
                                   

3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
   

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 
 บริษัทฯดําเนินธุรกิจจัดหา กลั่น คาสงน้ํามัน เคมีภัณฑ และคาปลีก โดยเปนผูผลิตน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเตา 
และเคมีภัณฑ เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯยังเปนผูจําหนายน้ํามันเบนซิน โดยการ
จัดหาจากโรงกลั่นอื่น ทั้งนี้เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทฯมีความหลากหลาย และสามารถครอบคลุมลูกคาทุกประเภท 
ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทฯสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
1) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel : HSD) 
 น้ํามันดีเซลหมุนเร็วเปนน้ํามันที่มีจุดเดือดสูงกวาน้ํามันกาด และมีคุณสมบัติที่เหมาะสําหรับเครื่องยนตที่มีรอบ
หมุนเร็ว และเครื่องยนตดีเซล เชน รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนตทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ปจจุบันน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการใชสูงสุดในประเทศในสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของน้ํามันเชื้อ
เพลิงทั้งหมดภายในประเทศ 
 
2) น้ํามันเตา (Fuel Oil) 
 น้ํามันเตา เปนผลิตภัณฑน้ํามันที่ไดจากสวนที่มีจุดเดือดสูงสุดของน้ํามันดิบหรือ Condensate และเปนน้ํามันเชื้อ
เพลิงที่มีความหนาแนนมวลสูง น้ํามันเตาจัดเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชงานงาย 
ใหความรอนสูง สามารถแบงออกไดเปนหลายชนิดขึ้นอยูกับความหนืด และประเภทของเตาและหัวฉีด โดยทั่วไปน้ํามัน
เตาใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และเรือเดินสมุทร อยางไรก็ดี น้ํามันเตาเมื่อนําไปใชแลวจะมีเขมา
และกาซที่เกิดจากการเผาไหมที่มีปริมาณกํามะถันสูง การแบงประเภทของน้ํามันเตาจะแบงตามลักษณะความขน น้ํามัน
เตาที่มีความขนต่ํา จะมีคุณภาพสูง โดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

 น้ํามันเตาชนิดเบา (Light Fuel Oil) มีความหนืดหรือความขนต่ํา สามารถใชเผาไหมใหความรอนกับหมอน้ํา
ขนาดเล็กทั่วไป เพื่อใชในการผลิตไอน้ําแลวนําไปใชงานตางๆ 
 น้ํามันเตาชนิดกลาง (Medium Fuel Oil) มีความหนืดหรือความขนปานกลาง สวนมากจะใชเผาใหความรอน

แกหมอน้ํา (Boiler) เตาเผาขนาดกลาง หรือขนาดเล็กที่มีอุปกรณอุนน้ํามัน 
 น้ํามันเตาชนิดหนัก (Heavy Fuel Oil) มีความหนืดหรือความขนสูง สวนมากจะนําไปใชกับเตาเผาขนาดใหญ

ในโรงงานอุตสาหกรรม เชนเตาเผาของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต 
 
3) เคมีภัณฑ 
 เคมีภัณฑชนิดตางๆที่บริษัทฯผลิตไดแก IK 250 สารละลายไวทสปริต Light Oil for LAB และ Solvent Oil ที่ได
จากการกลั่นในชวงอุณหภูมิ (Cut Point) ที่แตกตางกัน เคมีภัณฑตางๆเหลานี้ถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรม
ยอมผา อุตสาหกรรมพนสีรถยนต อุตสาหกรรมผงซักฟอก การฟอกยอม ตลอดจนใชในอุตสาหกรรมยางมะตอย ฯลฯ 
สําหรับตลาดในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ  
 
4) น้ํามันเบนซิน (UGR 91/ULG 95) 
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 น้ํามันเบนซินเปนน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทระเหยงายมีปริมาณกํามะถันต่ํา เหมาะสําหรับใชงานกับเครื่องยนต
เบนซินทุกชนิด น้ํามันเบนซินไดมาจากการผสมน้ํามันเบาที่มีชวงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอัตราที่เหมาะสม และมี
สวนผสมของสารกันน็อคและอื่นๆ เพื่อใหไดตามขอกําหนด ประเภทของน้ํามันเบนซินอาจแบงโดยคาออกเทน ซึ่งเปน
ตัวเลขที่แสดงคุณสมบัติตานทานการน็อคของเครื่องยนต ขอกําหนดของรัฐไดกําหนดประเภทของน้ํามันเบนซินตามคา 
ออกเทน ไดแก ออกเทน 91 และออกเทน 95 
 
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 
3.2.1  กลยุทธการแขงขัน 
 

เนื่องจากธุรกิจการผลิตและจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปและเคมีภัณฑเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูงและใช
ทุนประกอบการสูงกวาธุรกิจทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายและกลยุทธทางการตลาด โดยแบงออกเปน 
ธุรกิจการกลั่นและคาสงน้ํามันและเคมีภัณฑ และ ธุรกิจการคาปลีกน้ํามัน ดังนี้ 
  
ธุรกิจการกลั่นและคาสงน้ํามันและเคมีภัณฑ 
 
1) ผลิตน้ํามันที่มีตนทุนการผลิตตอหนวยที่ตํ่า 

จากการที่บริษัทฯ และทีมผูบริหารมีทักษะและประสบการณในการควบคุมและดูแลการกอสรางโรงกลั่นของ
บริษัทฯ ดวยตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ไมซับซอนและเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ทําใหบริษัทฯ มีเงินลงทุน
การกอสรางโรงกลั่นตอขนาดกําลังการผลิตที่ตํ่ากวาโรงกลั่นขนาดใหญรายอื่น ซึ่งสงผลใหบริษัทฯมีตนทุนคงที่ 
(Fixed Cost) ในการกลั่นต่ํากวาโรงกลั่นขนาดใหญอื่น อีกทั้งบริษัทฯ ยังไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ในการออกแบบโรง
กลั่นใหแกผูอื่นดวย เนื่องจากโรงกลั่นของบริษัทฯ ไดรับการออกแบบจากวิศวกรผูเช่ียวชาญของบริษัทฯ ดังนั้นตน
ทุนในการผลิตน้ํามันและเคมีภัณฑตอหนวยของบริษัทฯจึงต่ํากวาผูผลิตรายอื่น 

 
2) จัดตั้งคลังน้ํามันในภูมิภาค 

บริษัทฯไดจัดตั้งคลังน้ํามันทั้งหมด 4 แหง ไดแกคลังน้ํามันนครสวรรค คลังน้ํามันโคราช คลังน้ํามันจุกเสม็ด และ
คลังน้ํามันระยอง ที่เปนตลาดของบริษัทฯเพื่ออํานวยความสะดวกในการสั่งซื้อและการจัดสง อีกทั้งใหความแน
นอนในดานการบริการแกลูกคาอยางใกลชิดและรวดเร็ว  
 

