

(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี)้ 

(3) ทีด่นิส าหรับกอ่สรา้งคลงัน ้ามัน ทีด่นิเนื้อทีร่วม 202 ไร่ 1 งาน 91.2 ตารางวา ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอบา้นไผ่ 

จังหวดัขอนแกน่ ซึง่อยูร่ะหวา่งขอรวมโฉนดทีด่นิจาก 25 แปลง ใหเ้ป็นโฉนดเดยีว 

 

 เสน้ทางทอ่ขนสง่น ้ามัน 

 ใชเ้สน้ทางถนนทางหลวงสายรอง แทนถนนสายหลกั หมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) 

 จดุเริม่ตน้คลงัน ้ามัน อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบรุ ี โดยเลยีบคลองชลประทาน และผ่านเสน้ทางโดย

สรุปดงันี้ ทางหลวงหมายเลข 362 (เลีย่งเมอืงสระบรุ)ี, ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ), ทางหลวง

หมายเลข 21 (สระบรุ-ีหลม่สกั) ทีแ่ยกพุแค จังหวัดสระบรุ,ี ทางหลวงหมายเลข 3375 ที ่อ าเภอพัฒนานคิม จังหวดั

ลพบรุ,ี ทางหลวงชนบท จังหวัดสระบรุแีละลพบรุ,ี ทางหลวงหมายเลข 2256 บรเิวณอ าเภอทา่หลวง จังหวดัลพบรุ,ี 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่22/71 

 

ทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสมีา, ทางหลวงหมายเลข 229 ขา้มแมน่ ้าช ีไปถงึ

จดุสิน้สดุโครงการ ทีอ่ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ 

 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร และกลุม่ลกูคา้หลกั 

 เพือ่รองรับการจัดสง่น ้ามันไปยังพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน (ครอบคลมุพืน้ที ่ 12 จังหวดั 

ไดแ้ก ่ขอนแกน่ อดุรธาน ีเลย หนองคาย มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์สกลนคร นครพนม มกุดาหาร บงึกาฬ และ

หนองบวัล าภ)ู และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลางและตอนใตบ้างสว่น (ครอบคลมุพืน้ที ่4 จังหวดั ไดแ้ก ่ชยัภมู ิ

ยโสธร อ านาจเจรญิ และอบุลราชธานี) และเป็นเสน้ทางเชือ่มสูป่ระเทศลาว ทางเมอืงเวยีงจันทน ์ สะหวนันะเขต 

และทา่แขก ในอนาคต 

 กลุม่ลกูคา้หลกั ประกอบดว้ย ผูค้า้น ้ามันหลกัในประเทศไทย ไดแ้ก ่กลุม่ ปตท. [ประกอบดว้ยพทีทีจีี

ซ ี(PTTGC), เอสพอีารซ์ ี(SPRC), และไทยออยล ์(TOP)], เอสโซ,่ เชฟรอน, เชลล ์ฯลฯ ซึง่ปัจจุบนัใชบ้รกิารขนสง่

น ้ามันทางทอ่ของ Thappline อยูแ่ลว้ และมคีวามตอ้งการใชก้ารขนสง่น ้ามันทางทอ่ซึง่ท าใหส้ามารถสง่น ้ามันผ่าน

ตอ่เนือ่งไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืไดโ้ดยตรง เพือ่ประโยชนด์า้นการลดตน้ทนุและความปลอดภัย 

 นอกจากนี ้ TPN ยังเล็งเห็นโอกาสในการขนสง่น ้ามันไปยังประเทศลาว ซึง่ปัจจบุนัด าเนนิการขนสง่

ดว้ยรถบรรทกุจากโรงกลัน่ไปยังดา่นชายแดนไทย-ลาว ก็จัดเป็นกลุม่ลกูคา้ส าคัญอกีกลุม่ทีม่คีวามตอ้งการใช ้

บรกิารขนสง่ทางทอ่ จากโรงกลัน่ไปยังคลงัปลายทางทีข่อนแกน่กอ่นทีจ่ะขนสง่น ้ามันดว้ยรถบรรทกุไปยังประเทศ

ลาวตอ่ไป โดยกลุม่ผูค้า้น ้ามันในประเทศลาวมคีวามสนใจในโครงการฯ นีเ้ชน่กนั 

 

1.6 มูลคา่รวมของสิง่ตอบแทน และเกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณมูลคา่สิง่ตอบแทน 

มูลคา่รวมสิง่ตอบแทน 

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ มมีลูคา่เงนิลงทนุทัง้หมดประมาณ 

9,768.82 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) คา่ทีด่นิ ประมาณ 159.10 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

- ทีด่นิวางทอ่ขนสง่น ้ามัน ระยะทางทัง้ส ิน้ 1.6 กโิลเมตร: TPN ก าลังจะซือ้ทีด่นิเนื้อทีร่วม 18 ไร่ 1 งาน 23 

ตารางวา มลูคา่รวม 15 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2561 

- ทีด่นิส าหรับสถานคีวบคมุน ้ามัน (Block Valve): TPN ก าลงัจะซือ้ทีด่นิเนือ้ทีร่วมประมาณ 10 ไร่ 2 ตารางวา 

มลูคา่รวม 28.10 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2561 

- ทีด่นิคลงัน ้ามันขอนแกน่: TPN ไดซ้ือ้ทีด่นิเนื้อทีร่วม 202 ไร่ 1 งาน 91.2 ตารางวา ทีอ่ าเภอบา้นไผ ่จังหวัด

ขอนแกน่ มลูคา่รวม 116.00 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 แลว้ 

โดยราคาซือ้ขายทีด่นิเกดิจากการเจรจาตอ่รองระหวา่ง TPN และผูข้าย โดยผ่านตัวแทนซือ้ขาย และ

ไดพ้จิารณาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาดของทีด่นิบรเิวณใกลเ้คยีง เพือ่กอ่สรา้งคลงัน ้ามันในจังหวดัขอนแกน่ 

และสถานเีชือ่มทอ่ Thappline 

(2) คา่วา่จา้งทีป่รกึษา ประมาณ 192.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่ทีป่รกึษาดา้นงานวศิวกรรมและบรหิารโครงการ 

(PMC), คา่ทีป่รกึษาในการด าเนนิการศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study), คา่ทีป่รกึษา

และบรหิารงานสว่นงานโครงการ, คา่ทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาและจัดท ารายงานวเิคราะหส์ ิง่แวดลอ้ม (EIA) และ

คา่ทีป่รกึษาดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR) คา่จา้งดงักลา่วเป็นราคาทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิารแต่

ละราย การช าระเงนิคา่จา้งดงักลา่วจะช าระเป็นงวดๆ ตามทีก่ าหนดในสญัญา และเป็นรายการที ่TPN ไดเ้ขา้ท า

สญัญากอ่นจะมสีถานะเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ 
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(3) คา่กอ่สรา้งระบบทอ่สง่น ้ามันและคลงัน ้ามัน ประมาณ 8,850.00 ลา้นบาท โดยการกอ่สรา้งจะเป็นลักษณะ

ออกแบบพรอ้มกอ่สรา้งเบ็ดเสร็จ (Turnkey) คา่กอ่สรา้งดงักลา่วประมาณการโดยบรษัิท เพนสเพน เซอรว์สิ

เซส จ ากดั ทีป่รกึษาในการด าเนนิการศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) ทีม่ี

ประสบการณ์ในการออกแบบพรอ้มกอ่สรา้งถังเก็บน ้ามัน High Speed Diesel (HSD) ถังเก็บน ้าดับเพลงิพรอ้ม

อปุกรณ์ และระบบทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก ่TPN ณ คลงัน ้ามันอ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ โดยมเีงือ่นไขการช าระ

เงนิคา่กอ่สรา้งเป็นงวดตามความส าเร็จของงาน  อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งเตรยีมการคดัเลอืกผูรั้บเหมา

ส าหรับโครงการนี้ 

(4) คา่เชา่ทีด่นิกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เพือ่วางทอ่ขนสง่น ้ามัน เป็นระยะเวลา 33 ปี ประมาณ 

567.72 ลา้นบาท10 

 

เกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดมูลคา่รวมของรายการ 

มลูคา่สิง่ตอบแทนก าหนดขึน้จาก มูลคา่ผลตอบแทนของโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่ฯ 

ของ TPN โดยการค านวณของบรษัิทหลกัทรัพย ์ ทรนีตีี ้ จ ากัด ซึง่เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษัิท ไดใ้ห ้

ค าแนะน าการค านวณตามหลักสากล โดยวธิมีลูคา่สว่นลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) ซึง่เป็นวธิทีี่

บรษัิทฯ เห็นวา่เหมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมลูคา่ผลตอบแทนส าหรับรายการนี ้ โดยอตัราผลตอบแทนภายใน 

(IRR) จากการลงทนุในโครงการดงักลา่วของ TPN ทีป่ระมาณรอ้ยละ 12.12 ตอ่ปี ซึง่สงูกวา่ตน้ทนุเงนิทนุถัวเฉลีย่

ถว่งน ้าหนักของโครงการ (WACC) ทีป่ระมาณรอ้ยละ 7.75 ตอ่ปี ซึง่สะทอ้นความเสีย่งในการด าเนนิธรุกจิ (Beta) 

การขนสง่น ้ามันทางทอ่ฯ เทยีบเคยีงไดก้ับบรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) สว่น

มลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองโครงการ (Net Present Value หรอื NPV) เทา่กับ 5,048.70 ลา้นบาท และระยะเวลาคนืทนุ 

(Payback Period) เทา่กับ 13.63 ปี 

 

1.7 การค านวณขนาดรายการ 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ

(NTA) 

ไมส่ามารถค านวณได ้เนือ่งจากเป็นโครงการลงทนุและมใิชก่ารซือ้หลกัทรัพย ์ N/A 

2.  เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ไมส่ามารถค านวณได ้เนือ่งจากเป็นโครงการลงทนุและมใิชก่ารซือ้หลกัทรัพย ์ N/A 

3.  เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 9,581.821/ ลา้นบาท / 6,293.912/ ลา้นบาท รอ้ยละ 152.24 

4.  เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรัพย ์ ไมส่ามารถค านวณได ้เนือ่งจากไมม่กีารออกหลกัทรัพยเ์พือ่ช าระคา่ตอบแทน N/A 

เกณฑส์งูสดุ  รอ้ยละ 152.24 

ทีม่า: 1/ รายละเอยีดของเงนิลงทนุ มดีงันี ้

มลูคา่เงนิลงทนุ   

มลูคา่ซือ้ทีด่นิ 159.10 ลา้นบาท 

คา่จา้งทีป่รกึษา 192.00 ลา้นบาท 

มลูคา่การกอ่สรา้งระบบทอ่สง่น ้ามนัและคลงัน ้ามนั 8,850.00 ลา้นบาท 

ประมาณการคา่เชา่ทีด่นิกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท รวม 33 ปี 567.72 ลา้นบาท 

รวม 9,768.82 ลา้นบาท 

                                                

10 คา่เชา่ทีด่นิเพือ่วางทอ่ขนสง่น ้ามนั ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ทีจ่ะช าระใหแ้กก่รมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ตลอดระยะเวลา 

3 ปีในชว่งกอ่สรา้งและ 30 ปีภายหลงักอ่สรา้งแลว้เสร็จ โดยประมาณการจากอตัราคา่เชา่รายปีเทา่กบัรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทีด่นิ และเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 15 ทกุ 5 ปี (อา้งองิจากค าสัง่กรมทางหลวง เลขที ่คค 0611/157/2544 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารพจิารณาก าหนดเงนิคา่เชา่ส าหรับการวางทอ่ใน

เขตทางหลวง) 
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หกั*   

1) ซือ้ทีด่นิเพือ่สรา้งคลงัเก็บน ้ามนัทีจั่งหวดัขอนแกน่ 116.00 ลา้นบาท 

2) คา่จา้งทีป่รกึษางานศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) 18.30 ลา้นบาท 

3) คา่จา้งทีป่รกึษาและบรหิารงานสว่นงานโครงการ  26.40 ลา้นบาท 

4) คา่จา้งทีป่รกึษางานศกึษาและจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(EIA) 

13.50 ลา้นบาท 

5) คา่จา้งทีป่รกึษางานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR)  12.80 ลา้นบาท 

มลูคา่เงนิลงทนุส าหรบัการค านวณขนาดรายการของบรษิทัฯ 9,581.82 ลา้นบาท 

หมายเหต:ุ * ทัง้ 5 รายการจะไมน่ ามารวมในการค านวณขนาดรายการ เนือ่งจากเป็นการท ารายการทีเ่กดิขึน้กอ่น TPN มฐีานะเป็น

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  นอกจากนี ้การไดม้าซึง่หุน้ TPN นัน้ บรษัิทฯ ไดค้ านวณรวมอยูใ่นมลูคา่หุน้ BIGGAS ทีบ่รษัิทฯ ไดช้ าระคา่

หุน้ไปแลว้จากเงนิเพิม่ทนุของบรษัิทฯ จ านวน 1,350 ลา้นบาท 

2/ สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ ตามงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 

 

เมือ่พจิารณางบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ทีผ่่านการสอบทานแลว้ สิน้สดุ ณ วันที ่30 กันยายน 2561 การ

ไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์ตามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กับรอ้ยละ 152.24 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภท

ที ่4 ทีม่ขีนาดรายการเทา่กับหรอืสงูกวา่รอ้ยละ 100 หรอืเขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยออ้ม 

อยา่งไรก็ด ีรายการดงักลา่วเขา้ขอ้ยกเวน้การยืน่ค าขอใหรั้บหลักทรัพยใ์หม่ตามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ไปทกุประการ ดงันี ้

(ก) ธรุกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธรุกจิของบรษัิท และ 

(ข) บรษัิทไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญในธรุกจิหลักของบรษัิท และ 

(ค) บรษัิทและบรษัิทย่อยอันเป็นผลมาจากการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์มคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีน

กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 

(ง) ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ ในคณะกรรมการของบรษัิท และในอ านาจควบคมุบรษัิท หรอื 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุของบรษัิท  

บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีจ่ัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ และขอ

อนุมัตกิารเขา้ท ารายการดงักลา่วจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้

ทีม่สีว่นไดเ้สยี (ส าหรับรายการนี ้ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดทีม่สีว่นไดเ้สยีในการเขา้ท ารายการ) 

 

1.8 แหลง่เงนิทนุทีใ่ชก้ารเขา้ท ารายการ 

TPN คาดวา่โครงการขยายระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่ฯ ตอ้งใชเ้งนิลงทนุทัง้ส ิน้ประมาณ 9,768.82 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย (1) คา่ทีด่นิส าหรับกอ่สรา้งคลงัน ้ามัน 202 ไร่ 1 งาน 91.2 ตารางวา, ทีด่นิความยาว 1.6 กโิลเมตร 

ส าหรับวางทอ่ขนสง่น ้ามัน, และทีด่นิส าหรับสถานีควบคมุน ้ามัน (Block Valve), (2) คา่ทีป่รกึษา, (3) คา่กอ่สรา้ง

ระบบขนสง่ทอ่น ้ามันและคลงัน ้ามัน, และ (4) คา่เชา่ทีด่นิกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยแหลง่เงนิทนุ

ทีบ่รษัิทฯ จะใชใ้นสว่นขอ้ (1), (2) และ (3) มาจากแหลง่เงนิทนุดงัตอ่ไปนี้ 

(1) เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ จ านวนประมาณ 7,200 ลา้นบาท และ/หรอื บรษัิทฯ ออกหุน้กูร้ะยะยาว โดยปัจจบุนั 

TPN ไดรั้บขอ้เสนอจากสถาบันการเงนิหลายแหง่ทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนเงนิกูใ้นการด าเนนิโครงการนีเ้ป็นจ านวน 

7,000 - 7,500 ลา้นบาท 
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(2) จัดสรรหุน้เพิม่ทนุทีอ่อกใหมข่อง TPN และ/หรอื เสนอขายหุน้เดมิของ TPN ใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private 

Placement: PP) ไดแ้ก ่Strategic Partners ซึง่จะสง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน TPN ลดลง ทัง้นี้ บรษัิทฯ มี

นโยบายทีจ่ะยังคงถอืหุน้ใน TPN ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51  

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่6/2561 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 มมีตใิห ้TPN เพิม่

ทนุจดทะเบยีนจาก 300 ลา้นบาท เป็น 1,350 ลา้นบาท และอนุมัตใิห ้ BIGGAS จ าหน่ายหุน้ TPN จ านวน 

1,080,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของทนุจดทะเบยีนของ TPN หลงัการเพิม่ทนุ 

ในราคา 450 ลา้นบาท ใหแ้ก ่GL Energy Solutions (HK) Company Limited ซึง่มใิชบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับ

บรษัิทฯ โดยมเีงือ่นไขวา่ GL Energy Solutions (HK) Company Limited ไมม่สีทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของ 

TPN ในอนาคต จนกวา่ TPN จะมทีนุจดทะเบยีนเกนิกวา่ 2,350 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามทีป่รากฏใน

สารสนเทศของบรษัิทฯ เมือ่วนัที ่6 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี ้TPN ยังมแีผนทีจ่ะเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 1,350 ลา้นบาท เป็น 2,200 ลา้นบาท ในชว่งไตรมาส 1 

ปี 2562 ซึง่จะท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน TPN ของ GL Energy Solutions (HK) Company Limited ลดลง

เหลอืรอ้ยละ 4.91 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ TPN 

และ/หรอื 

(3) หุน้เพิม่ทนุของ PSTC จ านวน 650 ลา้นหุน้ ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่7/2561 เมือ่วนัที ่22 

พฤศจกิายน 2561 ทีจ่ะน าเสนอขออนุมัตติอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ในวนัที ่11 มกราคม 2562 

โดยฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ คาดวา่จะสามารถจัดสรรใหก้บับคุคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ จะพจิารณาทางเลอืกในการลงทนุทีด่แีละเหมาะสมทีส่ดุ 

สว่นแหลง่เงนิทนุส าหรับคา่เชา่ทีด่นิทีจ่ะช าระใหแ้กก่รมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ประมาณ 10 – 

12.00 ลา้นบาทตอ่ปี, คา่เชา่พืน้ทีค่ลงัน ้ามันสระบรุขีอง Thappline ณ จดุเชือ่มตอ่ ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 6,536 ตาราง

เมตร และมคีา่เชา่ตอ่ปีประมาณ 11.80 ลา้นบาท, และคา่จา้ง Thappline ในการบรหิารคลังน ้ามันทีส่ระบรุ ีประมาณ 

12.00 ลา้นบาทตอ่ปี จะมาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนนิธรุกจิและเงนิทนุหมนุเวยีนของ TPN 

ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดว้เิคราะหเ์กีย่วกบัแหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นการพัฒนาโครงการ ไวใ้นสว่นที ่2 

ขอ้ 3 ของรายงานฉบบันี้ 

 

1.9 เง ือ่นไขในการท ารายการ 

โครงการขยายระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่ฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้

ที ่ 1/2562 และ TPN สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขและกฎเกณฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการท ารายการ ซึง่กรมธรุกจิ

พลงังาน (ธพ.) จะมสีว่นร่วมในการพจิารณารายละเอยีดของโครงการ โดย TPN จะตอ้งด าเนนิงานตามแผนการ

ด าเนนิงานดงัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) และไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยบรษัิทฯ คาดวา่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบจาก สผ. ภายในเดอืนมนีาคม 2562 

(2) ออกแบบรายละเอยีดเกีย่วกบัแนวเสน้ทาง และแบบกอ่สรา้งระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่และคลงัน ้ามัน ทัง้นี้ 

TPN ด าเนนิการดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้  

(3) ไดรั้บหนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเป็นรายปี ส าหรับวางทอ่ขนสง่น ้ามัน จากกรมทางหลวงและกรมทางหลวง

ชนบท รวมถงึองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิทีแ่นววางทอ่น ้ามันผ่าน โดยบรษัิทฯ คาดวา่จะ

ด าเนนิการแลว้เสร็จภายในเดอืนมนีาคม 2562 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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(4) ไดรั้บหนังสอืเห็นชอบจากส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดัขอนแกน่ และใบอนุญาตกอ่สรา้งคลงัน ้ามัน

จากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเพยี อ าเภอบา้นไผ ่ จังหวัดขอนแกน่ โดยบรษัิทฯ คาดวา่จะด าเนนิการแลว้

เสร็จภายในเดอืนตลุาคม 2562 

(5) ยืน่ขอใบอนุญาตระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่และคลงัน ้ามันตอ่กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ตาม

ขอ้บงัคับของกจิการควบคมุประเภทที ่3 ตาม พ.ร.บ. ควบคมุน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 โดยบรษัิทฯ คาดวา่

จะด าเนนิการแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2564 

หมายเหต:ุ เงือ่นไขในการท ารายการ ขอ้ (3) – (5) ขา้งตน้ จะด าเนนิการไดก็้ตอ่เมือ่โครงการฯ ไดรั้บความเห็นชอบ

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) จาก สผ. แลว้  ทัง้นี ้กรอบระยะเวลาในการด าเนนิการอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงเนือ่งจากปัจจัยตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ และ TPN ไม่สามารถควบคมุได ้

 

1.10 สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในคร ัง้นี ้

(1) บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการด าเนนิโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามันไปยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

คูส่ญัญา : กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

วนัทีล่งนามในสญัญา : วนัที ่31 สงิหาคม 2559 

ขอบเขตของสญัญา : เพือ่ก าหนดกรอบความรว่มมอื ในการด าเนนิโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามนัทางทอ่ไปยังภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชนส์งูสดุ และสนับสนุนสง่เสรมิการพฒันาระบบการ

ขนสง่น ้ามนัโดยรวมของประเทศ 

 

(2) บนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ความร่วมมอืการเชือ่มตอ่ทอ่ขนสง่น ้ามัน เพือ่ขยายระบบการขนสง่น ้ามันทาง

ทอ่ไปยังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

คูส่ญัญา : บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) 

วนัทีล่งนามในสญัญา : วนัที ่23 พฤษภาคม 2560 

ขอบเขตของสญัญา : 1. TPN ไดแ้ตง่ตัง้ให ้Thappline เป็นผูด้ าเนนิกจิการระบบทอ่ขนสง่น ้ามันภายใตบ้ันทกึความเขา้ใจแต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

2. Thappline จะตอ้งไมล่งนามในขอ้ตกลงใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่สรา้งและการเชือ่มตอ่ระบบทอ่ขนสง่

น ้ามันในเสน้ทางสระบรุ ี– ก าแพงเพชร และสระบรุ ี– ขอนแกน่ กับบคุคลอืน่ ตราบใดทีบ่ันทกึความ

เขา้ใจนีย้ังมผีล 

หมายเหต:ุ สรปุสาระส าคญัของบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) อยูใ่นเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี ้

 

(3) สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ เพือ่สรา้งคลงัเก็บน ้ามันทีจั่งหวดัขอนแกน่ 

คูส่ญัญา : บคุคลธรรมดาจ านวน 25 คน 

วนัทีล่งนามในสญัญา : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 

เงือ่นไขการช าระเงนิ : 1. ในวนัทีท่ าสญัญา TPN ตกลงช าระเงนิมดัจ าทีด่นิใหก้บัผูข้าย มลูคา่ 11.60 ลา้นบาท 

2. TPN จะช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื มลูคา่ 104.40 ลา้นบาท ในวนัทีท่ าการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ 

ทัง้นี ้บรษัิทไดช้ าระคา่ทีด่นิ มลูคา่รวม 116.00 ลา้นบาทเรยีบรอ้ยแลว้  

การระงับงานและบอกเลิก

สญัญา 

: 1. เวน้แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ในกรณีที ่TPN ไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอื ใหถ้อืวา่ TPN ผดิ

สญัญา ผูข้ายมสีทิธริบิเงนิมดัจ า 

2. หากผูข้ายน าทีด่นิดังกล่าวไปขายใหบุ้คคลอืน่หรือผดิสัญญา TPN มสีทิธฟ้ิองใหผู้ข้ายปฏบิัตติาม

สญัญา และ/หรอื เรยีกรอ้งใหผู้ข้ายรับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
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(4) สญัญาวา่จา้งทีป่รกึษางานศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) 

คูส่ญัญา : บรษัิท เพนสเพน เซอรว์สิเซส จ ากดั 

วนัทีล่งนามในสญัญา : วนัที ่1 เมษายน 2559 

เงือ่นไขการช าระเงนิ : ช าระตามความกา้วหนา้ของงาน 

ขอบเขตของสญัญา : ศกึษาทางวศิวกรรมและประเมนิราคาคา่กอ่สรา้งเบือ้งตน้ 

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร : 1 เมษายน 2559 – 31 มนีาคม 2561 

 

(5) สญัญาวา่จา้งทีป่รกึษาและบรหิารงานโครงการ 

คูส่ญัญา : บรษัิท โพลเีทคโนโลย ีจ ากดั 

วนัทีล่งนามในสญัญา : วนัที ่15 มกราคม 2560 

เงือ่นไขการช าระเงนิ : ช าระในคราวเดยีวภายใน 90 วนั นับจากวนัทีล่งในใบแจง้หนี ้

ขอบเขตของสญัญา : เป็นทีป่รกึษาและบรหิารงานในโครงการ 

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร : 15 มกราคม – 15 สงิหาคม 2560 

 

(6) สญัญาวา่จา้งทีป่รกึษางานศกึษาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

คูส่ญัญา : บรษัิท เอน็ทคิ จ ากดั 

วนัทีล่งนามในสญัญา : วนัที ่23 พฤษภาคม 2560 

เงือ่นไขการช าระเงนิ : ช าระตามความกา้วหนา้ของงาน 

ขอบเขตของสญัญา : ด าเนนิการศกึษาและจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) โครงการขยายทอ่ขนสง่น ้ามนั

และคลงัน ้ามนัไปพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื (สระบรุ ี– ขอนแกน่) ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในสญัญา 

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร : 23 พฤษภาคม 2560 – 22 พฤษภาคม 2561 

 

(7) สญัญาวา่จา้งทีป่รกึษางานทีป่รกึษาดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR) 

คูส่ญัญา : บรษัิท ดาวฤกษ์ คอมมนูเิคชัน่ส ์จ ากดั 

วนัทีล่งนามในสญัญา : วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 

เงือ่นไขการช าระเงนิ : ช าระตามความกา้วหนา้ของงาน 

ขอบเขตของสญัญา : ด าเนนิงานดา้นมวลชนสมัพนัธ ์และเตรยีมแผนงาน CSR ของโครงการ 

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร : 1 พฤศจกิายน 2560 – 21 ตลุาคม 2561 

 

2. ขอ้มูลของบรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (PSTC) 

ปรากฏตามรายละเอยีดในขอ้ 1 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการการไดม้าซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ตามบญัช ี2 

(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

 

3. ขอ้มูลของบรษิทั บิก๊แกส๊ เทคโนโลย ีจ ากดั (BIGGAS) 

ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี้ 

 

4. ขอ้มูลของบรษิทั ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี้ 
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5. ผลกระทบดา้นอืน่ๆ  

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ (Dilution Effects) 

หากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 ของบรษัิทฯ อนุมัตจิัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหก้บันักลงทนุ

เฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ (วาระที ่ 5) จ านวนไมเ่กนิ 

650,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยการก าหนดราคาเสนอขายจะเป็นราคาทีไ่มต่ า่กวา่รอ้ยละ 

90 ของราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 

วนัท าการแตไ่มเ่กนิ 15 วนัท าการตดิตอ่กนักอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อก

ใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากัด โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นการด าเนนิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการลงทนุในโครงการขยาย

ระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ ของ TPN และเพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใชใ้นกจิการของบรษัิทฯ 

ผูถ้อืหุน้ปัจจุบนัของบรษัิทฯ จะไดรั้บผลกระทบ (Dilution Effects) ดงันี้ 

(1) ผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) เทา่กบัรอ้ยละ 9.03 

(2) ผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ยังไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มกีาร

ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ PP ดงักลา่ว 

(3) ผลกระทบดา้นการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) เทา่กบัรอ้ยละ 9.03 
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ส่วนที ่2: ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการไดม้าซึง่

สนิทรพัย ์

 

 ในการพจิารณาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณา

จากปัจจัยส าคัญ ดงัตอ่ไปนี้ 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ 

เมือ่พจิารณาสดัสว่นรายไดแ้ละอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ ในชว่งปี 2555 - 2560 ทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระพบวา่ บรษัิทฯ มรีายไดห้ลกัมาจาก 2 ธรุกจิ ไดแ้ก ่

(ก) ธรุกจิออกแบบ จ าหน่าย ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจัดการสภาพแวดลอ้ม ซึง่เป็นธรุกจิหลัก และ 

(ข) ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน (Renewable Power Plants) ซึง่เป็นธรุกจิทีเ่ริม่ทยอยลงทนุมาตัง้แตปี่ 2554 

โดยมสีดัสว่นรายไดแ้ละอัตราก าไรขัน้ตน้ของแตล่ะกลุม่ธรุกจิ ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่พจิารณาสดัสว่นรายไดเ้ทยีบกับรายไดร้วม ทัง้สองธรุกจิเริม่มสีดัสว่นรายไดท้ีใ่กลเ้คยีงกันในปี 2560 

โดยทีส่ดัสว่นรายไดข้องธรุกจิ (ก) ปรับลดลงในชว่ง 2 ปีหลงัอยา่งมนัียส าคญั และมกีารพึง่พงิรายไดจ้ากธรุกจิ (ข) 

เพิม่มากขึน้ ในสว่นของอตัราก าไรขัน้ตน้ของทัง้สองธรุกจิ จะเห็นวา่ อัตราก าไรขัน้ตน้ของธรุกจิ (ก) มคีวามผันผวน

ตลอดระยะเวลา 5 – 6 ปีทีผ่า่นมาและลดลงในบางชว่ง ซึง่เป็นผลมาจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ในแตล่ะชว่งเวลา 

ในขณะทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ของธรุกจิ (ข) จะอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 70 มาอยา่งตอ่เนือ่ง ยกเวน้ในปี 2559 - 2560 

เนือ่งจากมกีารปรับปรุงโรงไฟฟ้าซึง่เพิง่ลงทนุใหมใ่นปี 2560 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ สง่ผลใหโ้รงไฟฟ้านี้

ผลติและขายไฟฟ้าไดไ้มเ่ต็มก าลงัการผลติตามสญัญาขายไฟฟ้า รวมถงึมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้จากการปรับปรุง

โรงไฟฟ้าอกีดว้ย  

อยา่งไรก็ด ีธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในปัจจุบนัมกีารแขง่ขนักนัสงูขึน้ เนือ่งจากการจัดหาไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ตามประกาศในราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ใชว้ธิกีารคดัเลอืกโดยการแขง่ขนัดา้นราคา (Competitive Bidding) เป็นหลัก11 รวมถงึการมผีูป้ระกอบการเขา้สู่

ธรุกจิมากขึน้ และการมผีูป้ระกอบการรายใหญท่ีม่ตีน้ทนุต า่กวา่เขา้มาแขง่ประมลูงานโดยการประมลูคา่ไฟฟ้าที่

ต า่ลง จงึท าใหโ้อกาสในการไดรั้บงานของบรษัิทฯ ลดลง และการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ  ในอนาคตของ

บรษัิทฯ อาจจะมรีายไดค้า่ไฟฟ้าทีล่ดลง ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลการด าเนนิงานในอนาคตได ้

                                                

11 ทีม่า: แผนยทุธศาสตรก์ารก ากบักจิการพลงังานฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2561 - 2564) คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่30/71 

 

เมือ่เดอืนธันวาคม 2560 บรษัิทฯ ไดล้งทนุใน BIGGAS (ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่อง TPN) ในสดัสว่นรอ้ยละ 

51 ของทนุเรยีกช าระแลว้ของ BIGGAS12 เพือ่เป็นการกระจายการลงทนุไปสูธ่รุกจิอืน่ทีม่ศีักยภาพและมโีอกาสทีจ่ะ

สรา้งผลประกอบการทีด่ใีหแ้กก่ลุม่บรษัิท โดยที ่ BIGGAS ประกอบธรุกจิหลกั คอื ธุรกจิจ าหน่ายและขนสง่

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม และงานวศิวกรรมทีเ่กีย่วกับพลงังาน ในขณะที ่ TPN ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ BIGGAS อยู่

ในชว่งเริม่ตน้ของการพัฒนาโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภายใตน้โยบายของ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ (“กพช.”) และคณะรัฐมนตรี ทีเ่ห็นชอบใหข้ยายระบบการขนสง่น ้ามันทาง

ทอ่ไปยังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยใหภ้าคเอกชนเป็นผูด้ าเนนิการพัฒนาโครงการ 

ดงันัน้ การลงทนุในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ ของ TPN จงึเป็นการลงทนุทีส่บืเนือ่งจากการ

ลงทนุใน BIGGAS เพือ่ใหก้ารด าเนนิโครงการฯ เป็นไปแผนการด าเนนิงาน และตามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืกับ 

ธพ. และบนัทกึความเขา้ใจกบั Thappline โดย TPN ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืกับ ธพ. ส าหรับการ

ด าเนนิโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2559 และ

ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเพือ่เชือ่มตอ่ทอ่น ้ามันกับ Thappline ไปยังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมือ่

วนัที ่23 พฤษภาคม 2560  

 

2. เปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

2.1 ขอ้ดแีละประโยชนข์องการเขา้ท ารายการ 

(1) เพิม่รายไดแ้ละผลการด าเนนิงานทีด่ใีหแ้ก ่TPN และบรษัิทฯ 

จากการศกึษาของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ ของ TPN จะเริม่รับรู ้

รายไดใ้นชว่งเดอืนตลุาคม 2564 และคาดวา่จะมกี าไรสทุธติัง้แตปี่ 2564 เป็นตน้ไป (โปรดดรูายละเอยีดเกีย่วกับ

รายไดแ้ละก าไรของ TPN ในสว่นที ่3 ของรายงานฉบับนี)้  ดงันัน้ ภายหลงัโครงการเริม่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 

2564 TPN จะมรีายไดจ้ากการด าเนนิงานและก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ และบรษัิทฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้รายใหญข่อง BIGGAS 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของ TPN จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมผลการด าเนนิงานของ BIGGAS ซึง่ไดร้วมผลการ

ด าเนนิงานของ TPN ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุดงักลา่วผ่านทาง BIGGAS ในรูป

ของเงนิปันผลทีเ่ตบิโตอย่างมั่นคงและตอ่เนือ่ง ซึง่จะเป็นผลดตีอ่บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ระยะยาวใน

อนาคต 

ประมาณการการรับรูผ้ลการด าเนนิงานของ TPN  

หน่วย:ลา้นบาท 2564F 2565 F 2566 F 2567 F 2568 F 2569 F 

TPN1/       

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 340.03  1,408.20  1,458.00  1,509.57  1,562.95  1,618.23  

ก าไรสทุธ ิ 5.94 208.23 246.4 297.25 351.36 396.93 

PSTC: กรณีทีร่ับรูผ้ลการด าเนนิงานของ TPN2/ โดย PSTC ถอืหุน้ใน BIGGAS รอ้ยละ 51 และ BIGGAS ถอืหุน้ TPN รอ้ยละ 100 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ตามสดัสว่นการถอืหุน้) 173.42  718.18  743.58  769.88  797.10  825.30  

ก าไรสทุธ ิ(ตามสดัสว่นการถอืหุน้) 3.03 106.20 125.66 151.60 179.19 202.43 

PSTC: กรณีทีร่ับรูผ้ลการด าเนนิงานของ TPN2/ โดย PSTC ถอืหุน้ใน BIGGAS รอ้ยละ 51 และ BIGGAS ถอืหุน้ TPN รอ้ยละ 80 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ตามสดัสว่นการถอืหุน้) 138.73 574.55 594.86 615.90 637.68 660.24 

ก าไรสทุธ ิ(ตามสดัสว่นการถอืหุน้) 2.42 84.96 100.53 121.28 143.35 161.95 

PSTC: กรณีทีร่ับรูผ้ลการด าเนนิงานของ TPN2/ โดย PSTC ถอืหุน้ใน BIGGAS รอ้ยละ 51 และ BIGGAS ถอืหุน้ TPN รอ้ยละ 60 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ตามสดัสว่นการถอืหุน้) 104.05 430.91 446.15 461.93 478.26 495.18 

