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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

2.1.1

ความเปนมา

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ฯ ได จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในป 2504 โดยได เข าทํ าสั ญ ญาจั ด สร างและประกอบกิ จ การโรงกลั่ น น้ํ ามั น ที่ อํ าเภอศรี ร าชา
ในรูปแบบการสราง-บริหาร-โอน (Build-Operate-Transfer : BOT) เปนระยะเวลา 20 ปกับกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ เริ่ม
ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันในป 2507 เมื่อการกอสรางโรงกลั่นน้ํามันหนวยแรก (TOC-1) แลวเสร็จ ดวยกําลังการกลั่นน้ํามัน
ดิบจํานวน 35,000 บารเรลตอวัน พรอมใชหนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา (Fluidized Catalytic Cracking Unit)
ในป 2510 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลในการขยายโรงกลั่นน้ํามัน และในป 2513 บริษัทฯ สามารถเพิ่มกําลังการกลั่น
น้ํามันอีก 30,000 บารเรลตอวันโดยการสรางโรงกลั่นน้ํามันหนวยที่สอง (TOC-2) พรอมหนวยแตกโมเลกุลดวยความรอน (Thermal
Cracking Unit) ทําใหบริษัทฯ มีกําลังการกลั่นน้ํามันรวมทั้งสิ้น 65,000 บารเรลตอวันจนเมื่อครบอายุของสัญญาในป 2524 ในวันที่
18 กันยายน 2524 บริษัทฯ ไดทําการโอนคืนทรัพยสินของบริษัทฯ ซึ่งไดแกกรรมสิทธิ์ในที่ดินและโรงกลั่นน้ํามัน TOC-1 และ
TOC-2 ใหแกกระทรวงอุตสาหกรรมตามเงื่อนไขในสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการ ในปเดียวกันนี้เอง รัฐบาลไดตัดสินใจที่จะ
ขยายกิจการการกลั่นน้ํามัน และดําเนินกิจการดังกลาวโดยการเขารวมถือหุนในบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 49 ในนามของหนวยงาน
น้ํามันของภาครัฐ ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน บมจ. ปตท. สวนโครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ในขณะนั้น ไดแก บริษัท เชลล ปโตรเลียม
เอ็น.วี. (Shell Petroleum N.V.) ถือหุนในอัตรารอยละ 15 บริษัท คาลเท็กซ เทรดดิ้ง แอนด ทรานสปอรเตชั่นคอรปอเรชั่น (Caltex
Trading & Transportation Corporation) ถือหุนในอัตรารอยละ 5 สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ถือหุนในอัตรารอยละ 2
และผูถือหุนเดิมและผูถือหุนเอกชนรายยอยอื่น ๆ ถือหุนรวมกันในอัตรารอยละ 29 และจากนั้นบริษัทฯ ไดขอเชาที่ดินและโรงกลั่น
น้ํามันจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ในป 2532 หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได ทํ า การติ ด ตั้ ง หน ว ยแตกโมเลกุ ล ด ว ยสารเร ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยใช ไ ฮโดรเจนร ว ม
(Hydrocracking Complex) และหนวยผลิตอื่น ๆ แลว ทําใหบริษัทฯ มีกําลังการกลั่นน้ํามันเพิ่มขึ้นจาก 65,000 บารเรลตอวันเปน
90,000 บารเรลตอวัน ในวันที่ 11 กันยายน 2535 บริษัทฯ ไดทําการซื้อทรัพยสินโรงกลั่นน้ํามันที่บริษัทฯ เชาอยู คือโรงกลั่นน้ํามัน
TOC-1 และ TOC-2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินจากกรมธนารักษเปนระยะเวลา 30 ปสิ้นสุดวันที่ 10
กันยายน 2565
ภายหลั งจากการขยายกิจการโรงกลั่น น้ํ ามัน ครั้งที่ 2 เปน ที่ เรียบรอยในป 2536 โรงกลั่น น้ํามัน ของบริษั ทฯ กลายเป น
โรงกลั่นน้ํามันเดี่ยว (Single-Site) ที่ใหญที่สุด และเปนโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) ที่ดีที่สุดแหงหนึ่งใน
ประเทศ ดวยกําลังการกลั่นน้ํามันดิบถึง 190,000 บารเรลตอวัน โดยมีหนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalyst
Regeneration Platformer) จํานวน 2 หนวยและหนวยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล (Conversion Unit) ที่สําคัญจํานวน 3 หนวยเพื่อ
ช ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม ซึ่ ง ได แ ก ห น ว ยแตกโมเลกุ ล ด ว ยสารเร ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยใช ไ ฮโดรเจนร ว ม
(Hydrocracking Unit) หน ว ยแตกโมเลกุ ลด ว ยสารเรงปฏิ กิ ริยา (Fluidized Catalytic Cracking Unit) และหน ว ยแตกโมเลกุ ลด วย
ความรอน (Thermal Cracking Unit) นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตของหนวยกลั่นน้ํามันดิบ (Crude Distillation Unit)
ใหมีกําลังการกลั่นน้ํามันอีก 15,000 บารเรลตอวันในป 2537 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดติดตั้งหนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา
โดยใช ไฮโดรเจนรว ม (Hydrocracking Complex) หน ว ยที่ ส องและหน วยผลิ ต อื่ น ๆ เป น ที่ เรีย บรอยแล ว ทํ าให กําลั งการกลั่ น
น้ํามันดิบ ซึ่งรวมกระบวนการกลั่นวัตถุดิบขั้นกลางของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 205,000 บารเรลตอวัน เปน 220,000 บารเรลตอวันใน
ปจจุบัน
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2.1.2

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา
ป 2542
- บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาบริการรับจางกลั่นน้ํามันปโตรเลียมดิบ (Head of Agreement for Crude Oil Processing) กับ
บมจ. ปตท. โดย บมจ. ปตท. จะเปนผูจัดหาน้ํามันปโตรเลียมใหกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะใหบริการรับจางกลั่น
น้ํามัน โดยคิดคาธรรมเนียมการใหบริการรับจางกลั่นน้ํามันจาก บมจ. ปตท.
ป 2543
- ศาลลมละลายกลางไดอนุมัติแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม
- ในเดือนเมษายน บริษัทฯ ไดบรรลุขอตกลงในสัญญาหลักในการปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินหลายแหง
ทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานเพียงพอที่จะชําระหนี้สินหลังจากที่ไดมีการปรับโครงสรางหนี้
แลว และเพียงพอสําหรับใชในการดําเนินงาน และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 18,965 ลานบาท แบงเปน
1,896,527,873 หุน โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้ตามสัญญาหลักในการปรับโครงสรางหนี้ และบมจ. ปตท.
- บริ ษั ท ฯ ได เข าทํ าสั ญ ญา POCSA กั บ บมจ. ปตท. โดยบมจ. ปตท. ตกลงที่ จ ะเสนอซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม
สําเร็จรูปในปริมาณอยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลังการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
- บริ ษั ท ฯ ได เพิ่ ม เงิ น ลงทุ น ใน บจ.ไทยออยล ม ารี น จํ านวน 625 ล านบาท ซึ่ งยั งคงทํ าให บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ น จํ านวน
รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ บจ.ไทยออยลมารีน
- บริษัทฯ รวมมือกับบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟเนอรี่ จํากัด (Alliance Refinery Co., Ltd.) และบมจ. บางจาก ดําเนิน
โครงการขนสงน้ํามันดิบรวมกัน (Co-loading of Crude Cargoes) ซึ่งเปนโครงการที่ชวยบริษัทฯ ประหยัดตนทุนได
มากกวา 3 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในปดังกลาว
ป 2544
- บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญา Feedstock Throughput Agreement กับเอสโซ โดยเอสโซไดกอสรางทอขนสงเชื่อมตอกับ
ทุนผูกเรือน้ําลึก (SMB) ของบริษัทฯ ไปยังถังเก็บวัตถุดิบของเอสโซ เพื่อรับวัตถุดิบจากเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญ
(Very Large Crude Carrier หรือ VLCC) ในปริมาณสูงสุดปละ 40 ลานบารเรล
- บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปกับ คาลเท็กซ และ เชลล ตามลําดับ
- บริษัทฯ ไดซื้อหนี้คืนกอนกําหนดตามที่ระบุไวในสัญญาหลักในการปรับโครงสรางหนี้ ในราคาสวนลดดวยเงินสด
รวมทั้งสิ้น 4,953 ลานบาท
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ป 2545
- เริ่มเปดดําเนินการทอเชื่อมของเอสโซเพื่อรองรับการขนสงวัตถุดิบจากทุนผูกเรือน้ําลึกของบริษัทฯ กับเอสโซ
- บริษั ทฯ ไดดําเนิ นโครงการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการจัด การไฮโดรคารบ อน (Hydrocarbon Management Review
หรือ HMR) รวมกับที่ปรึกษา SGSI โดยสามารถนําเสนอแผนงานเพื่อเพิ่มผลกําไรไดประมาณ 15 ลานดอลลารสหรัฐ
ตอปหรือประมาณ 20 เซนตตอบารเรล
- บริษัทฯ และ บมจ. บางจาก ไดทําสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนลอง เรสิดิว (Long Residue) ที่ผลิตไดโดย บมจ. บางจาก
กับน้ํามันเตาที่ผลิตไดโดยบริษัทฯ เพื่อนําลอง เรสิดิวเขาสูหนวยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล (Conversion Unit) และ
แปลงสภาพเปนน้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนลอง เรสิดิว กับน้ํามันเตานี้ ทําให
ลดปริมาณการสงออกน้ํามันเตาของบริษัทฯ
ป 2546
-