3) การเลือกผลิตสินคาที่ใหสวนตางกําไรที่ดีกวา 
ระบบการผลิตของบริษัทฯ มีความสามารถในระดับหนึ่งที่จะเลือกใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มผลผลิต (Yield) ของผลิต
ภัณฑที่มีสวนตางกําไรที่สูงกวา ในขณะเดียวกันก็ลดผลผลิต (Yield) ของผลิตภัณฑที่มีสวนตางกําไรที่ตํ่ากวา ดังนั้น
ในการวางแผนการผลิตแตละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาแนวโนมราคาของผลิตภัณฑในตลาดและวิเคราะหวาผลิต
ภัณฑใดมีแนวโนมที่จะใหสวนตางกําไรที่ดีกวาแลวจึงวางแผนและดําเนินการผลิตเพื่อใหไดผลกําไรสูงสุด 
 

4) พัฒนาระบบการผลิตโดยเพิ่มคุณคา (Value Added) ใหกับผลิตภัณฑ 
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บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องในการพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน 
การลดปริมาณสารอะโรเมติกส (De-Aromatization) ในผลิตภัณฑเคมีภัณฑของบริษัทฯ การคิดคนผลิตภัณฑที่
สามารถชวยลดตนทุนการผลิตในกระบวนการผลิตของลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมตางๆ หรือ การลดปริมาณ
กํามะถันในผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลของบริษัทฯซึ่งโดยทั่วไปจะทําใหมีราคาจําหนายตอหนวยสูงขึ้น 
 

5) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล 
บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สากล โดยบริษัทฯ ไดนําระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 มาประยุกตใชในสวนของกระบวนการผลิต
น้ํามันดีเซล สารละลายไฮโดรคารบอน และน้ํามันเตา เพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา สงผลใหบริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก Bureau Veritas 
Quality International (BVQI) อันเปนสถาบันที่ทั่วโลกใหการยอมรับ นับเปนอีกหนึ่งความสําเร็จที่แสดงถึงความมุง
มั่น สรางสรรคผลิตภัณฑใหมีคุณภาพในระดับสากล 
 

6) เนนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
บริษัทฯ ไดนําระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 มาใชในการตรวจสอบคุณภาพในทุกรายละเอียด เพื่อให
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานสากล และไดมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด ทั้งนี้เพื่อสราง
ความพอใจใหลูกคา โดยมีนโยบายคุณภาพ คือ “มุงมั่น รักษาคุณภาพตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ เพื่อความพึงพอ
ใจของลูกคา” และเพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ จึงไดดําเนินการตามนี้ คือ  
 ใหการผลิตเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐาน ปริมาณตามเปา

หมาย  
 จัดสงผลิตภัณฑใหถูกตองตามชนิด ปริมาณ และตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการ 
 อบรมใหพนักงานมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอยางมีระบบ เพื่อปฏิบัติงานไดตามระบบคุณ

ภาพมาตรฐาน ISO 9002 อยางถูกตอง และสม่ําเสมอ 
 

7) นโยบายการตั้งราคา 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายการตั้งราคาขายใหลูกคาประเภทตางๆ โดยอิงราคาจําหนายในตลาดเปนสําคัญ อยางไรก็ดี 
เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูบริโภค บริษัทฯ ยังไดปรับราคาจําหนายน้ํามันและเคมีภัณฑใหสอด
คลองกับราคาน้ํามันตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  

 
ธุรกิจการคาปลีกน้ํามัน 
 
1) ขยายสวนแบงการตลาดคาปลีกโดยเพิ่มสถานีบริการน้ํามันใหครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของประเทศ 

บริษัทฯ โดยผาน YTC มีแผนการขยายสถานีบริการน้ํามันไปยังพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวัน
ออก และภาคกลางรอบนอกปริมณฑล โดยจะมีสถานีบริการน้ํามัน 2 ลักษณะ คือ (1) สถานีบริการประเภทบริหาร
ดวยตนเอง (Company Operate : CO) โดยบริษัทฯวางกลยุทธในการขยายสถานีบริการโดยการเชาสถานีบริการจาก
ผูคาปลีกอิสระหรือผูคาปลีกเดิมที่ไมประสงคจะดําเนินธุรกิจตอซึ่งมีจํานวนมากในพื้นที่ตางจังหวัด กลยุทธดังกลาว 
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จะทําใหบริษัทฯมีตนทุนการลงทุนต่ํากวาคูแขง และ (2) สถานีบริการประเภทบริหารโดยบุคคลภายนอกหรือแฟรน
ไชส (Franchise) ซึ่งการขยายสถานีบริการน้ํามันทั้ง 2 ลักษณะควบคูกันไป จะทําใหบริษัทฯสามารถขยายสถานี
บริการน้ํามันของบริษัทฯ ไปทั่วประเทศไดรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ชวยลดคาใชจายในการลงทุนของบริษัทฯดวย 
นอกจากนี้นโยบายที่จะไมเก็บคาธรรมเนียมจากสถานีบริการน้ํามันแบบแฟรนไชสของบริษัทฯจะชวยดึงดูดใหมีผู
มาสนใจดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันแบบแฟรนไชสมากขึ้น 
 

2) การสรางชื่อ “เพียว” ใหเปนที่รูจัก 
สถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯ จะดําเนินการภายใตช่ือ “เพียว (PURE)” ซึ่งจดจําไดงายและมีกลุมลูกคาจํานวนหนึ่ง
ที่รูจักช่ือ “เพียว” อยูเดิม นอกจากนี้สถานีบริการน้ํามันเพียวจะเนนการปรับปรุงและบํารุงรักษาภาพลักษณของ
สถานีบริการน้ํามันใหทันสมัย สะดวกสบาย และสะอาด รวมถึงการใหบริการที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ทั้ง
นี้บริษัทฯไดโฆษณาและประชาสัมพันธผานทางสื่อวิทยุและโทรทัศน นอกจากนี้บริษัทฯยังไดสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆตามความเหมาะสม เชน ฟุตซอล มวยสากลสมัครเลน รายการโทรทัศนดวยใจรัก และอื่นๆ  
 

3) การใชกลยุทธสถานีบริการน้ํามันชุมชน 
การเพ่ิมสถานีบริการน้ํามันจะเนนการใชกลยุทธสถานีบริการน้ํามันชุมชนเปนหลักเนื่องจากในเขตชุมชนทั่ว
ประเทศจะมีการใชน้ํามันดีเซลเปนจํานวนมาก ซึ่งน้ํามันดีเซลเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดพัฒนา
สถานีบริการขนาดเล็กเพื่อใหชุมชนเปนเจาของสถานีบริการดวยเงินลงทุนต่ํา  