ก าไรสทุธ ิ(ตามสดัสว่นการถอืหุน้) 1.82 63.72 75.40 90.96 107.52 121.46 

                                                

12 ไดร้ับอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 
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หน่วย:ลา้นบาท 2564F 2565 F 2566 F 2567 F 2568 F 2569 F 

PSTC: กรณีทีร่ับรูผ้ลการด าเนนิงานของ TPN2/ โดย PSTC ถอืหุน้ใน BIGGAS รอ้ยละ 51 และ BIGGAS ถอืหุน้ TPN รอ้ยละ 51 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ตามสดัสว่นการถอืหุน้) 88.44 366.27 379.23 392.64 406.52 420.90 

ก าไรสทุธ ิ(ตามสดัสว่นการถอืหุน้) 1.54 54.16 64.09 77.31 91.39 103.24 

หมายเหต:ุ 1/ ทีม่า: ประมาณการทางการเงนิของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ตามสว่นที ่3 ของรายงานฉบบันี ้

 2/ เป็นการแสดงตวัเลขตามสดัสว่นการถอืหุน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เห็นภาพเทา่นัน้ การรับรูร้ายไดแ้ละก าไรสทุธขิอง TPN ในงบการเงนิ

รวมของบรษัิทฯ ในการบนัทกึบญัชจีรงิ จะบนัทกึรายได ้ คา่ใชจ้า่ย และก าไรสทุธขิอง TPN ทัง้จ านวนในงบการเงนิรวมของ

บรษัิทฯ และแยกแสดง “ก าไรในสว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย” ออกมาอกีบรรทดัใตบ้รรทดั

ก าไรสทุธ ิเนือ่งจาก TPN เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

 

(2) กระจายการลงทนุไปในธรุกจิทีม่รีายไดต้อ่เนือ่งและสรา้งผลตอบแทนใหแ้กบ่รษัิทฯ 

เนือ่งจากภาวะการณ์แขง่ขนัทีส่งูขึน้ของธรุกจิในปัจจุบนัของบรษัิทฯ การขยายการลงทนุไปสูธ่รุกจิขนสง่

น ้ามันทางทอ่จงึเป็นการลงทนุทีเ่หมาะสม เนือ่งจากเป็นธรุกจิทีม่ผีูป้ระกอบการนอ้ยราย และมโีอกาสทีจ่ะเตบิโตใน

อนาคต โดยธรุกจิขนสง่น ้ามันทางทอ่เป็นธรุกจิทีม่รีายไดท้ีต่อ่เนือ่งและสม า่เสมอ (Recurring Income) มอีตัรา

ก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 52.09 ตลอดอายขุองโครงการ จงึถอืเป็นการกระจายการลงทนุ เพือ่ลดความ

เสีย่งจากการพึง่พงิรายไดจ้ากธรุกจิหลักปัจจบุนัของบรษัิทฯ ซึง่มแีนวโนม้อตัราก าไรขัน้ตน้คอ่นขา้งผันผวน รวมทัง้

สนับสนุนนโยบายของบรษัิทฯ ทีต่อ้งการตอ่ยอดไปยังธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิพลงังาน 

(3) ลงทนุในโครงการทีด่ ี มศีักยภาพ และสามารถสรา้งโอกาสในการขยายธรุกจิใหแ้กบ่รษัิทฯ ไดใ้น

อนาคต 

เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดของโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ ของ TPN ถอืวา่เป็นโครงการทีด่ ี มี

ศกัยภาพ และสามารถสรา้งโอกาสใหแ้กบ่รษัิทฯ ไดใ้นอนาคต ดงัเหตผุลตอ่ไปนี้ 

(3.1) เป็นโครงการทีม่อีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทีเ่หมาะสม 

โครงการมมีลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการเทา่กบั 

1,979.52 – 3,387.09 ลา้นบาทและมอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) ประมาณ

รอ้ยละ 9.31 – 10.11 ตอ่ปี มรีะยะเวลาคนืทนุประมาณ 10.07 – 10.80 ปี จากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชงิ

พาณชิยท์อ่สง่น ้ามันโครงการฯ (วนัที ่1 ตลุาคม 2564) ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่เหมาะสมเมือ่เทยีบกบั

มลูคา่เงนิลงทนุ (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3 ของรายงานฉบับนี)้ 

(3.2) เป็นโครงการทีเ่ป็นไปตามแผนบรหิารจัดการน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558 - 2579 ท าใหไ้ดรั้บ

การสนับสนุนจากภาครัฐในเรือ่งตา่งๆ  

แผนบรหิารจัดการน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558 - 2579 (Oil Plan 2017) ของกรมธรุกจิพลงังาน กระทรวง

พลงังาน มหีลักการและมาตรการเพือ่สนับสนุนระบบโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการพัฒนาระบบการขนสง่

น ้ามันทางทอ่ ดงันี้ 

(ก) การเพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่น ้ามันของประเทศโดยพัฒนาระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

ไดแ้ก ่กระทรวงพลงังาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลงั และกระทรวงอตุสาหกรรม 

(ข) เปิดใหเ้อกชนเป็นผูด้ าเนนิการพัฒนาโครงการกอ่สรา้งระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปยังภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ เพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างเสร ีโดยใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ระทรวงพลงังานก าหนด 

(ค) ขอความร่วมมอืจากหน่วยงานราชการตา่งๆ ใหก้ารสนับสนุนโดยอนุญาตใหว้างทอ่ขนสง่น ้ามันในเขตทีด่นิของ

หน่วยงานราชการนัน้ๆ ได ้ อาท ิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแหง่ประเทศไทย  

กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เพือ่จงูใจใหเ้อกชนมาลงทนุ 
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(ง) กระทรวงพลงังานร่วมกับภาคเอกชนทีส่นใจลงทนุ พจิารณาแนวทอ่น ้ามัน จดุตัง้คลงัน ้ามัน และปรมิาณการ

ขนสง่น ้ามันผา่นทอ่ 

ทัง้นี ้ มต ิ กพช. เมือ่วนัที ่ 13 สงิหาคม 2558 เห็นชอบการขยายระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปยัง

ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยใหผู้ป้ระกอบการรายเดมิ หรอืผูค้า้น ้ามัน หรอืเอกชนรายอืน่ เป็น

ผูด้ าเนนิการพัฒนาโครงการฯ เพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งเสร ี โดยใหห้น่วยงานราชการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้าร

สนับสนุนโครงการ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) เป็นผูรั้บผดิชอบในการก ากบั

ดแูลคา่บรกิารขนสง่น ้ามันทางทอ่ การมอี านาจเหนอืตลาด ป้องกนัการผูกขาด ใหค้วามคุม้ครองผูค้า้น ้ามันและ 

ประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึและไดรั้บบรกิารทีเ่ป็นธรรม จนกวา่คณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน (กกพ.) จะมกีาร

ก าหนด ปรับปรุง หรอืแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่ในอนาคต 

เมือ่พจิารณาจากแผนบรหิารจัดการน ้ามันเชือ้เพลงิขา้งตน้ จะเห็นวา่ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนผูไ้ดรั้บ

คดัเลอืกใหเ้ป็นผูด้ าเนนิการโครงการฯ อยา่งเต็มที ่ ไมว่า่จะเป็นการร่วมกนัพจิารณาแนวทอ่น ้ามัน จดุตัง้คลงัน ้ามัน 

และปรมิาณการขนสง่น ้ามันผ่านทอ่ รวมถงึการสนับสนุนใหห้น่วยงานราชการตา่งๆ อนุญาตใหว้างทอ่ขนสง่น ้ามันใน

เขตทีด่นิของหน่วยงานราชการนัน้ๆ ได ้ จงึถอืวา่เป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ าคญัทีจ่ะท าให ้ TPN ในฐานะผูไ้ดรั้บ

คดัเลอืกใหเ้ป็นผูด้ าเนนิการโครงการฯ สามารถด าเนนิการไดต้ามแผนงานจนประสบผลส าเร็จ 

(3.3) เป็นโครงการทีไ่ดรั้บความร่วมมอืจาก Thappline 

เงือ่นไขหนึง่ที ่ TPN จะตอ้งท าใหส้ าเร็จกอ่นการยืน่ขอใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบกจิการระบบการขนสง่

น ้ามันทางทอ่จาก ธพ. คอื การไดรั้บอนุมัตใิหเ้ชือ่มตอ่ระบบทอ่ขนสง่น ้ามันของ TPN กบัทอ่ขนสง่น ้ามันของ 

Thappline ทีค่ลงัน ้ามัน อ าเภอเสาไห ้ จังหวดัสระบรุ ี เพือ่เชือ่มตอ่ไปยังภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

โดย TPN ประสบความส าเร็จในการเจรจากบั Thappline เพือ่เชือ่มระบบทอ่ขนสง่น ้ามันของทัง้สองบรษัิท และได ้

ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ เรือ่ง การเชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามันกบั Thappline (“บนัทกึความเขา้ใจกับ 

Thappline”)13 เมือ่วนัที ่ 23 พฤษภาคม 2560 ปัจจบุนัไดม้กีารตกลงในรายละเอยีดของร่างสญัญาฯ แนบทา้ย 

เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ประกอบดว้ย 

(ก) สญัญาเชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามัน (The Pipeline Connection Agreement)  

(ข) สญัญาบรหิารจัดการ (Operating Service Agreement) และ  

(ค) สญัญาเชา่พืน้ทีค่ลงัน ้ามัน (Rental Agreement) 

บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากัด (Thappline) เป็นบรษัิทใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันทางทอ่ จัดตัง้ขึน้เมือ่ปี 

2534 ตามมตขิองคณะรัฐมนตรทีีอ่นุมัตใิหก้อ่สรา้งระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่จากศรรีาชาไปยังสระบรุ ีและมอบหมาย

ใหก้ารปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปัจจบุนั คอื บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)) จัดตัง้บรษัิทร่วมทนุเพือ่ด าเนนิงาน 

ดงันัน้ การที ่TPN บรรลขุอ้ตกลงในการอนุมัตกิารเชือ่มทอ่ขนสง่น ้ามันของ TPN กับ Thappline จงึสง่ผล

ใหโ้ครงการฯ ของ TPN รองรับการขนสง่น ้ามันจากเกอืบทกุโรงกลัน่น ้ามันและคลงัน ้ามันใหญใ่นภาคตะวนัออก 

ไดแ้ก ่โรงกลัน่น ้ามันพทีทีจีซี ีโรงกลัน่น ้ามันเอสพอีารซ์ ีโรงกลัน่น ้ามันไทยออยล ์โรงกลัน่น ้ามันเอสโซ ่คลงัน ้ามัน

ของ ปตท. คลงัน ้ามันเชลล ์(รับน ้ามันจากโรงกลัน่น ้ามันพทีทีจีซี)ี คลงัน ้ามันคาลเท็กซ ์(รับน ้ามันจากโรงกลัน่น ้ามัน

เอสพอีารซ์)ี คลงัน ้ามันบรษัิท ชลบรุ ีเทอรม์นิอล เป็นตน้ ซึง่กลุม่ผูค้า้น ้ามันทีใ่ชบ้รกิารขนสง่ทางทอ่ตัง้แตโ่รงกลัน่

น ้ามัน จนถงึปลายทางจังหวัดสระบรุ ีสามารถสง่น ้ามันตอ่เนือ่งไปจนถงึคลงัน ้ามันของ TPN ทีจ่ังหวัดขอนแกน่ เพือ่

กระจายตอ่ไปยังพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนรวมทัง้พืน้ทีใ่กลเ้คยีง  ซึง่จะชว่ยลดระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ย

ในการขนสง่เมือ่เทยีบกับการขนสง่ทางรถยนตห์รอืรถไฟ 

                                                

13 โปรดดสูรปุสาระส าคญัของบนัทกึความเขา้ใจดงักลา่วไดใ้นเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี ้
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ปัจจบุนัของ Thappline 

 

ทีม่า: www.thappline.co.th 

 

แผนภาพโครงขา่ยทอ่ขนสง่น า้มนัของ Thappline กบัการเชือ่มตอ่โรงกล ัน่น า้มนัและคลงัน า้มนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: www.thappline.co.th 

 

ทัง้นี ้Thappline จะไดรั้บคา่ตอบแทนจากการอนุญาตเชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามันตามเงือ่นไขทีต่กลงกนัใน

สญัญา 

นอกจากนี ้ เงือ่นไขในบนัทกึความเขา้ใจกบั Thappline ยังครอบคลุมถงึการใชพ้ืน้ทีค่ลังน ้ามันสระบรุ ี

(บางสว่น) และการบรหิารจัดการโครงการฯ โดยทมีงานของ Thappline ซึง่จะเป็นการเชือ่มตอ่ดว้ยระบบงาน

เดยีวกนัในการปฎบิตักิารระบบทอ่ขนสง่น ้ามันตลอดเสน้ทาง โดย Thappline จะเป็นผูด้ าเนนิการในสว่นของการ

บรหิารจัดการน ้ามัน ประกอบดว้ย แผนจัดสง่น ้ามันตัง้แตต่น้ทางคอื โรงกลัน่น ้ามัน จนถงึปลายทางคอื คลงัน ้ามันที่

จังหวดัขอนแกน่ของ TPN การควบคมุระบบ SCADA และบ ารุงรักษาระบบ รวมถงึระบบบญัชนี ้ามันรวม จงึท าใหก้าร

บรหิารจัดการน ้ามันผา่นระบบทอ่ขนสง่น ้ามันมคีวามตอ่เนื่องตัง้แตต่น้ทาง และอยูภ่ายใตร้ะบบงานเดยีวกนักับที ่

Thappline ใชใ้นระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่จากจังหวดัระยองและชลบรุ ี โดยการบรหิารจัดการของทมีงานทีม่ี

ประสบการณ์ในการขนสง่น ้ามันทางทอ่ อนัเป็นเหตผุลหนึง่ทีจ่ะชว่ยจงูใจใหก้ลุม่ผูค้า้น ้ามันมั่นใจในมาตรฐานการ

ด าเนนิงานและเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่ง เสมอืนหนึง่เป็นการด าเนนิงานโดย Thappline ดงันัน้ การที ่TPN 

ร่วมมอืกับ Thappline ตามบันทกึความเขา้ใจจงึถอืเป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหโ้ครงการฯ ของ TPN 

ประสบความส าเร็จ 

 

เชือ่มกบัโรงกลัน่น ้ามนั PTTGC และ SPRC 

เชือ่มตอ่กบัโรงกลัน่น ้ามนัเอสโซ,่ โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล,์ 
คลงัน ้ามนั ปตท. และคลงัน ้ามนัชลบรุ ีเทอรม์นิอล 

คลงัน ้ามนัเชลล ์ คลงัน ้ามนัคาลเท็กซ ์



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่34/71 

 

แผนภาพพืน้ทีก่ารกระจายน า้มนัจากคลงัน า้มนัขอนแกน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้TPN และ Thappline ไดต้กลงทีจ่ะท าสญัญาระยะยาว 20 ปี (ตอ่สญัญาอกี 10 ปี รวมเป็น 30 ปี 

ภายใตเ้งือ่นไขเดมิ) ในการวา่จา้ง Thappline  เพือ่บรหิารทอ่และบรหิารจัดการน ้ามัน 

(3.4) เป็นโครงการทีม่ฐีานลกูคา้มั่นคง 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลกัของ TPN คอื กลุม่ผูค้า้น ้ามันทีเ่ป็นลกูคา้ปัจจบุนัของ Thappline ไดแ้ก ่ กลุม่ 

ปตท. (รวม PTTGC, SPRC, และไทยออยล ์ (TOP)) เอสโซ ่ เชลล ์คาลเท็กซ ์ เป็นตน้ ซึง่มปีรมิาณน ้ามันผา่นทอ่

ทัง้หมดของ Thappline ทีค่ลงัน ้ามันสระบรุ ีในปี 2559 - 2560 เทา่กับ 2,398.42 ลา้นลติร และ 2,343.12 ลา้นลติร 

ตามล าดบั ในขณะทีป่รมิาณการจ าหน่ายน ้ามันในพืน้ทีเ่ป้าหมายหลกัคอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน (เฉพาะ

น ้ามันเบนซนิและดเีซล) ในปี 2558 - 2560 และ 2561 (เดอืนมกราคม – กนัยายน รวม 9  เดอืน) เทา่กบั 2,167.73 

ลา้นลติร 2,525.41 ลา้นลติร 2,345.71 ลา้นลติร และ 1,755.16 ลา้นลติร ตามล าดบั14 

โดยกลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลักทัง้หมดเป็นผูถ้อืหุน้ของ Thappline ดงันัน้ การที ่ TPN จะท าสญัญาจา้ง 

Thappline เพือ่บรหิารทอ่และบรหิารจัดการน ้ามัน รวมทัง้เชา่พืน้ทีค่ลงัน ้ามันสระบรุ ี (บางสว่น) เพือ่เชือ่มตอ่ระบบ

ทอ่สง่น ้ามัน รวมทัง้เงือ่นไขภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจระหวา่ง Thappline กบั TPN ทีก่ าหนดวา่ Thappline จะไม่

อนุญาตใหม้กีารเชือ่มตอ่ทอ่สง่น ้ามันมากกวา่ 1 รายในแตล่ะเสน้ทาง จงึสรา้งความมั่นใจไดใ้นระดบัหนึง่วา่ กลุม่

ลกูคา้เป้าหมายหลกัจะใชบ้รกิารโครงการฯ ของ TPN และปรมิาณน ้ามันทีจ่ะขนสง่ผ่านทอ่จะเตบิโตตามศักยภาพ

ของ Thappline และความตอ้งการใชน้ ้ามันในอนาคต 

  

                                                

14 ทีม่า: กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน (www.doeb.go.th) 

พืน้ทีเ่ป้าหมายหลกั: 

ครอบคลมุพืน้ที ่12 จังหวดั 

ไดแ้ก ่

o ขอนแกน่ 

o อดุรธาน ี

o เลย 

o หนองคาย 

o มหาสารคาม 

o รอ้ยเอ็ด 

o กาฬสนิธุ ์

o สกลนคร 

o นครพนม 

o มกุดาหาร 

o บงึกาฬ 

o หนองบวัล าภ ู
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(3.5) เป็นโครงการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

โครงการลงทนุขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เป็นโครงการทีอ่ยู่ในขอบเขตการ

ไดรั้บสทิธปิระโยชนต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ประเภท

กจิการขนสง่มวลชนและสนิคา้ขนาดใหญ ่ ประเภทย่อยกจิการขนสง่ทางทอ่ (ยกเวน้การขนสง่น ้าทางทอ่)15 โดย 

TPN ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2561 โดยมเีงือ่นไขทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิวา่ TPN จะตอ้งมทีนุ

จดทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่ 1,800 ลา้นบาท กอ่นออกบตัรสง่เสรมิ และจะตอ้งเรยีกช าระเต็มมลูคา่หุน้กอ่นเปิด

ด าเนนิการ ทัง้นี ้โครงการฯ จะไดรั้บยกเวน้อากรน าเขา้เครือ่งจักรตามสทิธปิระโยชนข์อง BOI 

(3.6) เป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต โดยมโีอกาสขยายฐานลกูคา้หรอืขยายระบบทอ่ขนสง่

น ้ามันตอ่ไปยังประเทศลาว 

ผูบ้รหิารของ TPN คาดวา่การลงทนุโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ จะสามารถตอ่ยอดการลงทนุใน

อนาคตได ้ โดยการลงทนุระบบทอ่สง่น ้ามันตอ่เนือ่งจากคลงัน ้ามันจังหวดัขอนแกน่ ไปยังประเทศลาว ซึง่สามารถ

ผา่นเขา้ทางเมอืงทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ เมอืงเวยีงจันทน ์(ผา่นดา่นศลุกากรหนองคาย) สะหวนันะเขต (ผา่นดา่นศลุกากร

มกุดาหาร) และทา่แขก (ผา่นดา่นศลุกากรนครพนม) เนือ่งจากปัจจบุนัประเทศลาวสัง่ซือ้น ้ามันส าเร็จรูปจากประเทศ

ไทย (เฉพาะน ้ามันเบนซนิและดเีซล) เทา่กับ 1,192.68 ลา้นลติร 1,200.89 ลา้นลติร และ 1,154.64 ลา้นลติร ในปี 

2558 - 2560 ตามล าดับ 

ทัง้นี ้ ผูค้า้น ้ามันของไทยทีส่ง่ออกน ้ามันไปลาวรายใหญไ่ดแ้ก ่ IRPC ปตท. เอสโซ ่ และเชลล ์ คดิเป็น

สดัสว่นรวมกนัประมาณรอ้ยละ 84.29 และรอ้ยละ 82.15 ในปี 2559 และ 2560 โดยสว่นทีเ่หลอืเป็นการปรมิาณการ

น าเขา้ของบรษัิท พทีที ีลาว จ ากดั (PTT Lao), บรษัิท ปิโตรเทรดดิง้ ลาว จ ากดั (มหาชน) (PTL)16 และการสัง่ซือ้

จากตา่งประเทศโดยขนสง่ทางรถบรรทกุผ่านประเทศไทย โดยบรษัิท ปิโตรเทรดดิง้ ลาว จ ากดัไดแ้สดงความสนใจ

ทีจ่ะใชบ้รกิารทอ่ขนสง่น ้ามันของ TPN เมือ่โครงการแลว้เสร็จ 

 

ทีม่า: กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน (www.doeb.go.th) 

                                                

15 อา้งองิจากคูม่อืการขอรับการสง่เสรมิการลงทนุ 2560 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

16 บรษัิท ปิโตรเทรดดิง้ ลาว จ ากดั (PTL) เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยล์าว (LSX) โดยมปีรมิาณขายน ้ามนัในปี 2559 เทา่กบั 

161.37 ลา้นลติร คดิเป็นสว่นแบง่การตลาดประมาณรอ้ยละ 11 ในประเทศลาว และเป็นอนัดบั 4 ของกลุม่ผูค้า้น ้ามนัในประเทศลาว 

โดยกลุม่ผูค้ ้าน ้ามนัจากฐานขอ้มลูปี 2559 อนัดบัที ่1 - 3 ไดแ้ก ่บรษัิท ปิโตรลเิม็ทลาว จ ากดั (I’ ETLIMEX) รอ้ยละ 24.85, บรษัิท น ้ามนั

เชือ้เพลงิลาว จ ากดั (LSFC) รอ้ย 15.47, และบรษัิท พทีที ีลาว จ ากดั รอ้ยละ 12.50 ตามล าดบั  

(ทีม่า: รายงานประจ าปี 2559 ของบรษัิท ปิโตรเทรดดิง้ ลาว จ ากดั) 

http://www.doeb.go.th/


ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่36/71 

 

อนึง่ นอกเหนอืจากการศกึษาปรมิาณการสง่ออก/น าเขา้น ้ามันของประเทศลาว และการหารอืเกีย่วกับ

ปรมิาณความตอ้งการใชน้ ้ามันของกลุม่ผูค้า้น ้ามันในประเทศลาวแลว้ ทาง TPN ยังมไิดม้กีารศกึษาในรายละเอยีด

เกีย่วกบัการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันตอ่ไปยังประเทศลาว 

(3.7) เป็นโครงการทีส่รา้งโอกาสให ้ TPN ขยายการใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันอากาศยานทางทอ่ ไปยัง

ทา่อากาศยานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

โครงการลงทนุในครัง้นีเ้ป็นการสรา้งโอกาสให ้ TPN ขยายการใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปทา่อากาศ

ยานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ หากในอนาคตจ านวนผูโ้ดยสารโดยเครือ่งบนิไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือเพิม่ขึน้ 

ปรมิาณการจราจรทางอากาศสนามบนิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืเพิม่ขึน้ อาจสรา้งโอกาสให ้TPN ใหบ้รกิารขนสง่

น ้ามันเชือ้เพลงิอากาศยาน (Jet A-1) ผ่านระบบทอ่ผา่นทอ่ใตด้นิไปยังคลงัน ้ามันอากาศยานปลายทางทีท่า่อากาศ

ยานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือได ้ ทดแทนจากเดมิทีส่ายการบนิตา่งๆ จะเตมิน ้ามันส ารองไวเ้ผือ่การใหบ้รกิารทัง้

ขาไปจากกรุงเทพฯ และขากลับมากรุงเทพฯ 

ทัง้นี ้ กรมทา่อากาศยานมแีผนลงทนุเพือ่พัฒนาสนามบนิในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื วงเงนิรวมประมาณ 

8,100 ลา้นบาท17 เพือ่รองรับปรมิาณการเตบิโตของผูโ้ดยสารทีเ่พิม่ขึน้ และจะมุง่ผลักดนัใหส้นามบนิทีม่ศีักยภาพ 

อาท ิ ขอนแกน่ อดุรธาน ี และอบุลราชธาน ี เป็นศนูยก์ลางการบนิของภาคอสีาน รวมทัง้สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และ

เนน้เชือ่มโยงเสน้ทางบนิในอาเซยีนใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศซแีอลเอ็มว ี (CLMV) ไดแ้ก ่ กมัพูชา ลาว 

เมยีนมา และเวยีดนาม จงึเป็นอกีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการคมนาคมทางอากาศของภาคตะวนัออกเฉียง

เหนอืและสรา้งโอกาสในการขยายธรุกจิให ้TPN 

 

(4) เป็นโครงการทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็น

ประโยชนต์อ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศ ดงันี้ 

(4.1) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการ

ขนสง่น ้ามันของประเทศ และสรา้งเสรมิความมั่นคงดา้นพลังงานของประเทศ 

โครงการลงทนุในครัง้นีเ้ป็นการลงทนุเพือ่สรา้งระบบโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศ สอดคลอ้งกบันโยบาย

ของกระทรวงพลงังานทีต่อ้งการใหม้ทีอ่ขนสง่น ้ามันเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่น ้ามันของประเทศ ตอบสนอง

ตอ่การขยายตวัของความตอ้งการใชน้ ้ามัน สรา้งเสรมิความมั่นคงดา้นพลงังานของประเทศ และมโีครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นพลงังานทีเ่ชือ่ถอืได ้ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากคลงัน ้ามันในแนวทอ่ขนสง่น ้ามัน เพือ่ส ารองน ้ามันทาง

ยทุธศาสตรข์องประเทศ โดยการขนสง่น ้ามันทางทอ่จะมคีวามเหมาะสมทีส่ดุหากเทยีบกบัวธิกีารขนสง่แบบอืน่ๆ 

เชน่ การขนสง่น ้ามันทางทอ่จะมคีวามรวดเร็วสงูสดุ และใชร้ะยะเวลาในการขนสง่สัน้ทีส่ดุ โดยทอ่เพยีงทอ่เดยีว

สามารถขนสง่น ้ามันไดห้ลายประเภททัง้น ้ามันเบนซนิ 95 น ้ามันเบนซนิ 91 และน ้ามันดเีซล และโครงการจะ

กอ่ใหเ้กดิประโยชนด์า้นเศรษฐศาสตรต์อ่ประเทศอย่างมนัียส าคญั อกีทัง้เป็นการลดภาระคา่ใชจ้า่ยของประชาชนใน

การใชน้ ้ามัน เนือ่งจากมตีน้ทนุคา่ขนสง่ต า่กวา่การขนสง่ทางระบบรางหรอืรถบรรทกุ ท าใหผู้บ้รโิภคน ้ามันในเขต

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสามารถใชน้ ้ามันในราคาทีต่ า่ลง และเอือ้ตอ่นโยบายการเก็บส ารองน ้ามันส าเร็จรูปในคลงั

สว่นภมูภิาค เพือ่สรา้งความมั่นคงดา้นพลงังาน และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในการกา้ว

สูก่ารเป็นศนูยก์ลางดา้นพลงังานของภมูภิาค รวมทัง้รองรับการเขา้สูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

                                                

17 ทีม่า: บทสมัภาษณ์อธบิดกีรมทา่อากาศยาน ตามทีเ่ผยแพรใ่นเว็บไซตห์นังสอืพมิพเ์ดลนิวิส ์เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2560 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่37/71 

 

(4.2) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ สรา้งประโยชนต์อ่ภาค

ประชาชนและภาคธรุกจิ 

โครงการลงทนุในครัง้นี ้ สรา้งประโยชนต์อ่ภาคประชาชน โดยจะชว่ยสรา้งความมั่นใจวา่น ้ามันจะไมข่าด

แคลน เนือ่งจากระบบทอ่เป็นระบบทีม่เีสถยีรภาพและปลอดภัย อกีทัง้สามารถขนสง่น ้ามันไดใ้นชว่งทีป่ระสบ

อทุกภัย และประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืไดใ้ชน้ ้ามันในราคาทีต่ า่กวา่ปัจจุบนั นอกจากนี้ 

ส าหรับภาคธรุกจิ โครงการนีจ้ะชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารขนสง่น ้ามันทางทอ่ทกุรายสามารถเขา้ใชบ้รกิารดว้ยอตัรา

คา่บรกิารทีเ่ทา่เทยีมกนัและสามารถแขง่ขนักบัการขนสง่น ้ามันทางรถยนตแ์ละรถไฟได ้

(4.3) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ชว่ยลดงบประมาณแผน่ดนิใน

การซอ่มแซมถนน ชว่ยลดปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน และชว่ยรักษาสิง่แวดลอ้ม 

การขนสง่น ้ามันผ่านระบบทอ่มคีวามปลอดภัยมากกวา่ การขนสง่โดยรถบรรทกุขนสง่น ้ามันขนาดใหญ ่ เมือ่

ผูค้า้น ้ามันมกีารใชบ้รกิารโครงการระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือเพิม่ขึน้ในอนาคต จะท าให ้

การขนสง่น ้ามันโดยรถบรรทกุขนสง่น ้ามันขนาดใหญล่ดลง ชว่ยลดปัญหาอบุัตเิหตทุางถนน ชว่ยลดอตัราการสกึ

หรอของผวิจราจร ลดงบประมาณแผน่ดนิในการซอ่มแซมถนน ลดปรมิาณการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดจ์ากรถ

ขนสง่น ้ามัน ชว่ยรักษาสิง่แวดลอ้ม ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  นอกจากนี ้โครงการมโีอกาสสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิ

จากการขายคารบ์อนเครดติ เนือ่งจากโครงการสามารถชว่ยลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดป้ระมาณ 47 

ลา้นกโิลคารบ์อนตอ่ปี 

 

2.2 ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

(1) TPN และบรษัิทฯ จะมหีนี้สนิ ดอกเบีย้จ่าย และมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) 

เพิม่ขึน้ 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้TPN จะใชกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิจ านวนประมาณ 7,500 ลา้นบาท และเงนิ

เพิม่ทนุจ านวนประมาณ 1,900 ลา้นบาท (ซึง่สว่นหนึง่มาจากบรษัิทฯ และ BIGGAS โดย TPN ไดด้ าเนนิการจด

ทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 300 ลา้นบาท เป็น 1,350 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่6 ธันวาคม 2561 และมแีผนทีจ่ะเพิม่

ทนุจดทะเบยีนเป็น 2,200 ลา้นบาท ในชว่งไตรมาส 1 ปี 2562 ตามล าดับ) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิลงทนุในโครงการขยาย

ระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ รวมทัง้คา่ใชจ้่ายด าเนนิงานในชว่งกอ่นเริม่เปิดด าเนนิงานในเชงิพาณชิย ์ ดงันัน้ การเขา้

ลงทนุโครงการในครัง้นีจ้ะท าให ้ TPN และบรษัิทฯ (ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม) มภีาระหนีส้นิ

และตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เพิม่ขึน้ตามไปดว้ย  

ซึง่หากพจิารณาอตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) ของบรษัิทฯ จากท ารายการในครัง้นี้ 

เมือ่เทยีบกบัขอ้ก าหนด (Financial Covenants) ของสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษัิทฯ และตามขอ้ก าหนดสทิธิ

ของหุน้กูข้องบรษัิทฯ โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2561 บรษัิทฯ มหีนีส้นิรวม

จ านวน 2,547.11 ลา้นบาท สว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 3,746.79 ลา้นบาท อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 

0.68 เทา่ หาก TPN มกีารเบกิใชเ้งนิกูย้มืเต็มจ านวน 7,500 ลา้นบาทภายในปี 2564 และบรษัิทฯ สามารถด าเนนิการ

ภายใตส้มมตฐิาน ดงันี ้ (ก) ไดรั้บเงนิเพิม่ทนุจากการเสนอขายหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิไดค้รบทัง้จ านวน 650 ลา้นหุน้ 

ประมาณ 462.15 ลา้นบาท, (ข) ไดรั้บเงนิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษัิทฯ 

ครัง้ที ่1 (“PSTC-W1”) ครัง้สดุทา้ย ในวนัที ่28 มกราคม 2562 ประมาณ 151.50 ลา้นบาท18, (ค) รับรูก้ าไรจากการ

                                                

18 ประมาณการจากรอ้ยละ 90 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอื (จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 336,662,182 หน่วย x 

อตัราการใชส้ทิธ ิ1:1 x ราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 0.50 บาท = 151.50 ลา้นบาท) เนือ่งจาก PSTC-W1 ณ ปัจจบุนั อยูใ่นสภาวะ In-The-Money 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่38/71 

 

ขายหุน้สามัญเดมิของ TPN โดย BIGGAS ใหแ้กนั่กลงทนุทีส่นใจจะเขา้มาเป็นพันธมติรทางธรุกจิกบักลุม่บรษัิทฯ 

ประมาณรอ้ยละ 25 ของทนุช าระแลว้หลงัเพิม่ทนุของ TPN19 + รับรูก้ าไรสทุธใินแตล่ะปีของ PSTC (ตัง้แตไ่ตรมาส 

4 ปี 2561 ถงึปี 2564 ซึง่เป็นปีที ่TPN เบกิเงนิกูค้รบเต็มจ านวน) โดยอา้งองิจากก าไรสทุธขิอง PSTC ในไตรมาส 3 

ปี 2561 รวมจ านวนทัง้สิน้ส าหรับขอ้ (ค) ประมาณ 1,821.15 ลา้นบาท จะท าให ้ PSTC มอีัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1.63 เทา่ ณ สิน้ปี 2564 จากนัน้อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู ้

ถอืหุน้จะคอ่ยๆ ลดลงจากการทยอยช าระคนืเงนิตน้ ซึง่จะไมเ่กนิอตัราสว่นทางการเงนิตามขอ้ก าหนด (Financial 

Covenants) ของสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษัิทฯ ทีก่ าหนดอตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 2.5 เทา่ 

และ 3 เทา่ (สญัญาเงนิกูย้มืของ 2 ธนาคาร) และตามขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กูข้องบรษัิทฯ ทีก่ าหนดอตัราสว่น

หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 2.5 เทา่ 

ส าหรับ TPN ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2561 มหีนีส้นิรวมจ านวน 209.41 ลา้นบาท สว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 

226.85 ลา้นบาท อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 0.92 เทา่ หาก (ก) TPN มกีารเบกิใชเ้งนิกูย้มืเต็มจ านวน 

7,500 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564, (ข) TPN สามารถเพิม่ทนุไดค้รบทัง้จ านวน 1,900 ลา้นบาท, และ (ค) ค านงึถงึ

ขาดทนุกอ่นการด าเนนิงาน ในชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2561 ถงึไตรมาสที ่3 ปี 2564  ทัง้นี ้อา้งองิจากประมาณการของ

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ หนี้สนิรวมของ TPN เพิม่ขึน้เป็น 7,919.95 ลา้นบาท และสว่นของผูถ้อืหุน้ของ TPN 

เพิม่ขึน้เป็น 2,085.00 ลา้นบาท และมอีตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 3.80 เทา่ ณ สิน้ปี 

2564 ซึง่ยังอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดตามขอ้เสนอ (Term Sheet) เงนิกูย้มืของสถาบนัการเงนิ และหลงัจากนัน้

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้จะคอ่ยๆ ลดลงจากการทยอยช าระคนืเงนิตน้20  

(2) ผลกระทบจาก Dilution ตอ่ผูถ้อืหุน้ปัจจุบนัของบรษัิทฯ (ในกรณีทีบ่รษัิทฯ เสนอขายหุน้เพิม่ทนุ PP 

เป็นผลส าเร็จ เพือ่น าเงนิมาลงทนุในโครงการฯ)  

เนือ่งจากบรษัิทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุใหก้บันักลงทนุเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement: PP) จ านวนไมเ่กนิ 650,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้น

การด าเนนิการทีเ่กีย่วเนือ่งกับการลงทนุในโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ ของ TPN และเพือ่เป็นเงนิทนุ

หมนุเวยีนใชใ้นกจิการของบรษัิทฯ 

ดงันัน้ การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ PP ในครัง้นี ้ จะท าใหผู้ถ้อืหุน้ปัจจบุนัของบรษัิทฯ ไดรั้บ

ผลกระทบจากการลดลงของสทิธอิอกเสยีง (Control Dilution) และการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings 

Dilution) เทา่กับรอ้ยละ 9.03 สว่นผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ยังไมส่ามารถค านวณได ้

เนือ่งจากปัจจบุนัยังไมม่กีารก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดงักลา่ว 

(3) มภีาระและคา่ใชจ้่ายในการวางหนังสอืค ้าประกนัในวงเงนิ 200 ลา้นบาทกับ Thappline เป็นระยะเวลา 

30 เดอืน 

จากบนัทกึความเขา้ใจในการเชือ่มตอ่ทอ่ระหวา่ง TPN กบั Thappline ทาง TPN จะตอ้งวางหนังสอืค ้า

ประกนัจากสถาบนัการเงนิในวงเงนิ 200 ลา้นบาท ตัง้แตว่ันทีล่งนามในสญัญาจา้งผูรั้บเหมา (EPC Contract 

Agreement) จนถงึจะด าเนนิการกอ่สรา้งโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืแลว้เสร็จ 

                                                

19 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการจาก (1) สดัสว่นการถอืหุน้ของ GL Energy Solutions (HK) Company Limited คดิเป็นรอ้ยละ 4.91

ภายหลงัจากที ่TPN เพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 2,200 ลา้นบาท และ (2) การที ่BIGGAS อาจจะพจิารณาขายหุน้ของ TPN ใหแ้ก่

พนัธมติรทางธรุกจิอกีประมาณรอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ TPN หลงัจากเพิม่ทนุเป็น 2,200 ลา้นบาท 

20 ค านวณจากสมมตฐิานวา่ เงนิกูย้มืของ TPN จะทยอยเบกิใชต้ามแผนการลงทนุ, TPN มกี าไรสทุธติามประมาณการทางการเงนิ, และมกีาร

ทยอยช าระคนืเงนิกูย้มื 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่39/71 

 

คดิเป็นระยะเวลาประมาณ 30 เดอืน ดงันัน้ TPN จะมคีา่ใชจ้่ายจากคา่ธรรมเนยีมหนังสอืค ้าประกนัของธนาคาร และ

มภีาระตอ้งหาหลกัทรัพยห์รอืเงนิฝากประจ าเพือ่ค ้าประกนัหนังสอืค ้าประกนัดงักลา่ว 

 

2.3 ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ 

(1) ความเสีย่งจากการพึง่พงิบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) เป็นอย่างมาก 

ในการด าเนนิงานโครงการนี้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจาก Thappline ตัง้แตเ่ริม่ตน้โครงการฯ ไปจน

ตลอดระยะเวลาโครงการ ทัง้การเชือ่มตอ่ทอ่ การบรหิารจัดการการขนสง่น ้ามัน การใหค้ าปรกึษาในดา้นธรุกจิตา่งๆ 

ซึง่ลว้นแตเ่ป็นปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ดงันี้ 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การพึง่พา Thappline 

การลงนามใน MOU กบักระทรวง

พลงังาน 

มเีงือ่นไขวา่ ตอ้งไดรั้บความอนุมัตกิารเชือ่มตอ่ระบบทอ่ขนสง่น ้ามัน

จาก Thappline กอ่นการยืน่ขอใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบกจิการระบบ

การขนสง่น ้ามันทางทอ่จาก ธพ. 

