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3.

การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ผลิตภัณฑ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ไดแก
1.

ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มจากกระบวนการกลั่ น แยกส ว น (fractionation) และการกลั่ น น้ํ า มั น ดิ บ ซึ่ ง
ประกอบดวยผลิตภัณฑหลักคือ กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซล น้ํามันเตาและยางมะตอย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลอลื่นดวย และ

2.

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑหลักคือ พาราไซลีน สารเบนซีนเขมขน
และสารทําละลายซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิต รวมทั้งสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) ซึ่งผลิตโดยผูรับจาง
ผลิตภายนอกโดยใชวัตถุดิบที่บริษัทฯ เปนผูจัดหา

3.1.1

ผลิตภัณฑปโตรเลียม

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สามารถกลั่นน้ํามันดิบประเภทตาง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จัดหามาจากตะวันออกกลาง เอเชีย
ตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก การเลือกวัตถุดิบและสัดสวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) ของ
บริษัทฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยูกับราคาและปริมาณผลิตภัณฑที่ตองการ บริษัทฯ จะทําการตัดสินใจในเรื่องสัดสวนการ
ผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดรวมกับบุคลากรที่รับผิดชอบทางดานการขายและการตลาดของบริษัทฯ โดยยึดจากการประเมินของ
บริษัทฯ ถึงความตองการและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได ซึ่งโดยปกติจะดําเนินการ
ประมาณสามเดื อนกอ นหนา คําสั่ งซื้ อที่ ได คาดการณไ ว ตารางดังตอ ไปนี้แ สดงถึ งปริมาณการผลิ ตผลิต ภัณ ฑป โตรเลีย ม
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
ปริมาณการ
ผลิต

การผลิต
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา
กาซปโตรเลียมเหลว ...........................................
น้ํามันเบนซิน......................................................
แนฟทา (1) ...........................................................
รีฟอรเมต (2) ........................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา ..............................
น้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด(3) ...............
น้ํามันดีเซล.........................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา....................
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก
น้ํามันเตา ............................................................
ยางมะตอย ..........................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก..........................
อื่น ๆ(4) .................................................................
เชื้อเพลิงโรงกลั่น (5) ..............................................

2549

2550

รอยละ ปริมาณการ รอยละ ปริมาณการ รอยละ
ของ
ผลิต
ของ
ผลิต
ของ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
การผลิต
การผลิต
การผลิต
รวม
รวม
รวม
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)

3,073
14,853
1,900
7,534
27,360

4.8
23.3
3.0
11.8
43.0

3,062
12,621
2,429
7,290
25,402

5.0
20.7
4.0
12.0
41.7

2,829
12,841
1,654
7,070
24,394

4.8
21.8
2.8
12.0
41.5

4,655
21,808
26,463

7.3
34.2
41.5

4,731
20,181
24,912

7.8
33.1
40.9

4,422
21,160
25,582

7.5
36.0
43.5

7,324
581
7,905
538
1,431
63,698

11.5
0.9
12.4
0.8
2.2
100.0

7,874
758
8,632
553
1,437
60,936

12.9
1.2
14.2
0.9
2.4
100.0

6,317
837
7,154
322
1,336
58,789

10.7
1.4
12.2
0.5
2.3
100.0

รวม......................................................................
____________
(1)
รวมแนฟทาชนิดเบาจํานวน 189 พันบารเรล 202 พันบารเรล และ 131 พันบารเรล ในป 2548 ป 2549 และในชวง 8
เดือนแรกในป 2550 ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ขายใหกับบริษัทเอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใชในการ
ผลิตสารทําละลาย (solvent) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดรับโอนมาซึ่งผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับกิจ การทั้งหมดจากบริษั ท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากั ด เพื่ อประโยชนทางบัญชี โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2 การปรับโครงสรางของกิจการ”
(2)
บริษัทฯ ใชรีฟอรเมตสวนใหญที่บริษัทฯ ผลิตไดสําหรับการผลิตพาราไซลีน
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(3)

(4)
(5)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รวมน้ํามันกาดจํานวน 130 พันบารเรล 155 พันบารเรล และ 92 พันบารเรลในป 2548 ป 2549 และในชวง 8 เดือน
แรกในป 2550 ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ขายใหกับบริษัทเอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใชในการผลิต
สารทําละลาย (solvent) ทั้งนี้ เมื่อวัน ที่ 1 กั นยายน 2550 บริษัทฯ ไดรับ โอนมาซึ่งผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ที่
เกี่ยวขอ งกับกิจการทั้งหมดจากบริ ษัท เอ็ก ซอนโมบิ ลเคมี (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อประโยชนท างบัญชี โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.2 การปรับโครงสรางของกิจการ”
ประกอบดวยกํามะถัน ไฮโดรเจน และ Low Sulfur Waxy Residue เปนหลัก
เชื้อเพลิงโรงกลั่นน้ํามันสวนใหญที่บริษัทฯ ผลิต นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ

บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑหลอลื่นกวา 300 ชนิดเพื่อใชในยานยนต เครื่องจักรและงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายใต
ชื่อการคา โมบิล และ เอสโซ เปนหลัก รวมถึงการผลิตภายใตชื่อของพันธมิตรทางการคาดวย โดยผลิตภัณฑหลอลื่นของ
บริษัทฯ ไดมาจากการนําเขา หรือการนําวั ตถุดิบมาผลิตภายในประเทศโดยใชผู รับจางผลิตภายนอก ผลิตภัณฑ จะนําไป
จําหนายใหแกผูจัดจําหนายที่ไดรับอนุญาต และสถานีบริการ รวมทั้งขายโดยตรงใหแกลูกคา
3.1.2

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ

บริษัทฯ ผลิตสารอะโรเมติกสในรูปของพาราไซลีนเปนหลัก รวมทั้งสารเบนซีนเขมขนซึ่งในเบื้องตนจะนําสวน
หนึ่งไปใชในโรงกลั่นในหนวยทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation) เพื่อผลิตเปนวัตถุดิบของพาราไซลีน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังผลิตสารทําละลายประเภทตาง ๆ โดยบริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบนําสงใหแกผูรับจางผลิตภายนอกผานทางสัญญาการผลิต เพื่อ
นําไปใชผลิตสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) ใหแกบริษัทฯ โดยตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑอะโรเม
ติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
2550
(พันตัน ยกเวนอัตรารอยละ)
ปริมาณ รอยละของ ปริมาณ รอยละของ ปริมาณ รอยละของ
การ ปริมาณการ การ ปริมาณการ การ
ปริมาณการ
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ
พาราไซลีน ..........................................................
สารเบนซีนเขมขน(1) ............................................
สารทําละลาย(2) ....................................................
สารพลาสติกไซเซอร(2)(3) .....................................
รวม.....................................................................

352
27
379

92.9
7.1
-

421
29
-

93.6
6.4
-

408
27
16
9

88.7
5.9
3.5
2.0

100.0

450

100.0

460

100.0
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__________
(1)
ผลิตภัณฑสารเบนซีนเขมขน (benzene concentrate stream) ซึ่งรวมถึงสารเบนซีนเขมขน และผลิตภัณฑอื่น ไมรวม
ผลิตภัณฑสารเบนซีนเขมขน (benzene concentrate stream) ซึ่งบริษัทฯ ใชในการผลิตพาราไซลีน
(2)
สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอรผลิตและจําหนายโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด กอนที่
บริ ษั ท ฯ จะไดรั บ โอนผลประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ กิ จ การทั้ ง หมดของบริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เพื่อประโยชนทางบัญชี ปริมาณการผลิตสารทําละลายและสาร
พลาสติกไซเซอรสําหรับป 2550 เปนการแสดงปริมาณการผลิตเฉพาะชวงระยะเวลา 4 เดือน ภายหลังจากการรับ
โอนกิจการ โดยบริษัทฯ มิไดรวมผลประกอบการจากกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เขา
กับผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีกอนวันที่ 1 กันยายน 2550 อยางไรก็ตาม ผลผลิตของ
สารทําละลายของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เทากับ 37,000 ตัน 42,000 ตัน และ 23,000 ตัน ใน
ป 2548, 2549 และในแปดเดือนแรกของป 2550 ตามลําดับ สวนผลผลิตของสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) ของ
บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เทากับ 25,000 ตัน 25,000 ตัน และ 16,000 ตัน ในป 2548, 2549
และในแปดเดือนแรกของป 2550 ตามลําดับ
(3)
บริษัทฯ จางผูรับจางผลิตภายนอก
(ก)

พาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขน

โรงงานอะโรเมติ กส ของบริษั ทฯ ผลิ ตสารอะโรเมติก ส ซึ่งอยู ในรูป ของพาราไซลีน เป นหลัก โดยใชรี ฟอรเ มต
(reformate) มิกซไซลีน (mixed xylene) และไฮโดรเจนเปนวัตถุดิบ และมีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 500,000 ตัน พาราไซ
ลีนเปนผลิตภัณฑอะโรเมติกสที่ใชผลิต PTA ซึ่งจะนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุภัณฑเรซิน และผาใยสังเคราะห สําหรับผลิตภัณฑสารเบนซีนเขมขนซึ่งผลิตขึ้นโดยโรงงานอะโรเมติกส สวนใหญจะถูกนําไป
ผานกระบวนการตอไปเพื่อผลิตพาราไซลีน และสวนที่เหลือจะขายใหกับบริษัทในเครือและลูกคาทั่วไป
ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ โดยหลักจะถูกกําหนดดวยปริมาณการสั่งซื้อตามสัญญาที่บริษัทฯ ผูกพัน
ตองสงมอบ ความคุ มคา ของการผลิตและขายพาราไซลีน ซึ่งจะขึ้ นอยู กับจํ านวนของวั ตถุดิ บที่ไ ดจากโรงกลั่นน้ํ ามัน ของ
บริษัทฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ จะถูก
นํามาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกําหนดสัดสวนน้ํามันดิบ (crude oil slate) และสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละ
ชนิด (product slate) ของบริษัทฯ โดยใชโปรแกรมการจําลองประสิทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software) บริษัทฯ
มักไมเดินการผลิตโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ที่อัตราเต็มกําลังการผลิต เนื่องจากกําไรที่คาดหมายจะไดรับ (projected
margin) จากการผลิตโดยซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมจากภายนอกในเวลานั้น ๆ ไมคุมคาที่จะทํา
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สารทําละลาย

หนวยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตปละ 50,000 ตัน และผลิตผลิตภัณฑ
ดังตอไปนี้เปนหลัก (1) สารทําละลายไฮโดรคารบอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เฮกเซน (hexane) ซึ่งใชในการสกัดเมล็ดพืชที่ให
น้ํามันซึ่งบริโภคไดและใชเปนสารนํ าพา (carrier) ในการผลิตผลิต ภัณฑปโตรเคมีเปนหลัก (2) ตัวทําละลายยาง (rubber
solvent) ซึ่งนําไปใชเปนกาวยาง และ rubber cement ซึ่งใชในการผลิตยางรถยนต (3) white spirit ใชในอุตสาหกรรมเคลือบสี
และพนสีเปนหลัก และ (4) Exxosol D80 ซึ่งมีอยูในเคมีภัณฑที่ใชในครัวเรือน และอุตสาหกรรม รวมทั้งงานโลหะตาง ๆ เปน
หลั ก นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยั งได มีก ารนํ าเข าเพื่ อจํ าหน ายต อผลิ ตภั ณฑ ส ารทํ าละลายประเภท high aromatics ซึ่ งใช ใ น
อุตสาหกรรมพนสีรถยนต และอุตสาหกรรมยาฆา แมลง รวมทั้ง oxygenated solvents ไดแ ก isopropyl alcohol ซึ่งใชใ น
อุตสาหกรรมสี และเรซิน
(ค)

สารพลาสติกไซเซอร (Plasticizers)

บริษัทฯ ผลิตและขายสาร phthalate ester plasticizer ซึ่งใชเปนสารเติมแตง (additives) เพื่อเพิ่มความยืดหยุนของโพ
ลิไวนิล คลอไรด บริ ษัทฯ ว าจางผู รับจา งผลิตภายนอกเพื่อทํ าการผลิตสารพลาสติกไซเซอร บริษัท ฯ เปน ผูซื้อและจัดหา
วัตถุดิบสําหรับการผลิตสารพลาสติกไซเซอรใหแกผูรับจางผลิตภายนอก บริษัทฯ จําหนายสารพลาสติกไซเซอรภายใตชื่อ
การคาเจยเฟล็กซ (Jayflex) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนําเขาและขายตอผลิตภัณฑพลาสติกไซเซอรตาง ๆ ดวย
3.2

การขายและการตลาด

บริษัทฯ ทําการตลาดและขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑหลอลื่นโดยผานชองทางสามชองทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับผลิตภัณฑ กลาวคือ ชองทางพาณิชยกรรม การคาปลีก และการสงออก โดยบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสําหรับชองทางพาณิช
ยกรรมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และผลิตภัณฑสงออกใหแกหรือผานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งไดใหการ
สนับสนุนทางดานการตลาดและการขายแกบริษัทฯ ภายใตสัญญาบริการตาง ๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“11. รายการระหวางกัน” บริษัทฯ ทําการตลาดผลิตภั ณฑน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกและผลิตภัณฑหลอลื่นบางชนิดผานทาง
สถานีบริการน้ํามันเอสโซ
ลูกคาสิบอันดับแรก ซึ่งบางสวนเปน บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น คิดเปน รอยละ 43 ของรายไดจาก
การขายในป 2548 รอยละ 43 ในป 2549 และรอยละ 38 ในป 2550 ทั้งนี้ นับแตป 2548 บริษัทฯ ไมมีลูกคารายหนึ่งรายใดที่มี
มูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดจากการขาย ยกเวนในป 2548 ที่บริษัทฯ มียอดขายกับ ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
คิดเปนรอยละ 11.8
3.2.1

ผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑหลอลื่น
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ตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม (ซึ่งไมรวมผลิตภัณฑที่ใชตอในการกลั่น) โดยจําแนก
ตามชองทางตาง ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548

2549

2550

ปริมาณการ รอยละของ ปริมาณการ รอยละของ ปริมาณการ รอยละของ
ขาย ปริมาณการ ขาย
ปริมาณการ
ขาย
ปริมาณการ
ขายรวม
ขายรวม
ขายรวม
พาณิชยกรรม............................................................
คาปลีก(1) ...................................................................
สงออก......................................................................
รวมปริมาณการขาย ..................................................

30,335
16,288
9,332
55,955

(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)
54.2
29,539
54.3
29,801
29.1
17,823
32.8
18,168
16.7
7,033
12.9
5,335
100.0
54,395
100.0
53,304

55.9
34.1
10.0
100.0

__________
(1)
รวมปริมาณการขายผลิตภัณฑหลอลื่น จํานวนประมาณ 2 พันบารเรล, ประมาณ 2 พันบารเรล และประมาณ 3 พัน
บารเรล ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ
ตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณการขายสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ ของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม,
2548

2549

รอยละของ
ปริมาณการ ปริมาณการ
ขายทั้งหมด
ขาย
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา
กาซปโตรเลียมเหลว ...............................
น้ํามันเบนซิน..........................................
แนฟทา...................................................
รีฟอรเมต................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา....................
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด......
น้ํามันดีเซล.............................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา....
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก
น้ํามันเตา................................................
ยางมะตอย .............................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก..................
ผลิตภัณฑหลอลื่น
ผลิตภัณฑหลอลื่น ...................................
อื่น ๆ * ..................................................

2550

รอยละของ
ปริมาณการ ปริมาณการ ปริมาณ
ขายทั้งหมด การขาย
ขาย
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)

รอยละของ
ปริมาณการ
ขายทั้งหมด

3,175
14,852
1,858
141
20,026

5.7
26.5
3.3
0.3
35.8

3,164
12,831
2,136
471
18,602

5.5
23.6
3.9
0.9
34.2

2,922
13,191
1,867
341
18,321

5.5
24.7
3.5
0.6
34.4

4,645
22,142
26,787

8.3
39.6
47.9

5,002
20,944
25,946

9.2
38.5
47.7

5,008
21,888
26,896

9.4
41.1
50.5

7,506
668

13.4
1.2

8,054
863

14.8
1.6

6,549
937

12.3
1.8

8,174

14.6

8,917

16.4

7,486

14.0

482
486

0.9
0.9

433
497

0.8
0.9

354
247

0.7
0.5

55,955
100.0
54,395
100.0
53,304
รวม .......................................................
* อื่น ๆ โดยหลักแลว รวมถึงกํามะถัน (sulfer) ไฮโดรเจน และแว็กซี่ เรสซิดิว ที่มีกํามะถันต่ํา (low sulfer waxy residue)
(ก)

พาณิชยกรรม

ชองทางพาณิชยกรรมนี้ไดแก การขายใหแกผูใชขั้นปลายในอุตสาหกรรม ผูคาสง ตลอดจนลูกคาในอุตสาหกรรม
การบินและการเดินเรือ ยอดขายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมและผูคาสงประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เตาและผลิตภัณฑหลอลื่นเปนหลัก บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑหลอลื่นเพื่อใชในยานยนต และงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศ
ไทยเปนหลัก โดยสวนใหญอยูภายใตชื่อการคา โมบิล และ เอสโซ รวมถึงการผลิตภายใตชื่อของพันธมิตรทางการคา
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ผลิตภัณฑที่ขายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมการเดินเรือไดแกน้ํามันเตาเปนหลัก ในขณะที่ผลิตภัณฑที่ขายใหแก
ลูกคาในอุตสาหกรรมการบินไดแกน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยเปนการขายใหแกสายการบินตาง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทํา
การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานผานทางทอสงน้ํามันใหแกสายการบินนานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20
สายการบินที่ทาอากาศยานพาณิชยหลักสองแหงในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
บริษัทฯ จะเขาทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระยะสั้นมีกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งปเปนครั้งคราว โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน” และ “13. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่จําเปนตอการดําเนินงานบาง
ฉบับ” อยางไรก็ดี บริษัทฯ มิไดมีสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑหลอลื่น
(ข)