 
4) การปลุกจิตสํานึกและรณรงคใหใชสินคาของไทย 

บริษัทฯมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมตางๆในชุมชน โดยเนนการเขาไปรวมปลุกจิตสํานึกและรณรงคการใชสิน
คาและบริการไทย เนื่องจากผลิตภัณฑน้ํามันของบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศไทย และ
ผลิตโดยคนไทย 
 

5) นโยบายการตั้งราคา 
บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาใหสถานีบริการนํ้ามันเพียวสามารถแขงขันกับสถานีบริการน้ํามันคูแขงได แต
บริษัทฯไมมีนโยบาย “ทุม” ราคาเพื่อชวงชิงลูกคาแตอยางใด 

 
3.2.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑและลักษณะของลูกคาของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯจัดจําหนายผลิตภัณฑผานชองทางการจําหนาย 3 ชองทางหลัก ไดแก 
 
1) การจําหนายผานตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 

 ธุรกิจคาปลีกของบริษัทฯ ดําเนินการโดย บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด ผานเครือขายสถานีบริการตามภูมิภาค
ที่เปนเปาหมายหลัก รวมทั้งรับผิดชอบการกําหนดกลยุทธตลาดคาปลีก การพัฒนาตลาดคาปลีกและการขยายเครือขาย
สถานีบริการ การปฏิบัติการ การลงทุน การบริหารสถานีบริการตัวแทน และการพัฒนาธุรกิจเสริม  
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สถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯ สามารถแบงได 2 ประเภท ตามลักษณะการบริหารสถานีบริการดังนี้ 
 

1. สถานีบริการประเภทบริหารดวยตนเอง (Company Operate : CO)  
บริษัทฯเปนผูลงทุนเองและเปนเจาของสถานีบริการที่ดําเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเองทั้ง
หมด โดยการพิจารณาลงทุนเปดสถานีบริการจะขึ้นอยูกับสถานที่ต้ัง และยอดขายในครึ่งปแรกของป 2546 เทา
กับ 9.6 ลานลิตร บริษัทฯมีสถานีบริการน้ํามันประเภท CO อยูทั้งสิ้น 18 แหง 

2. สถานีบริการประเภทบริหารโดยบุคคลภายนอกหรือแฟรนไชส (Franchise)  
ผูประกอบการเอกชนเปนเจาของสถานีบริการเหลานี้ โดยทําหนาที่เปนตัวแทนการบริหารสถานีบริการและการ
จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันภายใตช่ือ “เพียว” โดยมีขอตกลงวาจะตองซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ เทานั้น และจะ
ตองบริหารสถานีบริการตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยผูประกอบการเอกชนไมมีภาระหนาที่ตองจาย คา 
Royalty Fee และคาการตลาดใหแกบริษัทฯ โดยทั่วไปแลวบริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญากับผูประกอบการ
สถานีบริการประเภทนี้ หากผูประกอบการผิดสัญญา ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2546 บริษัทฯมีสถานีบริการน้ํามัน
ประเภทแฟรนไชส อยูทั้งสิ้น 4 แหง โดยแบงตามขนาดดังนี้ 
 
ขนาดสถานีบริการ ผลิตภัณฑ จํานวนตูจาย ทําเล/ท่ีต้ัง 

1.     MICRO สถานีขนาดกะทัดรัดบน 
เนื้อที่ 25 ตารางเมตร 

ดีเซล 1 เขตชุมชน/ในเมือง 

2.      MINI สถานีขนาดกลางบนเนื้อที่ 
350 ตารางเมตร 

ดีเซล เบนซิน 91 และ
เบนซิน 95 

2-4 เขตชุมชนในเมืองติด
ถนนใหญ 

3.  STANDARD สถานีขนาดมาตร
ฐาน บนเนื้อที่ 1 ไร 

ดีเซล เบนซิน 91 และ
เบนซิน 95 

6-8 บนถนนสายหลัก 

 
 บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนสถานีบริการเพื่อเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และมีแผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจคาปลีก โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลูกคาสถานีบริการในเรื่องอุปสงค
และอุปทานของปริมาณน้ํามัน ที่ต้ังสถานี ระยะเวลาในการจัดสงน้ํามัน เพื่อพัฒนาการบริการใหตรงกับความตองการ
ของลูกคาและเพื่อใหครอบคลุมลูกคากลุมตางๆ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจกับสถานีบริการดีเดนใน
ดานการบริการและผลการดําเนินงาน เปนตน 
 
2) การจําหนายผานตลาดผูคาสง 

ก. การจําหนายใหผูคาสงรายอื่น 
เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคาสงน้ํามันทั้งขนาดใหญและขนาดกลาง ซึ่งจะนําน้ํามันเหลานี้ไปจัดจําหนาย
ตอผานระบบเครือขายและชองทางการจําหนายของบริษัทเหลานั้นไปสูผูบริโภคนํ้ามันปลายทางอีกทอดหนึ่ง 
การขายสงใหลูกคาที่เปนผูคาสงนี้ สวนใหญลูกคาจะจัดหารถบรรทุกมารับน้ํามันเองที่หนาโรงกลั่น หรือคลัง
น้ํามันทั้ง 4 แหงของบริษัทฯ 
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ทั้งนี้ในป 2545 และชวงหกเดือนแรกของป 2546 บริษัทฯจําหนายน้ํามันใหกับกลุมผูคาสงน้ํามันของ SCT 
จํานวน 252.2 ลานลิตร และ 150 ลานลิตร คิดเปนรอยละ 39.8 และรอยละ 39.7 ของปริมาณการจําหนายผลิต
ภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯตามลําดับ โดยรายไดจากการจําหนายน้ํามันใหแกกลุมผูคาสงน้ํามันของ SCT ในป 
2545 และงวดหกเดือนแรกของป 2546 คิดเปนรอยละ 43.9 และรอยละ 43.7 ของรายไดรวมตามลําดับ  

ข. การจําหนายใหกิจการอุตสาหกรรม 
เปนการจําหนายน้ํามันใหแกกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการตางๆ ซึ่งใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง 
สําหรับใหความรอนและพลังงานในการผลิตสินคาและบริการตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่ง
ถัก/สิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑโลหะ เปนตน ลูกคา
ประเภทนี้ก็ติดตอซื้อขายโดยตรงกับบริษัทฯเชนกัน การจัดสงน้ํามันจะจัดสงไปโดยทางรถยนต ยกเวนโรงงาน
ขนาดใหญบางแหงที่มีทาเรืออาจสามารถรับน้ํามันทางเรือได ผลิตภัณฑน้ํามันที่จําหนายใหกับลูกคากลุมนี้โดย
มากจะเปนน้ํามันเตา และน้ํามันดีเซล 