การลงนามใน MoU กับ Thappline 

รวมถงึสญัญาแนบทา้ย MoU 

 การเชือ่มตอ่ทอ่และใชพ้ืน้ทีท่ีค่ลงัน ้ามัน อ.เสาไห ้จ.สระบรุ ี

 การพึง่พาปรมิาณน ้ามันผา่นทอ่จากฐานลกูคา้ของ Thappline ซึง่

เป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้ของ Thappline 

 พึง่พงิบคุลากรและประสบการณ์จาก Thappline ในการบรหิาร

จัดการน ้ามันตลอดเสน้ทางของทอ่น ้ามัน รวมทัง้ค าแนะน าในดา้น

อืน่ๆ อาท ิการบรหิารจัดการแนวทอ่ การบรหิารคลงัน ้ามัน เป็นตน้ 

 

ดงันัน้ จงึอาจท าให ้TPN และบรษัิทฯ สญูเสยีอ านาจการตอ่รองตา่งๆ ได ้หรอืหาก Thappline ไมส่ามารถ

ปฏบิตัหินา้ทีผู่บ้รหิารโครงการตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญาบรหิารจัดการได ้ หรอืปรมิาณน ้ามันผา่นทอ่จากฐาน

ลกูคา้ของ Thappline ลดลง อาจสง่ผลกระทบทางลบอย่างมนัียส าคญัตอ่ผลประกอบการของโครงการฯ ได ้

(2) ความเสีย่งเนือ่งจาก TPN, BIGGAS, และบรษัิทฯ ไมม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารธรุกจิขนสง่น ้ามัน

ทางทอ่โดยตรง  

TPN กอ่ตัง้ขึน้มาเพือ่ด าเนนิโครงการขนสง่น ้ามันทางทอ่ โดยทมีผูบ้รหิารมาจาก BIGGAS ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

ใหญแ่ละมปีระสบการณ์เชีย่วชาญในธรุกจิพลงังานในดา้นวศิวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวางระบบทอ่

กา๊ซ NGV ซึง่แมว้า่มไิดม้ปีระสบการณ์โดยตรงในธรุกจิขนสง่น ้ามันทางทอ่ ในขณะที ่TPN จะตอ้งบรหิารโครงการ

เองในสว่นของตรวจสอบแนวทอ่ บ ารุงรักษาแนวทอ่และคลงัสนิคา้ และระบบควบคมุตา่งๆ จงึอาจจะเกดิความเสีย่ง

จากการบรหิารจัดการดงักลา่วไมป่ระสบความส าเร็จ  

อยา่งไรตาม ผูบ้รหิารของ BIGGAS และ TPN เชือ่มั่นวา่จากประสบการณ์ในธรุกจิพลงังานอย่างยาวนานท า

ใหบ้คุลากรของ BIGGAS มคีวามเชีย่วชาญในดา้นวศิวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวางระบบทอ่กา๊ซ NGV 

ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการด าเนนิโครงการ TPN ได ้อกีทัง้ยังมปีระสบการณ์ดา้นการวางระบบทอ่ดแูลรักษาทอ่ก๊าซ 

NGV และการบ ารุงรักษาทอ่กา๊ซ NGV โดยตัง้แตปี่ 2556 BIGGAS เริม่ดแูลระบบทอ่กา๊ซ NGV ใหแ้ก ่ปตท. ซึง่ใน

ปัจจุบนั BIGGAS ดแูลสถานีก๊าซ NGV ใหแ้ก ่ปตท. มากกวา่ 160 สถาน ีรวมถงึมกีารวางระบบทอ่ก๊าซ บ ารุงรักษา

ทอ่กา๊ซ NGV ใหส้ถานีบรกิารก๊าซ NGV รายอืน่ๆ ทัง้นี ้ในหลกัการเชงิวศิวกรรม การวางระบบและการดแูลรักษาทอ่

กา๊ซและทอ่น ้ามันมคีวามใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้ จากความเชีย่วชาญดงักลา่วท าใหบ้รษัิทฯ มคีวามพรอ้มทีจ่ะขยาย

ธรุกจิไปยังโครงการขยายระบบท่อขนสง่น ้ามันฯ ได ้
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(3) ความเสีย่งในกรณีทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไมอ่นุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ TPN, 

BIGGAS, และบรษัิทฯ จะตอ้งบนัทกึคา่ใชจ้า่ยโครงการทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ทีจ่ะอนุมัตกิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ (ก) TPN ไดล้งนามใน

สญัญาจา้งตา่งๆ กอ่นที ่TPN จะมสีถานะเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่จัดหาทีด่นิเพือ่สรา้งคลังน ้ามัน รวมทัง้

การวา่จา้งทีป่รกึษาในดา้นตา่งๆ เชน่ งานศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study), การบรหิารงาน

สว่นงานโครงการ, การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการดา้นวศิวกรรม, จัดท ารายงานผลวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม (EIA), และดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR) เป็นตน้ โดยในสว่น (ก) นี ้ มมีลูคา่รวม

ประมาณ 183.59 ลา้นบาท (ค านวณถงึ ณ สิน้ปี 2561) และมภีาระผกูพันทีจ่ะตอ้งช าระในอนาคตหลงัจากสิน้ปี 

2561 เป็นตน้ไป ตามสญัญาทีล่งนามไปแลว้ (กอ่นที ่TPN จะมสีถานะเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) อกี 3.41 ลา้น

บาท 

นอกจากนี ้ จากบนัทกึความเขา้ใจในการเชือ่มตอ่ทอ่ระหวา่ง TPN กบั Thappline ทาง TPN จะตอ้งวาง

หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร (Bank Guarantee) วงเงนิ 200 ลา้นบาท ส าหรับเพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ TPN จะ

ด าเนนิการกอ่สรา้งโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือจนแลว้เสร็จ ซึง่ TPN ไดว้าง

หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารไปแลว้ 50 ลา้นบาท  

(ข) หลงัจากที ่ TPN มสีถานะเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  TPN ไดล้งนามในสญัญาวา่จา้งทีป่รกึษา

โครงการเพิม่เตมิ และจา่ยคา่ทีด่นิส าหรับวางทอ่ขนสง่น ้ามันและเพือ่สรา้งสถานคีวบคมุ (Block Valve) ตลอดแนว

ทอ่ขนสง่ โดยคดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 98.99 ลา้นบาท (ค านวณถงึ ณ สิน้ปี 2561) ทัง้นี ้ เพือ่ใหก้ารออกแบบ

โครงการแลว้เสร็จอย่างสมบรูณ์และครบถว้น สามารถด าเนนิการในกระบวนการขออนุญาตตอ่หน่วยงานตา่งๆ ได  ้

ดงันัน้ หากในกรณีทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไมอ่นุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี ้  TPN จะตอ้งบนัทกึ

คา่ใชจ้่ายโครงการทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และทาง Thappline มสีทิธเิรยีกรอ้งเงนิตามหนังสอืค ้าประกนัทีว่างไปแลว้ได ้

โดย ณ ปัจจุบนั TPN จะมคีา่ใชจ้า่ยทีช่ าระไปแลว้จนถงึสิน้ปี 2561 ทัง้หมดจ านวน 183.59 + 50.00 + 98.99 = 

332.58 ลา้นบาท (รวมคา่ทีด่นิคลงัน ้ามัน ทีด่นิแนววางทอ่ และทีด่นิทีต่ัง้ Block Valve) หรอื 173.48 ลา้นบาท (ไม่

รวมคา่ทีด่นิ) ซึง่ TPN จะตอ้งด าเนนิการใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิทีซ่ ือ้มาดงักลา่วในแนวทางอืน่ๆ ตอ่ไป หรอืขายทีด่นิ

ดงักลา่วออกไป 

และ PSTC ยังมคีา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และทีป่รกึษากฎหมาย เพือ่

เตรยีมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในการขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี้อกีดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม TPN, BIGGAS, และบรษัิทฯ เชือ่วา่การลงทนุในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่ TPN, BIGGAS, และ

บรษัิทฯ  ดงันัน้ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ น่าจะใหก้ารสนับสนุนและอนุมัตกิารท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์น

ครัง้นี ้

(4) ความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของโครงการไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

หากผลการด าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิของการใหบ้รกิารระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไม่

เป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้ ซึง่อาจเกดิจากหลายสาเหต ุ เชน่ ปรมิาณน ้ามันผ่านทอ่ จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร อตัราคา่

ผา่นทอ่ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน ตน้ทนุทางการเงนิ ไมเ่ป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้ ซึง่อาจสง่ผล

กระทบตอ่ผลตอบแทนจากการลงทนุได ้

(5) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ 

(5.1) ความเสีย่งจากการขอใบอนุญาตกอ่สรา้งคลงัน ้ามัน กับองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเพยี 

อ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ 
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TPN อยูร่ะหวา่งด าเนนิการขออนุญาตกอ่สรา้งคลงัน ้ามันกับองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเพยี อ าเภอบา้น

ไผ ่จังหวดัขอนแกน่ ท าใหโ้ครงการยังมคีวามเสีย่งในการกอ่สรา้งคลงัน ้ามันปลายทางทีจั่งหวดัขอนแกน่ อย่างไรก็

ตาม TPN เชือ่วา่จะไมม่ปัีญหาในการขอใบอนุญาตกอ่สรา้งคลงัน ้ามันทีจั่งหวัดขอนแกน่ เนือ่งจากโครงการนีผ้่าน

การศกึษาเกีย่วกบัจุดทีเ่หมาะสมทีจ่ะตัง้คลงัน ้ามันจากหน่วยงานรัฐมาแลว้ทัง้ ธพ. และ สผ. ซึง่โครงการกอ่สรา้งจะ

ชว่ยสง่เสรมิการจา้งงานของประชาชนในพืน้ที ่ และโครงการไมไ่ดท้ าใหเ้กดิผลกระทบตอ่ปัญหาสิง่แวดลอ้มใดๆ 

ใหแ้กป่ระชาชนในพืน้ที ่ 

(5.2) ความเสีย่งจากการก ากับดแูลของหน่วยงานของรัฐในอนาคต เกีย่วกับการควบคมุอัตราคา่

ผา่นทอ่ 

ทัง้นี ้ ในปัจจุบนัยังไมม่หีน่วยงานของรัฐทีท่ าหนา้ทีก่ ากบัดแูลเกีย่วกบัคา่บรกิารขนสง่น ้ามันทางทอ่ 

อยา่งไรก็ตาม ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ เมือ่วนัที ่ 22 ธันวาคม 2558 ไดม้อบหมายให ้

คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) เป็นผูรั้บผดิชอบในการก ากบัดแูลคา่บรกิารขนสง่น ้ามันทางทอ่ เพือ่

ป้องกนัการมอี านาจเหนอืตลาด ป้องกนัการผูข้าด ใหค้วามคุม้ครองผูค้า้น ้ามันและประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึและ

ไดรั้บบรกิารทีเ่ป็นธรรม จนกวา่คณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน (กกพ.) จะท าการก าหนด ปรับปรุง หรอืแกไ้ข

กฎหมายใหค้รอบคลมุการก ากับดแูลระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่แลว้เสร็จ ดงันัน้ หากภาครัฐมกีารปรับเปลีย่นหรอื

ควบคมุอตัราคา่ผา่นทอ่ อาจเกดิขอ้จ ากัดตอ่ความสามารถในการท าก าไรของ TPN ได ้

 อยา่งไรก็ตาม กลไกราคาตลาดจะเป็นตัวก าหนดวา่อตัราคา่ผา่นทอ่สามารถแขง่ขนัไดก้บัการขนสง่โดย

รถบรรทกุขนสง่น ้ามันหรอืทางรถไฟหรอืไม ่ หากอตัราคา่ผา่นทอ่สงูเกนิไปจะไมเ่กดิแรงจงูใจใหผู้ค้า้น ้ามันใชบ้รกิาร 

และกลบัไปใชบ้รกิารขนสง่น ้ามันโดยรถบรรทกุขนสง่น ้ามันหรอืทางรถไฟได ้ ซึง่โอกาสการเกดิการควบคมุราคา

ของภาครัฐ จนท าผูป้ระกอบการใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันทางทอ่ไม่อาจแขง่ขนัไดอ้าจเป็นไปไดย้าก เนือ่งจากไม่

สอดคลอ้งกับแนวนโยบายของกระทรวงพลงังานทีต่อ้งการใหม้ทีอ่ขนสง่น ้ามัน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่

น ้ามันของประเทศ  เพือ่ตอบสนองตอ่การขยายตัวของความตอ้งการใชน้ ้ามัน สรา้งเสรมิความมั่นคงดา้นพลงังาน

ของประเทศ 

(5.3) ความเสีย่งจากการปรับค่าเช่าทีด่นิทีใ่ชว้างท่อของกรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท กรมชลประทาน และการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 ระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จะด าเนนิการกอ่สรา้งโดยสว่นใหญ่กวา่รอ้ยละ 95 อยูใ่น

เขตทางหลวงแผน่ดนิ ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องกรมทางหลวง หรอืกรมทางหลวงชนบท สว่นทีเ่หลอืเป็นพืน้ทีข่องถนน

เลยีบคลองชลประทาน ผา่นแม่น ้า ล าน ้า ค ูคลอง ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องกรมชลประทาน และลอดทางรถไฟ ซึง่เป็น

กรรมสทิธิข์องการรถไฟแหง่ประเทศไทย (ขึน้อยู่กับพืน้ทีท่ีท่อ่น ้ามันพาดผ่านเป็นของหน่วยงานใด) โดยตัง้แตว่นัที ่

14 กนัยายน 2544 กรมทางหลวงไดก้ าหนดอตัราคา่เชา่ทีด่นิรายปี โดยค านวณจากพืน้ทีท่ีใ่ชว้างทอ่ในเขตทาง

หลวง และราคาทีด่นิตามราคาประเมนิของกรมทีด่นิ และจะปรับอตัราคา่เชา่ทีด่นิเพิม่อกีรอ้ยละ 15 ส าหรับระยะเวลา

การอนุญาตทกุๆ 5 ปี ซึง่อตัราคา่เชา่ทีด่นิดงักลา่วก าหนดใชม้าเป็นระยะเวลานานแลว้ และในสว่นพืน้ทีข่องกรม

ชลประทานเดมิไมม่กีารก าหนดอตัราคา่เชา่ ดงันัน้ หากในกรณีกรมทางหลวง กรมชลประทาน การรถไฟแหง่

ประเทศไทย มกีารปรับเปลีย่นนโยบายราคาคา่เชา่ทีด่นิใหม่ใหเ้พิม่ขึน้ จะสง่ผลใหโ้ครงการมตีน้ทนุการเชา่ทีด่นิ

เพิม่ขึน้จนอาจสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการขนสง่น ้ามันกบัการขนสง่ โดยรถบรรทกุน ้ามันขนาดใหญ่

และ/หรอื ทางรถไฟ อาจท าให ้TPN ไดรั้บผลกระทบได ้ อยา่งไรก็ตาม TPN เชือ่วา่กระทรวงพลงังาน โดย ธพ. จะ

ท าหนา้ทีส่นับสนุนผูล้งทนุใหส้ามารถด าเนนิงานและแขง่ขนัได ้ เนือ่งจากเป็นการลงทนุทีใ่ชเ้งนิลงทนุสงู มี

ระยะเวลาคนืทนุนาน 
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(5.4) ความเสีย่งจากการไดรั้บความเห็นชอบจาก สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม และการขอใบอนุญาตประกอบธรุกจิประเภทที ่3 จากกระทรวงพลงังาน 

โครงการขยายระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่ฯ เป็นโครงการทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งจัดท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่ TPN ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้

ด าเนนิการศกึษาและน าเสนอรายงาน EIA ตอ่ สผ. แลว้เมือ่เดอืนสงิหาคม 2561 โดยคาดวา่จะไดรั้บความเห็นชอบ

ภายในเดอืนมนีาคม 2562 ซึง่หาก TPN ไมไ่ดรั้บความเห็นชอบ EIA ก็จะไม่สามารถขอใบอนุญาตกอ่สรา้งได ้

เนือ่งจากตอ้งใชร้ายงาน EIA ประกอบการยืน่ขออนุญาตกอ่สรา้ง ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบท าใหโ้ครงการไม่สามารถ

ด าเนนิการไดต้ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้ และรวมถงึการยืน่ขอใบอนุญาตระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่และคลงัน ้ามัน

ตอ่ ธพ. กระทรวงพลงังาน ตามขอ้บงัคับของกจิการควบคมุประเภทที ่ 3 ตาม พ.ร.บ.ควบคมุน ้ามันเชือ้เพลงิ 

พ.ศ.2542 ดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม TPN เชือ่วา่รายงาน EIA จะไดรั้บความเห็นชอบจาก สผ. เนือ่งจากโครงการก าหนดวธิกีาร

กอ่สรา้ง การป้องกนัไมใ่หม้ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม การด าเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆ รวมทัง้การรับฟังความคดิเห็น

อยา่งครบถว้น ประกอบกับ TPN ไดม้กีารประสานงานกบักระทรวงพลงังานมาโดยตลอดในระหวา่งการด าเนนิการ

เกีย่วกบั EIA ซึง่จะท าใหโ้ครงการเปิดด าเนนิการไดท้นัตามก าหนดการทีไ่ดว้างแผนไว ้

(6) ความเสีย่งในการบรหิารจัดการชมุชนทีท่อ่สง่น ้ามันพาดผา่น และบรเิวณคลงัน ้ามันจังหวดัขอนแกน่ 

โครงการกอ่สรา้งระบบขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ อาจมคีวามเสีย่งในการบรหิารจัดการ

ชมุชนทีท่อ่สง่น ้ามันพาดผา่น หรอืชมุชนบรเิวณคลงัน ้ามันจังหวดัขอนแกน่ ซึง่ TPN ไดต้ระหนักถงึความเสีย่ง

ดงักลา่ว จงึไดม้กีารศกึษาพืน้ทีช่มุชนแวดลอ้มใกลเ้คยีงโครงการกอ่นวางแผนการกอ่สรา้ง เพือ่วเิคราะหแ์ละลด

ปัญหาผลกระทบกบัชมุชนทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และในบรเิวณอืน่ๆ ทีท่อ่สง่น ้ามันพาดผ่าน ประกอบกับในการ

จัดท ารายงาน EIA ไดม้กีารศกึษาและประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นสขุภาพ

ในบรเิวณพืน้ทีข่องโครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทัง้ในระยะกอ่สรา้งและระยะด าเนนิการ รวมทัง้การรับฟังความ

คดิเห็นของประชาชนทีม่สีว่นไดเ้สยี การน าเสนอแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ

มาตรการการตดิตามตรวจสอบ ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดน้ าเสนอตอ่ สผ. แลว้ 

ทัง้นี ้ ในเขตอ าเภอบา้นไผ ่  ปัจจุบนัมกีารก าหนดเขตพืน้ทีบ่างสว่นเป็นโซนสมีว่งเพือ่ใชเ้ป็นทีด่นิส าหรับ

อตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ซึง่การก าหนดโซนพืน้ทีจ่ะชว่ยใหช้มุชนมคีวามเขา้ใจเพิม่ขึน้เกีย่วกบัการใชพ้ืน้ทีเ่พือ่

อตุสาหกรรมรวมทัง้คลงัน ้ามัน วา่ไม่ไดส้รา้งผลกระทบตอ่ชวีติความเป็นอยูใ่นชวีติ ประจ าวัน และจะเป็นประโยชน์

ตอ่การพัฒนาความเป็นอยูใ่นพืน้ทีด่งักลา่วดว้ย 

อยา่งไรก็ด ีTPN ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาดา้นความผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR) เพือ่การเผยแพร่ขอ้มลูที่

จ าเป็นเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจตอ่โครงการฯ ใหก้บักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด รวมทัง้ตดิตามผลกระทบ รับขอ้

รอ้งเรยีนจากบคุคล หน่วยงานหรอืองคก์รทีอ่าจไดรั้บผลกระทบจากการด าเนนิการโครงการฯ จัดท าแผนกลยทุธใ์น

การสือ่สารใหก้ับ TPN รวมทัง้วางแผนกจิกรรม CSR ในระยะยาว ตอ่ชมุชนในรัศม ี5 กโิลเมตรรอบทีต่ัง้คลงัน ้ามัน 

โดยคา้นงึถงึสาธารณประโยชน์ทีช่มุชนจะไดรั้บเป็นส าคัญ โดยกจิกรรม CSR ดงักลา่วจะสอดคลอ้งกับวถิชีวีติ และ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของพืน้ที ่

(7) ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

หากในอนาคต มเีทคโนโลยทีีม่คีวามกา้วหนา้จนท าใหม้พีลังงานทางเลอืกอืน่ทีไ่ดรั้บความความนิยมจน

สามารถใชท้ดแทนน ้ามันได ้อาจท าใหเ้กดิการใชง้านยานพาหนะทีไ่ม่ใชน้ ้ามันเพิม่ขึน้ เชน่ รถไฟฟ้า รถพลังงาน

ไฮโดรเจน ซึ่งอาจจะท าใหป้ริมาณการบริโภคน ้ ามันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงได ้อย่างไรก็ตาม 

เทคโนโลยดีังกลา่วยังอยู่ระหวา่งพัฒนา ทดลอง และทดสอบประสทิธภิาพการใชง้าน ยังไม่ชดัเจนในการน ามาใช ้
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เชงิพาณิชยอ์ย่างแพร่หลาย อกีทัง้ยังมรีาคาแพงเมือ่เทยีบกับระดับรายไดข้องประชากรไทย รถทีไ่ชน้ ้ามันยังคงมี

ความส าคัญส าหรับชวีติประจ าวันอยู่ และคนทั่วๆ ไปเคยชนิกับการใชง้านในรูปแบบเดมิๆ โดยการเขา้มาของ

เทคโนโลยอีาจตอ้งคอ่ยเป็นคอ่ยไปและใชร้ะยะเวลาสกัระยะหนึง่กวา่เทคโนโลยจีะเขา้มาทดแทนสิง่เดมิๆ  

(8) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 

(8.1) ความเสีย่งในการจัดหาเงนิกูย้มืของ TPN เพือ่ใชล้งทนุโครงการ และความเสีย่งในการ

จัดหาเงนิทนุของ PSTC และ BIGGAS เพือ่ใชล้งทนุในหุน้เพิม่ทนุของ TPN  

การลงทนุในโครงการฯ ในครัง้นีม้มีลูคา่เงนิลงทนุทีใ่ชใ้นการด าเนนิโครงการสงู จงึจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ

สนับสนุนวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ  ณ ปัจจุบนั TPN ไดรั้บขอ้เสนอเบือ้งตน้จากสถาบนัการเงนิแลว้และอยู่

ระหวา่งการเจรจาในรายละเอยีดของเงือ่นไขตา่งๆ  อย่างไรก็ตาม หาก TPN ไม่สามารถเจรจารายละเอยีดเงือ่นไข

ในการกูย้มืเงนิได ้ โครงการฯ อาจมคีวามเสีย่งในการจัดหาเงนิกูย้มื ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่แผนงานกอ่สรา้ง

โครงการได ้

TPN มแีผนทีจ่ะเพิม่ทนุอกีจ านวนประมาณ 1,900 ลา้นบาท โดยจะมาจากเงนิเพิม่ทนุใน TPN จาก 

BIGGAS ซึง่จะมาจาก PSTC และผูถ้อืหุน้อกีกลุม่ของ BIGGAS และการเสนอขายหุน้สามัญเดมิของ TPN โดย 

BIGGAS ใหแ้กนั่กลงทนุทีส่นใจจะเขา้มาเป็นพันธมติรทางธรุกจิกบักลุม่บรษัิทฯ  ณ ปัจจบุนั GL Energy Solutions 

(HK) Company Limited ซึง่มใิชบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษัิทฯ ไดต้ดัสนิใจซือ้หุน้สามัญเดมิของ TPN จ านวน 

1,080,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของทนุจดทะเบยีนของ TPN หลงัการเพิม่ทนุ ใน

ราคา 450 ลา้นบาท จาก BIGGAS แลว้ ท าให ้ BIGGAS มเีงนิทีจ่ะสามารถน ามาลงทนุเพิม่เตมิใน TPN ได ้ 

นอกจากนี ้ มพัีนธมติรทางธรุกจิรายหนึง่ตอบรับการลงทนุใน TPN แลว้ และ TPN อยูใ่นระหวา่งเจรจากบัพันธมติร

ทางธรุกจิรายใหญ่ทีส่นใจลงทนุใน TPN อกี 2 ราย  ดงันัน้ ความเสีย่งในการเพิม่ทนุใน TPN จงึมไีมม่ากนัก 

ในสว่นของ PSTC จะระดมทนุโดย (ก) การออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทนุแกบ่คุคลในวงจ ากัดจ านวน 650 

ลา้นหุน้ ซึง่บรษัิทฯ มปีระสบการณ์และประสบความส าเร็จในการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุแกบ่คุคลในวงจ ากดัมาแลว้

เมือ่ปลายเดอืนพฤศจกิายน 2560 ในจ านวน 2,000 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.72 บาท แสดงถงึนักลงทนุมคีวาม

สนใจลงทนุในหุน้ของบรษัิทฯ, (ข) เงนิทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ PSTC-W1 ครัง้สดุทา้ย ซึง่ก าหนดวนัใช ้

สทิธ ิ วนัที ่ 28 มกราคม 2562 โดยคาดวา่ผูถ้อื PSTC-W1 จะมาใชส้ทิธจิ านวนมาก เนือ่งจากราคาใชส้ทิธเิทา่กบั 

0.50 บาทตอ่หุน้ ในขณะทีร่าคาปิดของหุน้ของบรษัิทฯ อยู่ที ่0.62 บาท ณ วนัที ่14 ธันวาคม 2561, และ/หรอื (ค) 

มาจากการออกหุน้กู ้ซึง่ขึน้กบัสถานการณ์และความจ าเป็นในแตล่ะชว่งเวลา 

(8.2) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น 

ในการกอ่สรา้งโครงการ TPN จะตอ้งจัดซือ้ทอ่ ป๊ัม วาลว์ และอปุกรณ์ตา่งๆ จากตา่งประเทศ หากคา่เงนิ

บาทมคีวามผันผวน โดยมทีศิทางออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกับสกลุเงนิตา่งประเทศ อาจท าให ้ TPN มคีวามเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลีย่นได ้ อยา่งไรก็ตาม TPN จะพจิารณาป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น โดยท าสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ (Forward) ในอตัราแลกเปลีย่นไว ้รวมทัง้ TPN ไดส้ ารองคา่เผือ่เหลอืเผือ่ขาด (Contingency Cost) ของ

งบประมาณการกอ่สรา้งไวแ้ลว้พอสมควร 

(8.3) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากตน้ทุนของโครงการเกินกว่าที่ประมาณการไว ้(Cost 

Overrun) 

ตน้ทนุหลักในการพัฒนาโครงการนี ้ คอื คา่กอ่สรา้งระบบทอ่สง่น ้ามันและคลงัน ้ามัน วงเงนิประมาณ 

8,850.00 ลา้นบาท ซึง่ประมาณการโดยบรษัิททีป่รกึษาดา้นความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) 

ตามการออกแบบแนวเสน้ทางและแบบกอ่สรา้งระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่และคลงัน ้ามัน ทีใ่ชใ้นการจัดท า TOR 
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เพือ่คดัเลอืกผูรั้บเหมาดา้นวศิวกรรม (EPC) และ Suppliers ทีจั่ดซือ้อปุกรณ์ตา่งๆ ซึง่ถอืวา่เป็นการประมาณการคา่

กอ่สรา้งตามแบบทีไ่ดก้ าหนดไวซ้ึง่ไดค้รอบคลมุกบัระบบงานทัง้หมด 

ดงันัน้ TPN จงึไดป้้องกนัความเสีย่งจาก Cost Overrun เพิม่เตมิโดยวา่จา้งผูรั้บเหมาดา้นวศิวกรรม (EPC) 

และ Suppliers ทีจั่ดซือ้อปุกรณ์ตา่งๆ ในรูปแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Turnkey) อยา่งไรก็ตาม TPN ก็ยังคงมคีวาม

เสีย่งจากการประมาณการคา่กอ่สรา้งไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

(8.4) ความเสีย่งในการลงทนุเพิม่เตมิในภายหลงั 

ในการกอ่สรา้งโครงการนี ้ TPN มไิดม้กีารสรา้งสถานเีพิม่แรงดนัในระหวา่งทาง เนือ่งจากในเชงิเทคนคิ

ระบบทอ่สง่น ้ามันขนาด 16 นิว้ และระบบป๊ัมน ้ามัน ณ จุดเชือ่มทอ่ทีค่ลงัน ้ามันจังหวัดสระบรุขีอง Thappline มี

แรงดนัเพยีงพอในการสง่น ้ามันจนถงึคลงัน ้ามันปลายทางทีจั่งหวดัขอนแกน่  แตห่ากในระหวา่งทดสอบระบบและ

จัดสง่น ้ามันจรงิประสบปัญหาแรงดนัน ้ามันไมเ่พยีงพอ อาจจ าเป็นตอ้งสรา้งสถานเีพิม่แรงดนัในระหวา่งทางประมาณ 

300 ลา้นบาทตอ่ 1 สถาน ีจะท าใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยลงทนุในการกอ่สรา้งสถานเีพิม่แรงดนัเพิม่ขึน้ แตท่ัง้นี ้คา่ใชจ้่ายใน

สว่นนี ้(ถา้ม)ี จะไมม่ากนัก หากเปรยีบเทยีบกบัมูลคา่โครงการทัง้หมด 

 

3. การวเิคราะหอ์ืน่ๆ 

3.1 การวเิคราะหเ์กีย่วกบัแหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นโครงการ 

เงนิลงทนุทีจ่ะใชใ้นโครงการ 

เงนิลงทนุทัง้หมดทีจ่ะใชใ้นการพัฒนาโครงการใหแ้ลว้เสร็จ ซึง่ไดจ้า่ยไปแลว้ ค านวณถงึ ณ สิน้ปี 2561 

ประมาณ 282.58 ลา้นบาท ดังนัน้ เงนิลงทนุคงเหลอืทีจ่ะใชใ้นการพัฒนาโครงการใหแ้ลว้เสร็จ จนถงึวนัทีเ่ริม่เปิด

ด าเนนิการในเชงิพาณิชย ์ประมาณ 9,681.10 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

(1) คา่ทีด่นิ คา่กอ่สรา้งระบบทอ่สง่น ้ามันและคลงัน ้ามัน และคา่จา้งทีป่รกึษา ทัง้หมดประมาณ 9,201.10 

ลา้นบาท ช าระไปแลว้บางสว่น คงเหลอืประมาณ 8,974.41 ลา้นบาท 

(2) คา่ใชจ้่ายกอ่นเริม่ด าเนนิงานในเชงิพาณชิย ์ ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เกีย่วกบับคุลากร คา่ใชจ้่าย

ส านักงาน รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยงานภาคสนาม เป็นตน้ คงเหลอืประมาณ 146.69 ลา้นบาท 

(3) ดอกเบีย้จ่ายระหวา่งกอ่สรา้ง ประมาณ 560.00 ลา้นบาท 

 

แหลง่เงนิทนุทีจ่ะใชใ้นการพัฒนาโครงการฯ 

บรษัิทฯ จะใชแ้หลง่เงนิทนุจากเงนิกูย้มื และจากสว่นของผูถ้อืหุน้ ดงันี ้

เงนิกูย้มื 

(1) จากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ซึง่ในกรณีนี ้ TPN ไดรั้บขอ้เสนอในเบือ้งตน้จากสถาบนัการเงนิทีจ่ะ

ใหก้ารสนับสนุนเงนิกูเ้พือ่ใชใ้นโครงการฯ นีเ้ป็นวงเงนิ 7,000 - 7,500 ลา้นบาท ทัง้นี ้จากการสอบถามผูบ้รหิารของ 

TPN แจง้วา่ไดเ้จรจาในรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระส าคัญแลว้ และคาดวา่จะใชว้งเงนิกูส้งูสดุที ่7,500 ลา้นบาท 

(2) จากการออกหุน้กูร้ะยะยาวของบรษัิทฯ ซึง่จะพจิารณาตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึอตัราสว่น

หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ควบคูไ้ปดว้ย 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

(1) จากการออกหุน้เพิม่ทนุของ TPN และ/หรอื เสนอขายหุน้เดมิของ TPN โดย BIGGAS ใหก้ับบคุคลใน