การคาปลีก

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรายใหญหกรายในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีเครือขาย
สถานีบริการภายใตชื่อการคาเอสโซจํานวน 583 แหงทั่วประเทศ
สถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซ รวมถึงสถานีบริการน้ํามันที่ดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ คือ
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด และสถานีบริการน้ํามันที่ดําเนินการโดยตัวแทนจําหนายภายนอก
• ดําเนินการโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด สถานีบริการน้ํามันเหลานี้ดําเนินงานโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร
จํากัด และสามารถควบคุมมาตรฐานการใหบริการไดอยางเต็มที่
•

ดําเนินการโดยตัวแทนจําหนาย สถานีบริการน้ํามันเหลานี้ไดรับอนุญาตใหใชชื่อการคาเอสโซ บริษัทฯ และ/
หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในประเทศไทยเปนเจาของ หรือมีสิทธิการเชาในที่ดินซึ่งสถานีบริการน้ํามัน
บางแหงตั้งอยู โดยตัวแทนจําหนายตองชําระคาใชสิทธิ (franchise fee) รายเดือน ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายแตละ
รายไดเขาทําสัญญาตัวแทนจําหนาย ซึ่งกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทฯ อยูดวย สัญญาตัวแทน
จําหนายเหลานี้โดยมากแลวมีระยะเวลาหนึ่งปถึงหาป และอาจตออายุสัญญาได
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ตารางดังตอไปนี้แสดงรายละเอียดของสถานีบริการน้ํามันประเภทตาง ๆ ณ วันที่ที่ระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548

จํานวน
สถานี
สถานีบริการเอสโซ
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ..............
160
478
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย..................................
638
รวมสถานีบริการน้ํามัน ..............................................

2549

รอยละ
ของจํา
นวน
สถานี
ทั้งหมด
25.1
74.9

2550

รอยละ
ของจํา
นวน
สถานี จํานวน
จํานวน
ทั้งหมด สถานี
สถานี
163
27.0
160
440
73.0
423

100.0

603

100.0

รอยละ
ของจํา
นวน
สถานี
ทั้งหมด
27.4
72.6

583

100.0

ทั้งนี้ จํานวนของสถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซ ไดลดลงในชวงที่ผานมา เนื่องจากสถานีบริการน้ํามัน
หลายแหงที่ไมสามารถทํากําไรไดจําเปนตองหยุดดําเนินกิจการลง อันเปนผลสืบเนื่องมาจากสภาพการแขงขันในตลาดที่สูง
จนทําใหมีคาการตลาด (marketing margin) ที่ต่ําลง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3. การประกอบธุรกิจแตละ
สายผลิตภัณฑ – 3.10 อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม – 3.10.6 อุตสาหกรรมการตลาดคาปลีก”
ตารางดังตอไปนี้แสดงยอดขายน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกโดยเฉลี่ยตอสถานีบริการ จําแนกตามชนิดของสถานีบริการ
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
2550
(พันลิตร)
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด .................................

4,367

5,144

5,520

ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย.....................................................

3,955

4,534

4,739

รวมสถานีบริการน้ํามัน .................................................................

4,058

4,699

4,954

บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 17.6 ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากปริมาณการขายปลีก (throughput)
น้ํามันดีเซล และน้ํามันเบนซิน ในป 2550 ตามขอมูลที่เผยแพรโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกของบริษัทฯ ประกอบดวยน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 3 เกรด ไดแก น้ํามันเบนซิน
ไรสารตะกั่ว 95 น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว 91 และแกสโซฮอล 95 นับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 สถานีบริการน้ํามันทุกแหง
ในประเทศไทยจะตองขายน้ํามันดีเซลที่มีสวนผสมของไบโอดีเซล (biofuel-blended diesel) รอยละ 2 ในเดือนกุมภาพันธ
2551 บริษัทฯ ไดเริ่มขายน้ํามันดีเซลที่มีสวนผสมของไบโอดีเซลในสถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯ เพื่อใหเปนการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่เกี่ยวของดังกลาว บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเริ่มทยอยขายแกสโซฮอล 91 ณ เครือขายสถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯ
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหใชสิทธิในการดําเนินการรานสะดวกซื้อ “ไทเกอรมารท” ณ สถานี
บริการน้ํามันบางแหงภายใตชื่อการคาเอสโซ
ตารางดังตอไปนี้แสดงยอดขายน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกคิดตามผลิตภัณฑสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2548

ยอดขาย

น้ํามันดีเซล..............................
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว(1).....
แกสโซฮอล .............................
รวม.......................................