 
3) การจําหนายใหลูกคาตางประเทศ 

เปนการดําเนินการเพื่อขยายตลาดของผลิตภัณฑของบริษัทฯในตางประเทศโดยการจําหนายใหกับผูคาน้ํามันและ
โรงงานอุตสาหกรรมในตางประเทศผานนายหนาโดยการขนสงทางเรือ ปจจุบันบริษัทฯไดขยายฐานการจัดจําหนายผลิต
ภัณฑไปสูตลาดตางประเทศผานนายหนา ไดแก สิงคโปร จีน เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา  

 
มูลคาการจําหนายของบริษัทฯ ตามชองทางการจัดจําหนาย   

2544 2545 ม.ค.-มิ.ย. 2546  ชองทางการจัดจําหนาย 
บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

ตลาดคาปลีก 5,495,247 0.09 164,022,873 2.60 152,991,029 3.49 
ตลาดคาสง       
- ผูคาสงรายอื่น 4,384,895,501 69.24 4,743,265,164 75.06 3,330,792,406 76.00 
- กิจการอุตสาหกรรม  559,065,133 8.83 333,412,355 5.28 205,535,137 4.69 
การจําหนายตางประเทศ 1,383,403,255 21.84 1,078,533,357 17.07 693,538,746 15.82 
รวม 6,332,859,136 100.00 6,319,233,749 100.00 4,382,857,318 100.00 
ที่มา : บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีงานสนับสนุนการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ดังนี ้
 

1) การบริหารและปฏิบัติการคลังน้ํามัน 
 บริษัทฯดําเนินการบริหารควบคุมการเก็บสํารอง รับจาย บรรจุผลิตภัณฑน้ํามัน และเคมีภัณฑ ของคลังน้ํามันที่
บริษัทฯเปนเจาของ และคลังน้ํามันที่บริษัทฯไดเชาไวเพื่อการจายโอนระหวางคลังและจําหนายใหแกลูกคาทั้งในและตาง
ประเทศ บริษัทฯ ดําเนินการบริหารคลังน้ํามันทั้งสิ้น 4 แหง โดยบริษัทฯ เปนเจาของคลังน้ํามันที่ระยอง สวนคลังน้ํามัน
ที่เหลือเปนการเชา ซึ่งไดแก คลังน้ํามันนครสวรรค และคลังน้ํามันจุกเสม็ด สําหรับคลังน้ํามันโคราชเปนคลังน้ํามันที่
บริษัทฯลงทุนเองบนที่ดินเชาอายุ 26 ป 
 การที่บริษัทฯ มีคลังน้ํามันกระจายตามจุดตางๆ นี้ เปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการผลิตน้ํามันและเคมีภัณฑ
ของบริษัทฯ เนื่องจากเปนการสะดวกตอการจัดจําหนายใหแกลูกคาที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงกับคลังน้ํามันของบริษัทฯ 
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นอกจากนี้คลังน้ํามันจุกเสม็ดยังชวยสนับสนุนธุรกิจการสงออกน้ํามันและเคมีภัณฑของบริษัทฯเนื่องจากอยูติดกับทาเรือ 
 

2) การจัดสงผลิตภัณฑน้ํามันและเคมีภัณฑ 
 บริษัทฯ ดําเนินการขนสงน้ํามันและเคมีภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ไปยังคลังน้ํามัน
ตามจุดตางๆ ของบริษัทฯ ดวยรถบรรทุกน้ํามันของ บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด เปนสวนใหญโดยบริษัท จตุรทิศขนสง 
จํากัดเปนบริษัทยอยของ SCT ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทฯถือหุนอยูประมาณรอยละ 30 
 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
 

3.3.1  ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ 
 

1) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต  
 กําลังผลิต (มีหนวยวัดเปนบารเรลตอวัน) หมายถึง ระบบกําลังกลั่น ระบบทอ ระบบถังที่สามารถรับ CR มา 

กลั่น ผานระบบเพิ่มคุณภาพ ผานระบบทอ ผสม เก็บและจายออกจากโรงกลั่นไดสูงสุดประจําวันทําการ อนึ่ง ในรอบปที่
ผานมา บริษัทฯจะหยุดเครื่องตามแผนการซอมบํารุงเพื่อทําการบํารุงรักษาซอมแซมหนวยผลิตประมาณ 10 วัน เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพการผลิตในระดับเดิมหรือดําเนินการปรับประสิทธิภาพใหเพิ่มขึ้น การเลือกวันเวลาการหยุดเครื่องตามแผน
การซอมบํารุงดังกลาวจะเลือกดําเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม 
 บริษัทฯมีโรงกลั่นน้ํามันตั้งอยูที่  7/3 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง กําลังการผลิตสูงสุด 17,000 บารเรลตอวัน หรือประมาณ 80 ลานลิตรตอเดือน ทําการผลิตตลอด 24 ช่ัวโมง 
 บริษัทฯไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น รวมท้ังขยายคลังน้ํามันมาโดยตลอด จนในปจจุบันโรงกลั่น
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถของระบบความปลอดภัย และระบบปองกันมลภาวะ
เปนพิษสอดคลองเหมาะสมกับกําลังกลั่นที่สูงขึ้น 

 

กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต  
(หนวย: ลานลิตร) 

 2543 2544 25451 ม.ค. – มิ.ย.  2546 
กําลังการผลิต     
พันบารเรลตอวัน 12.6 12.6 12.6/17.0 17.0 
ลานลิตรตอป 721 721 847 973 
ปริมาณการผลิต     
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 415 379 334 186 
น้ํามันเตา 25 47 29 12 
เคมีภัณฑ 38 201 166 105 
รวมปริมาณการผลิต 478 627 529 303 
อัตราการใชกําลังการผลิต 66% 87% 62% 62%2 

หมายเหตุ: 1บริษัทฯเพิ่มกําลังการผลิตจาก 12,600 บารเรลตอวัน เปน 17,000 บารเรลตอวัน เมื่อกลางป 2545 เนื่องจาก ATC มีแผนการเพิ่ม  
กําลังการผลิตซึ่งจะทําใหมีปริมาณวัตถุดิบสงใหบริษัทฯไดมากขึ้น 