วงจ ากดั (Private Placement: PP)  ในกรณีนี ้TPN ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 300 ลา้นบาท เป็น 1,350 

ลา้นบาทเมือ่วนัที ่6 ธันวาคม 2561 และมแีผนทีจ่ะเพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 2,200 ลา้นบาท เพือ่ใหไ้ด ้

เงนิจากการเพิม่ทนุทีเ่พยีงพอในการลงทนุในโครงการ รวมทัง้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ใชใ้นระหวา่งทียั่งไมเ่ริม่



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่45/71 

 

ด าเนนิงานในเชงิพาณชิย ์ และจะท าใหท้นุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็นไปตามเงือ่นไขของสถาบนัการเงนิ และ 

BOI ซึง่ก าหนดไวท้ี ่1,350 ลา้นบาท และ 1,800 ลา้นบาท ตามล าดับ 

โดยทีท่างผูบ้รหิารของ BIGGAS และ TPN แจง้วา่ BIGGAS จะลดสดัสว่นการถอืหุน้ใน TPN ลง เพือ่ระดม

ทนุในการพัฒนาโครงการ (โดยบรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะยังคงการถอืหุน้ใน TPN ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51) และ/หรอื ใช ้

เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ (ไดแ้ก ่PSTC) ซึง่ในเบือ้งตน้ BIGGAS จะจ าหน่ายหุน้ TPN จ านวน 1,080,000 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของทนุจดทะเบยีนของ TPN หลงัการเพิม่ทนุ ในราคา 450 ลา้นบาท ใหแ้ก ่

GL Energy Solutions (HK) Company Limited โดยมเีงือ่นไขวา่ GL Energy Solutions (HK) Company Limited 

ไมม่สีทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของ TPN ในอนาคต จนกวา่ TPN จะมทีนุจดทะเบยีนเกนิกวา่ 2,350 ลา้นบาท  

นอกจากนี ้ มผีูล้งทนุหลายรายทีใ่หค้วามสนใจทีจ่ะเขา้มาร่วมทนุใน TPN โดย TPN จะพจิารณารายทีม่ี

เงือ่นไขทีด่แีละเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทมากทีส่ดุ21 โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดม้โีอกาสพบกบันักลงทนุที่

สนใจบางรายและไดต้รวจสอบเอกสารโตต้อบกบันักลงทนุหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิของนักลงทนุรายอืน่ๆ จงึ

เชือ่มั่นวา่ TPN น่าจะสามารถระดมทนุผา่นชอ่งทางนี้ได ้

(2) จากการออกหุน้เพิม่ทนุ PSTC จ านวน 650 ลา้นหุน้ ซึง่ราคาเสนอขายจะเป็นราคาทีไ่มต่ า่กวา่รอ้ยละ 

90 ของราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 

วนัท าการแตไ่มเ่กนิ 15 วนัท าการตดิตอ่กนักอ่นวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึประเมนิเบือ้งตน้จากราคาตลาดหุน้สามัญของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 1 ปี 

นับจากวนัที ่ 22 พฤศจกิายน 2561 (ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่

พจิารณาอนุมตักิารลงทนุในโครงการขยายระบบขนสง่น ้ามันทางทอ่ฯ) ซึง่เทา่กบั 0.79 บาทตอ่หุน้ คดิสว่นลดไม่

เกนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด  PSTC จะไดเ้งนิเพิม่ทนุขัน้ต า่ประมาณ 462.15 ลา้นบาท22 เพือ่น ามาใชใ้นการลงทนุ

ในโครงการ (โดยลงทนุผา่น BIGGAS)  ทัง้นี้ บรษัิทฯ มปีระสบการณ์และประสบความส าเร็จในการเสนอขายหุน้เพิม่

ทนุแกบ่คุคลในวงจ ากดัมาแลว้เมือ่ปลายเดอืนพฤศจกิายน 2560 ในจ านวน 2,000 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.72 บาท 

แสดงถงึนักลงทนุมคีวามสนใจลงทนุในหุน้ของบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้ คาดวา่ PSTC มโีอกาสทีจ่ะไดรั้บเงนิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ PSTC-W1 ทีม่กี าหนดวนัใช ้

สทิธคิรัง้สดุทา้ยในวนัที ่28 มกราคม 2562 อกีประมาณ 151.50 ลา้นบาท23  เนือ่งจาก PSTC-W1 ณ ปัจจบุนั อยูใ่น

สภาวะ In-The-Money 

3.2 ความเหมาะสมของเงือ่นไขในบนัทกึความเขา้ใจกบั Thappline 

เมือ่พจิารณาความเหมาะสมของเงือ่นไขในบนัทกึความเขา้ใจกบั Thappline รวมทัง้ร่างสญัญาเชือ่มตอ่

ระบบทอ่สง่น ้ามัน, ร่างสญัญาการบรหิารจัดการทอ่สง่น ้ามันสว่นตอ่ขยายไปยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ

ประเทศไทย, และร่างสญัญาเชา่พืน้ทีแ่ละอปุกรณ์บรเิวณคลังน ้ามันสระบรุ ี (ซึง่รวมเรยีกวา่ “ร่างสญัญาฯ 3 ฉบับ)  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ เงือ่นไขของบนัทกึความเขา้ใจกบั Thappline รวมทัง้ร่างสญัญาฯ 3 ฉบบั 

มคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชนก์ับ TPN และบรษัิทฯ เนือ่งจาก TPN จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเชือ่มทอ่ขนสง่

น ้ามันของ Thappline ภายใตก้ารบรหิารจัดการขนสง่น ้ามันโดย Thappline สง่ผลใหโ้ครงการฯ ของ TPN รองรับ

การขนสง่น ้ามันจากเกอืบทกุโรงกลัน่น ้ามันและคลงัน ้ามันใหญ่ในภาคตะวนัออก และมคีวามตอ่เนือ่งเป็นระบบเดยีว

                                                

21 โดยทีบ่รษัิทฯ จะตอ้งด าเนนิการภายใตป้ระกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 8/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการ

เสนอขายหุน้ของบรษัิทจ ากดัโดยผูถ้อืหุน้ 

22 ตวัเลขจรงิขึน้กบัราคาหุน้สามญัของบรษัิทฯ ในชว่งเวลาทีเ่สนอขาย 

23 โปรดดเูชงิอรรถ 18 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่46/71 

 

ตัง้แตต่น้ทางจาก Thappline ไปยังคลงัน ้ามันของ TPN ทีอ่ าเภอบา้นไผ ่ จังหวดัขอนแกน่ โดยทีม่กีารจ่าย

คา่ตอบแทนใหแ้ก ่Thappline ในราคาทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี ้ในร่างสญัญาเชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามัน ยังมกีารก าหนดเงือ่นไขให ้TPN มสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีว

ในการเชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามันของ Thappline จงึเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการมคีูแ่ขง่รายอืน่เขา้มาด าเนนิ

ธรุกจิการขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาถงึอายขุองร่างสญัญาฯ และเงือ่นไข

ของการตอ่สญัญา ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่ การที ่Thappline เห็นชอบในระยะเวลาของสญัญา 20 ปี และ

มสีทิธติอ่สญัญาอกี 10 ปี จะเป็นประโยชนก์ับ TPN ในระยะยาว สง่ผลให ้TPN มสีรา้งรายไดท้ีแ่น่นอนและมคีวาม

ตอ่เนือ่งสม า่เสมอ (Recurring Income) ซึง่จะสรา้งผลประโยชนต์อบแทนระยะยาวใหแ้ก ่TPN และบรษัิทฯ  

ส าหรับในดา้นหลกัประกนัตามเงือ่นไขในบนัทกึความเขา้ใจ (MoU) กับ Thappline ทาง TPN จะตอ้งวาง

หนังสอืค ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิใหแ้ก ่Thappline ถอืวา่เป็นเงือ่นไขปกตทิี ่TPN สามารถทีจ่ะบรหิารจัดการได ้

และเป็นเงือ่นไขทีเ่อือ้ตอ่การด าเนนิโครงการใหแ้ลว้เสร็จ โดยที ่

(1) หนังสอืค ้าประกนัวงเงนิ 50 ลา้นบาท ของสาย SRB – KK Pipeline (ทอ่สง่น ้ามัน สายสระบรุ-ีขอนแกน่) 

เพือ่เป็นหลกัประกนัตัง้แตว่นัทีล่งนามในบนัทกึความเขา้ใจกับ Thappline จนกวา่ TPN จะลงนามใน

สญัญาจา้งผูรั้บเหมา (EPC Contract Agreement) ซึง่ TPN อยูใ่นกระบวนการคัดเลอืกผูรั้บเหมาและคาด

วา่จะด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนมกราคม 2562  

(2) หนังสอืค ้าประกนัวงเงนิ 200 ลา้นบาท ตัง้แตว่นัทีล่งนามในสญัญาจา้งผูรั้บเหมา (EPC Contract 

Agreement) เพือ่ประกนัความส าเร็จของการกอ่สรา้ง SRB-KK Pipeline จนถงึจะด าเนนิการกอ่สรา้ง

โครงการฯ แลว้เสร็จ คดิเป็นระยะเวลาประมาณ 30 เดอืน ซึง่หนังสอืค ้าประกนัฉบับนีเ้สมอืนเป็นการรับรอง

วา่ TPN จะตอ้งด าเนนิการใหผู้รั้บเหมากอ่สรา้งใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา ซึง่ TPN ควรจะตอ้งขอหนังสอืค ้า

ประกนัจากผูรั้บเหมาดว้ยเชน่เดยีวกนั ประกอบกบั TPN จะตอ้งวา่จา้งหรอืจัดซือ้อปุกรณ์จากผูท้ีม่รีายชือ่ใน

ทะเบยีนผูค้า้ในโครงการแบบงานวศิวกรรมและกอ่สรา้งแบบครบวงจร (EPC Vendor List) และทะเบยีน

ผูค้า้อปุกรณ์หลัก (Major Equipment Vendor List) ของ Thappline เทา่นัน้ ในกรณีที ่ TPN ตอ้งการ

วา่จา้งหรอืจัดซือ้อปุกรณ์จากผูค้า้ทีไ่มอ่ยูใ่นทะเบยีนดงักลา่ว TPN จะตอ้งขออนุมัตจิาก Thappline กอ่น

ตกลงเขา้ท าสญัญา 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที ่ TPN ไมส่ามารถเริม่ด าเนนิงานไดต้ามก าหนด Thappline สามารถเรยีกรอ้งเงนิ

ตามหนังสอืค ้าประกนัได ้ ยกเวน้แตเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั และเกดิขึน้ตอ่เนือ่งนานเกนิกวา่ 6 เดอืน คูส่ญัญาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึง่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้โดย Thappline ตกลงทีจ่ะคนืหนังสอืค ้าประกนัใหแ้ก ่TPN 
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4. สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เกีย่วกบัความสมเหตสุมผลของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของ TPN ถอืวา่เป็นการลงทนุทีส่บืเนื่อง

จากการลงทนุใน BIGGAS และเป็นโครงการน าร่องเพือ่เขา้สูธ่รุกจิขนสง่น ้ามันทางทอ่ ซึง่จะเป็นธรุกจิทีส่รา้งรายได ้

ทีต่อ่เนือ่งและสม า่เสมอ (Recurring Income) ท าให ้TPN มผีลการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตมั่นคงอยา่งตอ่เนือ่ง และยัง

เป็นการกระจายความเสีย่งของรายไดจ้ากการด าเนนิงานในปัจจบุนัของบรษัิทฯ รวมทัง้เป็นการสนับสนุนนโยบาย

ของบรษัิทฯ ทีต่อ้งการตอ่ยอดธรุกจิไปสูธ่รุกจิพลงังานเชือ้เพลงิดา้นอืน่ๆ ทีม่ศีักยภาพและมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตใน

อนาคต 

นอกจากโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันฯ จะสรา้งประโยชนใ์หแ้ก ่TPN, BIGGAS, และบรษัิทฯ แลว้ 

โครงการฯ นียั้งชว่ยสง่เสรมิความมั่นคงดา้นพลงังานของประเทศ เนือ่งจากเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวง

พลงังาน ทีส่ง่เสรมิการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่รองรับการ

ขยายตัวดา้นการใชน้ ้ามันของภูมภิาคดงักลา่ว ซึง่จะท าใหม้เีสน้ทางระบบทอ่ขนสง่น ้ามันครอบคลมุมากขึน้ เพิม่

ประสทิธภิาพการขนสง่น ้ามันของประเทศ พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่น ้ามันไปสว่นภมูภิาค ท าให ้

ประเทศมรีะบบเก็บส ารองน ้ามันเพิม่ขึน้ รวมทัง้สง่เสรมินโยบายการคา้เสรโีดยผูค้า้น ้ามันทกุรายสามารถเขา้ใช ้

บรกิารดว้ยอตัราคา่บรกิารทีเ่ทา่เทยีมกนั และสามารถแขง่ขนักบัการขนสง่น ้ามันทางรถยนตแ์ละรถไฟได ้ชว่ยรักษา

สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของประเทศ ลดอบุตัเิหตทุางถนน รวมทัง้ยังรองรับการขยายตัวการใชน้ ้ามันใน

ภมูภิาคอาเซยีน ซึง่จะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในการกา้วสูก่ารเป็นศนูยก์ลาง

พลงังานของภมูภิาค สามารถเชือ่มโยงกบัตลาดเพือ่นบา้นไดใ้นอนาคต  

ส าหรับภาคประชาชน โครงการฯ นีจ้ะชว่ยสรา้งความมั่นใจวา่น ้ามันจะไมข่าดแคลนเนื่องจากระบบทอ่เป็น

ระบบทีม่เีสถยีรภาพและปลอดภัย ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืไดใ้ชน้ ้ามันในราคาทีต่ า่กวา่

ปัจจุบนั เนือ่งจากการขนสง่น ้ามันผา่นทอ่จะมตีน้ทนุคา่ขนสง่ถกูกวา่การขนสง่น ้ามันทางรถยนตห์รอืรถไฟ สรา้ง

ความเป็นธรรมดา้นราคาน ้ามันเชือ้เพลงิในการพัฒนาภมูภิาค ลดความเหลือ่มล ้าดา้นราคาของผูบ้รโิภคใน

ตา่งจังหวัด 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ในฐานะบรษัิทใหญ่ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงของ BIGGAS และผูถ้อืหุน้ใหญ่

ทางออ้มของ TPN จะไดรั้บประโยชนจ์ากการรับรูผ้ลการด าเนนิงานของ TPN ทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุในโครงการนี้ 

สรา้งผลประโยชนต์อบแทนระยะยาวใหแ้กบ่รษัิทฯ และไดรั้บผลตอบแทนการลงทนุในรูปเงนิปันผลผา่นทาง 

BIGGAS ซึง่จะสง่ผลดแีกผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ไดแ้ก ่

(1) เพิม่รายไดแ้ละผลการด าเนนิงานทีด่ใีหแ้ก ่TPN และบรษัิทฯ  

(2) การกระจายการลงทนุไปในธรุกจิทีม่รีายไดต้อ่เนือ่งและสรา้งผลตอบแทนใหแ้กบ่รษัิทฯ และ 

(3) ลงทนุในโครงการทีด่ ีมศีกัยภาพ และสามารถสรา้งโอกาสในการขยายธรุกจิใหแ้กบ่รษัิทฯ ไดใ้นอนาคต โดย: 

(3.1) เป็นโครงการทีม่อีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทีเ่หมาะสม  

(3.2) เป็นโครงการทีเ่ป็นไปตามแผนบรหิารจัดการน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558 - 2579 ท าใหไ้ดรั้บการ

สนับสนุนจากภาครัฐในเรือ่งตา่งๆ  

(3.3) เป็นโครงการทีไ่ดรั้บความร่วมมอืจาก Thappline ในการเชือ่มตอ่ระบบทอ่ขนสง่น ้ามันของ TPN กับ

ทอ่ขนสง่น ้ามันของ Thappline ทีค่ลงัน ้ามันของ Thappline จงึสง่ผลใหโ้ครงการฯ รองรับการขนสง่

น ้ามันจากเกอืบทกุโรงกลัน่น ้ามันและคลงัน ้ามันใหญใ่นภาคตะวนัออก ไปยังคลงัน ้ามันของ TPN ที่

จังหวดัขอนแกน่  
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(3.4) เป็นโครงการทีม่ฐีานลกูคา้มั่นคง โดยกลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลักของ TPN คอื กลุม่ผูค้า้น ้ามันทีเ่ป็น

ลกูคา้ปัจจบุนัของ Thappline  

(3.5) เป็นโครงการทีไ่ดรั้บ BOI ทัง้นี ้ โครงการฯ จะไดรั้บยกเวน้อากรน าเขา้เครือ่งจักรตามสทิธปิระโยชน์

ของ BOI  

(3.6) เป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต โดยมโีอกาสขยายฐานลกูคา้หรอืขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามัน

ตอ่ไปยังประเทศลาว และ  

(3.7) เป็นโครงการทีส่รา้งโอกาสให ้ TPN ขยายการใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันอากาศยานทางทอ่ ไปยังทา่

อากาศยานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เพือ่รองรับแผนลงทนุเพือ่พัฒนาสนามบนิในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ ของกรมทา่อากาศยาน 

(4) เป็นโครงการทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศ ดงันี้: 

(4.1) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่

น ้ามันของประเทศ และสรา้งเสรมิความมั่นคงดา้นพลงังานของประเทศ 

(4.2) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ สรา้งประโยชน์ตอ่ภาคประชาชนและ

ภาคธรุกจิ โดยประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืไดใ้ชน้ ้ามันในราคาทีต่ า่กวา่ปัจจุบนั 

และ  

(4.3) โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ชว่ยลดจ านวนรถบรรทกุขนสง่น ้ามัน

ขนาดใหญล่ง ท าใหช้ว่ยลดงบประมาณแผน่ดนิในการซอ่มแซมถนน ชว่ยลดปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน 

และชว่ยรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการในครัง้นีม้ขีอ้ดอ้ย ไดแ้ก ่ 

(1) TPN และบรษัิทฯ จะมหีนีส้นิ ดอกเบีย้จา่ย และมอีัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เพิม่ขึน้  

(2) ผลกระทบจาก Dilution ตอ่ผูถ้อืหุน้ปัจจุบนัของบรษัิทฯ (ในกรณีทีบ่รษัิทฯ เสนอขายหุน้เพิม่ทนุ PP เป็น

ผลส าเร็จ เพือ่น าเงนิมาลงทนุในโครงการฯ) และ 

(3) มภีาระและคา่ใชจ้่ายในการวางหนังสอืค ้าประกนัในวงเงนิ 200 ลา้นบาทกบั Thappline เป็นระยะเวลา 30 เดอืน 

และมคีวามเสีย่ง ดงันี้ 

(1) โครงการนีม้คีวามจ าเป็นตอ้งพึง่พงิ Thappline เป็นอย่างมาก ทัง้ในดา้นการเชือ่มตอ่ทอ่ การบรหิารจัดการการ

ขนสง่น ้ามัน การใหค้ าปรกึษาในดา้นธรุกจิตา่งๆ และความรูแ้ละประสบการณ์จาก Thappline 

(2) TPN, BIGGAS, และบรษัิทฯ ไมม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารธรุกจิขนสง่น ้ามันทางทอ่โดยตรง  

(3) ความเสีย่งในกรณีทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไมอ่นุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ TPN, BIGGAS, 

และบรษัิทฯ จะตอ้งบนัทกึคา่ใชจ้า่ยโครงการทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

(4) ความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของโครงการไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

(5) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก:่ 

(5.1) ความเสีย่งจากการขอใบอนุญาตกอ่สรา้งคลงัน ้ามัน กบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเพยี อ าเภอบา้น

ไผ ่จังหวดัขอนแกน่  

(5.2) ความเสีย่งจากการก ากับดแูลของหน่วยงานของรัฐในอนาคต เกีย่วกบัการควบคมุอตัราคา่ผา่นทอ่  

(5.3) ความเสีย่งจากการปรับค่าเช่าทีด่นิทีใ่ชว้างท่อของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรม

ชลประทาน และการรถไฟแห่งประเทศไทย และ 
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(5.4) ความเสีย่งจากการไดรั้บความเห็นชอบ จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม (“สผ.”) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการขอใบอนุญาตประกอบ

ธรุกจิประเภทที ่3 จากกระทรวงพลงังาน  

(6) ความเสีย่งในการบรหิารจัดการชมุชนทีท่อ่สง่น ้ามันพาดผา่น และบรเิวณคลงัน ้ามันจังหวดัขอนแกน่ 

(7) ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี เชน่ รถไฟฟ้า รถพลงังานไฮโดรเจน ซึง่อาจจะท าใหป้รมิาณ

การบรโิภคน ้ามันของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือลดลงได ้และ 

(8) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ  

(8.1) ความเสีย่งในการจัดหาเงนิกูย้มืของ TPN เพือ่ใชล้งทนุโครงการ และความเสีย่งในการจัดหาเงนิทนุ

ของ PSTC และ BIGGAS เพือ่ใชล้งทนุในหุน้เพิม่ทนุของ TPN  

(8.2) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น จากการที ่TPN จะตอ้งจัดซือ้ทอ่ ป๊ัม วาลว์ และ

อปุกรณ์ตา่งๆ จากตา่งประเทศ 

(8.3) ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากตน้ทนุของโครงการเกนิกวา่ทีป่ระมาณการไว ้(Cost Overrun) และ 

(8.4) ความเสีย่งในการลงทนุเพิม่เตมิในภายหลงั ตวัอย่างเชน่ หากในระหวา่งทดสอบระบบและจัดสง่น ้ามัน

จรงิประสบปัญหาแรงดนัน ้ามันไมเ่พยีงพอ อาจจ าเป็นตอ้งสรา้งสถานเีพิม่แรงดนัในระหวา่งทาง 

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกบั ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่บรษัิทฯ และ TPN จะไดป้ระโยชนแ์ละโอกาสทาง

ธรุกจิมากขึน้ และมคีวามเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัทีย่อมรับไดแ้ละบรหิารจัดการได ้ อกีทัง้ยังเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่

สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศชาต ิ ดงันัน้ การท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้มคีวามสมเหตุสมผล 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่50/71 

 

สว่นที ่ 3: ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัความเหมาะสมของมูลคา่สนิทรพัยท์ีจ่ะไดม้า

และเงือ่นไขของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่7/2561 เมือ่วนัที ่22 

พฤศจกิายน 2561 พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ลงทนุในโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (เสน้ทางสระบรุ ี – ขอนแกน่) (“โครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามันฯ” หรอื “โครงการฯ”) โดย

บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) ซึง่บรษัิทฯ ถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษัิท บิ๊กแกส๊ เทคโนโลย ี จ ากดั 

(BIGGAS) 

โครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามันฯ เริม่จากบรเิวณคลงัน ้ามันบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั 

(Thappline) ทีอ่ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีและแยกขึน้เสน้ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผ่านจังหวดัสระบรุ ีลพบรุ ี

นครราชสมีา และชยัภมู ิไปยังคลงัน ้ามันขนาด 150 ลา้นลติร ทีอ่ าเภอบา้นไผ่ จังหวดัขอนแกน่ ระยะทางประมาณ 

350 กโิลเมตร โดยใชท้อ่น ้ามันขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 16 นิว้  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาความเหมาะสมของมลูคา่การลงทนุ ในโครงการขยายระบบการขนสง่

น ้ามันทางทอ่ไปยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (เสน้ทางสระบรุ ี – ขอนแกน่) โดยไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิ

ส าหรับโครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามันฯ และพจิารณาถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดในอนาคตของ

โครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามันฯ (Free Cash Flow of the Project: FCF) เพือ่ประเมนิ: 

(1) อตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดรั้บจากโครงการฯ (Internal Rate of Return: IRR) 

(2) มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ (Net Present Value: NPV) โดยใชต้น้ทนุทาง

การเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของบรษัิทฯ (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอตัราคดิ

ลด (Discount Rate)  

(3) ระยะเวลาคนืทนุ (Payback Period: PB) ของโครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามันฯ 

ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ จากการศกึษา

ขอ้มลูและเอกสารทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ และ TPN รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยทั่วไป เชน่ แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) งบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานแลว้ ขอ้มลูอตุสาหกรรมจากเว็บไซตต์า่ง ๆ เชน่ เว็บไซต์

ของกรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน (www.doeb.go.th) ขอ้มูลทางการเงนิจากเว็บไซตต์า่งๆ และขอ้มลูที่

บรษัิทฯ เปิดเผยแกส่าธารณะในเว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซตข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์ (www.set.or.th) เป็นตน้  ทัง้นี ้ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตัง้อยูบ่นสมมตฐิานวา่ขอ้มลู 

และเอกสารส าคญัดงักลา่วเป็นขอ้มลูทีส่มบรูณ์ ครบถว้น และถกูตอ้ง รวมทัง้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์ และ

ขอ้มลูทีส่ามารถรับรูไ้ดใ้นปัจจุบนั หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ อาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคญัตอ่บรษัิทฯ การท า

รายการในครัง้นี ้และการประเมนิและวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ได ้

เพือ่ประกอบการพจิารณาความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท า

ประมาณการทางการเงนิส าหรับโครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามันฯ โดยอา้งองิจากประมาณการซึง่จัดท าโดยฝ่าย

บรหิารของ TPN และไดป้รับปรุงสมมตฐิานบางรายการใหส้ะทอ้นถงึสภาวะอตุสาหกรรม รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ

โดยรวม และเป็นไปตามหลักความระมัดระวงั (Conservative Basis)  ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท า

ประมาณการทางการเงนิเป็นระยะเวลา 34 ปี ตัง้แตปี่ 2561 – 2594 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลากอ่สรา้ง

โครงการฯ (ประมาณ 3 ปี) และประมาณอายุการใชง้านของเครือ่งจักรและอปุกรณ์ระบบทอ่สง่น ้ามันทางทอ่ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่51/71 

 

(ประมาณ 30 ปี)24 ตามระยะเวลาของร่างสญัญาเชา่ทีด่นิคลังน ้ามันสระบรุ ี (บางสว่น) และร่างสญัญาใหบ้รกิาร

ด าเนนิการโครงการขยายระบบทอ่สง่น ้ามันฯ (ระหวา่ง Thappline และ TPN) ซึง่มรีะยะเวลาของสญัญา 20 ปี และ

สามารถตอ่สญัญาไดอ้กีไมน่อ้ยกวา่คราวละ 10 ปี และตามหลกัความระมัดระวงั  

รายละเอยีดโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สรุปไดด้งันี้ 

รายละเอยีด โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น า้มนัไป 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

แนววางทอ่ สระบรุ ี– ลพบรุ ี– นครราชสมีา - ชยัภมู ิ- ขอนแกน่ 

รวมพืน้ที ่ 5 จังหวดั 22 อ าเภอ 71 ต าบล 

ระยะทาง 342 กโิลเมตร 

ขนาดทอ่สง่น ้ามนั ทอ่เหล็กเหนยีวพเิศษ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 16 นิว้  

ประเภทของน ้ามนัสง่ผา่นทอ่ น ้ามนัพืน้ฐานชนดิ ดเีซล, แกซ๊โซฮอล ์และเบนซนิ 

ความสามารถขนสง่น ้ามนัสงูสดุ (Delivery Capacity of Pipeline) 6,000 ลา้นลติร/ปี 

ความจขุองถงัเก็บน ้ามนั 142 ลา้นลติร  

พืน้ทีค่ลงัน ้ามนั ประมาณ 200 ไร ่ 

มลูคา่โครงการฯ โดยประมาณ 9,400.001/ ลา้นบาท  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร ไตรมาสที ่4 ปี 2564  

หมายเหต:ุ 1/ ประกอบดว้ย ตน้ทนุทางตรงของโครงการฯ ประมาณ 9,200 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยกอ่นมรีายไดเ้ชงิพาณชิย ์ (Pre-Operating 

Expenses) จากการขนสง่น ้ามนัทางทอ่ประมาณ 200 ลา้นบาท (ไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิระหวา่งกอ่สรา้ง) 

 

ทอ่สง่น ้ามันศรรีาชา-สระบรุ ีของ Thappline มคีวามยาว 255 กโิลเมตร ออกแบบใหม้กี าลงัการขนสง่สงูสดุ 

26,000 ลา้นลติรตอ่ปี มเีสน้ทางเริม่ตน้จากสถานีสบูจา่ยน ้ามันตน้ทางทีศ่รรีาชา จังหวัดชลบรุ ีโดยรับน ้ามันจากโรง

กลัน่น ้ามันเอสโซ ่โรงกลัน่น ้ามันไทยออยล ์คลังน ้ามัน ปตท. และคลงัน ้ามันของบรษัิท ชลบรุ ีเทอรม์นัิล จ ากดั เพื่อ

ล าเลยีงไปยังคลงัปลายทางทีอ่ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทมุธาน ีและทีอ่ าเภอเสาไห ้จังหวัดสระบรุ ีโดยมทีอ่แยกไป

ทีค่ลงัน ้ามันทา่อากาศยานดอนเมอืง  

และ Thappline ไดข้ยายระบบทอ่สง่จากศรรีาชา (ทอ่สง่น ้ามันมาบตาพุด-ศรรีาชา) ไปเชือ่มตอ่ยังโรงกลัน่

น ้ามันพทีทีจีซี ี (PTTGC) และโรงกลัน่สตารปิ์โตรเลยีม (SPRC) ทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด มคีวามยาวทอ่

ประมาณ 67 กโิลเมตร ออกแบบใหม้กี าลงัการขนสง่สงูสดุ 10,600 ลา้นลติรตอ่ปี 

                                                

24 อายกุารใชง้านจรงิของระบบทอ่สง่น ้ามนัทางทอ่จะอยูไ่ดย้าวนานมากกวา่ 30 ปี ภายใตก้ารบ ารงุรักษาอยา่งดแีละสม า่เสมอ  

ทอ่สง่น ้ามนัหลายแหง่ในประเทศสหรัฐอเมรกิาทีก่อ่สรา้งและใชง้านมาตัง้แตช่ว่งศตวรรษ 1940 - 1950 (พ.ศ. 2483 – 2493) มอีายกุวา่ 

70 ปี ยังสามารถใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั เชน่ 

-  Big Inch Pipeline เริม่กอ่สรา้งในปี 1942 (พ.ศ. 2485)  (https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Inch) 

-  Plantation Pipeline เริม่ใหบ้รกิารในปี 1942 (พ.ศ. 2485) 

http://www.kindermorgan.com/business/products_pipelines/plantation_history.aspx) 

-  Platte Pipeline เริม่ใหบ้รกิารในปี 1952 (พ.ศ. 2495) (http://www.spectraenergy.com/Operations/Crude-Oil-

Transportation/Platte-Pipeline/  และ  http://consumerenergyalliance.org/cea-shares-insight-keystone-xl-pipeline-meeting/) 

-  Trans Mountain Pipeline เริม่ใหบ้รกิารในปี 1953 (พ.ศ. 2496)  (http://www.transmountain.com/current-pipeline-operations) 

-  Yellowstone Pipeline เริม่ใหบ้รกิารในปี 1954 (พ.ศ. 2497)  (http://insideclimatenews.org/news/20150122/ruptured-yellowstone-

oil-pipeline-was-built-faulty-welding-1950s) 

-  Jayhawk Pipeline เริม่ใหบ้รกิารในปี 1957 (พ.ศ. 2500)  (http://www.jayhawkpl.com/  และ 

http://consumerenergyalliance.org/cea-shares-insight-keystone-xl-pipeline-meeting/) 

- Colonial Pipeline เริม่กอ่สรา้งในปี 1961 (พ.ศ. 2504)  (https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่52/71 

 

ทัง้นี ้ โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ TPN จะเชือ่มตอ่กับระบบทอ่

ของ Thappline ทีอ่ าเภอเสาไห ้ จังหวดัสระบรุ ี และไปสิน้สดุทีอ่ าเภอบา้นไผ ่ จังหวดัขอนแกน่ รวมระยะทาง 350 

กโิลเมตร โดยโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จะมเีป้าหมายรองรับการจัดสง่น ้ามัน

ไปยังพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนและตอนกลางบางสว่น และเป็นเสน้ทางเชือ่มสูป่ระเทศลาว ทางเมอืง

เวยีงจันทน ์สะหวนันะเขต และทา่แขก ในอนาคต 

ดงันัน้ โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ TPN จะสามารถรองรับน ้ามันที่

สง่ผ่านระบบทอ่ของ Thappline  ซึง่สง่มาจากโรงกลัน่น ้ามันของเอสโซ ่โรงกลัน่น ้ามันไทยออยล ์(TOP) โรงกลัน่

น ้ามันพทีทีจีซี ี (PTTGC) โรงกลัน่สตารปิ์โตรเลยีม (SPRC) คลงัน ้ามัน ปตท. และคลงัน ้ามันของบรษัิท ชลบรุ ี

เทอรม์นัิล จ ากัด เพือ่สง่น ้ามันไปยังป๊ัมบรกิารน ้ามันและโรงงานอตุสาหกรรมทีอ่ยูบ่รเิวณภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบนและตอนกลางบางสว่น รวมถงึสง่ตอ่ไปยังประเทศลาว 

สมมตฐิานทีส่ าคญัในการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอื สรุปไดด้งันี ้ 

1) รายไดค้า่บรกิาร 

รายไดส้ว่นใหญข่องโครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จะมาจาก (1) การ

ใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันเชือ้เพลงิทางระบบทอ่สง่น ้ามัน ซึง่จะวางแนวทอ่ขนสง่น ้ามันในเขตทางหลวงและทางหลวง

ชนบท และ (2) รายไดค้า่บรกิารรับฝากน ้ามัน ทีค่ลงัขอนแกน่ 

 รายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่ (Throughput Tariff) 

โครงการฯ จะเชือ่มตอ่กับระบบทอ่ของ Thappline ทีอ่ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีไปสิน้สดุทีอ่ าเภอบา้นไผ่ 

จังหวดัขอนแกน่ เป้าหมายในขัน้แรกคอืการรองรับการจัดสง่น ้ามันไปยังพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนและ

ตอนกลาง และประเทศลาวในอนาคต 

โดยเมือ่ชว่งเดอืนมกราคม – กมุภาพันธ ์2561 TPN ไดรั้บจดหมายแสดงความสนใจ และ/หรอื จดหมาย

รับทราบจากผูค้า้น ้ามันในประเทศจ านวน 5 ราย และบรษัิทน ้ามันในประเทศลาวจ านวน 2 ราย  นอกจากนี ้เมือ่เดอืน

ตลุาคม 2559 TPN ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจการลงทนุและการใชท้อ่สง่น ้ามันกับบรษัิทน ้ามันแหง่หนึง่ใน

ประเทศลาว 

ก. ปรมิาณน ้ามันผา่นทอ่ 

ตามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) กบั Thappline ในการจัดสรรก าลงัการขนสง่น ้ามัน (Capacity) ของระบบ

ทอ่และคลงัน ้ามัน TPN จะตอ้งใหส้ทิธกิับลกูคา้ของ Thappline (Thappline Shipper) กอ่นลกูคา้อืน่ (Non-

Thappline Shipper)  โดยเฉพาะลกูคา้ของ Thappline ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของ Thappline25 ดว้ย  

การคาดการณ์ปรมิาณน ้ามันผ่านทอ่ของโครงการฯ แบง่พจิารณาเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

o ปรมิาณน ้ามันพืน้ฐาน (Base Volume) เป็นปรมิาณน ้ามันผา่นทอ่เพือ่จัดจ าหน่ายในเขตภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน ประกอบดว้ย จังหวดัขอนแกน่ อดุรธาน ี เลย หนองคาย มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด 

กาฬสนิธุ ์สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บงึกาฬ และหนองบัวล าภู 

o ปรมิาณน ้ามันสว่นเพิม่ (Additional Volume) เป็นปรมิาณน ้ามันผา่นทอ่เพือ่จัดจ าหน่ายในจังหวดัอืน่ๆ ในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนกลางและตอนใตบ้างสว่น ไดแ้ก ่ชยัภมู ิยโสธร อ านาจเจรญิ และอบุลราชธานี 

o ปรมิาณน ้ามันสง่ออกไปยังประเทศลาว ทางเวยีงจันทน ์สะหวันนะเขต และทา่แขก 

                                                