บริ ษั ท ฯ ได เข าทํ าสั ญ ญาซื้ อขายก าซ CCR Net Gas จากหน ว ยเพิ่ ม ค าออกเทนด ว ยสารเรงปฏิ กิ ริย า (Continuous
Catalyst Regeneration Platformer) จากเอสโซโดยจะนํากาซดังกลาวเขากระบวนการผลิตเพื่อแยกกาซไฮโดรเจน
และนํากาซไฮโดรเจนที่ไดไปใชเปนวัตถุดิบสวนหนึ่งในการแปลงสภาพผลิตภัณฑในกระบวนการผลิต

-

บริษัทฯ นํารองผลิตน้ํามันดีเซลกํามะถันต่ํา (350 สวนในลานสวน) ออกสูตลาดเพื่อรองรับขอกําหนดคุณภาพน้ํามัน
ดีเซลใหมซึ่งมีผลบังคับใชในตนป 2547 เพื่อลดมลพิษจากรถยนต

- บริษัทฯ ไดเพิ่มความสามารถในการรับวัตถุดิบของหนวยมิกซไซลีนสจาก 3,000 ตันตอวัน เปน 4,500 ตันตอวัน
และเพิ่มกําลังการผลิตมิกซไซลีนสจาก 1,000 ตันเปน 1,300 ตันตอวัน
- บริษัทฯ ไดซื้อหนี้คืนกอนกําหนดตามที่ระบุไวในสัญญาหลักในการปรับโครงสรางหนี้ ในราคาสวนลดดวยเงินสด
รวมทั้งสิ้น 3,359 ลานบาท
- ในเดื อ นกั น ยายนและในเดื อ นธั น วาคม บริ ษั ท ฯ ได ชํ าระหนี้ ร ะยะยาวก อ นกํ าหนดรวมทั้ ง สิ้ น 2,919 ล านบาท
ใหเจาหนี้
- บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปกับเชลล (หลังจากที่เชลลไดสิ้นสุดภาระผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑในป 2544)
ป 2547
- ในเดือนเมษายน บริษัทฯ ไดจัดหาเงินกูยืมใหม (Refinance) ซื้อหนี้คืนและแลกเปลี่ยนหนี้เงินกูยืมระยะยาวเพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุนในทางการเงิน และลดตนทุนเงินกูยืมในอัตราที่สะทอนสินเชื่อที่แข็งแกรงตามลําดับ
- ในเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ไดชําระหนี้กอนกําหนดประมาณ 100 ลานดอลลารสหรัฐ
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2.2

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ํามั นปโตรเลียมเพื่ อจําหนายผลิตภัณ ฑ ปโตรเลียมสําเร็จรูปแบบเดี่ยว (Single-Site)
ที่ใหญที่สุดในประเทศ โดยโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
แห งหนึ่ งในภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟ ก ป จจุบั น บริษัท ฯ มีกําลังการกลั่นน้ํ ามัน ป โตรเลียมประมาณ 220,000 บารเรลตอวัน คิดเป น
ประมาณรอยละ 21 ของกําลังการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมทั้งหมดในประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจอื่นผานการถือหุนในบริษัทตาง ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา ธุรกิจน้ํามันหลอลื่น
พื้นฐาน ธุรกิจการผลิตพาราไซลีน และธุรกิจขนสงน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเคมี โดยบริษัทฯ มีการกระจายการลงทุนเพื่อเปน
การกระจายความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มเสถียรภาพดานรายได ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีบริษัทยอยและบริษัทอื่นที่บริษัทฯ
ถือหุนอยู ดังนี้
บริษัทยอย/บริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุนอยู
บจ. ไทยออยลมารีน(1)
บจ. ไทยออยลเพาเวอร(3)
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ(4)
บจ. ไทยพาราไซลีน(6)
บมจ. ไทยลูบเบส(8)
บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย (9)

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการเปนผูขนสงน้ํามันปโตรเลียมและผลิต
ภัณฑปโตรเคมีทางน้ํา
ประกอบกิจการผลิตไฟฟา
ประกอบกิจการผลิตไฟฟา
ประกอบกิจการผลิตปโตรเคมี (โรงงานผลิตสารพารา
ไซลีน)
ประกอบกิจการผลิตน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน
ประกอบธุรกิจขนสงน้ํามันโดยระบบขนสงทางทอ

ถือหุนรอยละ
100(2)
55
56(5)
20(7)
13
9

หมายเหตุ
(1) ในป 2546 และงวดหกเดือนแรกของป 2547 บจ. ไทยออยลมารีน มียอดขายจํานวน 779 ลานบาท และ 419 ลานบาท ตามลําดับ
(2) หุนจํานวนรอยละ 0.01 ถือโดยผูบริหารของบริษัท ฯ หลายทานซึ่งเปนผูเริ่มกอการบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกําหนดไว
(3) ผูถือหุ นรายอื่นของ บจ. ไทยออยลเพาเวอรไดแก บริษัท ปตท. สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถือหุนรอยละ 26 และบริษัท อิเล็คทริค เพาเวอร
ดีเวลลอปเมนท จํากัดถือหุนรอยละ 19 ทั้งนี้ ในป 2546 และงวดหกเดือนแรกของป 2547 บจ. ไทยออยลเพาเวอร มียอดขายจํานวน 2,782 ลานบาท
และ 1,438 ลานบาท ตามลําดับ
(4) ผูถือหุนของ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระไดแก บจ. ไทยออยลเพาเวอร ซึ่งถือหุนรอยละ 56 บริษัท ยูโนแคล เอเชีย แปซิฟก เวนเจอรส จํากัดถือหุนรอยละ
24 และบริษัท ซีเมนส เอจี ถือหุนรอยละ 20 ปจจุบัน บริษัท ซีเมนส เอจี ไดทําสัญญาขายหุนใน บจ. ผลิตไฟฟาอิสระใหแกบมจ. ปตท. เมื่อวันที่
30 เมษายน 2547 ทั้งนี้ ในป 2546 และงวดหกเดือนแรกของป 2547 บจ. ผลิตไฟฟาอิสระมียอดขายจํานวน 4,945 ลานบาท และ 2,254 ลานบาท
ตามลําดับ
(5) บริษัทฯ ถือหุนใน บจ.ไทยออยลเพาเวอร รอยละ 55 และบจ. ไทยออยลเพาเวอรถือหุนใน บจ. ผลิตไฟฟาอิสระรอยละ 56
(6) ผูถือหุนรายอื่นของ บจ. ไทยพาราไซลีน ไดแก บริษัท เอ็มโอซี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนรอยละ 46 บมจ. ปตท. ถือหุนรอยละ 23 และ
ผูถือหุนอื่น ๆ อีกรอยละ 11
(7) คํานวณรวมหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิที่บริษัทฯ ถือหุนอยูใน บจ. ไทยพาราไซลีน
(8) ผูถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทยลูบเบส ไดแก บมจ. ปตท. ถือหุนรอยละ 55 บริษัท นิปปอนออยล คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 22 และผูถือหุนอื่น ๆ
อีกรอยละ 10
(9) ผูถือหุนรายอื่นของ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย ไดแก บมจ. ปตท. ถือหุนรอยละ 33 เอสโซ ถือหุนรอยละ 21 เชลล ถือหุนรอยละ 15 บริษัท คาลเท็กซ
เทรดดิ้ง แอนด ทรานสปอรต คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 10 และผูถือหุนอื่น ๆ อีกรอยละ 12
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2.3

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได

บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจกลั่นน้ํามันเปนหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายไดจากธุรกิจผลิตไฟฟา และธุรกิจขนสงน้ํามัน
และผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงรายไดดังตอไปนี้
หนวย:ลานบาทยกเวนอัตรารอยละ

รอบหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2547

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2544

2545

2546

จํานวนเงิน รอยละของ จํานวนเงิน รอยละของ จํานวนเงิน รอยละของ จํานวนเงิน รอยละของ
มูลคาขาย
มูลคาขาย
มูลคาขาย
มูลคาขาย
สุทธิ
สุทธิ
สุทธิ
สุทธิ
ขายสุทธิ
1. ธุรกิจกลั่นน้ํามัน(1) .............................................