  2 ปรับตัวเลขปริมาณการผลิตใหเปนป 
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2) กรรมวิธีการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุดิบตั้งตน  (Feed) คือ Condensate Residue จากถังเก็บ  จะถูกสงเขาสูระบบแลกเปลี่ยนความรอน  (Heat 
Exchanger Train) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้น โดย Feed จากถังจะมีอุณหภูมิเริ่มตนประมาณ 30 องศาเซลเซียส หลังจาก
แลกเปลี่ยนความรอนกับผลิตภัณฑที่ออกจากหอกลั่นซึ่งมีอุณหภูมิสูงแลว Feed จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเปน 230 องศา
เซลเซียส จากนั้น Feed จะถูกสงเขาไปที่เตาเผา (Fired Heater) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้นอีกจนเพียงพอตอการกลั่นในหอ 
กลั่น (Fractionator หรือ Distillation Tower) คือ ที่อุณหภูมิประมาณ 340 องศาเซลเซียส เพื่อกลั่นแยกผลิตภัณฑตางๆ 
ออกจากกัน 
 ในหอกลั่นจะเปนการกลั่นลําดับสวนโดยจะไดผลิตภัณฑที่มีมวลเบาที่ยอดหอกลั่นและไดผลิตภัณฑที่มีมวลหนัก
มากขึ้นที่สวนลางของหอกลั่นตามลําดับ ผลิตภัณฑที่มีมวลหนักที่สุดจะไดที่สวนลางของหอกลั่น 
 ที่ยอดหอกลั่น ไอของสารไฮโดรคารบอนจะออกจากยอดหอกลั่นที่อุณหภูมิประมาณ 175 องศาเซลเซียส และถูก
ทําใหเย็นลงและควบแนนเปนของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ 38 องศาเซลเซียส หลังจากผาน Cooler และ ของเหลวที่ได 
(Condensate) สวนหนึ่งจะถูกสงกลับเขาไปที่หอกลั่นเพื่อทําหนาที่เปนตัวไหลกลับ (Reflux) เพื่อชวยควบคุมสภาพการ 
กลั่นในหอกลั่น และอีกสวนหนึ่งจะเขาสูถังเก็บเรียกวา Top product ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาใชในการผสม
ปรับแตงผลิตภัณฑตัวอื่นตอไป 
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 ผลิตภัณฑที่มีมวลหนักขึ้น คือ สารละลายไฮโดรคารบอน (Solvent) ซึ่งจะถูกดึงจากหอกลั่นที่อุณหภูมิประมาณ 
190 องศาเซลเซียส และสงมาเขา Side Stripper เพื่อไลของเบาออกจากผลิตภัณฑ จากนั้นจะถูกดูดผานไปที่เครื่องแลก
เปลี่ยนความรอนเพื่อลดอุณหภูมิลง (โดยถายเทความรอนกับ Feed) กอนสงไปเขา Salt Dryer เพื่อกําจัดน้ําที่ติดไปกับ
ผลิตภัณฑกอนสงไปเขาถังเก็บ 
 ผลิตภัณฑชนิดตอมา คือ น้ํามันดีเซล (Diesel) จะถูกดึงออกจากหอกลั่นที่สวนลางของหอกลั่นที่อุณหภูมิประมาณ 
270 องศาเซลเซียส และสงเขา Side Stripper เพื่อไลของเบาออกจากผลิตภัณฑ จากนั้นจะถูกดูดผานไปที่เครื่องแลก
เปลี่ยนความรอนเพื่อลดอุณหภูมิกอนสงไปเขา Coalescer เพื่อดักจับน้ําออกจากผลิตภัณฑกอนสงไปเขาถังเก็บ 
 ผลิตภัณฑชนิดสุดทาย คือ น้ํามันเตา (Fuel Oil) เปนผลิตภัณฑตัวที่มีความหนาแนนมวลสูงที่สุด จะไดมาจากสวน
ลางของหอกลั่นโดยน้ํามันเตาจะถูกสงผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนกอนเขาสูถังเก็บ 
 
3) วัตถุดิบและผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) 
 
 วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิต คือ คอนเดนเสท เรสสิดิวซึ่งเปนวัตถุดิบผลพลอยไดสวนที่แยกออกมาจากกระบวน
การผลิตของ ATC ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีสัญญาการซื้อขายเปนระยะเวลา 15 ปกับ PTT ทั้งนี้สัญญาดังกลาวจะครบอายุใน
ป 2555 อยางไรก็ตามเมื่อครบอายุสัญญาแลว สัญญาดังกลาวจะยังคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะถูกยกเลิกโดยคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่ง โดยตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 1 ปโดยเงื่อนไขในสัญญา
ระบุใหบริษัทฯจะตองรับซื้อ CR ทั้งหมดจากกระบวนการผลิตของ ATC จํานวนไมเกิน 585,000 ตันตอป (ประมาณ 
12,600 บารเรลตอวัน) ตามราคาที่ถูกกําหนดโดยสูตรการคํานวณซึ่งจะแปรผันไปตามราคาของแนฟทา (Naphtha) น้ํามัน
กาด (Kerosene) น้ํามันดีเซล (Gas Oil) และน้ํามันเตา (Fuel Oil)  
 

มูลคาการสั่งซื้อ CR ของบริษัทฯ 
2543 2544 2545 รายช่ือผูจัดสงวัตถุดิบ 

ลานบาท พันบารเรล ลานบาท พันบารเรล ลานบาท พันบารเรล 
ATC 3,358.02 3,031 3,981.53 3,894 3,470.04 3,377 
 
4) การจัดหาน้ํามันเบนซิน 
 
 บริษัทฯมีนโยบายในการจัดซื้อน้ํามันเบนซินเพื่อจําหนายใหแกลูกคา โดยจะจัดหาน้ํามันเบนซินจากโรงกลั่นอื่น 
หรือจากผูคาสงน้ํามันตามราคาที่ตกลงกันเปนคราวๆ ทั้งนี้เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทฯมีความหลากหลายสามารถตอบ
สนองความตองการของกลุมลูกคาไดทุกประเภท 
 
3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 
 
 ในชวงป 2541 ถึงป 2545 ปริมาณการใชพลังงานในเชิงพาณิชย มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.1 ตอป  โดยที่
ปริมาณการใชน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในชวงระยะเวลาดังกลาวไดมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากภาวะ
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การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนของภาครัฐในการนํากาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อ
เพลิงสะอาดและกอใหเกิดปญหามลภาวะนอยกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาใชทดแทนน้ํามันเตาในการผลิตกระแสไฟฟา 

รายละเอียดของการใชพลังงานในเชิงพาณิชยของประเทศในชวงป 2541 ถึง 2545 มีดังนี้ 
(หนวย : เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวัน) 

ลิกไนตและถานหิน น้ํามันดิบและ 
น้ํามันสําเร็จรูป 

กาซธรรมชาติ ไฟฟาพลังน้ําและนําเขา ป ปริมาณการ
ใชรวม 

ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 
2541 1,089,544 147,879 13.6 610,856 56.1 305,423 28.0 25,386 2.3 
2542 1,123,266 158,555 14.1 611,226 54.4 334,439 29.8 19,046 1.7 
2543 1,144,374 154,763 13.5 578,832 50.6 379,610 33.2 31,169 2.7 
2544 1,203,442 180,043 15.0 560,456 46.6 430,562 35.8 32,281 2.7 
2545 1,282,173 187,712 14.6 589,160 46.0 467,743 36.5 37,558 2.9 
ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
 
 ในชวงระหวางป 2541 ถึงป 2543 ปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในประเทศมีอัตราการขยายตัวที่ลดลง
เฉลี่ยรอยละ 4.92 ตอป  แตกลับมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นตั้งแตป 2544 เปนตนมาเฉลี่ยรอยละ 3.6 ตอป สาเหตุของการ
ฟนตัวของปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในประเทศเนื่องจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งในป 
2544 และป 2545 นั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตรอยละ 1.9 ตอป และ รอยละ 5.2 ตอป ตามลําดับ 
 

ตารางแสดงการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ 
น้ํามันเชื้อเพลิงรวม น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ป 

ลานลิตร อัตราการเติบโต ลานลิตร อัตราการเติบโต 
2541 33,763 (10.25%) 15,167 (12.79%) 
2542 33,608 (0.46%) 15,159 (0.05%) 
2543 31,651 (5.82%) 14,868 (1.92%) 
2544 30,420 (3.89%) 15,121 1.70% 
2545 32,024 5.27% 15,963 5.57% 

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
3.4.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน 

ในอดีตประเทศไทยตองนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ เนื่องจากมีปริมาณความตองการใชมาก
กวากําลังการผลิตภายในประเทศ อยางไรก็ตามเมื่อมีโรงกลั่นน้ํามันเพิ่มขึ้นและเริ่มเปดดําเนินการตั้งแตในชวงป 2539 
ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงถดถอยทําใหอุตสาหกรรมน้ํามันสําเร็จรูปภายในประเทศมีอุปทานมากกวาอุปสงค ใน
ป 2545 ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันทั้งสิ้น 7 แหง และ Condensate Splitter อีกหนึ่งแหง ไดแก โรงกลั่นน้ํามันบางจาก 
(BCP) โรงกลั่นน้ํามันเอสโซ (ESSO) โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) โรงกลั่นน้ํามันสตาร (SPRC) โรงกลั่นน้ํามันไทย
ออยล (Thai Oil) โรงกลั่นน้ํามันระยองเพียวริฟายเออร (RPC) และโรงกลั่นน้ํามันและ Condensate Splitter ทีพีไอ (TPI) 
ซึ่งมีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,042,000 บารเรลตอวัน หรือ 166 ลานลิตรตอวัน โดยดําเนินการผลิตที่ 695,700 บารเรล
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ตอวัน หรือ 111 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 จากป 2544 โดยเปนการขายในประเทศทั้งสิ้น 644,700 บารเรลตอ
วัน หรือ 102 ลานลิตรตอวัน  ที่เหลือเปนการสงออก 

ในป 2545 ประเทศไทยผลิตน้ํามันสําเร็จรูปประมาณ 36,804 ลานลิตร สามารถแยกเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป
ชนิดตางๆไดตามตารางดังนี ้

(หนวย : ลานลิตร) 
ประเภทผลิตภัณฑ ป 2543 รอยละ ป 2544 รอยละ ป 2545 รอยละ 

น้ํามันดีเซล  16,070  44.78  16,631  46.12  17,375  47.21 
น้ํามันเบนซิน  8,025  22.36  8,316  23.06  8,250  22.42 
น้ํามันเตา  6,975  19.44  6,392  17.72  5,964  16.20 
น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน  4,328  12.06  4,142  11.49  4,665  12.68 
น้ํามันกาด  488  1.36  583  1.62  550  1.49 

รวม  35,886  100.00  36,064  100.00  36,804  100.00 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
3.4.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายน้ํามัน 
 การเปดเสรีอุตสาหกรรมน้ํามันเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2534 สงผลใหธุรกิจการจัดจําหนายน้ํามันมีการแขงขันที่
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีผูคาน้ํามันอิสระรายใหมเขามาในตลาดจํานวนมาก การขยายตัวเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานีบริการนํ้า
มันประกอบกับสภาวะที่ประเทศไทยมีอุปทานมากกวาอุปสงค สงผลใหกําไรขั้นตนจากการตลาดที่เปลี่ยนแปลงลดลง
ตามสภาวะการแขงขัน 
 ชองทางการจัดจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศโดยมากจะจําหนายผานสถานีบริการน้ํามัน และผูคาสงเปน
หลัก เนื่องจากชองทางจัดจําหนายทั้งสองสามารถเขาถึงกลุมผูใชน้ํามันในขอบเขตพื้นที่ทั่วประเทศไดอยางรวดเร็ว 
สําหรับน้ํามันดีเซลหมุนเร็วนั้น การจําหนายสูผูใชอุตสาหกรรมและในธุรกิจการขนสงก็มีความสําคัญเปนลําดับรองลง
มา แตจะอยูในวงจํากัดเทานั้น 
 

ตารางแสดงชองทางการจัดจําหนายน้ํามันของทั้งประเทศในป 2545 
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเบนซิน 91 น้ํามันเบนซิน 95 ชองทางการจัดจําหนาย 

ลานลิตร รอยละ ลานลิตร รอยละ ลานลิตร รอยละ 
1. สถานีบริการ 8,791 55.07 3,073 70.78 2,494 83.56 
2. ผูคาสง 4,704 29.47 1,065 24.54 386 12.94 
3. อุตสาหกรรม 808 5.06 7 0.17 10 0.35 
4. การขนสง 322 2.02 2 0.05 3 0.10 
5. รานคา 45 0.28 21 0.47 11 0.38 
6. อื่นๆ 1,293 8.10 174 4.00 80 2.68 

ปริมาณรวมทั้งสิ้น 15,963 100.00 4,342 100.00 2,984 100.00 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 

3.4.3 โครงสรางราคา 
 โครงสรางราคาน้ํามันประกอบดวย 2 สวน คือ ราคาขายสงหนาโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในสวนของราคาขาย
สงหนาโรงกลั่น จะประกอบดวย ราคาหนาโรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อสง
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เสริมการอนุรักษพลังงาน และภาษีมูลคาเพิ่ม และในสวนราคาขายปลีก จะประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกลั่น คาขน
สง คาการตลาด และภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
 

 
 

ตัวอยางโครงสรางราคาน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2546  
(หนวย : บาท/ลิตร) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเบนซิน 91 น้ํามันเบนซิน 95 

ราคา ณ โรงกลั่น 8.7499 8.8739 9.3747 
ภาษีสรรพสามิต 2.3050 3.6850 3.6850 
ภาษีเทศบาล 0.2305 0.3685 0.3685 
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 0.5000 0.3000 0.5000 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 0.0400 0.0400 0.0400 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.8278 0.9287 0.9778 

ราคาขายสงหนาโรงกลั่น 12.6532 14.1961 14.9460 
คาการตลาด 1.3428 1.4896 1.6299 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.0940 0.1043 0.1141 