25 ผูถ้อืหุน้ของ Thappline ประกอบดว้ย ปตท., เอสโซ,่ เชฟรอน, เชลล,์ ไทยออยล,์ คเูวตปิโตเลมี และซสัโก ้ ดลีเลอรส์ (ทีม่า: 

www.thappline.co.th) 
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แผนภาพกลุม่จงัหวดัเป้าหมาย 

 

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิถงึปรมิาณจ าหน่ายน ้ามัน

เบนซนิและดเีซลรายจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และขอ้มลูปรมิาณน ้ามันสง่ออกไปยังประเทศลาวในอดตี  

โดยปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามันไปยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนในปัจจุบนัอยูท่ีป่ระมาณ 2,300 – 2,400 ลา้น

ลติรตอ่ปี และมกีารเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 5 ตอ่ปี ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา ขณะทีป่รมิาณสง่น ้ามันไปยังประเทศลาว

อยู่ทีป่ระมาณ 1,200 ลา้นลติรตอ่ปี 

 

ปรมิาณน า้มนัจ าหนา่ยไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

และจงัหวดัชยัภูม ิยโสธร อ านาจเจรญิ และอุบลราชธาน ี

 

ทีม่า: กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

หมายเหต:ุ 1/ เฉพาะน ้ามนัพืน้ฐานเบนซนิและดเีซล 

 2/ ประมาณปรมิาณน ้ามนัในปี 2561 จากปรมิาณน ้ามนัทีจ่ าหน่ายในจังหวดัตา่งๆ ในชว่งเดอืนมกราคม – กนัยายน 2561 

 

  

Base 
Volume 

Additional 
Volume 
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ปรมิาณสง่ออกน า้มนัไปประเทศลาว 

 

ทีม่า: กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

หมายเหต:ุ 1/ ไมร่วมน ้ามนัอากาศยาน (Jet A1) 

 2/ ประมาณปรมิาณสง่ออกน ้ามนัไปยังประเทศลาวในปี 2561 อา้งองิจากปรมิาณสง่ออกน ้ามนัไปยังประเทศลาวในชว่งมกราคม – 

สงิหาคม 2561 จากเอกสารน าเสนอ (Presentation) ของส านักนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหป้รมิาณการจ าหน่าย

น ้ามันไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบนและตอนกลางเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี ตามประมาณการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิของไทย ซึง่อตัราการเพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้ามันตามสมมตฐิานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระดงักลา่ว จะ

ต า่กวา่คา่เฉลีย่การเพิม่ขึน้ของปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามันไปยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบนและตอนกลาง ซึง่

อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 5 ตอ่ปี ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา (ปี 2557 – 2561E) และปรมิาณน ้ามันสง่ออกไปยังประเทศลาว

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี ซึง่ต า่กวา่คา่เฉลีย่อตัราการเพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้ามันสง่ออกไปยังประเทศลาวในชว่ง 5 ปี

ทีผ่่านมาซึง่อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 7.36 ตอ่ปี (ปี 2556 – 2560) (ทีม่า: www.worldbank.org) เนือ่งจากในชว่ง 3 

ปีทีผ่า่นมาปรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้ไมม่ากนัก 

นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาสว่นแบง่การตลาดและปรมิาณน ้ามันผา่นทอ่ของ

โครงการฯ ไปยังคลงัน ้ามันขอนแกน่ โดยมสีมมตฐิานดงันี้ 

o ปรมิาณน ้ามันพืน้ฐาน (Base Volume): ปรมิาณน ้ามันผ่านทอ่ของ TPN ไปยังคลงัน ้ามันขอนแกน่ ประกอบดว้ย 

(1) ปรมิาณน ้ามันดเีซลลแ์ละเบนซนิทัง้หมดทีผู่ถ้อืหุน้ของ Thappline จ าหน่ายไปยังเขตภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน และ (2) ปรมิาณน ้ามันทีข่ายโดยผูค้า้น ้ามันรายอืน่ทีไ่มใ่ชถ่อืหุน้ของ Thappline   

(Non-Thappline Shareholders) เทา่กบัประมาณ 200 ลา้นลติรตอ่ปี หรอืประมาณรอ้ยละ 30 ของปรมิาณ

น ้ามันทีล่กูคา้รายอืน่ทีไ่มใ่ชผู้ถ้อืหุน้ของ Thappline จ าหน่ายไปยังเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

[ประกอบดว้ย ปรมิาณน ้ามันทีบ่รษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) (“พทีจี”ี หรอื “PTG”) จ าหน่ายไปยังเขต

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน (โดย PTG ซือ้น ้ามันจากไทยออยล ์ซึง่เป็นหนึง่ในผูถ้อืหุน้ของ Thappline) 

และจากลกูคา้รายอืน่ เชน่ บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บางจาก”) ซึง่ TPN ไดรั้บจดหมาย

แสดงความสนใจทีจ่ะใชบ้รกิารขนสง่น ้ามันทางทอ่แลว้]  ทัง้นี้ ปัจจุบนั TPN ไดเ้ขา้ไปเจรจากับผูค้า้น ้ามันหลาย

รายทัง้กลุม่ผูถ้อืหุน้ของ Thappline และผูค้า้น ้ามันรายอืน่ๆ ซึง่ผูค้า้น ้ามันหลายรายแสดงความสนใจและได ้

http://www.worldbank.org/
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ออกจดหมายรับทราบหรอืจดหมายแสดงความสนใจมาแลว้ หากตน้ทนุคา่ขนสง่อยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกนักับการ

ขนสง่ดว้ยวธิอีืน่ เนือ่งจากการขนสง่น ้ามันทางทอ่มคีวามปลอดภัยกวา่และสามารถลดอบุัตเิหตทุางถนนได ้

o ปรมิาณน ้ามันสว่นเพิม่ (Additional Volume): ปรมิาณน ้ามันผา่นทอ่ของ TPN ไปยังคลงัน ้ามันขอนแกน่โดย 

ผูถ้อืหุน้ของ Thappline เทา่กับรอ้ยละ 60 ของปรมิาณน ้ามันทีผู่ถ้อืหุน้ของ Thappline จ าหน่ายไปยังจังหวัด

ชยัภมู ิ ยโสธร อ านาจเจรญิ และอบุลราชธาน ี (ไมร่วมปรมิาณน ้ามันจ าหน่ายโดย ปตท. ไปยังจังหวดั

อ านาจเจรญิ และอบุลราชธาน ี เนือ่งจาก ปตท. มนีโยบายขนสง่น ้ามันไปยังจังหวดัอ านาจเจรญิ และ

อบุลราชธาน ีดว้ยรถไฟ) หรอืประมาณ 170 ลา้นลติรตอ่ปีในปีแรก ซึง่ประกอบดว้ย ปรมิาณน ้ามันประมาณ 140 

ลา้นลติร ไปยังชยัภมู ิ (ซึง่อยูต่ดิกับขอนแกน่ทางตะวนัตก) และประมาณ 30 ลา้นลติรจากจังหวดัยโสธร 

อ านาจเจรญิ และอบุลราชธานี ทัง้นี ้ ฝ่ายบรหิารของ TPN แจง้วา่จากการสอบถามกบัผูค้า้น ้ามันทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้

ของ Thappline  หลายรายสนใจขนสง่น ้ามันผา่นทอ่ของ TPN ไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนกลาง 

เนือ่งจากอัตราคา่บรกิารผา่นทอ่ส าหรับ Additional Volume จะต า่กวา่อัตราคา่บรกิารผ่านทอ่ส าหรับ Based 

Volume  ถงึรอ้ยละ 60 ของอัตราคา่บรกิารผา่นทอ่ Based Volume 

o นอกจากนี ้ ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไมไ่ดพ้จิารณาถงึปรมิาณน ้ามัน

ทีจ่ าหน่ายไปยังจังหวดัชยัภมู ิ ยโสธร อ านาจเจรญิ และอบุลราชธาน ี โดยผูค้า้น ้ามันรายอืน่ทีไ่มใ่ชถ่อืหุน้ของ 

Thappline (Non-Thappline Shareholders) 

o ปรมิาณน ้ามันสง่ออกไปยังประเทศลาว ก าหนดใหป้รมิาณน ้ามันผา่นทอ่ของ TPN ไปยังคลงัน ้ามันขอนแกน่ 

และสง่ตอ่ไปยังประเทศลาว เทา่กบัรอ้ยละ 50 ของปรมิาณน ้ามันสง่ออกไปยังประเทศลาว หรอืประมาณ 650 

ลา้นลติรตอ่ปีในปีแรก โดยการขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปยังคลงัขอนแกน่สามารถยน่ระยะเวลาการขนสง่ดว้ย

รถบรรทกุลงไปได ้ โดยระยะทางขนสง่ดว้ยรถบรรทกุจากคลงัขอนแกน่ไปยังประเทศลาวอยู่ที ่ 250 – 400 

กโิลเมตร (โปรดดแูผนภาพดา้นลา่ง) ซึง่ปัจจบุนั TPN ไดรั้บจดหมายตอบรับแสดงความสนใจจากบรษัิทน ้ามัน

ในประเทศลาวจ านวน 2 ราย และ TPN ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจการลงทนุและการใชท้อ่สง่น ้ามันกบั

บรษัิทน ้ามันลาวแหง่หนีง่ 

 

 

ทีม่า: TPN 
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ข. อตัราคา่บรกิารผ่านทอ่ (Throughput Tariff) 

อตัราคา่บรกิารผ่านทอ่จากสระบรุไีปยังปลายทางจังหวดัขอนแกน่ ก าหนดโดยวธิเีปรยีบเทยีบกับตน้ทนุคา่

ขนสง่วธิอีืน่ (Alternative Transportation Cost หรอื ATC) และปรับลดรอ้ยละ 5 ตามทีร่ะบใุนตามบนัทกึความ

เขา้ใจ (MOU) กบั Thappline และเพือ่สามารถแขง่ขนัไดก้ับการขนสง่โดยวธิอีืน่ 

TPN ไดป้ระมาณอตัราคา่บรกิารผา่นทอ่จากคลังน ้ามันของ Thappline ทีจ่ังหวดัสระบรุไีปคลงัน ้ามันอืน่ๆ

ในจังหวดัขอนแกน่ และขนสง่ตอ่ไปยังป๊ัมน ้ามันดว้ยวธิตีา่งๆ ทีป่ระมาณ 0.530 บาทตอ่ลติร และใหส้ว่นลดรอ้ยละ 5 

และคดิกลบัเป็นอตัราคา่ขนสง่น ้ามันผา่นทอ่ของ TPN ทีจ่ังหวดัขอนแกน่ เทา่กบั 0.500 บาทตอ่ลติร และปรับลด

ดว้ยคา่ขนสง่จากคลงัน ้ามัน TPN ทีข่อนแกน่ไปยังป๊ัมน ้ามันในระยะ 35 กโิลเมตร ดงัแผนภาพดา้นลา่ง (Tariff 

Mechanism) 

 

 

 

ทัง้นี ้ TPN ก าหนดอตัราคา่ผ่านทอ่โดยเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้่ายในการขนสง่น ้ามันจากคลงั Thappline ที่

สระบรุ ีไปยังสถานีบรกิารน ้ามันในจังหวดัขอนแกน่ ในระยะ 35 กโิลเมตร สรุปได ้ดงันี้ 

วธิกีารขนสง่  ประมาณการคา่ขนสง่1/ 

  จากคลงัน า้มน้ขอนแกน่ 

รถบรรทกุ + คลงัน ้ามนั (1) 0.541 บาท/ลติร 

รถบรรทกุ  (2) 0.574 บาท/ลติร 

รถไฟ + คลงัน ้ามนั + รถบรรทกุ (3) 0.509 บาท/ลติร 

รถบรรทกุ 10 ลอ้ (4) 0.452 บาท/ลติร 

คา่ขนสง่โดยเฉลีย่ถว่งน า้หนกั  (5) =เฉลีย่ (1) ถงึ (4) 0.530 บาท/ลติร1/ 

คา่ขนสง่ผา่นทอ่ TPN + รถบรรทกุ (6) = ประมาณ (5) * 95% 0.500 บาท/ลติร2/ 

คา่ขนสง่จากคลงัขอนแกน่ไปยังสถานบีรกิารน ้ามนั (7) 0.065 บาท/ลติร3/ 

คา่บรกิารขนสง่น า้มนัผา่นทอ่ กรณ ีBase Volume (Tariff Base Volume) (8) = (6) - (7) 0.435 บาท/ลติร 

คา่บรกิารขนสง่น า้มนัผา่นทอ่ กรณ ีAdditional Volume (Tariff Additional Volume) 

 (8) * 40% 

0.174 บาท/ลติร4/ 

 

  

0.435 บาท/

ลติร 

0.530 บาท/

ลติร 

-5% 

0.500 บาท/

ลติร 

0.065 บาท/ลติร  

S

K

Other KK 

Other KK 
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หมายเหต:ุ  

1/ อตัราคา่ขนสง่ถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักตามสว่นแบง่ตลาดของผูค้า้น ้ามนั และใหส้มมตฐิานคา่น ้ามนัดเีซลประมาณ 27.65 บาทตอ่ลติร ซึง่เป็น

ราคาน ้ามนัดเีซลเฉลีย่ในชว่งปี 2550 – 2561F  

2/ คา่ขนสง่ผา่นทอ่ TPN และขนสง่ตอ่ไปยังสถานบีรกิารน ้ามนั โดยใหส้ว่นลดรอ้ยละ 5 จากคา่ขนสง่เฉลีย่ 

3/ คา่ขนสง่โดยรถบรรทกุจากคลงัน ้ามนัขอนแกน่ของ TPN ไปยังสถานบรกิารน ้ามนัในระยะ 35 กโิลเมตร ทีป่ระมาณ 0.065 บาทตอ่ลติร โดย

อา้งองิจากโมเดลการค านวณตน้ทนุคา่ขนสง่น ้ามนัของ TPN  

4/ คา่บรกิารขนสง่น ้ามนัผา่นทอ่ กรณี Additional Volume เทา่กบัรอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารขนสง่น ้ามนัผา่นทอ่กรณี Base Volume 

ราคาน า้มนัดเีซลโดยเฉลีย่ในปี 2550 – 2561F 

 

ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

อยา่งไรก็ตาม อตัราคา่ขนสง่น ้ามันผา่นทอ่ของ TPN ทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในอนาคตจะปรับราคาโดยก าหนด

ราคาโดยใชว้ธิ ีATC – 5% (Alternative Transportation Cost – 5%)  

นอกจากนี ้ ก าหนดใหอ้ตัราคา่บรกิารขนสง่น ้ามันผ่านทอ่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ ซึง่เทา่อตัราการเตบิโตเฉลีย่ (CAGR) ของราคาน ้ามันดเีซลในชว่งปี 2550 – 2561F  

 

 รายไดค้า่บรกิารใชค้ลงัน ้ามัน (Gantry / Handling Charge) 

รายไดค้า่บรกิารใชค้ลงัน ้ามันที ่ TPN จะเก็บจากผูใ้ชบ้รกิารทีค่ลงัขอนแกน่ โดย TPN ประมาณอตัรา

คา่บรกิารใชค้ลงั เทา่กบั 0.0529 บาทตอ่ลติรในปีแรก (ปี 2564) ซึง่เป็นประมาณการจากอัตราคา่บรกิารการใชค้ลงั

น ้ามันที ่ Thappline เรยีกเก็บในชว่งปลายปี 2558 และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.10 ตอ่ปี ตามทีร่ะบใุนขอ้เสนอใหก้ับ 

Thappline และตัง้แตปี่ 2565 รายไดค้า่บรกิารใชค้ลงัน ้ามันจะปรับขึน้ตามอตัราการเปลีย่นแปลงของดัชนรีาคา

ผูบ้รโิภค ในทีน่ีใ้ชอ้ตัรารอ้ยละ 1.10 ตอ่ปี ตามขอ้เสนอใหก้บั Thappline [ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชอ้ตัรา

การเพิม่ขึน้ทีต่ า่กวา่คา่เฉลีย่อัตราการเปลีย่นแปลงของดชันรีาคาผูบ้รโิภคในชว่ง 10 ปี (2552 – 2561F) ซึง่เทา่กบั

รอ้ยละ 1.43 ตอ่ปี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประมาณการของ TPN และตามหลกัความระมัดระวงั] 

 

สรุปประมาณการทางการเงนิ เกีย่วกบัรายไดค้า่บรกิารขนสง่น ้ามันผา่นระบบทอ่ โครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามัน

ทางทอ่ไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

รายไดค้า่บรกิาร 2561F5/ 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

จ านวนเดอืนใหบ้รกิาร (เดอืน) - 3 12 12 12 12 12 12 

ก าลงัการขนสง่น ้ามนั (ลา้นลติร) - 1,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

การใชก้ าลงัการขนสง่น ้ามนั (รอ้ยละ) - 47.97% 49.17% 50.40% 51.66% 52.95% 54.27% 55.63% 
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รายไดค้า่บรกิาร 2561F5/ 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

ปรมิาณน า้มนัผา่นทอ่ TPN (ลา้นลติร) 

Base Volume1/ - 518  2,123  2,176  2,231  2,286  2,343  2,402  

- ผูถ้อืหุน้ Thappline 3/ - 470  1,926  1,974  2,023  2,074  2,126  2,179  

- ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ4/ - 48  197  202  207  212  218  223  

Additional Volume2/ - 42  173  177  182  186  191  196  

- ผูถ้อืหุน้ Thappline 3/ - 42  173  177  182  186  191  196  

- ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ4/ - - - - - - - - 

รวมปรมิาณน ้ามนัในประเทศ  560  2,296  2,354  2,412  2,473  2,535  2,598  

สง่ออกไปยังประเทศลาว5/  159  654  670  687  704  722  740  

รวม  720  2,950  3,024  3,099  3,177  3,256  3,338  

อตัราคา่บรกิาร (Tariff)    
      

อตัราคา่บรกิารผา่นทอ่ (Throughput Tariff)  

- Base Rate (บาท/ลติร) - 0.435  0.439  0.444  0.448  0.453  0.457  0.462  

- Additional Volume Rate (บาท/ลติร) - 0.174  0.176  0.177  0.179  0.181  0.183  0.185  

- Export Rate (บาท/ลติร) - 0.435  0.439  0.444  0.448  0.453  0.457  0.462  

อตัราคา่บรกิารใชค้ลงั (Handling Tariff)  - 0.0529  0.0535  0.0541  0.0547  0.0553  0.0559  0.0565  

อตัราการเพิม่ขึน้ของอตัราคา่บรกิาร

ผา่นทอ่ (รอ้ยละ) 

- - 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

รายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่         

- Base Volume (ลา้นบาท) - 225.25  932.76  965.64  999.67  1,034.91  1,071.39  1,109.16  

- Additional Volume (ลา้นบาท) - 7.35  30.42  31.50  32.61  33.76  34.94  36.18  

- สง่ออกไปยังประเทศลาว (ลา้นบาท)  69.37  287.25  297.38  307.86  318.71  329.95  341.58  

รวมรายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่ (ลา้นบาท) - 301.96  1,250.43  1,294.51  1,340.14  1,387.38  1,436.29  1,486.92  

รายไดค้า่บรกิารใชค้ลงั (ลา้นบาท) - 38.06  157.77  163.49  169.42  175.57  181.94  188.54  

รวมรายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่และ

การใชค้ลงั (ลา้นบาท) 

- 340.03 1,408.20 1,458.00 1,509.57 1,562.95 1,618.23 1,675.45 

อตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดค้า่บรกิาร 

(รอ้ยละ) 

- - 314.15% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 

 

รายไดค้า่บรกิาร 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 

จ านวนเดอืนใหบ้รกิาร (เดอืน) 12 12 12 12 12 12 12 12 

ก าลงัการขนสง่น ้ามนั (ลา้นลติร) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

การใชก้ าลงัการขนสง่น ้ามนั (รอ้ยละ) 57.02% 58.44% 59.90% 61.40% 62.94% 64.51% 66.12% 67.78% 

ปรมิาณน า้มนัผา่นทอ่ TPN (ลา้นลติร) 

Base Volume1/ 2,462  2,524  2,587  2,651  2,718  2,786  2,855  2,927  

- ผูถ้อืหุน้ Thappline 3/ 2,233  2,289  2,346  2,405  2,465  2,527  2,590  2,655  

- ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ4/ 229  234  240  246  252  259  265  272  

Additional Volume2/ 201  206  211  216  222  227  233  239  

- ผูถ้อืหุน้ Thappline 3/ 201  206  211  216  222  227  233  239  

- ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ4/ 0  0  0  0  0  0  0  0  

รวมปรมิาณน ้ามนัในประเทศ 2,663  2,729  2,798  2,868  2,939  3,013  3,088  3,165  

สง่ออกไปยังประเทศลาว5/ 758  777  797  817  837  858  879  901  

รวม 3,421  3,507  3,594  3,684  3,776  3,871  3,967  4,067  

อตัราคา่บรกิาร (Tariff)    
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รายไดค้า่บรกิาร 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 

อตัราคา่บรกิารผา่นทอ่ (Throughput Tariff)  

- Base Rate (บาท/ลติร) 0.466  0.471  0.476  0.481  0.485  0.490  0.495  0.500  

- Additional Volume Rate  (บาท/ลติร) 0.187  0.188  0.190  0.192  0.194  0.196  0.198  0.200  

- Export Rate (บาท/ลติร) 0.466  0.471  0.476  0.481  0.485  0.490  0.495  0.500  

อตัราคา่บรกิารใชค้ลงั (Handling Tariff)  0.0571  0.0577  0.0584  0.0590  0.0597  0.0603  0.0610  0.0617  

อตัราการเพิม่ขึน้ของอตัราคา่บรกิาร

ผา่นทอ่ (รอ้ยละ) 

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

รายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่         

- Base Volume (ลา้นบาท) 1,148.26  1,188.73  1,230.64  1,274.02  1,318.93  1,365.42  1,413.55  1,463.38  

- Additional Volume (ลา้นบาท) 37.45  38.77  40.14  41.55  43.02  44.54  46.10  47.73  

- สง่ออกไปยังประเทศลาว (ลา้นบาท) 353.62  366.09  378.99  392.35  406.18  420.50  435.32  450.67  

รวมรายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่ (ลา้นบาท) 1,539.33  1,593.59  1,649.77  1,707.92  1,768.12  1,830.45  1,894.97  1,961.77  

รายไดค้า่บรกิารใชค้ลงั (ลา้นบาท) 195.38  202.46  209.81  217.42  225.31  233.48  241.95  250.73  

รวมรายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่และ

การใชค้ลงั (ลา้นบาท) 

1,734.71 1,796.06 1,859.57 1,925.34 1,993.43 2,063.93 2,136.92 2,212.50 

อตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดค้า่บรกิาร 

(รอ้ยละ) 

3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 

 

รายไดค้า่บรกิาร 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 

จ านวนเดอืนใหบ้รกิาร (เดอืน) 12 12 12 12 12 12 12 12 

ก าลงัการขนสง่น ้ามนั (ลา้นลติร) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

การใชก้ าลงัการขนสง่น ้ามนั (รอ้ยละ) 69.47% 71.21% 72.99% 74.81% 76.68% 78.60% 80.56% 82.58% 

ปรมิาณน า้มนัผา่นทอ่ TPN (ลา้นลติร) 

Base Volume1/ 3,000  3,075  3,152  3,230  3,311  3,394  3,479  3,566  

- ผูถ้อืหุน้ Thappline 3/ 2,721  2,789  2,859  2,930  3,004  3,079  3,156  3,235  

- ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ4/ 279  286  293  300  308  315  323  331  

Additional Volume2/ 245  251  257  263  270  277  284  291  

- ผูถ้อืหุน้ Thappline 3/ 245  251  257  263  270  277  284  291  

- ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ4/ 0  0  0  0  0  0  0  0  

รวมปรมิาณน ้ามนัในประเทศ 3,244  3,326  3,409  3,494  3,581  3,671  3,763  3,857  

สง่ออกไปยังประเทศลาว5/ 924  947  971  995  1,020  1,045  1,071  1,098  

รวม 4,168  4,272  4,379  4,489  4,601  4,716  4,834  4,955  

อตัราคา่บรกิาร (Tariff)    
      

อตัราคา่บรกิารผา่นทอ่ (Throughput Tariff)  

- Base Rate (บาท/ลติร) 0.505  0.510  0.515  0.520  0.526  0.531  0.536  0.541  

- Additional Volume Rate  (บาท/ลติร) 0.202  0.204  0.206  0.208  0.210  0.212  0.214  0.217  

- Export Rate (บาท/ลติร) 0.505  0.510  0.515  0.520  0.526  0.531  0.536  0.541  

อตัราคา่บรกิารใชค้ลงั (Handling Tariff)  0.0623  0.0630  0.0637  0.0644  0.0651  0.0658  0.0666  0.0673  

อตัราการเพิม่ขึน้ของอตัราคา่บรกิาร

ผา่นทอ่ (รอ้ยละ) 

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

รายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่         

- Base Volume (ลา้นบาท) 1,514.96  1,568.36  1,623.65  1,680.88  1,740.13  1,801.47  1,864.97  1,930.71  

- Additional Volume (ลา้นบาท) 49.41  51.15  52.96  54.82  56.76  58.76  60.83  62.97  

- สง่ออกไปยังประเทศลาว (ลา้นบาท) 466.55  483.00  500.02  517.65  535.90  554.79  574.34  594.59  

รวมรายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่ (ลา้นบาท) 2,030.92  2,102.51  2,176.63  2,253.35  2,332.79  2,415.02  2,500.15  2,588.28  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่60/71 

 

รายไดค้า่บรกิาร 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 

รายไดค้า่บรกิารใชค้ลงั (ลา้นบาท) 259.82  269.25  279.01  289.13  299.62  310.49  321.75  333.43  

รวมรายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่และ

การใชค้ลงั (ลา้นบาท) 

2,290.75 2,371.76 2,455.64 2,542.49 2,632.41 2,725.51 2,821.90 2,921.70 

อตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดค้า่บรกิาร 

(รอ้ยละ) 

3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 

 

รายไดค้า่บรกิาร 2587F 2588F 2589F 2590F 2591F 2592F 2593F 2594F 

จ านวนเดอืนใหบ้รกิาร (เดอืน) 12 12 12 12 12 12 12 9 

ก าลงัการขนสง่น ้ามนั (ลา้นลติร) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 4,500 

การใชก้ าลงัการขนสง่น ้ามนั (รอ้ยละ) 84.64% 86.76% 88.93% 91.15% 93.43% 95.00% 95.00% 71.25% 

ปรมิาณน ้ามนัผา่นทอ่ TPN (ลา้นลติร) 

Base Volume1/ 3,655  3,746  3,840  3,936  4,034  4,135  4,135  3,101  

- ผูถ้อืหุน้ Thappline 3/ 3,315  3,398  3,483  3,570  3,660  3,751  3,751  2,813  

- ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ4/ 339  348  357  366  375  384  384  288  

Additional Volume2/ 298  305  313  321  329  337  337  253  

- ผูถ้อืหุน้ Thappline 3/ 298  305  313  321  329  337  337  253  

- ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ4/ 0  0  0  0  0  0  0  0  

รวมปรมิาณน ้ามนัในประเทศ 3,953  4,052  4,153  4,257  4,363  4,472  4,472  3,354  

สง่ออกไปยังประเทศลาว5/ 1,126  1,154  1,183  1,212  1,242  1,228  1,228  921  

รวม 5,079  5,206  5,336  5,469  5,606  5,700  5,700  4,275  

อตัราคา่บรกิาร (Tariff)    
      

อตัราคา่บรกิารผา่นทอ่ (Throughput Tariff)  

- Base Rate (บาท/ลติร) 0.547  0.552  0.558  0.563  0.569  0.575  0.581  0.586  

- Additional Volume Rate  (บาท/ลติร) 0.219  0.221  0.223  0.225  0.228  0.230  0.232  0.235  

- Export Rate (บาท/ลติร) 0.547  0.552  0.558  0.563  0.569  0.575  0.581  0.586  

อตัราคา่บรกิารใชค้ลงั (Handling Tariff)  0.0680  0.0688  0.0695  0.0703  0.0711  0.0719  0.0727  0.0734  

อตัราการเพิม่ขึน้ของอตัราคา่บรกิาร

ผา่นทอ่ (รอ้ยละ) 

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

รายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่         

- Base Volume (ลา้นบาท) 1,998.77  2,069.23  2,142.17  2,217.68  2,295.85  2,376.78  2,400.55  1,818.42  

- Additional Volume (ลา้นบาท) 65.19  67.49  69.87  72.33  74.88  77.52  78.30  59.31  

- สง่ออกไปยังประเทศลาว (ลา้นบาท) 615.55  637.25  659.71  682.96  707.04  705.55  712.61  539.80  

รวมรายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่ (ลา้นบาท) 2,679.51  2,773.96  2,871.75  2,972.98  3,077.77  3,159.86  3,191.46  2,417.53  

รายไดค้า่บรกิารใชค้ลงั (ลา้นบาท) 345.52  358.05  371.04  384.50  398.45  409.60  414.11  314.00  

รวมรายไดค้า่บรกิารผา่นทอ่และ

การใชค้ลงั (ลา้นบาท) 

3,025.03 3,132.02 3,242.79 3,357.48 3,476.22 3,569.46 3,605.56 2,731.53 

อตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดค้า่บรกิาร 

(รอ้ยละ) 

3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 2.68% 1.01% -24.24% 

หมายเหต:ุ 

1/ ปรมิาณน ้ามนัพืน้ฐาน (Base Volume) คอืปรมิาณน ้ามนัเบนซนิและดเีซลจัดจ าหน่ายในจังหวดัขอนแกน่ อดุรธาน ี เลย หนองคาย 

มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์สกลนคร นครพนม มกุดาหาร บงึกาฬ และหนองบวัล าภ ู

2/ ปรมิาณน ้ามนัสว่นเพิม่ (Additional Volume) คอืปรมิาณน ้ามนัจ าหน่ายในจังหวดัอืน่ๆ ในภาคตะวนัอกเฉียงเหนอืตอนกลางและตอนใต ้

บางสว่น ไดแ้ก ่ ชยัภมู ิ ยโสธร อ านาจเจรญิ และอบุลราชธาน ี ยกเวน้ปรมิาณน ้ามนัจ าหน่ายโดย ปตท. ไปยังจังหวดัอบุลราชธานแีละ

อ านาจเจรญิ เนือ่งจาก ปตท. มนีโยบายขนสง่ไปยังจังหวดัดงักลา่วโดยรถไฟไปยังคลงัของ ปตท. เองทีจั่งหวดัอบุลราชาธาน ี

3/ ผูถ้อืหุน้ของ Thappline ประกอบดว้ย ปตท., เอสโซ,่ เชฟรอน, เชลล,์ ไทยออยล,์ คเูวตปิโตรเลยีม และซสัโก ้ ดลีเลอรส์ (ทีม่า: 

www.thappline.co.th) 

http://www.thappline.co.th/


ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่61/71 

 

4/ ผูค้า้น ้ามนัรายอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ Thappline เชน่ บางจาก พทีจี ีและไออารพ์ซี ีเป็นตน้  

5/ อา้งองิ ปรมิาณน ้ามนัจัดจ าหน่ายในประเทศของปี 2561 และปรมิาณน ้ามนัสง่ออกไปยงัประเทศลาวปี 2561 ประมาณการจากปรมิาณน ้ามนั

จัดจ าหน่ายในเดอืนมกราคม – กนัยายน 2561 และเดอืนมกราคม – สงิหาคม 2561 ตามล าดบั และคดิเป็นรายปี (ทีม่า: กรมธรุกจิพลงังาน) 

และคดิเป็นสดัสว่นปรมิาณน ้ามนัทีจ่ะผา่นทอ่ TPN ประมาณรอ้ยละ 50 ของปรมิาณสง่ออกไปยังประเทศลาว 

6/ Additional volume tariff เทา่กบัรอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารขนสง่น ้ามนัผา่นทอ่พืน้ฐาน (Base Volume Tariff) 

 

2) คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน (Operating Expenses) 

คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน ไดแ้ก ่คา่เชา่ทีว่างแนวทอ่ คา่สาธารณูปโภค คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่ซอ่มแซม

และบ ารุงรักษา คา่เบีย้ประกนั และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เป็นตน้ 

- คา่เชา่ทีว่างแนวทอ่ เป็นคา่เชา่ทีด่นิเพือ่วางแนวทอ่ขนสง่น ้ามันในเขตทางหลวง โดย TPN จะท าการเชา่ทีด่นิ

กบักรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เพือ่วางแนวทอ่ขนสง่น ้ามันในเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท 

อตัราคา่เชา่รายปีเทา่กับรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทีด่นิ และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ทกุ 5 ปี (อา้งองิจากค าสัง่กรมทาง

หลวง เลขที ่ คค 0611/157/2544 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาก าหนดเงนิคา่เชา่ส าหรับการวางทอ่ในเขต

ทางหลวง) แนววางทอ่ขนาด 16  นิว้ ระยะทางรวมประมาณ 350 กโิลเมตร จากคลงัน ้ามัน Thappline ทีส่ระบรุ ี

ผา่นลพบรุ ี นครราชสมีา และชยัภมู ิ ไปสิน้สดุคลงัน ้ามันปลายทางทีจั่งหวดัขอนแกน่ โดยประมาณพืน้ทีเ่ชา่

ทัง้หมด 175,000 ตารางเมตร  โดยค านวณจากความยาวและขนาดของทอ่  นอกจากนี ้TPN ประมาณคา่เชา่ปี

แรกเทา่กับ 60 บาท/ตารางเมตร (จากราคาประเมนิทีด่นิเฉลีย่ประมาณ 1,200 บาท/ตารางเมตร หรอืประมาณ 

4,800 บาท/ตารางวา อา้งองิจากราคาประเมนิทนุทรัพยท์ีด่นิ รอบบัญชปีี 2559 – 2562 โดยกรมธนารักษ์) 

- คา่ไฟฟ้า ก าหนดใหอ้ตัราคา่ไฟฟ้าระบบทอ่สง่น ้ามันเทา่กบั 0.035 บาท/ลติร และอตัราคา่ไฟฟ้าระบบจา่ย

น ้ามัน/คลงัน ้ามันเทา่กับ 0.019 บาท/ลติร  และก าหนดใหอ้ตัราคา่สาธารณูปโภคเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ ทัง้นี ้ TPN ออกแบบใหท้อ่สง่น ้ามันของโครงการขนาด 16 นิว้ อัตราตน้ทนุคา่

สาธารณูปโภคเป็นไปตามประมาณการของฝ่ายวศิวกรรมของ TPN  นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

เปรยีบเทยีบกับคา่สาธารณูปโภคของโครงการทอ่สง่น ้ามันอืน่ พบวา่ประมาณการดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 

- คา่ใชจ้่ายพนักงาน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส คา่ลว่งเวลา และผลประโยชนพ์นักงานอืน่ๆ โดย TPN ได ้

ประมาณจ านวนพนักงานประมาณ 93 คน (โดยประมาณการจา่ยฝ่ายบรหิารและฝ่ายวศิวกรรมของ TPN ดว้ย

ความร่วมมอืของ Thappline) อตัราการขึน้เงนิเดอืนรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี โดยคดิเป็นคา่ใชจ้า่ยพนักงานเฉลีย่ตอ่

พนักงาน 1 คน ประมาณ 0.50 ลา้นบาทตอ่ปี  ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ย

พนักงานกบัโครงการทอ่สง่น ้ามันอืน่ เห็นวา่คา่ใชจ้า่ยพนักงานตอ่คนตอ่ปีอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั 

- คา่เบีย้ประกนัภัย ประกอบดว้ย ประกนัภัยแบบ All Risk, Business Interruption และประกนัภัยบคุคลทีส่าม 

โดย TPN ประมาณคา่เบีย้ประกนัในสว่นของทรัพยส์นิทีป่ระมาณรอ้ยละ 0.18 ของมูลคา่ทรัพยส์นิ (ไมร่วม