69,459

89

96,407

93

139,327

95

81,628

96

2. ธุรกิจผลิตไฟฟา .................................................

9,717

12

8,080

8

7,719

5

3, 686

4

444
(1,872)

0
(2)

576
(1,937)

1
(2)

790
(1,887)

1
(1)

77,748

100

103,126

100

145,949

100

447
(882)
84,879

1. ธุรกิจกลั่นน้ํามัน(1) ..............................................

(2,617)

(3)

1,091

1

4,057

3

7,294

9

2. ธุรกิจผลิตไฟฟา ..................................................
3. ธุรกิจขนสงน้ํามันและผลิตภัณฑ
ปโตรเคมี ..........................................................

1,965

3

1,237

2

776

1

459

0

0

0

11

0

(19)

0

0

หัก รายการระหวางกัน ...........................................

308

0

336

0

535

0

(4)
219

รวม..............................................................................
รายรับอื่น(2)

(344)

0

2,675

3

5,349

4

7,968

9

1. ธุรกิจกลั่นน้ํามัน(1) ..............................................

2,813

4

1,992

2

5,331

4

865

1

2. ธุรกิจผลิตไฟฟา ..................................................
3. ธุรกิจขนสงน้ํามัน และผลิตภัณฑ
ปโตรเคมี ...........................................................

470

1

353

1

1,696

1

57

0

หัก รายการระหวางกัน ...........................................

5
(853)

0
(1)

2
(678)

0
(1)

17
(1,136)

0
(1)

2
(275)

0
(0)

รวม..............................................................................

2,435

3

1,669

2

5,905

4

649

1

3. ธุรกิจขนสงน้ํามันและผลิตภัณฑ
ปโตรเคมี ...........................................................
หัก รายการระหวางกัน...........................................
รวม..............................................................................

1
(1)
100

กําไรขั้นตนหักคาใชจายในการขายและบริหาร

0

หมายเหตุ
(1) รวมคาบริการรับจางกลั่นน้ํามัน ในป 2544 และ 2545 จํานวน 285 ลานบาท และ 1,163 ลานบาทตามลําดับ
(2) ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สวนแบงกําไรจากเงินลงุทน ตามวิธีสวนไดเสีย กําไรจาการจายซื้อหนี้คืนกอนกําหนด
คาสินไหมทดแทนสุทธิ
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2.4

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ขอไดเปรียบในการแขงขัน
บริษัทฯ เชื่อวาขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

โรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญที่มีกระบวนการกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery)
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เปนโรงกลั่นน้ํามันเดี่ยว (Single-Site) ที่ใหญที่สุดในประเทศ ซึ่งมีกระบวนการกลั่นน้ํามัน
แบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) ที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก โดยมีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ได
ประมาณ 220,000 บารเรลตอวัน คิดเปนประมาณรอยละ 21 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดในประเทศ กระบวนการกลั่นน้ํามันดิบของ
บริษัทฯไดรับการสนับสนุนทางดานเทคนิคจาก SGSI ซึ่งเปนบริษัทที่ใหคําแนะนําทางดานเทคนิคชั้นนําของโลก ซึ่งบริษัทฯ ไดรับ
ขอมูลทางดานเทคโนโลยี รวมถึงไดรับการฝกอบรมจากบริษัทดังกลาวเปนเวลากวา 40 ป ในปจจุบัน SGSI เปนผูใหบริการทางดาน
เทคนิคแกโรงกลั่นน้ํามันประมาณ 50 แหงทั่วโลก ซึ่งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เปนสวนหนึ่งของแหลงขอมูลทางเทคนิคใหกับ
โรงกลั่นน้ํ ามัน ดังกลาว ในการที่ บริษัท ฯ มีโรงกลั่น น้ํ ามัน แบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) ที่ ใชเทคโนโลยีขั้น สูงนี้ทํ าให
บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและวัตถุดิบปโตรเคมีที่มีราคาและคุณภาพสูงจากน้ํามันดิบ 1 บารเรล ไดมาก
กวาโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (Hydro-Skimming Refinery) ซึ่งไมมีหนวยแตกโมเลกุล (Cracking Facilities)
ในปจจุบัน โรงกลั่นน้ํามัน ของบริษัทฯ ที่อําเภอศรีราชามีหนวยกลั่นน้ํ ามันดิบ (Crude Distiller) จํานวน 3 หนวย ซึ่งมี
กําลังการกลั่นรวมกันถึง 205,000 บารเรลตอวัน และมีหน วยที่ ใชวัตถุดิบขั้นกลาง (Intermediate Feedstocks) ในการกลั่นน้ํามัน
จํานวน 15,000 บารเรลตอวัน มีหนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalyst Regeneration Platformer) จํานวน 2
หน ว ยด ว ยกํ า ลั ง การผลิ ต รวมกั น 50,000 บาร เรลต อ วั น หน ว ยเพิ่ ม ค า ออกเทนด ว ยสารเร ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยใช ไ ฮโดรเจนร ว ม
(Isomerization Unit) ที่มีกําลังการผลิตจํานวน 21,500 บารเรลตอวัน หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม
(Hydrocracking Unit) จํานวน 2 หนวยดวยกําลังการผลิตจํานวน 47,600 บารเรลตอวัน หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา
(Fluidized Catalytic Cracking Unit) ดวยกําลังการผลิตจํานวน 10,300 บารเรลตอวัน หนวยแตกโมเลกุลดวยความรอน (Thermal
Cracking Unit) ดวยกําลังการผลิตจํานวน 19,300 บารเรลตอวัน หนวยมิกซไซลีนส (Mixed-Xylenes) ดวยกําลังการผลิตจํานวน
34,300 บารเรลตอวัน หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซิน (Hydrotreating Unit) จํานวน 3 หนวย ดวยกําลังการผลิตรวมกัน
74,900 บารเรลตอวัน หนวยกลั่นสุญญากาศ (High Vacuum Distillation Unit) จํานวน 3 หนวยดวยกําลังการผลิตรวมกันจํานวน
95,000 บารเรลตอวัน หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันดีเซล (Hydrodesulfurization Unit) จํานวน 2 หนวยดวยกําลังการผลิตรวม
กันจํานวน 74,000 บารเรลตอวันและหนวยเสริมการผลิตอื่น ๆ ที่ชวยใหบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปไดตาม
ความตองการของลูกคา โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดถูกออกแบบใหมีหนวยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล (Conversion Unit) ผลิต
ผลิตภั ณ ฑ ตาง ๆ เพื่อช วยเพิ่ ม ความสามารถในการผลิ ต น้ํ ามั นเชื้อเพลิงเครื่องบิ น และน้ํามันดีเซล (Middle Distillate Products)
ซึ่งน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิงหลักที่ใชภายในประเทศ ดังนั้น สัดสวนของผลิตภัณฑสําเร็จรูปของบริษัทฯ จึงสอดคลองกับ
ความตองการของผลิตภัณฑในประเทศ โดยในป 2546 และงวดหกเดือนแรกของป 2547 ปริมาณการขายผลิตภัณฑน้ํามันชนิดเบา
(Light Products) อั น ได แ ก ก าซป โ ตรเลี ย มเหลว มิ ก ซ ไ ซลี น ส น้ํ ามั น เบนซิ น ไร ส ารตะกั่ ว Reformate และ Isomerate คิ ด เป น
ประมาณรอยละ 32 และ รอยละ 33 ของปริมาณการขายของบริษัทฯ ตามลําดับ และผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และน้ํามัน
ดีเซล (Middle Distillate Products) คิดเปนประมาณรอยละ 57 และรอยละ 56 ของปริมาณการขายของบริษัทฯ ตามลําดับ ในชวง
เวลาเดียวกัน น้ํามันชนิดหนัก ซึ่งประกอบดวยน้ํามันเตา ลอง เรสิดิว (Long Residue) และยางมะตอย ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีกําไรต่ําที่
สุดนั้น มีปริมาณการขายรอยละ 11 และ รอยละ 11 ของปริมาณการขายของบริษัทฯ ตามลําดับ
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โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ถูกออกแบบมาใหสามารถใชประโยชนจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสูงสุดและใหไดผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูปเพื่อจําหนายในประเทศมากที่สุด ซึ่งทํากําไรใหมากกวาการสงออกไปยังตลาดในตางประเทศ บริษัทฯ สามารถ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อจําหนายตามเงื่อนไขของตลาดในประเทศในชวงเวลาตาง ๆ กัน จึงทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากการ
กลั่นขั้นตนที่สูง หากรัฐบาลไดออกกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑที่เขมงวดมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดระดับ
เบนซีน (ฺBenzene) และปริมาณกํามะถันในน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว และการลดระดับปริมาณกํามะถันในน้ํามันดีเซล บริษัทฯ
มั่นใจวาโรงกลั่น น้ํามันของบริษัทฯ แบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) จะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดที่เปลี่ยนแปลงของ
ภาครัฐเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอมหรือกฎหมายอื่น ๆ ดวยตนทุนที่ต่ํา ปจจุบัน อัตราสวนของ Upgrading-to-Refining
(Upgrading-to-Refining Ratio) ซึ่งเปนอัตราสวนของความสามารถในการเพิ่ มคุณคาน้ํามันทั้งหมดของโรงกลั่นน้ํามันตอกําลัง
การกลั่นน้ํามันดิบโดยรวม คิดเปนประมาณรอยละ 73 อัตราสวนดังกลาวคํานวณโดยการนําผลรวมของกําลังการกลั่นของหนวย
แตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม (Hydrocracking Unit) หนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยา (Fluidized
Catalytic Cracking Unit) หน ว ยแตกโมเลกุ ล ด ว ยความร อ น (Thermal Cracking Unit) หน ว ยเพิ่ ม ออกเทนด ว ยสารเรง ปฏิ กิ ริ ย า
(Continuous Catalyst Regeneration Platforming Unit) และหน ว ยเพิ่ ม ออกเทนด ว ยสารเร ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยใช ไ ฮโดรเจนร ว ม
(Isomerization Unit) หารดวยกําลังการกลั่นน้ํามันดิบของหนวยกลั่น อัตราสวนของ Hydrotreating-to-Refining (Hydrotreating-toRefining Ratio) ซึ่งเปนอัตราสวนของความสามารถของโรงกลั่นน้ํามันในการลดกํามะถันที่จะต่ําลงในอนาคตประมาณรอยละ 96
โดยอัตราดังกลาวคํานวณจากการนําผลรวมของกําลังการผลิตของหนวยแตกโมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวม
(Hydrocracking Unit) หนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซิน (Hydrotreating Unit) และหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันดีเซล
(Hydrodesulfurization Unit) หารดวยกําลังการกลั่นน้ํามันดิบทั้งหมด
นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังไดรับการออกแบบใหมีความยืดหยุนสูงในการใชวัตถุดิบประเภทตาง ๆ แมวา
ชนิดของวัตถุดิบที่เลือกใชจะขึ้นอยูกับราคาและผลตอบแทน แตบริษัทฯ ยังคงสามารถที่จะใชน้ํามันดิบเพื่อใชในการกลั่นไดหลาย
ประเภท อาทิ ป ระเภทเบา (Light) กลาง (Medium) หนั ก (Heavy) และ น้ํ ามั น ดิ บ ที่ มี ป ริ ม าณกํ ามะถั น สู ง (Sour Crude Oil) จาก
ภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก (Far East) และแอฟริกาตะวันตก ซึ่งกอใหเกิดผลกําไรสูงสุดตอบริษัทฯ และเปนขอได
เปรียบในการแขงขันที่จะทําใหธุรกิจของบริษัทฯ มีกําไรสูงสุด
บริษัทฯ เชื่อวาโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังมีโครงสรางคาใชจายที่มีความไดเปรียบในการแขงขันสูงโดยคาใชจาย
ในการดําเนินงานที่เปนเงินสด (Cash Operating Cost) ในป 2546 เทากับ 0.56 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล กลุมโรงกลั่นที่มี SGSI เปน
ที่ ป รึ ก ษาจะมี ก ารเปรี ย บเที ย บค าใช จ าย โดยพิ จ ารณาจากค า ใช จ ายดํ าเนิ น การต อ กํ าลั ง การผลิ ต ที่ ไ ด ใ ช (Utilized Equivalent
Distillation Capacity) ซึ่ ง จะเรี ย กว า Non-Energy Cash Cost ซึ่ ง ทั้ ง Cash Operating Cost และ Non-Energy Cash Cost จะไม ร วม
คาใชจายเกี่ยวกับพลังงาน แตจะรวมคาใชจายในการซอมบํารุงรักษา ตามรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2546 ของ
SGSI บริษั ท ฯ มี Non-Energy Cash Cost ในป 2546 อยูในระดั บ ต่ํ าสุ ด แห งหนึ่ งในบรรดาโรงกลั่ น ขนาดใหญ แบบคอมเพล็ ก ซ
(Complex Refinery) และจากรายงานดังกลาวยังแสดงใหเห็ นอีกดวยวา บริษั ทฯ มีคาใชจายในการบํ ารุงรักษาต่ําที่สุ ดแหงหนึ่ง
ในบรรดาโรงกลั่นขนาดใหญ แบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) ที่มี SGSI เปน ที่ป รึกษาอีกดวย คาใชจายในการบํ ารุงรักษา
ดังกลาวรวมถึงคาใชจายในการตรวจสอบ การทดสอบ การแกไขและการบํารุงรักษาเพื่อปองกัน การหยุดเดินเครื่องการผลิต ไมวา
จะเปนไปตามกําหนดหรือไมก็ตาม การบํารุงรักษากรณีพิเศษและที่เลื่อนมาจากกําหนดเดิม และการปรับปรุงอุปกรณและกระบวน
การผลิต (Plant Change) รวมถึงการเปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยา (Catalyst Handling) และการทําความสะอาดโรงกลั่นน้ํามัน กลยุทธใน
การบํารุงรักษาของบริษัทฯ คือตองใชทีมงานที่มีทักษะสูงในการติดตอจัดการกับผูรับเหมาในพื้นที่ทั้งสําหรับการบํารุงรักษาทั่วไป
และครั้งใหญ (Major Turnaround) ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถดํารงความพรอมในการผลิต (Operation Availability) ใหอยูในระดับ
สูงได โดยมี Non-Energy Cash Cost และคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ต่ํากวาบริษัทอื่น ๆ ในกลุม SGSI นอกจากนี้ ความพรอม
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ในการผลิตซึ่งวัดจากระยะเวลาเฉลี่ยตอปที่พรอมจะทําการผลิตของบริษัทฯ รวมถึงการบํารุงรักษา ทั้งที่เปนการบํารุงรักษาตามที่