ราคาขายปลีก 14.09 15.79 16.69 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขาน้ํามัน โดยรอยละ 90 ของการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตองนําเขาจากตาง
ประเทศในรูปของน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปบางสวน ดังนั้นการกําหนดราคาน้ํามัน ณ หนาโรงกลั่นจึงขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งเปนตนทุนในการนําเขา
เช้ือเพลิง โดยปจจุบันราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงตามราคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปใน
ตลาดจรสิงคโปร และคาเงินบาท โดยโรงกลั่นน้ํามันของไทยใชราคาน้ํามันในตลาดจรสิงคโปรเปนฐานในการกําหนด
ราคาขายสงหนาโรงกลั่น โดยจะใชราคาเฉลี่ยยอนหลังประมาณ 3 วัน ทําใหราคาขายสงหนาโรงกล่ันของไทยปรับตัว
ตามราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปรในเวลาที่ใกลเคียงกัน สวนราคาขายปลีก ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จะ
ขึ้นอยูกับราคาขายสงหนาโรงกลั่นและคาการตลาด ซึ่งเปนไปตามตนทุนของบริษัทผูคาน้ํามันและภาวะการแขงขัน 
 รัฐบาลยังคงมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกําหนดราคาน้ํามันและสภาวะแขงขัน โดยจะอาศัยกลไกทางดาน
กฎหมายที่มีอยูแลว เชน พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และ พระราช
บัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 เปนตน ทั้งนี้รัฐบาลยังมีมาตรการที่มีผลกระทบตอราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ในประเทศ ไดแก มาตรการทางดานภาษีสรรพสามิตโดยรัฐบาลจะไดประกาศปรับเปลี่ยนอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับ
ผลิตภัณฑน้ํามันตามความเหมาะสม มาตรการการปรับเปลี่ยนเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเงินไดรับชดเชยจาก
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพื่อลดความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งอาจสงผลกระทบตอประชาชนได 
 จะเห็นไดจากในตนป 2546 ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยมีสาเหตุมาจาก 3 ปจจัยหลัก คือ 1) 
อุปทานน้ํามันของโลกลดลงประมาณ 2.5 ลานบารเรลตอวัน จากเหตุการณประทวงที่ยืดเยื้อในเวเนซูเอลา 2) สงคราม
ระหวางสหรัฐอเมริกากับอิรัก และ 3) อุปสงคของโลกที่มีมากขึ้นจากภาวะอากาศหนาวเย็นในอเมริกาและยุโรป คณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 และวันที่ 19 กุมภาพันธ 2546 ไดมีมติเห็นชอบ
แนวทางการแกไขปญหาราคาน้ํามันแพง โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2546 และวันที่ 4 มีนาคม 2546 ไดมี
มติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) เพื่อใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและสามารถ
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ดําเนินการเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ซึ่งมีหลักการคือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในชวงที่ราคาน้ํามันแพง โดยจัดหาเงินจํานวนหนึ่งมาชดเชยเพื่อหักลางกับตนทุนราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และเมื่อ
ราคาน้ํามันลดต่ําลงใหเก็บเงินคืนแกรัฐบาล โดยประชาชนไมตองเสียดอกเบี้ยหรือคาใชจายใดๆทั้งสิ้น โดยกองทุนนี้ได
กูเงินจากธนาคารออมสิน หรือสถาบันการเงินอื่น ในวงเงิน 8,000 ลานบาท ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546 เพื่อใชจายชดเชยเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินและน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็วเปนระยะเวลา 4 เดือน เริ่มมีผลใชบังคับตั้งแต 8 กุมภาพันธ 2546 และสิ้นสุดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 ที่
ผานมา สงผลใหราคาน้ํามันขายปลีกที่เปนจริงและราคาขายปลีกที่ควรจะเปนในชวงระยะเวลาดังกลาวมีลักษณะดังนี้ 
 
 ราคาขายปลีกท่ีเปนจริง (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีกท่ีควรจะเปน (บาท/ลิตร) 
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 14.78 16.23 
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 15.99 18.47 
น้ํามันเบนซินออกเทน 95 16.99 19.23 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
3.4.4 ภาวะการแขงขันของตลาดน้ํามันในประเทศไทย 

ปจจุบันตลาดน้ํามันของไทยมีการแขงขันสูงทั้งการคาสงและคาปลีก โดยในตลาดคาสง กําลังการกลั่นภายใน
ประเทศที่มีมากกวาปริมาณความตองการ ทําใหการกําหนดราคาของโรงกลั่นและผูคาสงตองมีการใหสวนลดแกผูคาน้ํา
มันในภาวะที่น้ํามันลนตลาดนอกจากนี้การที่โรงกลั่นตองแขงขันการนําเขาจากตางประเทศ ภาวะกําลังการกลั่นลนตลาด
ของภูมิภาค ก็มีผลใหราคาน้ํามันสําเร็จรูปของภูมิภาคเอเชียอยูในภาวะออนตัวเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันดิบ ซึ่งประเทศไทย
ก็ไดรับผลกระทบดังกลาวดวย 

ปริมาณการผลิตและปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ 
(หนวย: ลานลิตร) 

น้ํามันเชื้อเพลิงท้ังหมดในประเทศ น้ํามันเชื้อเพลิงอื่น น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  
ป ปริมาณ

การผลิต 
ปริมาณ
การ

จําหนาย 

รอยละ
ของสวน
เกิน 

ปริมาณ
การผลิต 

ปริมาณ
การ

จําหนาย 

รอยละ
ของสวน
เกิน 

ปริมาณ
การผลิต 

ปริมาณ
การ

จําหนาย 

รอยละ
ของสวน
เกิน 

2541 36,491 33,763 7.48% 20,186 18,596 7.88% 16,305 15,167 6.98% 
2542 36,814 33,608 8.71% 21,019 18,449 12.23% 15,795 15,159 4.03% 
2543 35,887 31,651 11.80% 19,929 16,783 15.79% 15,958 14,868 6.83% 
2544 36,065 30,420 15.65% 19,542 15,300 21.71% 16,523 15,120 8.49% 
2545 36,804 32,024 12.99% 19,530 16,061 17.76% 17,274 15,963 7.59% 

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการจําหนายในประเทศของน้ํามันดีเซลหมุน
เร็วพบวาสัดสวนปริมาณการผลิตสวนเกินของน้ํามันดีเซลหมุนเร็วยังต่ํากวาสัดสวนปริมาณการผลิตสวนเกินของน้ํามัน
เช้ือเพลิงโดยรวมอยูคอนขางมาก  โดยในป 2545 สัดสวนปริมาณการผลิตสวนเกินของน้ํามันดีเซลหมุนเร็วอยูที่ประมาณ
รอยละ 7.59 ในขณะที่สัดสวนปริมาณการผลิตสวนเกินของน้ํามันเชื้อเพลิงอื่นโดยรวมสูงถึงประมาณรอยละ 17.76 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา ถึงแมภาพรวมธุรกิจการกลั่นน้ํามันมีการแขงขันคอนขางสูง แตเมื่อพิจารณาเปนรายผลิตภัณฑแลว ธุรกิจ
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การกลั่นน้ํามันดีเซลหมุนเร็วยังมีการแขงขันคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะการแขงขันของธุรกิจการกลั่นน้ํามัน
โดยรวม 