ทีด่นิ) และคา่เบีย้ประกนัในสว่นของหนีส้นิทีป่ระมาณรอ้ยละ 0.70 ของวงเงนิเอาประกนั 

- คา่ใชจ้่ายทีต่อ้งจา่ยใหก้บั Thappline ประกอบดว้ย 

(1) คา่เชา่พืน้ทีค่ลงัน ้ามันสระบรุ ีพืน้ทีเ่ชา่ประมาณ 6,536 ตารางเมตร ทีอ่ัตราคา่เชา่พืน้ที ่0.98 ลา้นบาทตอ่ปี 

และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ตอ่ปี เริม่ตน้ปีที ่ 6 ของสญัญาเป็นตน้ไป ตามร่างสญัญาเชา่ทีด่นิระหวา่ง TPN และ

Thappline ลงวนัที ่8 ตลุาคม 2561 

(2) คา่บรหิารจัดการ (Administrative Service Fee) เป็นคา่จา้งในการปฎบิตักิารระบบทอ่สว่นขยาย (Pipeline 

Scheduling, Pipeline Oil Accounting, and SCADA Control) โดยประกอบดว้ย เงนิเดอืนและสวสัดกิาร

พนักงานทีป่ระมาณ 0.80 บาทตอ่เดอืน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี (ตามประมาณการอตัราการขึน้
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เงนิเดอืนของ Thappline) และคา่บรหิารจัดการ เทา่กบัรอ้ยละ 15.00 ของเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน 

ตามเงือ่นไขในร่างสญัญา Operating Service Agreement กับ Thappline ลงวนัที ่8 ตลุาคม 2561 

(3) Transshipment fee ประกอบดว้ย  

(3.1) คา่ชดเชยการยา้ยจุดจา่ยน ้ามัน ประมาณการที ่0.0529 บาทตอ่ลติร (ในปีแรก) ของปรมิาณน ้ามัน

ทีท่ าใหส้ญูเสยีรายไดบ้รหิารจัดการคลงัเนือ่งจากการยา้ยจุดจา่ยน ้ามัน จากคลงัน ้ามันสระบรุขีอง 

Thappline เป็นคลงัน ้ามันขอนแกน่ของ TPN แทน โดยคดิจากปรมิาณน ้ามันผา่นทอ่ของ

โครงการฯ (เฉพาะน ้ามันสง่ขายในประเทศ) คณูดว้ยอตัราสว่นตามทีต่กลงในร่างสญัญา 

Operating Service Agreement กบั Thappline  นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

ก าหนดใหก้ าหนดคา่ชดเชยการยา้ยจดุจา่ยน ้ามัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.10 ตอ่ปี ตามทีร่ะบใุนขอ้เสนอ

ใหก้บั Thappline 

(3.2) คา่ธรรมเนยีมอนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามันสว่นขยายเทา่กบั 0.01 บาทตอ่ลติร (อตัรา

คงที)่ ส าหรับน ้ามันทีจั่ดจ าหน่ายในประเทศ ตามทีต่กลงในร่างสญัญา Operating Service 

Agreement 

- คา่บ ารุงรักษาและเปลีย่นแทนอะไหลแ่ละวัสดสุ ิน้เปลอืงประจ าปีประมาณ 1.50 ลา้นบาทตอ่เดอืน หรอืประมาณ 

18 ลา้นบาทตอ่ปี และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ (ไมร่วมคา่ซอ่มแซม บ ารุงรักษา 

และเปลีย่นแทน ครัง้ใหมท่กุๆ 5 ปี ซึง่จะรวมอยูใ่นงบลงทนุ) โดย TPN ประมาณการจากการเปรยีบเทยีบกับ

งบประมาณซอ่มบ ารุงประจ าปีของ Thappline  

- คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการอืน่ๆ ประมาณรอ้ยละ 1.13 ลา้นบาทตอ่เดอืนและเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ  หรอืประมาณรอ้ยละ 1 ของรายไดค้า่บรกิาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

คา่เชา่ทีว่างทอ่ 12.08  12.08  12.08  12.08  12.08  13.89  13.89  13.89  13.89  13.89  15.97  

คา่สาธารณูปโภค 38.85  163.28  171.55  180.23  189.36  198.94  209.01  219.59  230.71  242.39  254.66  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 46.68  49.01  51.46  54.03  56.74  59.57  62.55  65.68  68.96  72.41  76.03  

คา่เบีย้ประกัน 20.48  81.90  81.90  81.90  82.01  82.01  82.01  82.01  82.01  82.61  82.61  

คา่เชา่ทีค่ลังน ้ามันสระบรุ ี 11.76  11.76  11.76  11.88  12.00  12.12  12.24  12.36  12.49  12.61  12.74  

คา่จา้งปฏบิัตกิารระบบทอ่สง่ 2.76  11.59  12.17  12.78  13.42  14.09  14.79  15.53  16.31  17.13  17.98  

Transshipment fee 14.08  58.10  59.95  61.86  63.83  65.87  67.97  70.14  72.39  74.71  77.10  

คา่เสือ่มราคา 82.64  327.98  327.70  327.69  327.69  338.81  338.81  338.81  338.81  338.81  367.99  

คา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษา 4.50  18.45  18.91  19.38  19.87  20.37  20.87  21.40  21.93  22.48  23.04  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 3.42  13.90  14.25  14.60  14.97  15.34  15.73  16.12  16.52  16.93  17.36  

รวมคา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 237.24  748.05  761.72  776.44  791.95  821.00  837.88  855.54  874.02  893.97  945.49  

% คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานตอ่

รายไดบ้รกิาร 

1.00% 0.99% 0.98% 0.97% 0.96% 0.95% 0.94% 0.93% 0.92% 0.91% 0.90% 

 

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 2575F 2576F 2577F 2578F 2578F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 

คา่เชา่ทีว่างทอ่ 15.97  15.97  15.97  15.97  18.36  18.36  18.36  18.36  18.36  21.12  

คา่สาธารณูปโภค 267.55  281.10  295.33  310.28  325.99  342.49  359.83  378.05  397.19  417.29  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 79.83  83.82  88.02  92.42  97.04  101.89  106.98  112.33  117.95  123.85  

คา่เบีย้ประกัน 82.61  82.61  82.61  82.92  82.92  82.92  82.92  82.92  84.12  84.12  

คา่เชา่ทีค่ลังน ้ามันสระบรุ ี 12.87  13.00  13.13  13.26  13.39  13.52  13.66  13.80  13.93  14.07  

คา่จา้งปฏบิัตกิารระบบทอ่สง่ 18.88  19.83  20.82  21.86  22.95  24.10  25.30  26.57  27.90  29.29  

Transshipment fee 79.57  82.13  84.77  87.50  90.31  93.22  96.23  99.34  102.55  105.86  

คา่เสือ่มราคา 367.99  367.99  367.99  367.99  378.14  378.14  378.14  378.14  378.14  408.29  

คา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษา 23.62  24.21  24.81  25.43  26.07  26.72  27.39  28.07  28.78  29.50  
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คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 2575F 2576F 2577F 2578F 2578F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 17.79  18.24  18.69  19.16  19.64  20.13  20.63  21.15  21.68  22.22  

รวมคา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 966.69 988.89 1,012.13 1,036.78 1,074.81 1,101.50 1,129.45 1,158.72 1,190.59 1,255.61 

% คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานตอ่

รายไดบ้รกิาร 

0.89% 0.88% 0.87% 0.87% 0.86% 0.85% 0.84% 0.83% 0.82% 0.82% 

 

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 2591F 2592F 2593F 2594F 

คา่เชา่ทีว่างทอ่ 21.12  21.12  21.12  21.12  24.29  24.29  24.29  24.29  24.29  18.22  

คา่สาธารณูปโภค 438.42  460.61  483.93  508.43  534.17  561.21  589.62  614.52  629.88  472.41  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 130.04  136.54  143.37  150.54  158.06  165.97  174.27  182.98  192.13  141.96  

คา่เบีย้ประกัน 84.12  84.12  84.12  84.63  84.63  84.63  84.63  84.63  84.73  63.55  

คา่เชา่ทีค่ลังน ้ามันสระบรุ ี 14.21  14.36  14.50  14.64  14.79  14.94  15.09  15.24  15.39  8.74  

คา่จา้งปฏบิัตกิารระบบทอ่สง่ 30.76  32.29  33.91  35.61  37.39  39.25  41.22  43.28  45.44  26.84  

Transshipment fee 109.29  112.83  116.49  120.27  124.17  128.21  132.38  134.45  135.43  107.61  

คา่เสือ่มราคา 408.29  408.29  408.29  408.29  418.44  418.44  418.44  418.44  418.44  255.77  

คา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษา 30.23  30.99  31.76  32.56  33.37  34.21  35.06  35.94  36.84  27.63  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 22.78  23.34  23.93  24.53  25.14  25.77  26.41  27.07  27.75  20.81  

รวมคา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 1,289.26 1,324.50 1,361.42 1,400.61 1,454.45 1,496.91 1,541.40 1,580.83 1,610.32 1,143.54 

% คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานตอ่รายได ้

บรกิาร 

0.81% 0.80% 0.79% 0.78% 0.78% 0.77% 0.76% 0.76% 0.77% 0.76% 

 

3) คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่สาธารณูปโภคส านักงาน คา่เดนิทาง คา่

สนัทนาการ คา่เครือ่งเขยีนแบบพมิพ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ โดยมสีมมตฐิานทีส่ าคัญ ดังนี ้

- คา่ใชจ้่ายพนักงาน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส คา่ลว่งเวลา และผลประโยชนพ์นักงานอืน่ ๆ โดย TPN ได ้

ประมาณจ านวนพนักงานฝ่ายบรหิาร 24 คน อตัราการขึน้เงนิเดอืนรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี โดยคดิเป็นคา่ใชจ้า่ย

พนักงานเฉลีย่ตอ่พนักงาน 1 คน ประมาณ 0.94 ลา้นบาทตอ่ปี  ทัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาแลว้

เห็นวา่อยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสม และคอ่นขา้งสงูอยูแ่ลว้ 

- คา่ใชจ้่ายในการบรหิารอืน่ๆ ประกอบดว้ย คา่สาธารณูปโภคส านักงาน คา่เดนิทาง คา่สนัทนาการ คา่เครือ่งเขยีน

แบบพมิพ ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ประมาณ 3.84 ลา้นบาทตอ่ปี และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 5.95  24.99  26.24  27.55  28.93  30.37  31.89  33.49  35.16  36.92  38.77  

คา่ใชจ้า่ยบรหิารอืน่ ๆ 0.96  3.94  4.04  4.14  4.24  4.35  4.46  4.57  4.68  4.80  4.92  

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 6.91  28.93  30.28  31.69  33.17  34.72  36.35  38.06  39.84  41.72  43.69  

% คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

331.75% 318.61% 4.66% 4.67% 4.67% 4.68% 4.69% 4.69% 4.70% 4.71% 4.71% 

 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 2575F 2576F 2577F 2578F 2578F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 40.70  42.74  44.88  47.12  49.48  51.95  54.55  57.27  60.14  63.15  

คา่ใชจ้า่ยบรหิารอืน่ ๆ 5.04  5.17  5.30  5.43  5.57  5.70  5.85  5.99  6.14  6.30  

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 45.75  47.91  50.17  52.55  55.04  57.65  60.40  63.27  66.28  69.44  

% คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

4.72% 4.72% 4.73% 4.74% 4.74% 4.75% 4.75% 4.76% 4.76% 4.77% 
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คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 2591F 2592F 2593F 2594F 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 66.30  69.62  73.10  76.75  80.59  84.62  88.85  93.29  97.96  54.60  

คา่ใชจ้า่ยบรหิารอืน่ ๆ 6.45  6.62  6.78  6.95  7.12  7.30  7.49  7.67  7.86  5.90  

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 72.76  76.23  79.88  83.70  87.72  91.92  96.34  100.97  105.82  60.50  

% คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

4.77% 4.78% 4.78% 4.79% 4.79% 4.80% 4.80% 4.81% 4.81% -42.83% 

 

4) ตน้ทนุโครงการ 

โครงการขยายระบบท่อขนส่งน ้ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลค่าเงินลงทุนทัง้หมดประมาณ 

9,201.10 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

 คา่ทีด่นิและปรับปรุงทีด่นิ ประมาณ 159.1 ลา้นบาท  

ทีด่นิวางท่อขนส่งน ้ามัน ระยะทางทัง้ส ิน้ 1.6 กโิลเมตร: TPN ซือ้ทีด่นิเนื้อทีร่วม 18 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา 

มลูคา่รวม 15 ลา้นบาท  

ทีด่นิส าหรับสถานีควบคมุน ้ามัน (Block Valve): TPN ซือ้ทีด่นิเนื้อทีร่วมประมาณ 10 ไร่ 2 ตารางวา มูลคา่รวม 

28.1 ลา้นบาท 

ทีด่นิคลังน ้ามันขอนแก่น: TPN ซือ้ทีด่นิ เนื้อทีร่วม 202 ไร่ 1 งาน 91.2 ตารางวา ทีอ่ าเภอบา้นไผ่ จังหวัด

ขอนแกน่ มลูคา่รวม 116 ลา้นบาท  

 ค่าว่าจา้งทีป่รึกษาประมาณ 192 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ค่าทีป่รกึษาดา้นงานวศิวกรรมและบรหิารโครงการ (PMC) 

คา่จา้งดังกล่าวเป็นราคาทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิาร และจะช าระเป็นงวดๆ ตามทีก่ าหนดในสัญญา รวมถงึ (1) คา่ 

ทีป่รกึษางานศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study), (2) ค่าทีป่รกึษาและบรหิารงานสว่น

งานโครงการ, (3) คา่ทีป่รกึษาและจัดท ารายงานวเิคราะหส์ ิง่แวดลอ้ม (EIA), และ (4) คา่ทีป่รกึษาดา้นความ

รับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR) ที ่TPN ไดเ้ขา้ท าสญัญากอ่นจะมสีถานะเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ 

 คา่กอ่สรา้งระบบทอ่สง่น ้ามันและคลงัน ้ามันประมาณ 8,850 ลา้นบาท การกอ่สรา้งจะเป็นลักษณะออกแบบพรอ้ม

ก่อสรา้งเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ค่าก่อสรา้งประมาณการโดยค่าทีป่รกึษาในการด าเนินการศกึษาความเหมาะสม

ดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) ทีม่ปีระสบการณ์ เงือ่นไขการช าระเงนิค่าก่อสรา้งโดยทั่วไปจะช าระเป็น

งวดตามความส าเร็จของงาน  อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั อยูใ่นระหวา่งการคดัเลอืกผูรั้บเหมาส าหรับโครงการฯ 

นอกจากตน้ทนุทางตรงของโครงการแลว้ ยังมคีา่ใชจ้่ายกอ่นด าเนนิการใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันผ่านทอ่ของ

โครงการฯ เชน่ คา่บคุลากร คา่ใชจ้่ายส านักงาน คา่เดนิทาง และคา่ใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดโครงการฯ และคา่เผือ่เหลอื

เผือ่ขาด โดย TPN ประมาณตน้ทนุทางออ้มกอ่นเริม่มรีายไดเ้ชงิพาณชิยจ์ากการขนสง่น ้ามันผ่านทอ่ของโครงการฯ 

ประมาณ 202.58 ลา้นบาท 

สรุปตน้ทนุโครงการฯ และระยะเวลาใชเ้งนิตามประมาณการ สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

กระแสเงนิสดจา่ย - ตน้ทนุโครงการ ประมาณ

การตน้ทนุ 

ชว่งเวลาในการช าระเงนิ 

2560A 2561F 2562F 2563F 2564F 

คา่ทีด่นิ 159.101/ 11.60 147.50 - - - 

คา่กอ่สรา้งระบบทอ่สง่น ้ามนัและคลงัน ้ามนั 8,850.00 - - 3,097.50 3,097.50 2,655.00 

คา่วา่จา้งทีป่รกึษาและบรหิารโครงการ 192.002/ 48.04 34.16 42.60 33.60 33.60 

รวมตน้ทนุทางตรงของโครงการฯ 9,201.10 59.64 181.66 3,140.10 3,131.10 2,688.60 

คา่บคุลากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  202.58 10.13 33.29 42.54 56.72 59.90 

รวมตน้ทนุโครงการฯ 9,403.68 69.77 214.95 3,182.64 3,187.82 2,748.50 
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หมายเหต:ุ  

1/ ทีด่นิคลงัน ้ามนั 25 โฉนด พืน้ทีร่วม 202-1-91.2 ไร ่ทีอ่ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ มลูคา่รวม 116 ลา้นบาท วางมดัจ าในชว่งปี 2560 และ 

โอนกรรมสทิธิแ์ลว้ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2561  

ทีด่นิวางทอ่ขนสง่น ้ามัน เนื้อทีร่วม 18 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา มลูคา่รวม 15 ลา้นบาท และทีด่นิส าหรับสถานีควบคมุน ้ามัน (Block Valve) 

เนือ้ทีร่วมประมาณ 10 ไร ่2 ตารางวา มลูคา่รวม 28.1 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ คาดวา่จะสามารถโอนกรรมสทิธิไ์ดภ้ายในปี 2561  

2/ คา่ทีป่รกึษาสว่นใหญ ่คอืคา่จา้งทีป่รกึษาบรหิารโครงการ (PMC) โดยคา่ทีป่รกึษาทีช่ าระไปแลว้บางสว่น ไดแ้ก ่คา่ทีป่รกึษางานศกึษาความ

เหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) คา่ทีป่รกึษาและจัดท ารายงานวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม (EIA) และคา่ทีป่รกึษาดา้นความ

รับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร (CSR) 

 

ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ปรยีบเทยีบตน้ทนุโครงการขยายทอ่สง่น ้ามันไปพืน้ทีภ่าคเหนอืของ

บรษัิท ขนสง่น ้ามันทางทอ่ จ ากดั (“FPT”) ซึง่มรีะยะทางประมาณ 585 กโิลเมตร และมตีน้ทนุโครงการ (ไมร่วม

มลูคา่ทีด่นิ) 9,59126 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นตน้ทนุโครงการประมาณ 16.40 ลา้นบาท/กโิลเมตร กบัตน้ทนุโครงการ

ขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในครัง้นี ้ ซึง่มตีน้ทนุโครงการทางตรง (ไมร่วมมลูคา่ทีด่นิ) 

เทา่กับ 25.83 ลา้นบาท/กโิลเมตร ซึง่สงูกวา่โครงการของ FPT  อย่างไรก็ตาม รายละเอยีดของทัง้ 2 โครงการมี

ความตา่งกนั จงึท าใหต้น้ทนุโครงการตา่งกนัได ้เชน่ คณุสมบตัขิองเครือ่งจักร ขนาดทอ่ ภูมปิระเทศ จ านวนสถานี 

และความจุคลงัน ้ามัน เป็นตน้ 

 

5) คา่ใชจ้า่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

การลงทนุโครงการฯ เป็นการลงทนุทีต่อ้งใชเ้งนิลงทนุขัน้แรกเป็นจ านวนมาก (Capital Intensive) ขณะที่

คา่ใชจ้่ายลงทนุระหวา่งปีภายหลงัจากเริม่โครงการไปแลว้จะไมม่ากนัก  

นอกเหนอืจากการบ ารุงรักษาและเปลีย่นแทนอะไหลแ่ละวสัดสุ ิน้เปลอืงประจ าปีแลว้ (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้่าย

ในการใหบ้รกิาร) คา่ใชจ้่ายในการบ ารุงรักษาครัง้ใหญจ่ะเกดิขึน้ทกุ 5 ปี และ 10 ปี ประกอบดว้ย  

- การซอ่มแซมป๊ัมและวาลว์  

- การซอ่มแซมทอ่สง่น ้ามัน 

- การตรวจสอบระบบทอ่ (Pipeline Inspection by Using Intelligent Pigs)  

- ตรวจสอบและท าความสะอาดถังน ้ามัน  

- การซอ่มบ ารุงครัง้ใหญข่องระบบและสว่นประกอบอืน่ ๆ และ 

- การเปลีย่นแทนปัม้หลัก และสว่นประกอบอืน่ ๆ ของคลงัน ้ามัน เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ ฝ่ายวศิวกรของ TPN ไดป้ระมาณงบประมาณในการบ ารุงรักษาครัง้ใหญ ่ โดยค าแนะน าของ 

Thappline ดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปีที ่5 ปีที ่10 ปีที ่15 ปีที ่20 ปีที ่25 รวม 

การซอ่มแซมและบ ารงุรักษา 55.60 101.50 152.25 203.00 253.75 766.10 

การเปลีย่นแทน - 200.00 - 400.00 - 600.00 

รวมคา่ใชจ้า่ยลงทนุ 55.60 301.50 152.25 603.00 253.75 1,366.10 

 

                                                

26 ทีม่า: สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรัพย ์บรษัิท บรหิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2558 และ

หนังสอืชีแ้จงความคบืหนา้และการเพิม่งบประมาณเงนิลงทนุในโครงการขยายระบบขนสง่น ้ามนัไปภาคเหนอื บรษัิท บรหิารเชือ้เพลงิการบนิ

กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2560 
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นอกจากนี ้TPN มงีบประมาณลงทนุในสว่น Booster Pump Station ระบบประกอบทางวศิวกรรม สายสง่ 

ระบบไฟ คา่ออกแบบ และงานระบบควบคมุ เพือ่เพิม่ก าลงัในการขนสง่น ้ามัน (Capacity) ของทอ่สง่น ้ามัน ในปี 

2570 – 2572 รวม 535.00 ลา้นบาท  

 

6) ดอกเบีย้จา่ย 

ปัจจุบนั TPN ไดข้อ้เสนอเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์ 2 แหง่  ดงันัน้ ในการจัดท าประมาณการทาง

การเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิจากขอ้เสนอเงนิกูย้มืที ่ TPN ไดรั้บ โดยใหส้มมตฐิานแหลง่

เงนิทนุในการด าเนนิโครงการฯ มาจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิประมาณ 7,500 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเงนิกูย้มื

ประมาณรอ้ยละ 75 ของมูลคา่โครงการ (รวมดอกเบีย้ระหวา่งกอ่สรา้ง) และสว่นทีเ่หลอืมาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของ 

TPN ระยะเวลากูย้มื 15 ปี โดยมรีะยะเวลาปลอดการช าระเงนิตน้ (Grace Period) 3 ปี และมอีตัราเงนิกูย้มืประมาณ

รอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี  

นอกจากนี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน TPN จะไดรั้บเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ในปี 2564 เพือ่ใช ้

ในการด าเนนิงานและช าระดอกเบีย้เงนิกูย้มืบางสว่น โดยมอีตัราดอกเบีย้เทา่กับเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตามที่

กลา่วถงึขา้งตน้ 

 

7) ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 TPN มแีผนทีจ่ะขอรับการสง่เสรมิการลงทนุจากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (Board of 

Investment of Thailand: BOI) ส าหรับโครงการขยายระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ในครัง้นี ้ โดยคาดวา่จะไดรั้บสทิธปิระโยชนต์ามประเภทกจิการ กลุม่ B2 คอื ไดรั้บยกเวน้อากรเครือ่งจักร ยกเวน้

อากรวตัถดุบิผลติเพือ่สง่ออก แตไ่ม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ดงันัน้ ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ

ในครัง้นี ้ก าหนดใหอ้ัตราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบัรอ้ยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

8) อตัราการหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

 ประมาณการอัตราสว่นอตัราการหมนุเวยีนสนิทรัพยห์มนุเวยีนและหนี้สนิหมนุเวยีนของโครงการฯ ตาม

นโยบายของ TPN สรุปไดด้งันี้ 

ลกูหนีก้ารคา้ เฉลีย่ประมาณ 30 วนั 

อะไหลแ่ละวัสดสุ ิน้เปลอืง  เฉลีย่ประมาณ 90 วนั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ เฉลีย่ประมาณ 30 วนั 

 

9) อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value 

Growth) 

 CapAd ใหส้มมตฐิานวา่ สิน้สดุโครงการฯ ที ่30 ปีภายหลงัจากเริม่ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย ์ตามประมาณการ

อายุการใชง้านของเครือ่งจักรและอปุกรณ์ระบบทอ่สง่น ้ามันทางทอ่ประมาณ 30 ปี27 และตามหลกัความระมัดระวงั 

(Conservative Basis)  ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดให ้ TPN ขายทีด่นิทีค่ลงัน ้ามัน ทีด่นิทีต่ัง้ Block 

Valve และทีด่นิทีใ่ชว้างทอ่ขนสง่น ้ามันออกไปเมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาประมาณการ 30 ปีภายหลังจากเริม่ใหบ้รกิารเชงิ

พาณชิย ์ดว้ยราคาทีด่นิ ณ ปี 2594 และก าหนดใหร้าคาทีด่นิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ตอ่ปีจากปัจจุบัน โดยอา้งองิจากอัตรา

การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในชว่งปี 10 ปีทีผ่า่นมา (ปี 2549 – 2558) ซึง่อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 2.9 – 5.5 ตอ่ปี (ทีม่า: 

ศนูยข์อ้มลูวจัิยและประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพย ์บจก. เอเจนซี ่ฟอรเ์รยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ 2559) 
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10)  อตัราสว่นลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้น้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of 

Capital: WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตน้ทนุของหนี ้(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ของ TPN เป็นอัตราสว่น

ลดทีใ่ชใ้นการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธขิองโครงการฯ ดงันี้ 

 WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง TPN 

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

 

ตน้ทนุของทนุ (Ke) หรอือัตราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงันี ้

 Ke (หรอื Re) =  Rf  + β (Rm - Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) = อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี มคีา่เทา่กับรอ้ยละ 3.42 ตอ่

ปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่16 พฤศจกิายน 2561) ซึง่เป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาล

ทีม่อีายยุาวทีส่ดุทีรั่ฐบาลมกีารออกและเสนอขายอย่างตอ่เนือ่ง และสอดคลอ้งกับ

ระยะเวลาด าเนนิโครงการ  

Beta (β) = 0.43 – 2.07 เทา่ โดยอา้งองิจากคา่เฉลีย่ Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่อยูใ่นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค กลุม่

อตุสาหกรรมทรัพยากร จ านวน 1 บรษัิท28 ไดแ้ก ่บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) (BAFS) ทีด่ าเนนิธรุกจิขนสง่น ้ามันทางทอ่เชน่เดยีวกนักับโครงการฯ 

(คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึวันที ่16 พฤศจกิายน 2561) และปรับปรุงดว้ยประมาณการ

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของโครงการฯ ภายหลงัการท ารายการ

ในครัง้นี ้

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 25 

ปี ตัง้แตปี่ 2536 - 2560 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 12.63 ตอ่ปี เนื่องจากเป็นชว่งระยะเวลาที่

สะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ ี

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกูข้องโครงการฯ ทีป่ระมาณรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี ตาม

ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกูย้มืของโครงการฯ  

                                                

28 นอกจากนี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณากลุม่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่อยูใ่นหมวดพลงังานและ

สาธารณูปโภค กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร ทีด่ าเนนิธรุกจิโรงกลัน่ปิโตรเลยีม และ/หรอื จ าหน่ายผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม อกี 9 บรษัิท ไดแ้ก ่บาง

จาก, เอสโซ,่ ไออารพ์ซี,ี พทีจี,ี ปตท., อารพ์ซี,ี สตาร ์ปิโตรเลยีม, ซสัโก,้ และไทยออยล ์พบวา่บรษัิทเหลา่นีม้กีารด าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วโยงกนั

กบัการจ าหน่ายปิโตรเลยีม แตม่รีะดบัความเสยีงในการด าเนนิธรุกจิในดา้นอืน่ๆ ทีม่ากกวา่ TPN เชน่ ความเสีย่งในเรือ่งการตลาด ความเสีย่งเรือ่ง

การผนัผวนของราคาน ้ามนั เป็นตน้ จงึไมไ่ดเ้ลอืกบรษัิทขา้งตน้มาใชใ้นครัง้นี ้



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่68/71 

 

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่0 – 3.03 เทา่ ซึง่เทา่กับประมาณการ

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของ TPN ในอนาคต ภายหลงัการท า

รายการในครัง้นี้ 

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ทีร่อ้ยละ 20 ตอ่ปี 

 

ดงันัน้ อตัราสว่นลดหรอื WACC ทีค่ านวณไดเ้ทา่กับรอ้ยละ 7.23 – 8.64 ตอ่ปี 

โดยอาศยัขอ้มลูและสมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งตน้ สรุปประมาณการทางการเงนิ ปี 2564 - 2594 ของ

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น ้ามันไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทนุ 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 340.03  1,408.20  1,458.00  1,509.57  1,562.95  1,618.23  1,675.45  1,734.71  1,796.06  1,859.57  1,925.34  

ก าไรขัน้ตน้  102.79  660.15  696.28  733.13  771.00  797.22  837.58  879.17  922.04  965.61  979.85  

EBITDA 178.54  959.20  993.70  1,029.13  1,065.52  1,101.31  1,140.04  1,186.20  1,236.58  1,287.58  1,329.04  

EBIT 95.88  631.22  666.01  701.44  737.83  762.50  801.23  841.12  882.19  923.89  936.17  

ก าไรสทุธ ิ 5.94  208.23  246.40  297.25  351.36  396.93  454.58  513.16  574.36  637.71  683.53  

 

งบก าไรขาดทนุ 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,993.43  2,063.93  2,136.92  2,212.50  2,290.75  2,371.76  2,455.64  2,542.49  2,632.41  2,725.51  

ก าไรขัน้ตน้  1,026.74  1,075.04  1,124.79  1,175.72  1,215.94  1,270.26  1,326.19  1,383.76  1,441.82  1,469.89  

EBITDA 980.99  1,027.13  1,074.62  1,123.17  1,160.89  1,212.61  1,265.80  1,320.50  1,375.53  1,400.45  

EBIT 1,373.86  1,420.00  1,467.49  1,516.04  1,563.92  1,615.63  1,668.82  1,723.52  1,778.55  1,833.62  

ก าไรสทุธ ิ 756.35  815.46  859.69  898.54  928.72  970.09  1,012.64  1,056.40  1,100.43  1,120.36  

 

งบก าไรขาดทนุ 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 2591F 2592F 2593F 2594F 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,821.90  2,921.70  3,025.03  3,132.02  3,242.79  3,357.48  3,476.22  3,569.46  3,605.56  2,731.53  

ก าไรขัน้ตน้  1,532.64  1,597.20  1,663.61  1,731.41  1,788.34  1,860.57  1,934.82  1,988.63  1,995.25  1,587.99  

EBITDA 1,893.06  1,954.14  2,016.91  2,080.88  2,143.95  2,211.96  2,281.80  2,330.99  2,323.32  1,783.25  

EBIT 1,459.89  1,520.97  1,583.73  1,647.71  1,700.62  1,768.64  1,838.48  1,887.67  1,889.42  1,527.48  

ก าไรสทุธ ิ 1,167.91  1,216.78  1,266.99  1,318.17  1,360.50  1,414.92  1,470.79  1,510.13  1,511.54  1,221.99  

 

กระแสเงนิสดของโครงการฯ (Free Cash Flow of the Project: FCF) สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทนุ Q4.2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

กระแสเงนิสดของ

โครงการฯ 

(60.64) (3,214.57) (3,211.69) (2,589.47) 851.68  928.91  951.53  918.69  998.72  887.78  854.19  889.15  

มลูคา่ปัจจบุันกระแสเงนิสด (59.47) (2,913.13) (2,682.01) (1,990.43) 609.04  619.48  591.72  532.68  539.89  447.39  401.21  389.19  

 

งบก าไรขาดทนุ 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 

กระแสเงนิสดของ

โครงการฯ 

822.73  1,154.23  1,180.56  1,211.78  1,248.07  1,134.55  1,327.15  1,368.18  1,410.58  1,454.18  895.15  

มลูคา่ปัจจบุันกระแสเงนิสด 335.52  438.48  417.66  399.21  382.87  324.09  353.02  338.89  325.35  312.33  179.03  

 

งบก าไรขาดทนุ 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 2591F 2592F 2593F 2594F 

กระแสเงนิสดของ

โครงการฯ 

1,548.19  1,595.34  1,644.03  1,694.06  1,491.35  1,797.61  1,851.57  1,907.24  1,948.23  1,894.06  1,529.62  

มลูคา่ปัจจบุันกระแสเงนิสด 288.33  276.66  265.49  254.74  208.83  234.39  224.81  215.64  205.11  185.69  142.16  

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่69/71 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงการขยายระบบทอ่ขนสง่น า้มนัฯ กรณีฐาน (Base Case) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดโครงการฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 2,793.83 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 33.40 

รวมมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดโครงการฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  2,827.23 

บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 171.891/ 

หกั: หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (200.98)1/ 

มลูคา่ปจัจบุนักระแสเงนิสดของโครงการฯ สทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 2,798.14 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (รอ้ยละตอ่ปี)  9.85% p.a. 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) จากวนัที ่30 กนัยายน 2561 13.30 ปี 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) จากวนัที ่1 ตลุาคม 25642/ 10.30 ปี 

หมายเหต:ุ  

1/ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เทา่กบั 171.89 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 200.00 ลา้นบาท และภาระ

หนีส้นิคา้สญัญาเชา่ทางการเงนิจ านวน 0.98 ลา้นบาท จากงบการเงนิภายในของ TPN ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 ซึง่เป็นงบ

การเงนิทีส่อบทานโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาต เพือ่ใชใ้นการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทฯ แตไ่มไ่ดอ้อกงบการเงนิฉบบัเต็ม 

2/ นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชงิพาณชิยข์องทอ่สง่น ้ามนัโครงการฯ โดย TPN คาดวา่จะเริม่มรีายไดจ้ากคา่บรกิารผา่นทอ่ในวนัที ่

1 ตลุาคม 2564 

 

จากการพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุของโครงการฯ โดยใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 7.23 – 8.64 ตอ่ปี 

จะไดม้ลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ (NPV) ของโครงการฯ เทา่กบั 2,798.14 ลา้นบาท มอีตัราผลตอบแทน

จากการลงทนุ (IRR) รอ้ยละ 9.85 ตอ่ปี และมรีะยะเวลาคนืทนุเทา่กับ 10.30 ปี จากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

เชงิพาณชิยท์อ่สง่น ้ามันโครงการฯ (วนัที ่1 ตลุาคม 2564) 

 

นอกจากนี ้  ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) โดยปรับ

สมมตฐิานราคาน ้ามันดเีซลเทา่กบั 30 บาท/ลติร และ 20 บาท/ลติร ซึง่จะกระทบอตัราคา่บรกิารผ่านทอ่ 

(Throughput Tariff) – Base Rate เทา่กบั 0.4450 บาท/ลติร และ 0.4150 บาท/ลติร ตามล าดบั  นอกจากนี ้ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้รับอตัราคดิลดเพิม่ขึน้และลดลงรอ้ยละ 2.00 จากอต้ราคดิลดขา้งตน้  

โดยสรุปผลตอบแทนจากการลงทนุจากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ไดด้งันี้ 

 Scenario 1 กรณีฐาน (Base Case) Scenario 2 

 Discount Rate: 7.09% - 8.81% ตอ่ปี 

ราคาน ้ามนัดเีซล (บาท/ลติร)1/ 20.00 27.65 30.00 

Base Tariff (บาท/ลติร)1/ 0.4150 0.4350 0.4450 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดโครงการ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2561 (NPV) (ลา้นบาท) 

1,979.52 – 2,425.34 2,594.62 – 3,067.90 2,900.10 – 3,387.09 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) (รอ้ยละตอ่ปี) 9.31 9.85 10.11 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) จาก 30 กนัยายน 2561 13.80 13.30 13.07 

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี) จาก 30 กนัยายน 25641/ 10.80 10.30 10.07 

หมายเหต:ุ 

1/ อตัราคา่บรกิารผา่นทอ่จะก าหนดโดยวธิเีปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุคา่ขนสง่วธิอีืน่ (ATC) ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงของตน้ทนุคา่ขนสง่วธิอีืน่ 

(ปัจจัยทีก่ระทบตน้ทนุคา่ขนสง่ สว่นใหญม่าจากการเปลีย่นแปลงของราคาคา่น ้ามนัดเีซล) จะกระทบอตัราคา่บรกิารผา่นทอ่ ดงันัน้ ทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหผ์ลกระทบของราคาน ้ามนัดเีซลตอ่ราคา Base Tariff จาก Model การค านวณตน้ทนุคา่ขนสง่ พบวา่ราคา