10,883
5,337
66
16,286

2549

2550

รอยละของ
รอยละของ
ยอดขาย
ยอดขาย
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ยอดขาย
ยอดขาย
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)
66.8
32.8
0.4
100.0

11,995
5,207
619
17,821

67.3
29.2
3.5
100.0

12,228
4,718
1,219
18,165

รอยละของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

67.3
26.0
6.7
100.0

_____________

(1)

รวมน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว 91 และ 95

บริษัทฯ พยายามที่จะเพิ่มยอดขายน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกที่สถานีบริการน้ํามันที่อยูภายใตชื่อการคาเอสโซ บริษัทฯ
ยังเสาะหาวิธีเพิ่มรายไดที่มิใชจากน้ํามันเชื้อเพลิงผานทางกลยุทธตาง ๆ ซึ่งรวมถึงกลยุทธดังตอไปนี้
•

รานสะดวกซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ดําเนินการรานไทเกอรมารทจํานวน 102 แหง และมีราน
ไทเกอรมารทจํานวน 148 แหงที่สถานีบริการซึ่งดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของตัวแทนจําหนายสําหรับรานไท
เกอรมารทที่ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย บริษัทฯ จะไดรับคาธรรมเนียมที่แปรผัน (variable fees) ตามยอดขายของราน
สะดวกซื้อของแตละราน บริษัทฯ ไดใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะปรับปรุงภาพลักษณของรานคาโดยใชเงินลงทุนที่ต่ํา
แตมีศักยภาพที่จะเพิ่มยอดขายไดมาก ดวยวิธีการลงทุนที่เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ
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พันธมิตร

บริษัทฯ มีสัญญาความรวมมือกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด เพื่อการจัดตั้งรานเทสโกโลตัสเอ็กซ
เพรสที่สถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซในประเทศไทย ภายใตสัญญานี้ รานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรสซึ่งตั้งอยู ที่
สถานีบริการในประเทศไทยตองอยูภายใตสถานีบริการน้ํามันเอสโซในประเทศไทยเทานั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีราน
เทสโกโลตัสเอ็กซเพรสจํานวน 54 แหงที่ตั้งอยูที่สถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซ บริษัทฯ ไดรับคาธรรมเนียมจาก
เทสโกโลตัสเอ็กซเ พรสซึ่งแปรผันตามรายไดจากการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรอื่นซึ่งใหบริการเสริมแกผูใ ช
รถยนต อาทิ บริษัท บี-ควิก เซอรวิส จํากัด ซึ่งใหบริการซอมรถยนต และบริษัท คารแลค (ไทย-เยอรมัน) จํากัด ซึ่งเปน ผู
ใหบริการบํารุงรักษารถยนต รวมถึงบริการลางรถยนต บริษัทฯ เก็บคาธรรมเนียมหลายรูปแบบจากพันธมิตรเหลานี้ ซึ่งอาจ
เปนอัตราคงที่ และ/หรืออัตราที่ผันแปร
ตารางดังตอไปนี้แสดงจํานวนรานสะดวกซื้อไทเกอรมารทและรานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรสที่สถานีบริการน้ํามัน
ภายใตชื่อการคาเอสโซ ในประเทศไทย ณ วันที่ที่ระบุไว
จํานวนสถานีบริการ
ภายใตชื่อการคาเอสโซ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย...............................
รวม.......................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย...............................
รวม.......................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย...............................
รวม.......................................................................
3.2.2

การสงออก
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จํานวนราน
ไทเกอรมารท

จํานวนรานเทสโก
โลตัสเอ็กซเพรส

160
423
583

102
148
250

53
1
54

163
440
603

103
176

53
1

279

54

160
478

103
182

50
1

638

285

51
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ผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ที่สงออก ไดขายใหแกหรือผานทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใต
สัญญาลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2544 และ ExxonMobil Sales and Supply LLC ภายใตสัญญาลงวันที่ 1 ตุลาคม 2543 โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน – 11.2 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และเงื่อนไขของ
สัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ” ในป
2550 บริษัทฯ สงออกน้ํามันเตา และน้ํามันเบนซินเปนหลัก
3.2.3

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ จําหนายในประเทศใหแกลูกคาในพาณิชยกรรม และสงออก
ตารางดังตอไปนี้แสดงยอดขายในประเทศและยอดขายสงออกสําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
ยอดขาย
ผลิตภัณฑอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่น ๆ

ในประเทศ.................................................................
สงออก.......................................................................
รวมยอดขาย..............................................................