สําหรับตลาดคาปลีก การแขงขันอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน การเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูคาน้ํามัน จากเดิมชวงกอน
การยกเลิกการควบคุมราคาใน ป 2535 มีผูคาน้ํามันรายใหญเพียง 4 ราย ไดเพิ่มขึ้นเปนมากกวา 20 รายในปจจุบัน และ
จํานวนสถานีบริการน้ํามันไดเพิ่มขึ้นจาก 3,700 แหง เปนกวา 17,000 แหงในปจจุบัน ทําใหการแขงขันในตลาดคาปลีก
ของไทยอยูในระดับที่สูงมาก การเพิ่มขึ้นของสถานีบริการน้ํามันอิสระภายหลังการยกเลิกการควบคุมราคาดังกลาวเนื่อง
มาจากมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํากวาการเปดสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคาของผูคาน้ํามันรายใหญ 

 

จํานวนสถานีบริการน้ํามันเปรียบระหวางในป 2535 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546  
ชื่อผูประกอบการ ป 2535 31 มีนาคม 2546 

PTT ESSO CALTEX และ SHELL 3,244 3,705 
บางจาก SUSCO JET และ อื่นๆ 520 1,619 
ผูคาอิสระ - 12,031 
รวม 3,764 17,355 
ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  

 
การแขงขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดคาปลีกทําใหผูคากําหนดราคาขายปลีกในระดับราคาที่ไมแตกตางกันมากนัก จาก

การศึกษาของสํานักเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติพบวา การกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่
แตกตางกัน 50 สตางคตอลิตร จะสงผลใหปริมาณการจําหนายของผูคาน้ํามันลดลงครึ่งหนึ่ง นับตั้งแตป 2541 เปนตนมา 
คาการตลาดของผูคาน้ํามัน ซึ่งเทากับสวนตางระหวางราคาขายปลีก ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และราคาขายสงหนา
โรงกลั่นในเวลาเดียวกัน ไดปรับลดลงเนื่องจากการแขงขันที่สูงขึ้น อยางไรก็ตามคาการตลาดเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตในป 
2544 เปนตนมา 

คาการตลาดเฉลี่ยของประเทศ  
(หนวย: บาท/ลิตร) 

ชวงเวลา น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเบนซิน 91 น้ํามันเบนซิน 95 เฉลี่ย 
2541 1.1534 1.7232 1.6968 1.2611 
2542 0.7127 1.2381 1.4523 0.8442 
2543 0.6799 1.2389 1.4799 0.8205 
2544 1.2988 1.6310 1.7639 1.3215 
2545 1.3254 1.5201 1.7042 1.3786 

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  
 

โดยปกติผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันทั่วไปจะใชวิธีการเชาที่ดินระยะยาว หรือซื้อที่ดิน และลงทุนใน
อุปกรณใหมทั้งหมด ซึ่งสงผลใหผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันเหลานั้นมีคาใชจายในการลงทุนขั้นตนสูง อยางไรก็
ตาม ในปจจุบัน ไดมีสถานีบริการน้ํามันที่ปดตัวลงเปนจํานวนมากเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในชวงที่ผานมา และยัง
ไมมีผูใดเขาไปดําเนินการกับพื้นที่เหลานั้น ซึ่งถือเปนโอกาสทางธุรกิจแกผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันรายใหมที่จะ
เขามาเชาเพื่อใชสถานีเหลานั้นในการดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันตอไป การเชาสถานีบริการน้ํามันที่ไดมีการลงทุน
อุปกรณบางสวนไปแลวนั้น สงผลใหผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันรายใหมมีคาใชจายในการลงทุนขั้นตนคอนขางต่ํา 
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และมีระยะเวลาคืนทุนคอนขางสั้น ซึ่งถือเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการสถานีบริการน้ํามัน
รายใหม  
 ในป 2545 ผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันรายใหญเริ่มใหความสําคัญกับการมีรานสะดวกซื้อ (Convenient 
Store) ในสถานีบริการน้ํามันของตนเอง เนื่องจากเปนธุรกิจเกื้อกูลกับธุรกิจคาปลีกน้ํามัน ขณะเดียวกันรานสะดวกซื้อจะ
ชวยสรางความแตกตางและดึงดูดใหลูกคาเขามาใชสถานีบริการน้ํามันของตน โดยในปเดียวกันนี้ สถานีบริการน้ํามัน
ของ PTT ไดดําเนินธุรกิจรวมกันกับราน 7-Eleven สถานีบริการน้ํามันของ ESSO ดําเนินธุรกิจรวมกันกับ Tesco Lotus 
ในขณะที่ผูประกอบการบางรายไดพัฒนารานสะดวกซื้อของตนเองขึ้นในสถานีบริการของตนเอง เชน ราน Jiffy ของ
สถานีบริการนํ้ามัน JET ราน Select ของสถานีบริการนํ้ามัน SHELL ราน Star Mart ของสถานีบริการน้ํามัน CALTEX 
ราน Lemon Green หรือรานใบจากของสถานีบริการน้ํามันบางจาก เปนตน ทั้งนี้บริษัทฯก็มีแผนที่จะพัฒนารานสะดวก
ซื้อขึ้นในสถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯเชนกัน 
 
3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

บริษัทฯ คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมที่ดีของชุมชน โดยมีระบบแยกน้ําและน้ํามัน API Separator ในการแยก
น้ําออกจากน้ํามันกอนปลอยน้ําดีลงสูบอพักน้ําระบบปดซึ่งจะไมปลอยน้ําออกภายนอกโรงงาน และปฏิบัติตามนโยบาย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ทั้งยังมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ และน้ํา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหโรงงานและชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี 

นอกจากนี้บริษัทฯยังใหความสําคัญยิ่งตอนโยบายดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยโดยไดกําหนดใหมีมาตร
การตางๆ เพื่อควบคุมและปองกันปญหาอันอาจสงผลตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่
เกี่ยวของในทุกๆสวน รวมไปถึงมาตรการเพื่อปกปองกระบวนการผลิตไมใหเกิดความเสียหาย จากอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุ
ทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และความเชื่อมั่นตอทุกๆฝาย 

จากการนํานโยบายดานความปลอดภัยมาใชอยางจริงจัง และเปนรูปธรรม สงผลใหบริษัทฯ ไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยถึงสามระบบไดแก OHSAS 18001 BS 8800 และ TIS 
18001 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัย ควบคูไปกับการผลิตสินคาให
ไดคุณภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 

ในชวงป 2544-2545 บริษัทฯมีคาใชจายในการจางผูเช่ียวชาญอิสระมาตรวจสอบระบบการควบคุมสิ่งแวดลอม 
เทากับ 20,000 บาท  และ 82,000 บาท ตามลําดับ  
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