น ้ามนัดเีซลเพิม่ขึน้ (ลดลง) รอ้ยละ 1 จะกระทบราคา Base Tariff เพิม่ขึน้ (ลดลง) โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 0.13 

2/ นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชงิพาณชิยข์องทอ่สง่น ้ามนัโครงการฯ โดย TPN คาดวา่จะเริม่มรีายไดจ้ากคา่บรกิารผา่นทอ่ในวนัที ่

1 ตลุาคม 2564 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่70/71 

 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(NPV) ของโครงการฯ เทา่กบั 

1,979.52 – 3,387.09 ลา้นบาท มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) รอ้ยละ 9.31 – 10.11 ตอ่ปี และมี

ระยะเวลาคนืทนุ 10.07 – 10.80 ปี จากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชงิพาณิชยท์อ่สง่น ้ามันโครงการฯ (วนัที ่1 

ตลุาคม 2564) 

 

สรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ จากการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการขยายระบบทอ่

ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ โครงการฯ เป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งผลตอบแทนแก ่

PSTC ได ้เนือ่งจากโครงการมมีลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Present Value: NPV) เทา่กับ 1,979.52 

– 3,387.09 ลา้นบาท และมอีัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) สงูกวา่ตน้ทนุของ

เงนิทนุถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (WACC) ของโครงการฯ  นอกจากนี ้ โครงการฯ มรีะยะเวลาคนืทนุประมาณ 10.07 – 

10.80 ปี จากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารเชงิพาณชิยท์อ่สง่น ้ามันโครงการฯ (วนัที ่1 ตลุาคม 2564)   ดงัน ัน้  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นวา่การลงทนุโครงการฯ มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน และการลงทนุมี

ความเหมาะสม 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซ ึง่สนิทรัพย ์ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่71/71 

 

สว่นที ่4: สรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

 

โปรดดสูรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใน “บทสรุปผูบ้รหิาร (Executive Summary)” 

หนา้ที ่6 ของรายงานฉบับนี้ 

 

อยา่งไรก็ตาม ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากับหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ เพือ่ใช ้

ประกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการไดม้าซึง่สนิทรัพยด์งักลา่ว 

ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

 

ทัง้นี ้ CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ย

ความรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านงึถงืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

 บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 กรรมการผูจ้ัดการ 

 

 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 

 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 1 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั บิก๊แกส๊ เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 

  Biggas Technology Co., Ltd. (“BIGGAS”) 

ธรุกจิหลัก : กอ่สรา้ง ซอ่มบ ารุง ดแูลสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท. ธรุกจิจ าหน่ายเชือ้เพลงิ

ประเภทก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) และธรุกจิจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ

เหลว (LNG) ซอ่มแซม ทดสอบรถขนสง่กา๊ซธรรมชาต ิ จัดหา ตดิตัง้อปุกรณ์ส าหรับ LPG 

Depot ณ คลงักา๊ซ 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 9/199 หมู ่3 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

โทรศพัท ์ : 0 2961 6655 

โทรสาร : 0 2931 6435 

ทนุจดทะเบยีน : 408,160,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 81,632,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท  

ทนุทีช่ าระแลว้ : 408,160,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 81,632,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บรษัิท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ี จ ากดั (“BIGGAS”) กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 21 กนัยายน 2554 โดยทมีงานทีม่ี

ประสบการณ์ในดา้นวศิวกรรมพลงังานทางเลอืก BIGGAS ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ามันเชือ้เพลงิตามมาตรา 7 

เฉพาะเชือ้เพลงิชนดิกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวใหแ้กล่กูคา้ในกลุม่ของสถานบีรกิารก๊าซ กลุม่รา้นคา้ก๊าซและกลุม่โรงงาน

อตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่ BIGGAS อยูร่ะหวา่งด าเนนิการขออนุญาตเป็นผูค้า้น ้ามันเชือ้เพลงิประเภทน ้ามันกับกรมธรุกจิ

พลงังานส าหรับรองรับการขยายธรุกจิในอนาคต  

ธรุกจิหลักของ BIGGAS คอื ธรุกจิใหบ้รกิารทางดา้นวศิวกรรมพลงังานโดยเฉพาะธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกับก๊าซ

ธรรมชาตแิบบครบวงจร ไดแ้ก ่ งานออกแบบ กอ่สรา้ง จัดหา ตดิตัง้ วางระบบ และซอ่มบ ารุงสถานีบรกิารกา๊ซ

ธรรมชาตใินภาคกลาง ภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ใหก้ับ ปตท. ปัจจบุนั BIGGAS ดแูลสถานีกา๊ซ NGV 

ใหแ้ก ่ปตท. มากกวา่ 160 สถาน ี  อกีทัง้ยังมกีารวางระบบทอ่กา๊ซรวมถงึบ ารุงรักษาทอ่ก๊าซ NGV ใหส้ถานีบรกิาร

กา๊ซ NGV รายอืน่ๆ  นอกจากนี้ BIGGAS ยังรับซอ่มแซมและทดสอบรถขนสง่กา๊ซธรรมชาต ิงานจัดหาตดิตัง้อปุกรณ์

คลงัก๊าซบางปะกงอกีดว้ย 

อกีธรุกจิหลักของ BIGGAS คอื ธรุกจิการคา้กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้  

“บิ๊กแก๊ส” โดยการจัดจ าหน่ายกา๊ซแบง่ออกเป็น 2 ลักษณะคอื 

1) การขายสง่กา๊ซ LPG ใหก้บัลกูคา้ประเภทสถานีกา๊ซ LPG โรงงานอตุสาหกรรมและโรงบรรจกุา๊ซ 

ปัจจุบนัรายไดใ้นสว่นของธรุกจิกา๊ซ LPG สว่นใหญม่าจากภาคขนสง่ 

2) การจ าหน่ายแบบถังบรรจกุ๊าซธรรมชาตขินาดย่อม (Cylinder) ขายใหแ้กล่กูคา้ในภาคครัวเรอืน 

ในปี 2561 BIGGAS มแีผนจะจ าหน่ายก๊าซ LNG หรอืก๊าซธรรมชาตเิหลว โดยมกีลุม่ลกูคา้เป็นโรงงาน

อตุสาหกรรมหลายประเภท เชน่ อตุสาหกรรมยานยนต ์ กระจก อาหารและเครือ่งดืม่ เป็นตน้  ทัง้นี ้ การใชก้า๊ซ

ธรรมชาตเิหลว (LNG) ในอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่จะเพิม่สดัสว่นการจ าหน่ายไปยังภาคอตุสาหกรรมใหม้ากขึน้ ก๊าซ 

LNG มขีอ้ด ีคอื ตน้ทนุถกู และมคีวามปลอดภัย 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่2 

นอกจากนี ้ หลงัจาก BIGGAS ไดเ้ขา้ซือ้บรษัิท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ ี คอรป์อเรชนั จ ากดั เมือ่เดอืนมกราคม 

2561 ท าใหส้ามารถด าเนนิธรุกจิสถานขีายปลกีกา๊ซธรรมชาตสิ าหรับเตมิรถยนต ์ (NGV) โดยมสีญัญาซือ้ขายกบั 

ปตท. เป็นระยะเวลา 20 ปี สถานขีายปลกี NGV ม ี2 สถานี ตัง้อยู่ทีจ่ังหวัดสระบรุ ี(เริม่ด าเนนิการในไตรมาส 2 ปี 

2559 ) และจังหวัดขอนแกน่ (เริม่ด าเนนิการในไตรมาส 1 ปี 2561) ซึง่ทัง้ 2 สถานมีหีัวจา่ยทัง้หมด 16 หัว โดยใช ้

การขนสง่ NGV ผ่านทอ่ ซึง่มยีอดขาย 45 - 55 ตนัตอ่วนัตอ่สถานบีรกิาร 

 

3. คณะกรรมการบรษิทั 

รายชือ่คณะกรรมการของ BIGGAS ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 มจี านวน 7 คน ดงันี ้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายภาณุ ศตีสิาร กรรมการ 

2. นายกมัพล ตตยิกว ี กรรมการ 

3. นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน กรรมการ 

4. นายเศรษฐวฒุ ิบญุสนทิ กรรมการ 

5. นายธนัช ปวรวปิลุยากร กรรมการ 

6. นายสรุเดช มาลยัทอง กรรมการ 

7. นางสาวปิยะภัทร ์สวุรรณสงัข ์ กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ BIGGAS 

หมายเหต:ุ ผูม้อี านาจลงนามไดแ้ก ่นายธนัช ปวรวปิลุยากร หรอื นางสาวปิยะภัทร ์สวุรรณสงัข ์หรอื นายสรุเดช มาลยัทอง ลงลายมอืชือ่รว่มกบั 

นายภาณุ ศตีสิาร หรอื นายกมัพล ตตยิกว ีหรอื นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

 ณ วันที ่6 พฤศจกิายน 2561  BIGGAS มทีนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 408,160,000 บาท 

แบง่เป็นหุน้สามัญ 81,632,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยมรีายละเอยีดผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

รายชือ่ จ านวนหุน้ สดัสว่น (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท เพาเวอรโ์ซลชูนั เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 41,632,000 51.00 

2. นายธนัช ปวรวปิลุยากร 20,800,000 25.48 

3. นางภาวดิา กญุชร ณ อยธุยา 4,160,000 5.10 

4. นายสรุเดช มาลยัทอง 2,860,000 3.50 

5. นางสาวปิยะภัทร ์สวุรรณสงัข ์ 2,800,000 3.43 

6. นางวริัชดา ตตยิกว ี 2,400,000 2.94 

7. นายอภชิาต ิจตูระกลู 1,600,000 1.96 

8. นางสาวอรจริา ด ารงศกัดิ ์ 1,000,000 1.23 

9. นายจรีพงษ์ ใจหลกั 1,000,000 1.23 

10. นายพรศกัดิ ์หริัญชพูงศ ์ 1,000,000 1.23 

รวมผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก 79,252,000 97.08 

รวมผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ๆ 2,380,000 2.92 

รวมท ัง้หมด 81,632,000 100.00 

ทีม่า: แบบ บอจ. 5 ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

สรุปขอ้มลูทางการเงนิส าหรับปี 2558 - 2560 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มี

รายละเอยีดดงันี้ 

 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่3 

(หนว่ย: บาท) งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

งบตรวจสอบ 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 133,146,636 196,066,223 830,142,602 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 86,801,217 86,243,367 996,447,135 

สนิทรพัยร์วม 219,947,853 282,309,590 1,826,589,737 

หนีส้นิหมนุเวยีน 118,858,843 166,582,752 240,342,431 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 13,793,099 11,209,893 20,339,225 

หนีส้นิรวม 132,651,942 177,792,645 260,681,656 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 100,000,000 100,000,000 408,160,000 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ - - 1,141,840,000 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (13,208,279) 4,272,992 15,908,081 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 504,190 243,953 - 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 87,295,911 104,516,945 1,565,908,081 

รวมหนิส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 219,947,853 282,309,590 1,826,589,737 

งบก าไรขาดทนุ    

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 162,733,397 861,448,806 1,281,470,041 

ตน้ทนุขายและและการใหบ้รกิาร (131,678,340) (779,018,261) (1,202,399,709) 

ก าไรขัน้ตน้ 31,055,057 82,430,545 79,070,332 

รายไดอ้ืน่ๆ 2,539,073 4,118,247 2,447,524 

ก าไรกอ่นหกัคา่ใชจ้า่ย 33,594,130 86,548,792 81,517,856 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (32,905,910) (59,762,653) (62,279,502) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 688,220 26,786,139 19,238,354 

ดอกเบีย้จา่ย (2,302,585) (5,601,265) (3,576,726) 

ภาษีเงนิได ้ (4,101,097) (3,963,840) (4,214,302) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (5,715,462) 17,221,034 11,447,326 

หมายเหต:ุ  

- งบการเงนิของ BIGGAS ส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษัิท เซอรท์ิ

ฟายด ์ จ ากดั ปรับปรงุใหมโ่ดยบรษัิท เอ็มเอ ออดทิ จ ากดั โดยผูส้อบบญัชทีัง้ 2 บรษัิทดงักลา่วไมไ่ดเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความ

เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

- งบการเงนิของ BIGGAS ส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต บรษัิท เอ็มเอ 

ออดทิ จ ากดั ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไดแ้สดงความเห็นอยา่งมเีงือ่นไข เนือ่งจาก 

ผูต้รวจสอบบญัชดีงักลา่วไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทเมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2559 จงึไมไ่ดเ้ขา้รว่มสงัเกตการณ์การตรวจ

นับสนิคา้คงเหลอื ณ วนัตน้ปี 

- งบการเงนิของ BIGGAS ส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีับอนุญาต บรษัิท ส านักงาน 

อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทตรวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไดแ้สดงความเห็นอยา่งมเีงือ่นไข เนือ่งจากบรษัิท 

ส านักงาน อวีาย จ ากดัไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีอง BIGGAS ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 จงึไมไ่ดเ้ขา้รว่มสงัเกตการณ์การตรวจนับ

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัตน้ปี และไมส่ามารถใชว้ธิกีารตรวจสอบอืน่ใหเ้ป็นทีพ่อใจในปรมิาณและมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะทางการเงนิจ านวน 19 ลา้นบาท ซึง่ยกมาเป็นยอดตน้งวดและเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุขายในปี 2560 
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การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิโดยรวมของ BIGGAS 

ผลการด าเนนิงาน 

 รายไดห้ลกั  

 ในปี 2558 BIGGAS มรีายไดห้ลกัจากการกอ่สรา้ง จัดหา ตดิตัง้ วางระบบ และ ซอ่มบ ารุงสถานบีรกิารกา๊ซ

ตลอดจนรายไดจ้ากการขายรวมทัง้ส ิน้ 162.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 53 จากปี 2557 เนือ่งจากรายไดจ้ากการ

ขายและการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ ส าหรับปี 2559 BIGGAS มรีายไดห้ลักจากการขายและใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 861.45 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 429 จากปี 2558 เป็นผลมาจากการที ่ BIGGAS ไดเ้พิม่ธรุกจิจ าหน่ายผลติภัณฑจ์าก

ปิโตรเลยีมเหลวสง่ผลให ้BIGGAS มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมเหลวจ านวน 563.65 ลา้นาท ซึง่

ในปี 2558 ยังไมม่รีายไดป้ระเภทนี้ นอกจากนีย้ังมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภัณฑอ์ืน่เพิม่ขึน้ 105.62 ลา้นบาท  

สว่นปี 2560 BIGGAS มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมทัง้ส ิน้ 1,281.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 49 จากปี 

2559 เนื่องจากยอดขายผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมเหลวเพิม่ขึน้จาก 720.44. ลา้นบาท เป็น 1,168.77 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 62 ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคญั 

 ก าไรขัน้ตน้ 

 ในปี 2558 BIGGAS มกี าไรขัน้ตน้ 31.06 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19 ของรายไดห้ลกั ซึง่

คอ่นขา้งสงูเป็นผลจากโครงการกอ่สรา้งแกง่คอยทีม่กี าไรสงู ส าหรับปี 2559 BIGGAS มกี าไรขัน้ตน้จ านวน 82.43 

ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 9.6 ของรายไดห้ลกัซึง่ต า่กวา่ปี 2558 สว่นปี 2560 BIGGAS มกี าไรขัน้ตน้

จ านวน 79.07 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 6.2  ทัง้นี ้อตัราก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นผลมา

จากอตัราก าไรขัน้ตน้ของรายไดท้กุประเภทปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธรุกจิกอ่สรา้งและใหบ้รกิารซอ่มบ ารุง 

เนือ่งมาจากธรุกจิกอ่สรา้งแขง่ขนัสงูขึน้ BIGGAS จงึไดล้ดอัตราก าไรขัน้ตน้ของการกอ่สรา้งโครงการน ้าพอง 

 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

 ในปี 2558 BIGGAS มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 32.91 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากปีกอ่น  

เป็นผลจากการลดจ านวนพนักงานในธรุกจิใหบ้รกิารซอ่มบ ารุงเนือ่งจากปรมิาณงานและรายไดจ้ากธรุกจิลดลง ในปี 

2559 BIGGAS มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 56.92 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 73 จากปีกอ่นหนา้ 

เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงาน คา่คอมมชิชัน่ และคา่ขนสง่ สว่นในปี 2560 BIGGAS มี

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 62.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 10 ซึง่เป็นผลมาจากคา่ขนสง่ที่

เพิม่ขึน้ 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 

 ในปี 2558 BIGGAS มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจ านวน 2.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.25 ลา้นบาทจากปี 2557 เป็น

ผลจากการลงทนุในธรุกจิรับเหมา สรา้งป๊ัม NGV สาขาแกง่คอย ในปี 2559 BIGGAS มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจ านวน 

5.60 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 3.30 ลา้นบาทจากปี 2558 เป็นเพราะลงทนุในธรุกจิ LPG และธรุกจิกอ่สรา้งป๊ัม NGV น ้าพอง  

ในปี 2560 BIGGAS มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจ านวน 3.57 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 เนือ่งจาก BIGGAS ไดรั้บเงนิกู ้

ยมืจาก PSTC เป็นแหลง่เงนิทนุในการท าโครงการและไดว้งเงนิกูอ้ตัราดอกเบีย้พเิศษจากธนาคารกสกิรไทย 

 ก าไร/(ขาดทนุ) สทุธ ิ

 ในปี 2558 BIGGAS มขีาดทนุสทุธ ิ5.72 ลา้นบาท เนือ่งจากคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารคอ่นขา้งสงูคดิ

เป็นรอ้ยละ 20 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารตลอดจนมดีอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได ้ในปี 2559 มกี าไรสทุธ ิ

จ านวน 17.22 ลา้นบาท  ในปี 2560 BIGGAS มผีลก าไรสทุธ ิ11.45 ลา้นบาทลดลงจากปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 33 
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ฐานะการเงนิ 

 สนิทรัพย ์

 ณ สิน้ปี 2558 BGT มสีนิทรัพยร์วม 219.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 130 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 145 

จากสิน้ปี 2557 สาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีน ไดแ้ก ่สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมี

นัยส าคญั ไดแ้ก ่ ลกูหนี้การคา้และลกูหนีอ้ืน่ รายไดค้า้งรับ และสนิคา้คงเหลอื สนิทรัพยถ์าวรทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมี

นัยส าคญั ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิเพิม่ขึน้ 43.94 ลา้นบาท  

 ณ สิน้ปี 2559 BIGGAS มสีนิทรัพยร์วม 282.31 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 62.36 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 28 จากสิน้ปี 2558 โดยมสีาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีน ไดแ้ก ่ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้

อืน่และสนิคา้คงเหลอื โดยเพิม่ขึน้จากปีกอ่นหนา้จ านวน 49.57 ลา้นบาท และ 18.69 ลา้นบาท ตามล าดับ เนือ่งจาก 

BIGGAS ไดเ้ปิดด าเนนิธรุกจิจ าหน่ายผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมเหลวภายใตข้อ้ก าหนดของกระทรวงพลงังานซึง่ก าหนด 

ใหก้ลุม่บรษัิทและบรษัิทตอ้งส ารองผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมไวท้ีอ่ตัรารอ้ยละ 1 ของปรมิาณการคา้ผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมในประเทศไทยแตล่ะงวดสง่ผลใหม้สีนิคา้ส าเร็จรูปทีเ่ป็นผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมเพิม่ขึน้  อกีทัง้มธีรุกจิ

กอ่สรา้งสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) แกง่คอย  นอกจากนียั้งสง่ผลใหล้กูหนี้การคา้เพิม่ขึน้เชน่กนั 

 ณ สิน้ปี 2560 BIGGAS มสีนิทรัพยร์วม 1,826.59 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2559 อย่างมนัียส าคญั เป็น

ผลมาจากการซือ้หุน้ของบรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์ เน็ตเวริค์ จ ากัด (TPN) รอ้ยละ 100 ในไตรมาส 4/2560 สง่ผลให ้

TPN กลายเป็นบรษัิทยอ่ยของ BIGGAS และตอ้งรวมสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิของ TPN เขา้มาในงบการเงนิรวมของ 

BIGGAS ท าใหส้นิทรัพยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้ทกุรายการ โดยรายการทีเ่พิม่ขึน้มาก ไดแ้ก ่ เงนิสด  ลกูหนีก้ารคา้ เงนิ

กูย้มืจากบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง และเงนิฝากทีม่ภีาระค ้าประกนั รายการสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคญั 

ไดแ้ก ่ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ เงนิมัดจ าเพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย และสว่นตา่งระหวา่งเงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิ

ลงทนุกบัสนิทรัพยส์ทุธขิองบรษัิทย่อยซึง่มจี านวน 773.61 ลา้นบาท 

 หนีส้นิ 

 ณ สิน้ปี 2558 BIGGAS มหีนีส้นิรวมจ านวน 132.65  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 50.95 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

62 จากปี 2557  ทัง้นี ้ รายการหลกัๆ ทีเ่พิม่ขึน้ คอื เจา้หนี้การคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 

 ณ สิน้ปี 2559 BIGGAS มหีนี้สนิรวมจ านวน 177.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45.14 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

34 จากสิน้ปี 2558  ทัง้นี ้รายการหลักๆ ทีเ่พิม่ขึน้ คอื เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคล

หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 ณ สิน้ปี 2560 BIGGAS มหีนีส้นิรวมจ านวน 260.68 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 82.89 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 46 จากสิน่ปี 2559 ซึง่หนี้สนิหลกัทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก ่ เจา้หนี้การคา้ และเงนิกูย้มืจากบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็น

เงนิสดหมนุเวยีนในกจิการ 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ สิน้ปี 2558 BIGGAS มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 87.30 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จ านวน 79.04 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 957 จากปีกอ่น โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 20.00 ลา้นบาท เป็น 100.00 ลา้น

บาท 

 ณ สิน้ปี 2559 BIGGAS มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 104.52 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จ านวน 17.22 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 จากปีกอ่น สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสม 
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 ณ สิน้ปี 2560 BIGGAS มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 1,565.91 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จ านวน 1,461.4 ลา้นบาท 

โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของทนุจดทะเบยีนจาก 100 ลา้นบาทเป็น 308.16 ลา้นบาท และมสีว่นเกนิมูลคา่หุน้เพิม่ขึน้ 

1,148.84 ลา้นบาท 

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมการคา้กา๊ซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศไทย 

อปุสงคก์า๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

(หน่วย:ลา้นตนั) 
2558 2559 2560  2561 (ม.ค. - ก.ย) 

ปรมิาณ รอ้ยละ ปรมิาณ รอ้ยละ ปรมิาณ รอ้ยละ ปรมิาณ รอ้ยละ 

ครัวเรอืน 2,094 39.14 2,110 35.18 2,151 34.76 1,619 33.38 

อตุสาหกรรม 577 11.1x 610 10.17 650 10.50 513 10.58 

วตัถดุบิปิโตรเคม ี 931 17.4x 1,810 30.18 2,070 33.45 1,833 37.79 

รถยนต ์ 1,731 32.37 1,466 24.45 1,319 21.31 885 18.25 

รวม 5,349 100.00 5,997 100.00 6,189 100.00 4,850 100.00 

เปลีย่นแปลง (รอ้ยละ)  -14.9 12.11 3.20 N/A 

ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

ปรมิาณความตอ้งการใชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลวมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ตลอด 3 ปีทีผ่่านมา โดยภาคครัวเรอืน 

ภาคอตุสาหกรรมและภาครถยนตม์แีนวโนม้ลดลง เนือ่งจากราคาน ้ามันมแีนวโนม้ต า่ลง ในขณะทีค่วามตอ้งการใน

สว่นของภาควตัถดุบิปิโตรเคมเีพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจากการขยายตวัของอตุสาหกรรม ทัง้นีใ้นชว่งเดอืนมกราคม – 

กนัยายน ปี 2561 มปีรมิาณความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG ทัง้หมด 4.85 ลา้นตนั โดยสดัสว่นปรมิาณความตอ้งการใช ้

LPG สว่นใหญเ่ป็นความตอ้งการในภาควตัถดุบิปิโตรเคม ี 1.83 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 37.79 ตามมาดว้ยภาค

ครัวเรอืน 1.62 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 33.38 และตามดว้ยภาครถยนตแ์ละภาคอตุสาหกรรม ตามล าดบั 

 

แนวโนม้ของอตุสาหกรรมกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

ธรุกจิก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) หรอืก๊าซหงุตม้จะยังมกีารแขง่ขนัสงูในปี 2561 โดยเฉพาะในตลาดภาค

ขนสง่ทีค่วามตอ้งการใชล้ดลงอยา่งตอ่เนือ่ง แตผู่ป้ระกอบการยังคงตอ้งการปรมิาณขายในระดบัเดมิ ซึง่จะท าใหเ้กดิ

การแขง่ขนัดา้นราคามากขึน้ ตลาด LPG ของประเทศไทยมปีรมิาณการใชป้ระมาณ 4.1 ลา้นตนั/ปี ซึง่ไมร่วมการใช ้

ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี โดยภาคครัวเรอืนเป็นตลาดหลกัมปีรมิาณการใชป้ระมาณ 2.1 ลา้นตนั/ปี ส านักงาน

นโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) จงึไดจั้ดท าแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานปี 2561 โดยมสีมมตฐิานการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิรอ้ยละ 3.60 - 4.60 และยังประเมนิการวา่การใชพ้ลงังานขัน้ตน้ (น ้ามัน, ก๊าซธรรมชาต,ิ 

พลงังานทดแทน, ไฟฟ้าน าเขา้) จะขยายตวัรอ้ยละ 2.1 คดิเป็น 2.81 ลา้นบารเ์รลเทยีบเทา่น ้ามันดบิตอ่วนัตามภาวะ

เศรษฐกจิทีข่ยายตวั ทัง้นี้ การใชพ้ลงังานขัน้ตน้เพิม่ขึน้เกอืบทกุประเภท ยกเวน้กา๊ซธรรมชาตทิีค่าดวา่มกีารใช ้

ลดลงจากการใชใ้นภาคผลติไฟฟ้า และ NGV  

ภาพรวมของการใช ้LPG ปี 2561 คาดวา่จะมกีารใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 5 คาดวา่ภาคครัวเรอืนจะปรับตวัเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 2.5 ภาคอตุสาหกรรมคาดวา่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 ภาครถยนตค์าดวา่จะลดลงรอ้ยละ 10.9 ซึง่ลดลงอย่าง

ตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่ 2558 จากการทีผู่ใ้ชบ้างสว่นเปลีย่นกลบัไปใชน้ ้ามันซึง่มรีาคาถูกลงแทน ส าหรับการใชใ้น

อตุสาหกรรมปิโตรเคมคีาดวา่จะมกีารใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 17.8 ตามการขยายตัวของอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งจาก

เศรษฐกจิโลกทีค่าดวา่จะขยายตวัได ้ 
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กา๊ซธรรมชาตใินอา่วไทยเป็นทรัพยากรธรรมชาตทิีจ่ะตอ้งหมดไปในอนาคต รวมถงึสญัญาซือ้ขายกา๊ซกับ

ประเทศเมยีนมารก็์จะทยอยหมดไปตัง้แตปี่ 2565  ดงันัน้ ในอนาคตประเทศไทยจงึจะตอ้งน าเขา้ LNG มากขึน้ ซึง่

น่ันหมายถงึตน้ทนุราคากา๊ซของประเทศก็จะสงูขึน้ไปโดยปรยิาย ตามแผนบรหิารจัดการกา๊ซของส านักงานนโยบาย

และแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน คาดวา่ในอกี 20 ปีขา้งหนา้ ทีม่าของก๊าซจะมสีดัสว่นดังนี ้รอ้ยละ 29 ซือ้จาก

ผูผ้ลติในประเทศ และรอ้ยละ 71 น าเขา้ LNG จากตา่งประเทศ  ทัง้นี้ หากประเมนิจากความตอ้งการใชก้า๊ซ LPG 

ประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี คดิเป็นการเตบิโตรอ้ยละ 4.61 ตอ่ปี ซึง่เป็นสมมตฐิานวา่ปรมิาณความตอ้งการใชก้๊าซ 

LPG ในอนาคตจะใกลเ้คยีงกบัระดบัปัจจุบนั 

 

ทีม่า: www.ryt9.com, ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน, และ ปตท. 

 

http://www.ryt9.com/
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เอกสารแนบ 2 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากัด 

  Thai Pipeline Network Co., Ltd. (“TPN”) 

ธรุกจิหลัก : ใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันโดยระบบขนสง่ทางทอ่ โดยไดรั้บสทิธจิากกระทรวงพลงังานใหส้รา้ง

ระบบทอ่ขนสง่น ้ามันจากจังหวัดสระบรุไีปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคเหนอื  

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 349 อาคารเอสเจ อนิฟีนทิ วนั บสิซเินส คอมเพล็กซ ์หอ้ง 1903-1906 ชัน้ 19 ถนนวภิาวดี

รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร  

ทีต่ัง้ส านักงานสาขา : 9/199 หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี

ทนุจดทะเบยีน : 1,350,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 13,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทนุทีช่ าระแลว้ : 624,975,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 3,000,000 หุน้ ช าระแลว้เต็มจ านวน และ 

10,500,000 หุน้ ช าระแลว้หุน้ละ 30.95 บาท  

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บรษัิท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริ์ค จ ากัด (“TPN”) ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 2558 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาท่อส่ง

น ้ามันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ภายใตว้ัตถุประสงคใ์นการเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบ

วงจรเพือ่เป็นการรองรับปรมิาณความตอ้งการใชน้ ้ามันทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ในอนาคต โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา

โครงการ 

เสน้ทางการวางทอ่สง่น ้ามันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริม่ตน้โดยการตอ่เชือ่มกับทอ่สง่น ้ามันของ

บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) ทีอ่ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีวางทอ่สง่น ้ามันขนานไปกับทาง

หลวงและทางหลวงชนบทผ่านจังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสมีา ชัยภูม ิ มีจุดสิน้สุดทีป่ลายทางทีค่ลังน ้ ามัน

ขอนแก่น อ าเภอบา้นไผ่ (คลังมคีวามจุอยู่ที ่150 ลา้นลติร)  รวมระยะทาง 350 กโิลเมตร ในเบือ้งตน้ กลุ่มลูกคา้

ของ TPN คอื ผูถ้อืหุน้ของ Thappline ไดแ้ก่ ปตท., เอสโซ่, เชฟรอน, เชลล,์ ไทยออยล,์ คูเวตปิโตรเลยีม และ 

ซสัโก ้ดลีเลอรส์ และอาจจะมลีกูคา้อืน่ๆ เพิม่เตมิ เชน่ พทีจี ีบางจาก และบรษัิทน ้ามันในลาว  โดย TPN คาดวา่จะ

เริม่ด าเนนิการกอ่สรา้งทอ่สง่น ้ามันและคลงัน ้ามันในไตรมาสที ่2 ปี 2562 และเปิดใหบ้รกิารในไตรมาสที ่4 ปี 2564 

การขนสง่น ้ามันผ่านทอ่ชว่ยท าใหต้น้ทนุในการขนสง่น ้ามันถูกกวา่การขนสง่โดยวธิกีารอืน่ เชน่ รถบรรทกุ 

หรอืรถไฟ ซึง่จะชว่ยลดตน้ทนุในดา้นโลจสิตกิสข์องประเทศไทยในระยะยาว ในอนาคต TPN อาจจะสรา้งทอ่ขนสง่

น ้ามันจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังประเทศลาว เพื่อขยายตลาดไปนอกประเทศไทยมากขึน้ โดย TPN ได ้

ประเมนิไวว้า่ ความตอ้งการใชน้ ้ามันของประเทศลาวในอกี 10 ปีขา้งหนา้จะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

 

3. คณะกรรมการบรษิทั 

รายชือ่คณะกรรมการของ TPN ณ วนัที ่6 ธันวาคม 2561 มจี านวน 6 คน ดงันี ้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายจักรกฤช จารจุนิดา กรรมการ 

2. นายภาณุ ศตีสิาร กรรมการ 

3. นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน กรรมการ 
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รายชือ่ ต าแหนง่ 

4. นายกมัพล ตตยิกว ี กรรมการ 

5. นายธนัช ปวรวปิลุยากร กรรมการ 

6. นางสาวปิยะภัทร ์สวุรรณสงัข ์ กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ TPN 

หมายเหต:ุ ผูม้อี านาจลงนามไดแ้ก ่นายภาณุ ศติสิาร หรอื นายกมัพล ตตยิกว ีหรอื นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน ลงลายมอืชือ่รว่มกบั นายธนัช 

ปวรวปิลุยากร หรอื นางสาวปิยะภัทร ์สวุรรณสงัข ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

 ณ วันที ่6 ธันวาคม 2561  TPN มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 1,350,000,000 บาท มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 

บาทและทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 624,975,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 3,000,000 หุน้ ช าระแลว้หุน้ละ 100 บาท 

และ 10,500,000 หุน้ ช าระแลว้หุน้ละ 30.95 บาท โดยมรีายละเอยีดผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

รายชือ่ จ านวนหุน้ ทนุจดทะเบยีน ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ สดัสว่นการถอืหุน้ 

  (บาท) (บาท) (รอ้ยละที่

ช าระแลว้) 

(รอ้ยละ) 

1. บรษัิท บิ๊กแกส๊ เทคโนโลย ีจ ากดั  13,499,998 1,349,999,800 624,974,800 46.29 99.9998 

2. นายภาณุ ศตีสิาร 1 100.00 100.00 100.00 0.0001 

3. นายธนัช ปวรวปิลุยากร 1 100.00 100.00 100.00 0.0001 

รวม 13,500,000 1,350,000,000 624,975,000 46.29 100.0000 

ทีม่า: แบบ บอจ. 5 ณ วนัที ่6 ธนัวาคม 2561 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

- งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี 2558 - 2560 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มดีงันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หนว่ย: บาท) 31 ธ.ค. 2558 

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2559 

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2560  

งบตรวจสอบ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 502,810 690,270 2,189,482 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - 1,933,395 2,461,447 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 24,578,534 24,200,000 - 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัทีม่อีายไุมเ่กนิหนึง่ปี - - 50,000,000 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 7 461,736 1,365,408 

 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 25,081,351 27,285,401 56,016,337 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน    

เงนิมดัจ าคา่ซือ้ทีด่นิ - - 11,357,877 

อปุกรณแ์ละยานพาหนะ – สทุธ ิ - 16,594,891 70,801,381 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน - - 56,084 

 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน - 16,594,891 82,215,342 

 รวมสนิทรพัย ์ 25,081,351 43,880,292 138,231,679 

หนีส้นิหมนุเวยีน    

เจา้หนีอ้ ืน่ 10,000 7,432,298 43,493,333 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 290,000 10,620,000 67,100,100 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระใน 1 ปี - 394,015 414,140 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่   22,804 

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 300,000 18,446,312 111,030,377 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน    



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่3 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หนว่ย: บาท) 31 ธ.ค. 2558 

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2559 

งบตรวจสอบ 

31 ธ.ค. 2560  

งบตรวจสอบ 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิสทุธจิากสว่นทีจ่ะถงึก าหนดช าระใน 1 ปี - 1,287,723 873,583 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน - 1,287,723 873,583 

 รวมหนีส้นิ 300,000 19,734,036 111,903,960 

สว่นของผูถ้อืหุน้    

ทนุเรอืนหุน้ (มลูคา่หุน้ละ 100 บาท)    

ทนุจดทะเบยีน    

หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

หุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้    

ปี 2558-2559 หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 25 บาท 

ปี 2560 หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 

25,000,000 25,000,000 100,000,000 

ขาดทนุส าหรับงวด (218,649) (853,744) (73,672,281) 

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  24,781,351 24,146,256 26,327,719 

 รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 25,081,351 43,880,292 138,231,679 

 

- งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (หนว่ย: บาท) 2558* 

งบตรวจสอบ 

2559 

งบตรวจสอบ 

2560 

งบตรวจสอบ 

รายได ้    

ดอกเบีย้รับ 79,255 1,470,362 648,429 

รายไดอ้ืน่ - 21,315 74,612 

 รวมรายได ้ 79,255 1,491,677 723,041 

คา่ใชจ้า่ย    

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 297,904 2,077,588 72,386,188 