วางแผนไว และการบํารุงรักษานอกแผนทุกประเภท และการหยุดเดินเครื่องตามที่กฎหมายกําหนด จึงอยูในเกณฑที่คอนขางสูงตาม
ขอมูลจากแหลงเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะปดซอมบํารุง หนวยกลั่นน้ํามันหนวยตาง ๆ ทุก ๆ 3 ถึง 6 ป เพื่อดํารงความพรอม
ในการผลิต กําหนดการปดซอมบํารุงยังขึ้นอยูกับแผนการเปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยา การออกแบบกระบวนการผลิต และคุณสมบัติของ
แตละหนวยในโรงกลั่นน้ํามัน บริษัทฯ คาดวาจะปดซอมบํารุง CDU-3 ครั้งตอไปในไตรมาสที่สี่ของ ป 2549
สถานที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันที่เขาถึงเครือขายการสงมอบผลิตภัณฑที่สะดวก
โรงกลั่ น น้ํ า มั น ของบริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู ใ กล ท า เรื อ น้ํ า ลึ ก แหลมฉบั ง ที่ อํ า เภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง ตั้ ง อยู ห า งจาก
กรุงเทพมหานครไปทางตะวัน ออกเฉี ยงใต ป ระมาณ 124 กิโ ลเมตร ระบบท อลําเลี ยงที่ ส ามารถขนส งผลิ ต ภั ณ ฑ ไดห ลายชนิ ด
(Multi-Product Pipeline) ของ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทยนั้น มีความสามารถในการลําเลียงถึง 26,000 ลานลิตรตอป และมีความยาว
จากอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผานเขตลําลูกกาไปถึงทาอากาศยานดอนเมือง และไปถึงจังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนแหลงที่ตั้งของ
คลังน้ํามันของผูประกอบการจําหนายน้ํามันสวนมาก ระบบทอลําเลียงดังกลาวนี้จะขยายไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเปน
ทาอากาศยานนานาชาติแหงใหมแทนทาอากาศยานดอนเมืองในปลายป 2548 สถานที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ทําใหผูซื้อ
ผลิตภัณฑสามารถใชเครือขายการสงมอบผลิตภัณฑที่สะดวกและทําใหผูซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปจากบริษัทฯ สามารถรับ
สินคาผานทางระบบทอลําเลียงของ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ไดดวยคาใชจายที่ไมสูงมากนัก
และยังสามารถขนสงผลิตภัณฑโดยการขนสงทางบกและทางเรือ ดังนั้น ลูกคาของบริษัทฯ จึงสามารถรับสินคาของบริษัทฯ ดวยวิธี
การขนสงแบบตาง ๆ ใกลกับสถานที่ตั้งของตน และสามารถจัดจําหนายและกระจายผลิตภัณฑดวยตนทุนที่ต่ําไปยังบริเวณที่มี
ความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปสูง ซึ่งรวมถึง กรุงเทพมหานคร และศูนยกลางในแตละภูมิภาคของประเทศ
สาธารณูปโภคที่สําคัญเพียงพอที่พรอมสําหรับการขยายธุรกิจ
บริษัทฯ มีสาธารณูปโภคที่สําคัญที่สามารถใชในการขยายธุรกิจกลั่นน้ํามัน ธุรกิจปโตรเคมี และผลิตไฟฟา โรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ประกอบไปดวยหนวยการกลั่นน้ํามันหลายหนวย ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถซอมแซมและบํารุงรักษาหนวยการกลั่น
น้ํามันบางหนวยไดโดยไมกระทบตอกระบวนการผลิตโดยรวม ทําใหเกิดความมั่นคงในการผลิต และสามารถรักษาอัตราการใช
กําลังการผลิต (Utilization Rate) ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ดินที่บริษัทฯ ไดทําการเชาหรือเปนเจาของนั้น มีเนื้อที่เพียงพอ
สําหรับ การประกอบกิจการในปจจุบันและสําหรับ รองรับ แผนการขยายกิจการ ซึ่งรวมถึงแผนการขยาย CDU-3 เพื่ อเพิ่ มกําลัง
การกลั่น น้ํ ามั นอีก 50,000 บารเรลตอวัน รวมถึงขยายหน วยกลั่น อื่น ๆ ที่เกี่ยวข องกับการรวมธุรกิจและการขยายการผลิ ตของ
บจ. ไทยพาราไซลีน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีที่ดินซึ่งพรอมสําหรับการกอสรางโรงไฟฟาขนาด 1,400 เมกะวัตต (แมวาบริษัทฯ
ยังมิไดรับสัมปทานในการสรางโรงไฟฟาในปจจุบัน) นอกจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ จะเชื่อมตอกับระบบลําเลียงผลิตภัณฑ
น้ํามันภายนอกแลว โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังเชื่อมตอกับทอสงกาซธรรมชาติขนาด 28 นิ้ว สายสงไฟฟาขนาด 230 กิโลโวลต
และทอสงน้ําดิบ (Raw Water Pipeline) ขนาด 16 นิ้วและขนาด 28 นิ้วจากอางเก็บน้ําใกลเคียง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
ลู ก ค าส ว นใหญ ข องบริษั ท ฯ เป น ลู ก ค าที่ ไ ด ดํ าเนิ น ธุ รกิ จกั บ บริ ษั ท ฯ เป น เวลากว าสิ บ ป บริษั ท ฯ จําหน ายผลิ ต ภั ณ ฑ
ป โ ตรเลี ย มสํ าเร็ จ รูป ในประเทศให แ ก บ ริ ษั ท น้ํ ามั น ขนาดใหญ 3 รายประกอบด ว ย บมจ. ปตท. เชลล และ คาลเท็ ก ซ มี มู ล ค า
การจําหนายคิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 44 รอยละ 51 รอยละ 63 และรอยละ 60 ของมูลคาขายสุทธิของบริษัทฯ ในป 2544 2545
และ 2546 และในงวดหกเดือนแรกของป 2547 ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ ไดจําหนายสินคาใหแก บมจ. ปตท. รอยละ
17 รอยละ 30 รอยละ 45 และรอยละ 47 ของมูลคาขายสุทธิของบริษัทฯ ในป 2544 2545 และ 2546 และในงวดหกเดือนแรกของป
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2547 ตามลําดับ ในป 2546 บริษัทฯ จําหนายสินคาใหกับเชลล คาลเท็กซ บจ.ไทยพาราไซลีน บมจ. บางจาก และผูซื้อรายอื่นรอยละ
15 รอยละ 3 รอยละ 5 รอยละ 3 และรอยละ 21 ของมูลคาขายสุทธิตามลําดับ และรอยละ 11 รอยละ 2 รอยละ 4 รอยละ 4 และรอย
ละ 23 ของมูลคาขายสุทธิในงวดหกเดือนแรกของป 2547 ตามลําดับ ดวยเหตุที่ยอดขายของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับลูกคาเพียงไมกี่ราย
บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบหากลูกคาเหลานี้ มีการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงาน หรือ อุปสงคของสินคา
การที่บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเหลานี้ เปนผลเนื่องมาจากความสามารถในการตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจง
เชน น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินสําหรับหนวยงานราชการ รวมไปถึงการจัดสงที่ตรงตอเวลา
ในป จจุบั นนี้ บมจ. ปตท.ซื้อผลิตภั ณ ฑ ป โตรเลียมสํ าเร็จรูปสํ าหรับ ขายปลีกประมาณ 250,000 บารเรลตอวัน คิดเป น
ประมาณรอยละ 33 ของสวนแบงทางการตลาดในประเทศ เพื่อเปนการสรางความมั่นคงในการจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป
บมจ. ปตท.ทําการซื้อผลิตภัณฑดังกลาวในปริมาณสวนใหญที่ บมจ. ปตท. ตองการจากบริษัทฯ ในราคาตลาดในขณะนั้น ดังนั้น
เมื่อความตองการผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงคาดวาความตองการของ บมจ. ปตท. จะสูงขึ้นดวย บริษัทฯ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ บมจ. ปตท. ตาม สัญญา POCSA โดย บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อขายผลิต
ภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป ณ ราคาตลาด ตามขั้นตอนการกําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ ขอกําหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุไวใน
สั ญ ญา POCSA ทั้ งนี้ ตามขั้ นตอนการกําหนดปริม าณของผลิต ภัณ ฑ บมจ. ปตท. ตองเสนอชนิด และปริม าณของผลิ ตภั ณ ฑ ที่
บมจ. ปตท. ตองการ ซึ่งตองเปนปริมาณอยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลังการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ จํานวน 220,000 บารเรลตอ
วัน (ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเปน 270,000 บารเรลตอวัน หลังจากโครงการเพิ่มกําลังการผลิตของ CDU-3 เสร็จสิ้น) และ บริษัทฯ จะแจงให
ทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่บริษัทฯ สามารถสงมอบให บมจ. ปตท. ไดภายในเวลาที่ตกลงกันซึ่ง บมจ. ปตท. จะตองซื้อ
ผลิตภัณฑในจํานวนที่บริษัทฯ ตกลงสงมอบ นอกจากนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑในราคาตลาดในขณะ
นั้นกอนลูกคารายอื่นในปริมาณสูงสุดรอยละ 100 ของกําลังการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา POCSA
นอกจากขอตกลงดังกลาว บริษัทฯ ยังไดเขาทําสัญญาบริการรับจางกลั่นน้ํามันปโตรเลียมดิบ กับ บมจ. ปตท. อีกดวย โดย บมจ.
ปตท. จะจัดสงน้ํามันดิบ และวัตถุดิบที่ใชในการกลั่นน้ํามันใหแกบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดมีการแจงความตองการใหแก บมจ.
ปตท. โดยตามสัญญาดังกลาว บมจ. ปตท. ตกลงที่จะจัดสงน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นใหแกบริษัทฯ และบริษัทฯ จะทําการกลั่นน้ํามัน
ให บมจ. ปตท. โดยคิดคาธรรมเนียมการกลั่นน้ํามันจาก บมจ. ปตท. สัญญานี้ ทําขึ้นเพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ จะมีน้ํามันดิบ และวัตถุ
ดิบอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่ตนทุนของน้ํามันดิบและวัตถุดิบสูงขึ้น และเพื่อให บมจ. ปตท. มั่นใจวาจะสามารถ
จัดสงผลิตภัณฑผานเครือขายคาปลีกผลิตภัณฑของตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ เชลล
คาลเท็กซ และผูซื้ออื่น ๆ เชน บมจ. บางจาก บริษัท ภาคใตเชื้อเพลิง จํากัด (มหาชน) และบริษัท คอสโม ออยล จํากัด เปนตน เพื่อ
คาปลีกตอและใหแก บจ. ไทยพาราไซลีน โดยบริษัทฯ ไดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับเชลลและคาลเท็กซตาม
สัญญาซื้อขายซึ่งมีการกําหนดใหใชราคาซื้อขายอิงกับราคาตลาด
ผูบริหารและทีมงานที่มีประสบการณและประสิทธิภาพในการทํางานสูง
กวาสี่สิบปมาแลวที่ธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินการภายใตการบริหารงานของบุคลากรที่มีประสบการณ โดยคณะผูบริหาร
ชุดปจจุบันสวนใหญ ไดบริหารบริษัทฯ มากกวา 10 ป ดวยทีมงานและผูบริหารเหลานี้เอง ที่ทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จใน
การกาวขึ้นเปนโรงกลั่นน้ํามันชั้นแนวหนาของประเทศ และโรงกลั่นน้ํามันที่มีความสําคัญมากแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก
บริษัทฯ เชื่อวา พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติการ งานวิศวกรรม เทคโนโลยี การตลาด การเงินและ
สวนอื่น ๆ ของบริษัทฯ เปนผูที่ทําใหโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เปนโรงกลั่นน้ํามันที่มีประสิทธิภาพ และมีความนาเชื่อถือที่สุด
แหงหนึ่งในทวีปเอเชีย
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ความพรอมในการผลิต (Operational Availability) ของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณจากระยะเวลาที่พรอมใน
การผลิตเฉลี่ยตอปรวมถึงการบํารุงรักษาตามแผนที่กําหนดไว การซอมแซม การบํารุงรักษาที่ไมไดวางแผนไว และการหยุดดําเนิน
งานตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด ประมาณรอ ยละ 95.5 ร อ ยละ 96 .9 รอ ยละ 97.3 และร อ ยละ 96.8 ในป 2544 2545 และ 2546 และ
ในงวดหกเดือนแรกของป 2547 ตามรายงานการประเมินผลการปฏิบัติการประจําป 2546 ของ SGSI