338
43
381

2549

2550

รอยละ
ยอดขาย
รอยละ ยอด ขาย
ของยอด
ของยอด
ขายรวม
ขายรวม
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)
88.7
11.3
100.0

420
28
448

93.8
6.2
100.0

รอยละ
ของยอด
ขายรวม

465
16
481

ตารางดังตอไปนี้แสดงยอดขายสําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2549

2548
ผลิตภัณฑอะโรเมติกส และ
เคมีภัณฑอื่น ๆ

ยอดขาย

รอยละของ
ยอดขายรวม

ยอดขาย

2550

รอยละของ
ยอดขายรวม

ยอดขาย

รอยละของ
ยอดขายรวม

(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)

พาราไซลีน ...............................
สารเบนซีนเขมขน ....................
สารทําละลาย(1) ........................
สารพลาสติกไซเซอร(1) ............
อื่น ๆ(2) .....................................

354
27
381

93.0
7.0
100

418
30
448

93.2
6.8
100

410
27
28
10
6
481

รวม..........................................
(1)
สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอรผลิตและจําหนายโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด กอนที่
บริ ษั ท ฯ จะไดรั บ โอนผลประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ กิ จ การทั้ ง หมดของบริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เพื่อประโยชนทางบัญชี ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตสารทําละลายและสาร
พลาสติกไซเซอรสําหรับป 2550 เปนการแสดงปริมาณการผลิตเฉพาะชวงระยะเวลา 4 เดือน ภายหลังจากการรับ
โอนกิจการ โดยบริษัทฯ มิไดรวมผลประกอบการจากกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เขา
กับผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีกอนวันที่ 1 กันยายน 2550
(2)
อื่น ๆ โดยหลักรวมถึงบิวทิล (butyl) และเคมีภัณฑอื่น ๆ
บริษัทฯ ขายพาราไซลีนใหแกผูผลิต PTA ในประเทศไทยเปนหลัก เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแผนฟลมโพลีเอ
สเตอร บรรจุภัณฑเรซินและผาใยสังเคราะห บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาขายผลิตภัณฑระยะยาวสามฉบับเพื่อขายพาราไซลีน
ใหแกผูผลิต PTA ในประเทศ ซึ่งคิดเปนสัดสวนที่มีนัยสําคัญของการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ “13. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่จําเปนตอการดําเนินงานบางฉบับ” ทั้งนี้ สัดสวนผลิตภัณฑพาราไซลีนที่
บริษัทฯ ไมไดขายใหแกลูกคาภายในประเทศ บริษัทฯ สามารถจะขายผานชองทางการสงออก หรือเลือกปรับสัดสวนของ
ผลิตภัณฑใหเปนผลิตภัณฑชนิดอื่นที่ตลาดมีความตองการได เชน น้ํามันเบนซิน เปนตน ขึ้นอยูกับความคุมคาของการผลิต
และขายพาราไซลี นซึ่ งจะขึ้ นอยู กับ จํา นวนของวั ตถุ ดิบ ที่ ได จ ากโรงกลั่ น น้ํา มั นของบริษั ท ฯ ราคาตลาดของวั ตถุ ดิ บจาก
ภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ จะถูกนํามาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการกําหนดสัดสวนน้ํามันดิบ (crude oil slate) และสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด (production slate) ของ
บริษัทฯ โดยใชโปรแกรมการจําลองประสิทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software) บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสารทํา
ละลายและสารพลาสติกไซเซอรทั้งหมดภายในประเทศ
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การกําหนดราคาผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ มีการกําหนดราคาตามตลาด โดยทั่วไป ผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทยจะถูก
กําหนดราคาโดยอางอิงกับราคาตลาดจรในสิงคโปรของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร
(Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) ราคา MOPS จะสะทอนถึงอุปทานและอุปสงคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมทั้งระดับราคาน้ํามันดิบ และโดยทั่วไป จะมีการประกาศเปนรายวันในสกุลดอลลารสหรัฐ
ราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดในประเทศเปนไปตามกลไกตลาด และเคลื่อนไหวตามราคานําเขาที่
เสมอภาค ซึ่งอางอิงกับราคาหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดในประเทศของประเทศไทย
โดยไดมาจากราคาตลาดจรในสิงคโปรของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของอางอิงตามราคา MOPS บวกคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑ
นั้น ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาระวาง อากรนําเขา การสูญเสียมวลน้ํามันอันเกิดจากการขนสง
สินคาทางทะเล (ocean losses) และการจัดการ โดยอาจมีการบวกสวนเพิ่มหรือหักสวนลดสําหรับผลิตภัณฑบางอยางเนื่องจาก
ความแตกตางในคุณสมบัติที่กําหนด (specifications) ทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑระหวางประเทศ และสภาพตลาดทองถิ่น
เฉพาะแหง ตัวอยางเชน ในชวงที่ตลาดภายในประเทศมีอุปสงคสวนเกิน หรือในชวงที่ปริมาณของอุปทานในตลาดเอเชียอยู
ในระดับที่สูงซึ่งจะสงผลใหปริมาณการสงออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหนาโรงกลั่นในตลาดในประเทศของประเทศไทย
อาจลดลงอยางมีนัยสําคัญ การสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะอางอิงราคา MOPS และบวกสวนเพิ่ม
(Premium) หรือหักสวนลดตามสภาพตลาด การเจรจาตอรองกับผูซื้อ และความแตกตางทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
โดยสวนใหญ ราคาของพาราไซลีนสะทอนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และไดรับผลกระทบ
จากระดับอุปทาน และอุปสงค รวมถึงราคาของน้ํามันดิบโดยทางออม นอกจากนี้ ราคาของพาราไซลีนยังไดรับผลกระทบจาก
การคาดการณกําลังการผลิตในอนาคตราคาผลิตภัณฑอะโรเมติกสของบริษัทฯ มีการเจรจาตอรองกับลูกคาของบริษัทฯ และ
โดยทั่วไปจะสะทอนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
3.3