 รวมคา่ใชจ้า่ย 297,904 2,077,588 72,386,188 

ขาดทนุสทุธกิอ่นตน้ทนุทางการเงนิ (218,649) (585,911) (71,663,147) 

ตน้ทนุทางการเงนิ - (49,184) (1,155,390) 

ขาดทนุสทุธ ิ (218,649) (635,095) (72,818,537) 

หมายเหต:ุ  

* งบการเงนิส าหรับปี 2558 ระหวา่งระยะเวลาตัง้แต ่1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2558 เนือ่งจากเพิง่เริม่จัดตัง้บรษัิท ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2558 

- งบการเงนิส าหรับปี 2558 - 2559 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีับอนุญาต บรษัิท  

ซพีเีอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

- งบการเงนิส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชรีับอนุญาต บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ซึง่เป็นผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 

การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิโดยรวมของ TPN 

ผลการด าเนนิงาน 

 รายไดร้วม 

 ในปี 2558 TPN มรีายไดร้วมทัง้ส ิน้ 0.08 ลา้นบาท มาจากรายไดด้อกเบีย้รับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ โดย

บรษัิทเพิง่เริม่จัดตัง้เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2558 ในปี 2559 TPN มรีายไดร้วมทัง้ส ิน้ 1.49 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้จ านวน 

1.41 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1,755 จากปี 2558 สว่นใหญม่าจากรายไดด้อกเบีย้รับจ านวน 1.47 ลา้นบาทจากเงนิ

ใหกู้ย้มืระยะสัน้ ทัง้นี ้ TPN ยังไมม่รีายไดห้ลัก เนือ่งจากอยู่ในระหวา่งพัฒนาโครงการ ยังไมไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการเชงิ



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่4 

พาณชิย ์ ส าหรับปี 2560 TPN มรีายไดด้อกเบีย้รับจ านวน 0.65 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นจ านวน 0.82 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 56 เนือ่งจาก TPN ไมม่เีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้เชน่ปีกอ่น 

 ก าไรขัน้ตน้ 

 ในปี 2558 - 2560  TPN ไมม่กี าไรขัน้ตน้ เนือ่งจากอยูใ่นระหวา่งพัฒนาโครงการ ยังไมไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการ

เชงิพาณชิย ์

 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

 ในปี 2558 TPN มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 0.29 ลา้นบาท มาจากคา่ใชจ้า่ยในการจัดตัง้บรษัิท 0.27 

ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าและพมิพเ์อกสารประกอบโครงการขนสง่น ้ามันทางทอ่ภาคเหนอื ในปี 2559 

TPN มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 2.08 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จ านวน 1.78 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 597 จากปีกอ่นหนา้ 

เนือ่งจากมกีารจา้งพนักงานเพือ่ด าเนนิโครงการสง่ผลใหม้คีา่ใชจ้า่ยในสว่นของพนักงานเพิม่ขึน้  ในปี 2560 TPN มี

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 72.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นเป็นจ านวนมาก เนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยในการมัดจ า

ทีด่นิ 50.5 ลา้นบาทและมคีา่ใชจ้า่ยบรหิารงานโครงการเพิม่ขึน้ 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 

 ในปี 2558 TPN ไมม่คีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ เนือ่งจากยังไมม่กีารกูย้มืเงนิหรอืท าสญัญาเชา่ทางการเงนิ  ใน

ปี 2559 TPN มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจ านวน 0.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 0.05 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการกูย้มื

เงนิและการท าสญัญาเชา่ทางการเงนิ และในปี 2560 TPN มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจ านวน 1.15 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากปีกอ่น 1.10 ลา้นบาท เนือ่งจากมเีงนิกูย้มืจากบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ 56.48 ลา้นบาท ซึง่เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ

อายุไมเ่กนิ 1 ปี คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 1 - 6 ตอ่ปี 

 ภาษีจา่ย 

 TPN ยังไมม่ภีาษีจา่ยทัง้ในปี 2558 - 2560 เนือ่งจากมผีลขาดทนุสทุธจิากการด าเนนิงาน 

 ก าไรสทุธ ิ

 TPN มผีลด าเนนิงานขาดทนุสทุธจิ านวน 0.22 ลา้นบาทในปี 2558 0.63 ลา้นบาทในปี 2559 และ 72.82 

ลา้นบาทในปี 2560 ตามล าดบั เนือ่งจากอยูใ่นระหวา่งพัฒนาโครงการ ยังไม่ไดเ้ริม่ด าเนนิการเชงิพาณชิยจ์งึยังไมม่ี

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร มเีพยีงดอกเบีย้รับซึง่มจี านวนนอ้ยกวา่คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร สง่ผลให ้ TPN มผีล

ประกอบการขาดทนุในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 

ฐานะการเงนิ 

 สนิทรัพย ์

 ณ สิน้ปี 2558 TPN มสีนิทรัพยร์วม 25.08 ลา้นบาท โดยรายการหลกัๆ ไดแ้ก ่เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ในขณะทีส่ ิน้ปี 2559 TPN มสีนิทรัพยร์วม 43.88 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 18.80 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 75 จากปี 2558 ซึง่สาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยถ์าวร ไดแ้ก ่อปุกรณ์และยานพาหนะ-

สทุธ ิโดยเพิม่ขึน้จากปีกอ่นหนา้จ านวน 16.59 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการทีบ่รษัิทมโีครงการลงทนุเพิม่ในอนาคต

จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งซือ้สนิทรัพยใ์ชใ้นการด าเนนิงาน ส าหรับสิน้ปี 2560 TPN มสีนิทรัพยร์วม 138.23 ลา้นบาท

เพิม่ขึน้จ านวน 94.35 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยห์มนุเวยีนรายการหลักทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก ่ เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้า

ประกนัจ านวน 50 ลา้นบาทซึง่ใชค้ ้าประกนัการออกหนังสอืค ้าประกนัการปฏบิตังิานตามสญัญา สว่นสนิทรัพยไ์ม่

หมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ไดแ้ก ่เงนิมัดจ าคา่ซือ้ทีด่นิจ านวน 11.35 ลา้นบาท อาคารและอปุกรณ์เพิม่ขึน้ 54.21 ลา้นบาท 

เพือ่ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ 

  



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที ่5 

 หนีส้นิ 

 ณ สิน้ปี 2558 TPN มหีนีส้นิรวมจ านวน 300,000 บาท โดยมาจากเจา้หนี้อืน่และเงนิกูย้มืระยะสัน้ ณ สิน้ปี 

2559 TPN มหีนี้สนิรวมจ านวน 19.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19.43 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6,478 จากปี 2558 

ทัง้นี ้ รายการหลักๆ ทีเ่พิม่ขึน้ คอื เจา้หนีอ้ ืน่ และเงนิกูย้มืระยะสัน้ เพือ่ใชใ้นการลงทนุโครงการในอนาคต ณ สิน้ปี 

2560 TPN มหีนีส้นิรวม 111.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 92.17 ลา้นบาท เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของ

เจา้หนีอ้ ืน่และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นส าคญั เพือ่ใชล้งทนุกอ่สรา้งโครงการในอนาคต 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ สิน้ปี 2558 TPN มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 24.78 ลา้นบาท โดยมทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 25.00 ลา้น

บาท และมขีาดทนุสทุธสิ าหรับงวด 0.22 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 TPN มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 24.14 ลา้นบาท

ลดลงจ านวน 0.64 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3 จากปีกอ่นหนา้จากรายการขาดทนุส าหรับงวดนีเ้พิม่ขึน้  ในปี 2560 TPN 

ไดท้ าการเรยีกช าระคา่หุน้ทียั่งช าระไมเ่ต็มมลูคา่จ านวน 75 ลา้นบาทท าใหท้นุจดทะเบยีนช าระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 100 

ลา้นบาท อยา่งไรก็ด ี TPN มขีาดทนุสะสมเพิม่ขึน้เป็น 73.67 ลา้นบาทจากผลขาดทนุจากการด าเนนิงานตอ่เนื่อง

สง่ผลใหส้ิน้ปี 2560 TPN มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวน 26.33 ลา้นบาท 

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยมผีูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารขนสง่น ้ามันเชือ้เพลงิทางระบบทอ่สง่น ้ามัน 2 บรษัิท ดงันี ้ 

(1) บรษัิท ขนสง่น ้ามันทางทอ่ จ ากัด (FPT) ไดก้อ่ตัง้ขึน้ในเดอืนพฤษภาคม 2534 ตามมตคิณะรัฐมนตรี

ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ เพือ่ประกอบกจิการดา้นการเก็บรักษา และด าเนนิการ

ขนสง่น ้ามันเชือ้เพลงิทางระบบทอ่สง่น ้ามันใตพ้ืน้ดนิซึง่สรา้งขนานกบัทางรถไฟ มรีะยะทางรวม 69 กโิลเมตรจาก

โรงกลัน่น ้ามนับางจาก ผา่นคลังน ้ามันเชลลแ์ละคลงัน ้ามันเชฟรอนทีช่อ่งนนทร ี ไปยังสถานีบรกิารจัดเก็บน ้ามันของ

บรษัิททีท่า่อากาศยานดอนเมอืง และไปสิน้สดุทีค่ลงัน ้ามันของบรษัิท ขนสง่น ้ามันทางทอ่ จ ากดั ทีอ่ าเภอบางปะอนิ 

จังหวดัพระนครศรอียธุยา ซึง่เป็นศนูยร์วมการรับและจา่ยน ้ามันเพือ่กระจายสูภ่มูภิาคตา่งๆ ของประเทศไทย  

ในสว่นของคลงัน ้ามันของ FPT มทีัง้หมด 3 แหง่ คอื (ก) คลังน ้ามันดอนเมอืงจะรับน ้ามันอากาศยาน โดย

ผา่นระบบทอ่ขนสง่น ้ามันมาเก็บในถังน ้ามันส ารอง เพือ่ท าการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานสากล กอ่นด าเนนิการสบู

ถา่ย และสง่มอบใหก้บับรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารเตมิน ้ามัน

อากาศยาน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง, (ข) คลงัน ้ามันสวุรรณภมูอิยูต่ดิกบัสนามบนิสวุรรณภมู ิซึง่รับน ้ามันอากาศ

ยานมาจากสถานมีักกะสนั โดยผา่นระบบทอ่ขนสง่น ้ามันมาเก็บในถังน ้ามันส ารอง ซึง่มคีวามจ ุ24 ลา้นลติร, และ (ค) 

คลงัน ้ามันบางปะอนิซึง่ตดิอยู่กับคลงัน ้ามัน บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) โดยจะรับน ้ามันภาคพืน้ดนิ

ผา่นระบบทอ่ขนสง่จากโรงกลั่นน ้ามันบางจากทีบ่างจาก คลงัน ้ามันเชลลแ์ละคลงัน ้ามันเชฟรอนทีช่อ่งนนทรมีา

จัดเก็บยังคลงัน ้ามันปลายทางทีอ่ าเภอบางปะอนิ มถีังสามารถจัดเก็บน ้ามันไดห้ลายชนดิรวมทัง้ส ิน้ 75 ลา้นลติร 

(2) บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากัด (Thappline) กอ่ตัง้ขึน้ในเดอืนมกราคม 2534 ประกอบธรุกจิ

ใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันผ่านระบบทอ่ ปัจจุบนั Thappline ใหบ้รกิารขนสง่น ้ามันผา่นระบบทอ่ 3 เสน้ทางหลัก ระยะทาง

รวมทัง้ส ิน้ 360 กโิลเมตร โดยแบง่เป็น (ก) ชว่งระหวา่งศรรีาชา-สระบรุ ี มคีวามยาว 255 กโิลเมตร ออกแบบใหม้ี

ก าลงัการขนสง่สงูสดุ 26,000 ลา้นลติรตอ่ปี มเีสน้ทางเริม่ตน้จากสถานขีนสง่น ้ามันตน้ทางศรรีาชา จังหวดัชลบรุ ีซึง่

จะรับน ้ามันจากโรงกลัน่น ้ามันเอสโซ ่ โรงกลัน่น ้ามันไทยออยส ์ คลงัน ้ามัน ปตท. และคลงัน ้ามันของบรษัิท ชลบรุี

เทอรม์นัิล จ ากดั เพือ่ล าเลยีงไปยังคลงัปลายทางทีอ่ าเภอล าลกูกาจังหวัดปทมุธาน ี และทีอ่ าเภอเสาไห ้ จังหวดั

สระบรุ ีโดยมทีอ่แยกไปทีค่ลงัน ้ามันอากาศยานดอนเมอืง, (ข) เสน้ทางมาบตาพุต-ศรรีาชา Thappline เชือ่มตอ่ไป

ยังโรงกลัน่น ้ามันพทีทีจีซี ีและโรงกลัน่สตารปิ์โตรเลยีม ทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด มคีวามยาวทอ่ 67 กโิลเมตร 
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และ (ค) เสน้ทางล าลกูกา-สนามบนิสวุรรณภมู ิ Thappline ไดข้ยายระบบทอ่สง่จากคลงัน ้ามันล าลกูกาไปยังคลงั

น ้ามันทา่อากาศยานสวุรรณภมูริะยะทาง 38 กโิลเมตร โดยมขีดีความสามารถจัดสง่น ้ามันเชือ้เพลงิอากาศยานใหก้ับ

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเพือ่รองรับผูโ้ดยสารได ้100 ลา้นคนตอ่ปี 

Thappline มคีลงัน ้ามันสองแหง่ทีอ่ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทมุธาน ี และทีอ่ าเภอเสาไห ้ จังหวดัสระบรุ ี

สามารถจัดเก็บน ้ามันไดห้ลายชนดิ เป็นแหลง่ส ารองน ้ามัน และศนูยก์ลางการจา่ยน ้ามันไปยังกรุงเทพมหานคร 

ปรมิณฑล ภาคกลาง ภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ คลงัน ้ามันทัง้สองแหง่มคีวามจทุัง้หมด 170 ลา้นลติร 

แนวโนม้อตุสาหกรรมในอนาคต 

ปัจจุบนัความตอ้งการใชน้ ้ามันในประเทศไทยทีเ่พิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 2-3 ตอ่ปี โดยสภาพการเตบิโตใน

ภาพรวมจะขึน้อยู่กบัหลายปัจจัย เชน่ การเตบิโตทางเศรษฐกจิ สภาพการขยายตวัของตลาดรถยนตโ์ดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ซึง่มกีารขยายตวัของเศรษฐกจิอย่างตอ่เนื่อง อนัเป็นตัวชว่ยผลักดนัปรมิาณการ

ใชน้ ้ามันเพือ่การขนสง่ในภมูภิาค นอกจากนี้ การใชน้ ้ามันในประเทศเพือ่นบา้น (ลาว) เพิม่สงูขึน้โดยในชว่ง 5 ปี ที่

ผา่นมา ประเทศไทยสง่ออกน ้ามันไปขายยังประเทศลาวเพิม่ขึน้เฉลีย่มากกวา่รอ้ยละ 7 ตอ่ปี เนือ่งมาจากการเตบิโต

ของประเทศ รวมถงึการใชน้ ้ามันในการพัฒนาโครงการเขือ่นและโรงไฟฟ้าทีม่อียา่งตอ่เนื่อง จะสง่ผลตอ่มกีาร

เตบิโตปรมิาณการใชน้ ้ามันอย่างมนัียส าคญั โดย FPT คาดวา่ความตอ้งการใชน้ ้ามันของประเทศไทยยังเตบิโตเฉลีย่

รอ้ยละ 2 ตอ่ปี 

 

รูปแสดงคลงัน า้มนัและทอ่สง่น า้มนัในประเทศไทย 

 

ทีม่า: บรษัิท ขนสง่น ้ามนัทางทอ่ จ ากดั, บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีม จ ากดั, หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ ปีที3่7 ฉบบัที ่3,296 วนัที ่14 - 16 กนัยายน 

2560, www.thailandindustry.com, และ www.teacher.ssru.ac.th 

 

FPT ก าลงัเดนิหนา้โครงการทอ่ขนสง่น ้ามันภาคเหนอืโดยมจีุดตัง้ตน้จากคลงัน ้ามันบางปะอนิ อ.บางปะอนิ 

จ.พระนครศรอียธุยา-ล าปาง รวมระยะทาง 569 กโิลเมตร แบง่เป็น 2 ระยะ ไดแ้ก ่โครงการขยายระบบทอ่ระยะที ่1 
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จากคลงัน ้ามันบางปะอนิไปคลังน ้ามันพจิติร ระยะทาง 367 กโิลเมตร และโครงการขยายระบบทอ่ระยะที ่ 2 จาก

สถานเีพิม่แรงดนัและแยกระบบทอ่ก าแพงเพชรไปยังคลงัน ้ามันล าปาง ระยะทาง 202 กโิลเมตร คาดวา่จะด าเนนิการ

ไดภ้ายในปี 2562  

ส าหรับโครงการทอ่น ้ามันสว่นตอ่ขยายสายภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื TPN ไดแ้สดงความสนใจทีจ่ะลงทนุ

ในการตอ่ขยายทอ่ขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยมคีลงัน ้ามันปลายทางที ่ อ าเภอบา้นไผ่ 

จังหวดัขอนแกน่ ตอ่ขยายจากระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่เดมิของ Thappline ทีค่ลงัน ้ามันอ าเภอเสาไห ้ จังหวดั

สระบรุ ี เป็นระยะทางทัง้ส ิน้ 350 กโิลเมตรใชท้อ่น ้ามันขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 16 นิว้ Thappline ประเมนิวา่ หาก

ทอ่น ้ามันใหมท่ัง้ 2 เสน้ไดเ้ชือ่มตอ่กับทอ่น ้ามันของ Thappline แลว้ จะท าใหก้ารบรหิารจัดการทอ่สง่น ้ามันมคีวาม

คลอ่งตวัมากขึน้ เพราะทอ่น ้ามันของ Thappline สามารถเชือ่มโยงกบัโรงกลัน่น ้ามันใหญใ่นประเทศถงึ 4 แหง่ (โรง

กลัน่เอสโซ,่ ไทยออยล,์ พทีทีจีซี,ี และสตารปิ์โตรเลยีม) สามารถเพิม่ปรมิาณการจ่ายน ้ามันใหก้บัพืน้ทีภ่าคเหนอื

และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
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เอกสารแนบ 3 

สรุปสาระส าคญัของบนัทกึความเขา้ใจ (MoU) ส าหรบัการเชือ่มตอ่และการด าเนนิงาน 

ทอ่ขนสง่น า้มนัสว่นตอ่ขยายไปยงัภาคเหนอื1/ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 

คูส่ญัญา : บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) 

บรษัิท ไทยไปป์ไลนเ์น็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) 

วนัลงนามสญัญา : 23 พฤษภาคม 2560 

ขอ้ตกลง : - TPN เป็นผูส้รา้งทอ่น ้ามนัสว่นตอ่ขยายจากจดุเชือ่มตอ่บรเิวณปลายทางคลงัน ้ามนัสระบรุขีอง Thappline 

ไปยังสถานีปลายทางภาคเหนือ1/ โดยมีจุดสิ้นสุดที่จังหวัดก าแพงเพชร ซึง่เป็นคลังน ้ามันสถานี

ปลายทางของ TPN ในทีน่ีจ้ะเรยีกวา่ “SRB-KPP Pipeline” 

- TPN เป็นผูส้รา้งทอ่น ้ามนัสว่นตอ่ขยายจากจดุเชือ่มตอ่บรเิวณปลายทางคลงัน ้ามนัสระบรุขีอง Thappline 

ไปยังสถานีปลายทางทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมจีุดสิน้สดุทีอ่ าเภอบา้นไผ ่จังหวัดขอนแกน่ซึง่

เป็นคลงัน ้ามนัสถานปีลายทางของ TPN ในทีน่ีจ้ะเรยีกวา่ “SRB-KK Pipeline” 

- Thappline ตัง้ใจทีจ่ะให ้TPN เชือ่มตอ่ทอ่ขนสง่น ้ามนั กบัระบบของ Thappline โดยเป็นไปตามเงือ่นไข

ในการเชือ่มตอ่ทอ่และการด าเนนิงานของระบบทอ่สง่น ้ามันทีต่กลงกนั และการด าเนนิการตามเงือ่นไข

บงัคบักอ่นตามบนัทกึขอ้ตกลงนี ้และสญัญาเชือ่มตอ่ทอ่น ้ามนั 

- มเีงือ่นไขขอ้ตกลงวา่ TPN ตอ้งให ้Thappline เป็นผูด้ าเนนิการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  และตอ้งไมไ่ปท าสญัญา

ฉบบัอืน่ ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัฉบบันี ้

การใชแ้ละการสิน้สดุของ

สญัญา 

: สัญญามผีล 2 ปี นับจากวันลงนามสัญญา ซึง่การสิน้สุด หรือ การขยายระยะเวลาหรือการต่อสัญญาจะ

เกดิขึน้หรอืไมนั่น้ขึน้อยูก่บัการตกลงของทัง้สองฝ่าย 

ขอ้ตกลงในการด าเนนิงาน

และการเชา่ 

: - ขอ้ตกลงเรือ่งการด าเนนิงานและบรกิาร คอื Thappline จะจัดเตรยีมบรกิารส าหรับ การขนสง่สนิคา้จาก

ระบบของ Thappline ไปยังบรเิวณทอ่ขนสง่น ้ามนั และการบรหิารจัดการทอ่ขนสง่น ้ามนั 

- ขอ้ตกลงในการเช่า คือ TPN เป็นผูเ้ช่าที่ดนิและสถานที่โดยรอบบริเวณคลังเก็บน ้ามันที่สระบุรีของ 

Thappline ส าหรับการเชือ่มตอ่และการด าเนนิงานทอ่สง่น ้ามนั 

ขอ้ตกลงเรือ่งการใชท้อ่

ขนสง่น ้ามนั 

: - Thappline มสีทิธทิีจ่ะใชท้อ่ขนสง่น ้ามันและสถานีปลายทาง บนเงือ่นไขและขอ้ตกลงทีท่ าไวก้ับ TPN 

ในกรณีทีเ่กดิขอ้จ ากดัของการใชท้อ่ขนสง่หรอืสถานีปลายทาง (Capacity Constraint) TPN จะตอ้งให ้

สทิธแิกล่กูคา้ของ Thappline ใชบ้รกิารกอ่น และหากเป็นลกูคา้ของ Thappline ดว้ยกนั จะตอ้งใหส้ทิธิ

กบัลกูคา้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของ Thappline เป็นอนัดบัแรก 

- TPN ตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารุงสว่นตอ่ขยายคลงัน ้ามนัจากสระบรุไีปยังภาคเหนือ1/ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซึง่สามารถรว่มมอืกนักบั Thappline ทีม่คีวามเชีย่วชาญและมาตรฐานใน

การด าเนนิกจิการทอ่ขนสง่น ้ามนัในการซอ่มบ ารงุได ้

- TPN ตอ้งจัดใหม้กีารท าประกนัภัยอยา่งครอบคลมุ 

ขอ้ตกลงเรือ่ง

คา่ธรรมเนยีม 

: - การคดิค่าธรรมเนียมในการขนส่งจะพจิารณาจาก ปรมิาณทีข่นส่งผ่านท่อคูณดว้ยค่าขนส่งต่อหน่วย 

ในขณะทีค่่าธรรมเนียมในการบรหิารจัดการจะคดิจากตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิบวกเพิม่ดว้ยสว่นเพิม่ ตามที ่

ตกลงไวใ้นสญัญา  

- หากมีการขยายคลังน ้ามัน งานโยธา เช่น การสรา้งถนน เป็นตน้ ระบบที่ใชด้ าเนินงานจะเป็นความ

รับผดิชอบของ TPN แตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

ขอ้ตกลงเรือ่งทรัพยากร

บคุคล 

: Thappline จะจัดใหม้ทีรัพยากรบคุคล ดงันี ้

เริม่จากคลงัน ้ามนัสระบรุ ีจะจัดใหม้ ีPipeline Scheduler (Full-time), Pipeline Controller (Full-time), Oil 

Accountant (Allocated), และ Lab Technician (Allocated) ในขณะทีค่ลังน ้ามันปลายทางทัง้ขอนแก่น

และก าแพงเพชรจะจัดใหม้ ีPipeline Controller ประจ าการเต็มเวลา 

ขอ้ตกลงทางดา้นการเงนิ : TPN ตอ้งวางหนังสอืค ้าประกนัประเภทสญัญาจากธนาคาร เพือ่รับรองวา่จะปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญา ทัง้

ดา้นวศิวกรรม การจัดซือ้ และการก่อสรา้ง (EPC) ใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาโครงการทีก่ าหนด โดย

โครงการทอ่สง่น ้ามนัไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระยะเวลาโครงการ 2 ปี และโครงการทอ่สง่น ้ามนัไปยงั

ภาคเหนอื1/ ระยะเวลา 4 ปี จ านวน 50 ลา้นบาท ทัง้นีห้าก TPN ไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาได ้

Thappline สามารถน าหนังสอืค ้าประกนัดงักลา่วไปกลา่วอา้งกบัธนาคารเพือ่เรยีกเก็บเงนิได ้ในกรณีที ่TPN 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่2 

คดิวา่จะไมส่ามารถด าเนนิงานใหเ้สร็จทนัภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไดอ้ยา่งมเีหตผุลทีน่่าเชือ่ถอื TPN ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทีต่อ้งเป็นทีย่อมรับกนัทัง้สองฝ่าย 

หมายเหต:ุ 
1/ ปัจจบุนับรษัิท ขนสง่น ้ามนัทางทอ่ จ ากดั (FPT) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งโครงการทอ่ขนสง่น ้ามนัภาคเหนอื เสน้ทาง

พระนครศรอียธุยา-พจิติร และแยกระบบทอ่ทีก่ าแพงเพชร-ล าปาง โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี 2562 ดงันัน้ TPN มแีนวคดิทีจ่ะเชือ่มตอ่
ทอ่ขนสง่น ้ามนัไปยังภาคเหนอื จากคลงัน ้ามนั Thappline ทีจั่งหวดัสระบรุไีปเชือ่มตอ่กบัทอ่สง่น ้ามนัของ FPT ทีจั่งหวดัใดจังหวดัหนึง่ แต ่
ณ ปัจจบุนั TPN ยังไมไ่ดท้ าการศกึษา หรอืเจรจาใดๆ กบั FPT 

- SRB คอื สระบรุ ี
- KK คอื ขอนแกน่ 
- KPP คอื ก าแพงเพชร 

 

 

เอกสารแนบของ MoU:  

1. ร่างสญัญาเชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามัน (Draft Pipeline Connection Agreement) 

คูส่ญัญา : บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) 

วนัทีล่งนามในสญัญา : [●] 

ระยะเวลาการเชือ่มตอ่ : 20 ปี โดยอาจจะขยายต่อไปอกี 10 ปี  โดย TPN จะตอ้งแจง้ Thappline เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวัน

สิน้สดุของสญัญา 

การใหส้ทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีว : 1. TPN มสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการเชือ่มตอ่ระบบทอ่สง่น ้ามนัของ Thappline 

2. Thappline จะตอ้งไม่ลงนามในสัญญาใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการกอ่สรา้งและการเชือ่มต่อระบบทอ่ขนสง่

น ้ามนักบับคุคลอืน่ ตราบใดทีบ่นัทกึขอ้ตกลงนีย้ังมผีลตามกฎหมาย 

เหตผุดิสญัญา :  1. เมือ่คูส่ัญญาไมส่ามารถปฏบิัตติามเงือ่นไขในสญัญาและไมส่ามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 15 วันนับแตว่นัที่

ไดร้ับแจง้ หรอืคูส่ัญญาลม้ละลาย หรอืตอ้งโอนสทิธใิหแ้กเ่จา้หนี้ หรอืไมส่ามารถช าระเงนิทีต่อ้งช าระ

ได ้ 

2. เมือ่เกดิเหตผุดิสัญญา  คูส่ัญญาทีไ่มผ่ดิสัญญาอาจจะยกเลกิสัญญานี้ภายหลังการแจง้คูส่ัญญาทีผ่ดิ

สญัญา หรอื ไมช่ าระเงนิทีถ่งึก าหนดแกคู่ส่ญัญาทีผ่ดิสญัญา และอาจเรยีกคา่ชดเชย 

 

2. ร่างสญัญาการบรหิารจัดการทอ่สง่น ้ามันสว่นตอ่ขยายไปยังภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย (Draft 

Operating Service Agreement of Petroleum Pipeline Extension to Northeast Region of Thailand) 

คูส่ญัญา : ผูว้า่จา้ง: บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (TPN) 

ผูร้ับจา้ง: บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) 

วนัทีล่งนามในสญัญา : [●] 

ระยะเวลาใหบ้รกิาร : 20 ปี โดยอาจจะขยายต่อไปอกี 10 ปี  โดย TPN จะตอ้งแจง้ Thappline เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวัน

สิน้สดุของสญัญา 

ขอบเขตและหนา้ทีข่อง 

ผูใ้หบ้รกิาร (Thappline) 

: 1. Thappline เป็นผูดู้แลและใหบ้ริการจัดการขนส่งน ้ามันผ่าน SRB-KK Pipeline รวมถงึวางแผนและ

ควบคมุการขนสง่จาก SRB Terminal ถงึ KK Terminal ตามความตอ้งการของลกูคา้ของ TPN  

2. Thappline จะขนสง่สนิคา้ตามจ านวนทีก่ าหนดใน Definitive Tranship Program จาก SRB Terminal 

เป็น Custody Delivery Point ที ่KK Terminal 

3. Thappline จะรับผดิชอบในการจัดการควบคมุทรัพยากรบคุคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ดว้ย

ความระมดัระวงัและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการใหบ้รกิาร 

4. Thappline รับทราบและตกลงวา่ทรัพยากรบคุคลจะไมใ่ชพ่นักงานของ TPN ภายใตก้ฎหมายแรงงาน 

Thappline จะเป็นผูจั้ดการและรับผดิชอบจา่ยคา่จา้งตามกฎหมายแรงงาน  

5. Thappline รับผดิชอบจา่ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรบคุคลทีไ่ดร้ับมอบหมายใหท้ างานที ่SRB 

Terminal และ KK Terminal ซึง่ไดแ้ก ่เงนิเดอืน สวสัดกิารตา่งๆ ตามกฎหมายแรงงานในฐานะนายจา้ง 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของ TPN 

: 1. TPN จะเตรยีมประมาณการปรมิาณน ้ามนัเป็นแบบราย 3 ปี 1 ปี และรายเดอืนทีจ่ะขนสง่จาก Tranship 

Point ที ่SRB Termnial ถงึ Custody Delivery Point ที ่KK Terminal 



เอกสารแนบ ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที ่3 

2. TPN จะดูแลและบ ารุงรักษา SRB-KK Pipeline, KK Terminal และส่วนอืน่ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดเีพือ่ให ้

สามารถขนสง่สนิคา้ไดต้าม Definitive Transhipment Program  

3. TPN จะเตรยีมพืน้ทีใ่นการท างาน เครือ่งมอืและอปุกรณ์ ทีจ่ าเป็นแกพ่นักงานในการใหบ้รกิาร 

เหตผุดิสญัญา : 1. หาก TPN  ไมส่ามารถช าระเงนิตามสญัญาและไมส่ามารถแกไ้ขเหตนุีไ้ดภ้ายใน 90 วนันับจากวนัทีค่รบ

ก าหนดช าระ 

2. หากเกดิเหตกุารณ์ตอ่ไปนีก้บั Thappline ใหถ้อืวา่เป็นเหตผุดิสญัญา 

2.1 Thappline เขา้ท าสัญญากอ่สรา้งและดแูลโครงการทอ่สง่น ้ามันสว่นตอ่ขยายในเสน้ทางเดยีวกนั 

SRB-KK  

2.2 Thappline ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ตามสญัญา 

 

3. ร่างสญัญาเชา่พืน้ทีแ่ละอปุกรณ์บรเิวณคลงัน ้ามันสระบรุ ี(Draft Rental Agreement) 

คูส่ญัญา 

 

: ผูเ้ชา่: บรษัิท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวริค์ จ ากดั 

ผูใ้หเ้ชา่: บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั 

วนัทีล่งนามในสญัญา : [●] 

รายละเอยีดทีด่นิ : ทีด่นิบางสว่นของคลงัน ้ามนัสระบรุ ีต าบลเสาไห ้อ าเภอเสาไห ้จังหวดัสระบรุ ี เนือ้ทีป่ระมาณ 6,536 ตาราง

เมตร 

วตัถปุระสงคก์ารเชา่ : เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการประกอบธรุกจิระบบขนสง่น ้ามนัทางทอ่ 

ระยะเวลาเชา่ : 20 ปี ตัง้แตว่นัที ่[●] จนถงึวนัที ่[●] 

เงือ่นไขการตอ่อายสุญัญา : เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการเชา่ ผูใ้หเ้ชา่ตกลงวา่จะใหผู้เ้ชา่เชา่ทีด่นินีต้อ่ไปไดอ้กี ไมน่อ้ยกวา่คราวละ 10 

ปี โดยผูเ้ชา่ตอ้งมหีนังสอืแจง้ความจ านงลว่งหนา้ถงึผูใ้หเ้ชา่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นวนัสิน้สดุระยะเวลาการ

เชา่  ในกรณีทีม่กีารตอ่อายสุญัญา คูส่ญัญาอาจตกลงเรือ่งระยะเวลาการเชา่และอตัราคา่เชา่ใหมร่่วมกันเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

อตัราคา่เชา่และการช าระ

เงนิ 

: ช าระเป็นรายเดอืน เดอืนละ 980,400 บาทโดยตกลงใหป้รับอตัราคา่เชา่เพิม่ขึน้ทกุปีในอัตรารอ้ยละ 1 ตอ่ปี 

โดยเริม่ปรับคา่เชา่ครัง้แรกตัง้แตปี่ที ่6 ของสญัญานี ้

การใหเ้ชา่ชว่งและการโอน

สทิธกิารเชา่ 

:  ผูเ้ชา่จะไมน่ าทีด่นิทีเ่ชา่ไปใหบ้คุคลอืน่เชา่ชว่งหรอืโอนสทิธกิารเชา่ รวมทัง้ไมน่ าเอาอาคาร สิง่ปลกูสรา้ง

หรืออุปกรณ์ระบบขนสง่น ้ามันทีอ่ยู่ทีด่นิเชา่ไปใหผู้อ้ ืน่เชา่ เวน้แต่จะไดร้ับความยนิยอมล่วงหนา้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

การสิน้สดุของสญัญา : 1. หากคูส่ญัญาฝ่ายใดผดิสญัญาหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ใดขอ้หนึง่ในสญัญาฉบบันี ้คูส่ญัญาอกีฝ่ายสามารถ

ใชส้ทิธบิอกกลา่วโดยแจง้เป็นหนังสอืใหฝ่้ายนัน้ปฏบิตัติามสญัญาภายในเวลา 60 วนั หากคูส่ญัญาฝ่าย

ทีก่ระท าผดิมไิดด้ าเนนิการตามทีแ่จง้ไปภายในก าหนดเวลาของหนังสอืแจง้ดงักลา่ว อกีฝ่ายหนึง่มสีทิธิ

บอกเลกิสญัญาและเรยีกคา่เสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ไดท้นัท ี

2. ผูเ้ชา่ตกเป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่อนัเป็นทีส่ดุของศาล 

3. ผูเ้ช่าผดิสัญญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง  ผูใ้หเ้ช่ามีสทิธบิอกเลกิสัญญาเช่าและผูเ้ช่ายินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าริบ

หลักประกันสัญญาเชา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นแลว้แตผู่ใ้หเ้ชา่เห็นสมควร และผูใ้หเ้ชา่ยังมสีทิธเิรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายจากผูเ้ชา่ได ้

ผลของการสิน้สดุของ

สญัญา 

: ในกรณีทีส่ญัญาสิน้สดุลงไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ เวน้แตก่รณีทีผู่ใ้หเ้ชา่กระท าผดิสญัญา ผูเ้ชา่ตอ้งโอนกรรมสทิธิ์

ในทรัพยส์นิทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ภายใน 60 วนันับแตว่นัสิน้สดุสญัญานี ้

 