2.5

กลยุทธในการประกอบธุรกิจ

บริ ษั ท ฯ มี เป าหมายที่ จ ะเป น ผู นํ าในธุร กิ จ การกลั่ น น้ํ ามั น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ก โดยการเพิ่ ม ส วนแบ งตลาดภาย
ในประเทศ เพื่อเพิ่มผลกําไร และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงหวังที่จะเปนผูผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี
และน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและผูผลิตไฟฟาแนวหนาของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ไดมุงมั่นที่จะใหวัตถุประสงค
ดังกลาวขางตนเปนผลสําเร็จโดยการขยายธุรกิจตามกลยุทธและแนวทางที่กําหนดโดยการดําเนินการดังตอไปนี้
การขยายกําลังในการกลั่นน้ํามันเพื่อใหสามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูปตามความตองการในประเทศที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดดําเนินการกลั่นน้ํามันที่กําลังการผลิตเต็มที่ตั้งแตป 2546 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีความ
ตั้งใจที่จะขยายกําลังการกลั่นน้ํามันเพื่อใหบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปตามความตองการที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิ่มกําไรจากการกลั่นขั้นตน ดวยการปรับปรุงกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น โดยบริษั ท ฯ ได มี ก ารเริ่ม ดํ าเนิ น การวางแผนเพิ่ ม กํ าลั งการผลิ ต ของ CDU-3 ซึ่ งเป น หน วยกลั่ น น้ํ ามั น ดิ บ ที่ ใหญ ที่ สุ ด
ของบริษัทฯ เพื่อใหสามารถผลิตวัตถุดิบเพิ่มขึ้นสําหรับหนวยเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุล (Conversion Unit) โดยจะขยายกําลัง
การกลั่ นน้ํ ามั นจาก 220,000 บารเรลตอวัน เป น 270,000 บารเรลตอวัน บริษัท ฯ เชื่อวาการขยายกําลังการผลิต ดังกลาวจะทํ าให
บริษัทฯ สามารถใชกําลังการกลั่นน้ํามันที่ยังมีอยูในหนวยกลั่นตอเนื่อง (Downstream Unit) ตาง ๆ ไดมากขึ้น รวมถึงการใช หนวย
เพิ่ ม ออกเทนด ว ยสารเร งปฏิ กิ ริ ย า (Continuous Catalyst Regeneration Platformer) และหน ว ยแตกโมเลกุ ล ด ว ยสารเร งปฏิ กิ ริ ย า
โดยใชไฮโดรเจนรวม (Hydrocracking Unit) บริษัทฯ มีแผนการหยุดการเดินเครื่องหนวย CDU-3 เปนเวลา 30 วัน สําหรับการบํารุง
รักษาครั้งใหญ (Major Turnaround Maintenance) ในชวงไตรมาสที่สี่ของป 2549 โดยจะจัดใหมีการตอทอสงน้ํามันตาง ๆ เขาดวย
กันสําหรับโครงการเพิ่มกําลังการผลิตของหนวย CDU-3 ในชวงดังกลาว และภายใน 15 วันหลังจากนั้นเพื่อจํากัดการหยุดทํางาน
ของหนวย CDU-3 ใหนอยที่สุด
บริษั ท ฯ ไดรับ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท ฯ ในการเพิ่ ม กํ าลั งการผลิต ของ CDU-3 แตยังมิ ไดมีการเข าทํ าสัญ ญา
กอสราง รวมถึงยังไมไดรับการอนุญาตที่จําเปนจากภาครัฐในการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ คาดวาคาใชจายในการลงทุนใน
แผนงานนี้จะเปนเงินประมาณ 100 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ จะนําเงินจํานวนประมาณ 50 ลานดอลลารสหรัฐที่ไดจากการ
ขายหุนในครั้งนี้และตอประชนทั่วไป และสวนที่เหลือจากทุนหมุนเวียนภายในเพื่อใชในการลงทุนดังกลาว บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการ
เพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต ของ CDU-3 และหน ว ยกลั่ น ต อ เนื่ อ ง (Downstream Unit) ต า งๆ จะทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ สามารถผลิ ต และได รั บ
ประโยชนจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศที่เพิ่มขึ้นได
การใชสาธารณูปโภคที่มีอยูในการเพิ่มบทบาทในธุรกิจผลิตไฟฟา
บจ. ไทยออยลเพาเวอร ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 55 เปนบริษัทผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจน
เนอเรชั่นโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-Generation Power Plant) ดวยกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต
และไอน้ํา 168 ตันตอชั่วโมง โดยจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จํานวน 41 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ําใหแก
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บริษัทฯ บจ. ไทยพาราไซลีน และ บมจ. ไทยลูบเบส ในขณะที่ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ซึ่ง บจ. ไทยออยลเพาเวอร ถือหุนอยูรอยละ 56
นั้น เปนบริษัทที่ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas-Fired Combined-Cycle
Power Plant) ขนาด 700 เมกะวัตต ซึ่งจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. โดยตรง
เพื่อตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของความตองการการใชไฟฟาในประเทศ กฟผ.
อาจเปดโอกาสใหผูลงทุนจากภาคเอกชนเขารวมประมูลการสรางโรงไฟฟาแหงใหมเพื่อตอบรับการขยายตัวของความตองการ
ไฟฟา และเพื่อปองกันสภาวะไฟฟาขาดแคลน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความจํานงที่จะยื่นขอเสนอทําสัญญาจําหนายไฟฟากับ กฟผ.ใน
นามของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีที่ดินและสาธารณูปโภค รวมถึงทอสงกาซธรรมชาติ ทอสงน้ําดิบ
2 ทอและระบบสายสงไฟฟาใหม บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นวาบริษัทฯ จะสามารถยื่นประมูลแขงขันเพื่อเขาทําสัญญาจําหนายไฟฟาใหแก
กฟผ. ดวยขอเสนอที่สามารถแขงขันกับรายอื่น ๆ ได อยางไรก็ดี สัญญาดังกลาวยังขึ้นอยูกับระเบียบการจัดซื้อและปริมาณไฟฟาที่
ตองการของ กฟผ. ในบริเวณภาคตะวัน ออกของประเทศ เมื่อใดที่ กฟผ. มีการจัดสั มปทาน และกฟผ. ตกลงที่ จะจัด สรรกําลั ง
การผลิตไฟฟา บริษัทฯ จึงจะสามารถเขาประมูลเพื่อเขาทําสัญญาจําหนายไฟฟากับ กฟผ. ได บริษัทฯ คาดหมายวา รายไดที่คงที่จาก
สัญญาระยะยาวนี้จะสงผลใหบริษัทฯ มีรายไดที่มั่นคง ตางจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันและอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งมีความ
ผันผวนสูงตามสถานการณและฤดูกาล
นอกจากนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทยอยยังมีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตไฟฟาเพื่อสนองความตองการใชไฟฟาของบริษัทฯ
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยในสวนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจเพิ่มการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาโดยการเขาถือหุนในบริษัทยอยที่
ประกอบธุรกิจไฟฟาเพิ่มเติมหรือในบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา
การเพิ่มกําไรในการกลั่นน้ํามันและการบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ
บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จะเพิ่ ม กํ าไรในการกลั่ น น้ํ ามั น ของบริ ษั ท ฯ ด ว ยโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
ไฮโดรคาร บ อน (Hydrocarbon Management Review หรื อ HMR) ซึ่ ง มุ ง เน น ในการหาช อ งทางการเพิ่ ม ผลกํ าไรจากการกลั่ น
ขั้นตนโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิตของหนวยการผลิต การปรับการใช
ไฮโดรคารบอนตาง ๆ ในโรงกลั่นใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการจําหนาย และการจัดระบบการดําเนินงาน และจากความรวมมือ
กับ โรงกลั่นน้ํามันและโรงงานผลิตภัณ ฑ ปโตรเคมีในบริเวณใกลเคียง บริษัทฯ ไดวางแผนการในการลดรายจายอยางตอเนื่ อง
เพื่อเพิ่มผลตอบแทน และใหความสําคัญในการบริหารจัดการการใชพลังงาน และการควบคุมการสูญเสีย ตลอดจนการเพิ่มการ
ใช ง านของหน ว ยเปลี่ ย นแปลงสภาพโมเลกุ ล (Conversion Unit) โดยเฉพาะหน ว ยแตกโมเลกุ ล ด ว ยสารเร ง ปฏิ กิ ริ ย าโดย
ใช ไ ฮโดรเจนร ว ม (Hydrocracking Unit) และหน ว ยเพิ่ ม ออกเทนด ว ยสารเร ง ปฏิ กิ ริ ย า (Continuous Catalyst Regeneration
Platformer) ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดใชและจะยังคงใชเทคโนโลยีที่ไดมีการพิสูจนแลวมาพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อลดความเสี่ยงตอการหยุดการผลิต ซึ่งจะสงผลใหการใชงานของหนวยผลิตตาง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด
บริ ษั ท ฯ ประสงค ที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ การขนส งน้ํ ามั น และผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเคมี โดยบริษั ท ฯ หรื อ บจ. ไทยออยล ม ารี น
อาจพิจารณาเขาทําสัญญารวมทุนหรือซื้อหรือควบกิจการกับบริษัทเดินเรืออื่น ๆ ในอนาคตเพื่อซื้อเรือบรรทุกรวมถึงเรือบรรทุก
น้ํามันขนาดใหญนอกชายฝงเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาเปนโอกาสที่ดีในการลงทุน
บริษั ท ฯ เป น เจาของและใชทุ น ผูกเรือน้ํ าลึ กที่ สามารถรับ น้ํ ามั น ดิ บ 1.5 ลานบารเรลจากเรือบรรทุ กน้ํามั น ขนาดใหญ
นอกชายฝง บริษัทฯ อาจพิจารณาขยายความยาวของทอสงน้ํามันดิบใตทะเลที่เชื่อมทุนผูกเรือน้ําลึกเพื่อที่จะสามารถนําน้ํามันดิบ
จากเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญขึ้นและรับน้ํามันดิบใหไดมากถึง 2.0 ลานบารเรล บริษัทฯ เชื่อวาการขยายดังกลาวจะชวยลดตนทุน
คาขนสงน้ํามันดิบที่ซื้อได
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการติดตั้งหนวยลดสารปรอท (Mercury Adsorption Unit)
ใหแลวเสร็จภายในสิ้นป 2548 เพื่อกําจัดปริมาณสารปรอทในผลิตภัณฑขั้นกึ่งสําเร็จรูป (Intermediate Products) ที่ไดจากกระบวน
การกลั่นน้ํามันดิบจากแหลงในประเทศ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถใชน้ํามันดิบในประเทศไดมากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกกวา
น้ํามันดิบที่นําเขา
การกําหนดกลยุทธในการเปนผูประกอบธุรกิจกลั่นน้ํามันเปนหลัก (Pure Play Refiner)
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจกลั่นน้ํามันเปนหลัก โดยไมมีหนวยสํารวจขุดเจาะหรือ หนวยผลิตน้ํามันดิบ ไมมีสถานีจําหนาย
น้ํ ามั น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จํ าหน ายภายใต ต ราสิ น ค าของบริ ษั ท ฯ นอกจากสถานี จํ าหน ายน้ํ ามั น 3 แห ง เพื่ อ เหตุ ผ ลในด านการ
ประชาสัมพันธ ดังนั้น การจัดจําหนายของบริษัทฯ จึงไมยึดอยูกับสถานีจําหนายน้ํามันใด ๆ ของบริษัทฯ เอง และบริษัทฯ ไมมี
ความจําเปนที่ตองกอภาระคาใชจายในการสํารวจขุดเจาะและการผลิตน้ํามันดิบรวมถึงคาใชจายในการรักษาตราสินคา ดังนั้ น
บริษัทฯ จึงสามารถที่จะมุงความสนใจทั้งหมดในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการกลั่นและการจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปผานชองทางการจัดจําหนายตาง ๆ เพื่อใหไดกําไรสูงสุด คาใชจายในการบริหารและการลงทุนของบริษัทฯ จึงเปนไปเพื่อ
พัฒ นากระบวนการกลั่นในปจจุบัน และการพัฒ นาปรับปรุงกําลังการผลิต โดยการเพิ่ มกําลังการผลิตและขยายโรงกลั่นน้ํามัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มิไดมีการแขงขันกับลูกคาของบริษัทฯ เองในธุรกิจการคาปลีกของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในตลาด
ภายในประเทศเหมือนอยางเชนคูแขงรายอื่น ๆ ที่มีทั้งธุรกิจการกลั่นน้ํามันและธุรกิจการคาปลีก
การรวมและการขยายธุรกิจผลิตภัณฑปโตรเคมี
บริษัทฯ มีแผนที่จะรวมธุรกิจการผลิตของบจ. ไทยพาราไซลีน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูประมาณรอยละ 20 เขากับธุรกิจกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ เนื่องจากมีสถานที่ซึ่งตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง และมีทอที่เชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สําหรับการ
สงมิกซไซลีนสให บจ. ไทยพาราไซลีน และการสงผลิตภัณฑพลอยไดกลับสูบริษัทฯ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับผูถือหุนรายอื่น
ของ บจ. ไทยพาราไซลีน เมื่อวัน ที่ 16 กันยายน 2547 เพื่อเขาซื้ อหุ นทั้งหมดของ บจ. ไทยพาราไซลีน ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
40,387,369 ดอลลารสหรัฐ ตามสัญญาซื้อขายหุน ผูถือหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน ที่ขายหุนและแสดงเจตจํานงที่จะซื้อหุนเดิมของ
บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการขายหุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเขาซื้อหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ไดจัดสรรไวในการเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายแกประชาชนโดยหุนของบริษัทฯ ที่ผูขายไดรับจะถูกหามขายมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับจาก
วันแรกที่หุนของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หากบริษัทฯ และผูถือหุนรายอื่นของ บจ. ไทยพาราไซลีน ไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุนได บริษัทฯ อาจไมสามารถทําการซื้อขายหุนของ บจ. ไทยพารา
ไซลีน สําเร็จลุลวง นอกจากนี้ การซื้อขายหุนของบจ. ไทยพาราไซลีน จะเกิดขึ้นตอเมื่อการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปใน
ครั้งนี้ สํ าเร็จ ลุ ล ว ง โดยหลั งจากการซื้ อ หุ น ดั งกล าวข างต น ของบริษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ ต องการให บ จ. ไทยพาราไซลี น คงความเป น
นิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการที่จะรวมการผลิตของบจ. ไทยพาราไซลีนเขากับโรงกลั่นของ
บริษัทฯ โดยมีแผนการขยายการผลิตพาราไซลีนอีกประมาณรอยละ 41 หรือ จากปจจุบัน 289,000 ตันตอปใหเปน 407,000 ตันตอป
โดยคาดวาโครงการขยายการผลิตดังกลาวจะแลวในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะผลิตมิกซไซลีนส
เพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงหนวยผลิตที่ไมมีการใชงานในปจจุบันใหสามารถแปลงสภาพอะโรมาติกเปนมิกซไซลีนส บริษัทฯ คาดวา
ตนทุนในการลงทุนขยายการผลิตและการปรับปรุงหนวยผลิตเดิมดังกลาวจะมีจํานวนประมาณ 40 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้
บริษัทฯ เชื่อวาการรวมธุรกิจดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวในการประกอบการซึ่งจะสงผลใหตนทุนในการดําเนินการ
ลดต่ําลง ทําใหบริษัทฯ แนใจไดวาจะสามารถขายมิกซไซลีนสในตลาดภายในประเทศได และมั่นใจไดวาจะรักษาระดับกําไรเอาไว
ไดถึงแมจะเกิดภาวะราคาพาราไซลีนและมิกซไซลีนสผันผวนในอนาคต
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะรวมธุรกิจของ บมจ. ไทยลูบเบส ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 13 บริษัทฯ ไดเขาทํา
สัญญากับผูถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทยลูบเบส เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของ บมจ. ไทยลูบเบส ในจํานวน
เงินรวมทั้งสิ้น 47,849,998 ดอลลารสหรัฐ ตามสัญญาซื้อขายหุน ผูถือหุนของ บมจ. ไทยลูบเบส ที่ขายหุนและแสดงเจตจํานงที่จะ
ซื้อหุนเดิมของบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการขายหุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเขาซื้อหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ไดจัดสรรไวในการ
เสนอขายหุนในครั้งนี้ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายแกประชาชนโดยหุนของบริษัทฯ ที่ผูขายไดรับจะถูกหามขายมีกําหนดระยะ
เวลา 2 ป นับจากวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หากบริษัทฯ และผูถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทย
ลูบเบส ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุนได บริษัทฯ อาจไมสามารถทําการซื้อขายหุนของ บมจ.
ไทยลูบเบส สําเร็จลุลวง นอกจากนี้ การซื้อขายหุนของบมจ. ไทยลูบเบส จะเกิดขึ้นตอเมื่อการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปใน
ครั้งนี้สําเร็จลุลวง โดยหลังจากการซื้อหุนดังกลาวขางตน บริษัทฯ ตองการใหบมจ. ไทยลูบเบสคงความเปนนิติบุคคลแยกตางหาก
จากบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการที่จะตอทอขนสงผลิตภัณฑระหวางโรงงานของบมจ. ไทยลูบเบสเขากับโรงกลั่นของ
บริษัทฯ ดวยตนทุนที่ต่ําเพียงประมาณ 3 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อรองรับการรวมการประกอบธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังจาก
ที่โครงการเพิ่มกําลังการผลิต CDU-3 สําเร็จในป 2549 บริษัทฯ อาจทําการจัดหาวัตถุดิบหลักใหแกบมจ. ไทยลูบเบส บริษัทฯ ยัง
อาจปรับระดับการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน และใชกําลังการผลิตสวนที่เหลือของหนวยกลั่นสุญญากาศ (High Vacuum
Unit) และหนวย Propane Deasphalting Unit ของ บมจ. ไทยลูบเบสที่มีประสิทธิภาพสูงกวา และใหผลตอบแทนที่สูงกวาหนวย
กลั่นสุญญากาศ (High Vacuum Unit) ของบริษัทฯ เพื่อใชแปลงลอง เรสิดิว (Long Residue) ใหเปนวัตถุดิบประเภท Hydrocracker
เพื่ อ พั ฒ นาให เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เป น Light Product และ Middle Distillate มากขึ้ น นอกจากนี้ บริษั ท ฯ เชื่ อ ว าบมจ. ไทยลู บ เบส
สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานกลุม 3 (Group III) ซึ่งเปนผลิตภัณฑชนิดพิเศษที่มีคุณภาพและมูลคาสูงกวาผลิตภัณฑ
น้ํามั นหลอลื่ นพื้ น ฐานชนิ ด อื่นๆ ที่ บ มจ. ไทยลูบ เบส ผลิต อยูในป จจุบั น โดยใช วัตถุ ดิบ จาก Hydrocracker Bottom Stream ของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดหาวัตถุดิบหลัก อันไดแก Arabian Light Long Residue ซึ่งมาจากกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบ Arabian
light ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จะสามารถผลิตวัตถุดิบดังกลาวไดในราคาที่เปนที่พอใจ บริษัทฯ จะตองไดรับลอง เรซิดิว
(Long Residue) จาก บมจ. บางจากในปริม าณเดี ยวกัน และในราคาที่ เป น ที่ พ อใจด วยเช น กัน นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยังอาจไดรั บ
ประโยชนจากการลดตนทุนในการเชาหมอไอน้ําและอุปกรณผลิตไฟฟาจากบมจ. ไทยลูบเบสได

สวนที่ 2 หนา 31

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

2.6

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ(1) และการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น ๆ (2)
บมจ. ปตท.
ผูถือหุนรายอื่น
49.99%
65%
50.01%

บมจ. ปตท. สผ.
100%

บริษัทฯ

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด
55%

23%

26%

20%

55%

บจ. ไทยออยลเพาเวอร

บจ. ไทยพาราไซลีน

33%
13%

บมจ. ไทยลูบเบส

9%

บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย

100%

บจ. ไทยออยลมารีน

56%

บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย)

(1) ขอมูลจากตลาดทรัพยหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 13 กันยายน 2547
(2) ขอมูลตามสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด

ปจจุบัน บริษัทฯ และบมจ. ปตท. ถือหุนทางตรงรวมกันในบจ. ไทยพาราไซลีน และบมจ. ไทยลูบเบส และบมจ. ปตท.
ถือ หุ น ทางอ อมในบจ. ไทยออยล เพาเวอร และบจ. ผลิต ไฟฟ าอิสระ โดยกรณี บ จ. ไทยพาราไซลีน และบมจ. ไทยลูบ เบส นั้ น
บริ ษั ท ฯ ได เข าทํ าสั ญ ญาซื้ อ หุ น ทั้ งหมดในบจ. ไทยพาราไซลี น และบมจ. ไทยลู บ เบส จากผู ถื อ หุ น เดิ ม ของบริ ษั ท ดั ง กล าว
รวมทั้งบมจ. ปตท. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547
สําหรับ บจ. ไทยออยลเพาเวอร นั้น เดิมบริษัทฯ เปนผูถือหุนทั้งหมด อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดวิกฤตการณทางการเงินใน
ป 2540 ประกอบกับภาวะกําลังการกลั่นในประเทศสูงกวาความตองการ จึงทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาสภาพคลอง เนื่องจากกําไร
จากการกลั่นขั้นตนลดต่ําลง ในขณะที่มูลหนี้เงินกูเพิ่มสูงขึ้นจากคาเงินบาทที่ออนตัวลงอยางมาก ทําใหบริษัทฯ ตองปรับโครงสราง
หนี้กับเจาหนี้กวา 130 รายจนแลวเสร็จในป 2543 ภายใตแผนปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯ จําเปนตองจัดหาเงินสดเพื่อใชซื้อคืนหนี้
ที่สวนลดรอยละ 49 โดยใหจัดหาเงินดังกลาวจากการจําหนายสินทรัพยที่ไมใชธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดสรรหา
พันธมิตรรวมทุนที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของ บจ. ไทยออยลเพาเวอรไดในอนาคต และไดตกลงจําหนายหุน
รอยละ 26 ใหกับบริษัท ปตท. สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และจําหนายหุนรอยละ 19 ใหกับบริษัท อิเล็คทริค เพาเวอร ดีเวลลอป
เมนท จํากัด
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ทั้ งนี้ บริษั ท ฯ มี มาตรการดู แลในกรณี ห ากบริษั ท ฯ และบริษั ท ยอยมี รายการที่ เป น รายการกั บ บมจ. ปตท. บริ ษั ท ฯ มี
นโยบายการเขาทํารายการระหวางกันโดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่
เกี่ยวของกันซึ่งกําหนดโดยสมาคมนั กบัญ ชีและผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าตแหงประเทศไทย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ขอ 11.5 “นโยบายเกี่ยวกับการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต”
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