หนวยผลิตและกระบวนการผลิต

หนวยผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยูใกลกับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ประกอบดวยหนวยผลิตหลักดังตอไปนี้
• หอกลั่นบรรยากาศ (Atmospheric Pipestill (“APS”)) จํานวนสองหนวย ซึ่งทําหนา ที่กลั่นน้ํามั นดิบใหเป น
ผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ หนวย APS 1 มีกําลังการผลิตวันละ 82,000 บารเรล และหนวย APS 2 มีกําลังการ
ผลิตวันละ 95,000 บารเรล
• หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer (“CCR”)) จํานวนหนึ่ง
หนวย ซึ่งมีกําลังการผลิตวันละ 27,000 บารเรล และทําหนาที่แปรสภาพน้ํามันเชื้อเพลิงออกเทนต่ําใหเปน
น้ํามันเชื้อเพลิงออกเทนสูงสําหรับการผลิตน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเกรดตาง ๆ
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• หอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill (“VPS”)) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งมีกําลังการผลิตวันละ 47,000 บารเรล
และทําหนาที่ผลิตยางมะตอยจากน้ํามันชนิดหนัก (heavy oil) ซึ่งไดจากหอกลั่นบรรยากาศ น้ํามันชนิดที่เบา
กวาจะถูกสงไปยังหนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic
Cracking Unit (“FCCU”))
• หนวยลดกํามะถันสําหรับน้ํามันดีเซล (Gasoil Hydrodesulfurizer Unit (“GOHF”)) จํานวนสามหนวย ซึ่งทํา
หนาที่กําจัดกํามะถันในน้ํามันดีเซล เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลซึ่งกําหนดไวที่ 350 ppm หนวย
เหลานี้มีกําลังการผลิตรวมวันละ 74,800 บารเรล
• หนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit
(“FCCU”)) ซึ่งทําหนาที่แปรสภาพน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินที่เบากวา หนวยนี้มีกําลังการ
ผลิตวันละ 42,000 บารเรล
• โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 500,000 ตัน โดยเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
เขากับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ไดรวมเทคโนโลยีโอลกอน
(Olgone) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นไวดวย ซึ่งเปนกระบวนการกําจัดสารโอเลฟนสจากวัตถุดิบรีฟอร
เมตที่ใชแทนกระบวนการที่ใชดินในการกําจัด (clay treatment process) แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช
กระบวนการ XyMax-2 ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งทําใหมีการแปรสภาพไซลีนในรูปแบบอื่น ๆ เปน
พาราไซลีนซึ่งเปนผลิตภัณฑสุดทายได และ
• หนวยทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation) ซึ่งรวมเทคโนโลยีและกระบวนการเฉพาะของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่นเพื่อการเพิ่มผลผลิตพาราไซลีน โดยกระบวนการเฉพาะนี้ทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในดานวัตถุดิบ
และการคัดเลือกผลิตภัณฑสูงขึ้น โดยการแปรสภาพสารอะโรเมติกสหนักและโทลูอีน/สารเบนซีนใหเปนมิกซ
ไซลีนซึ่งมีมูลคาสูงกวาไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ต่ํา ภายหลังจากนั้น มิกซไซลีนดังกลาวจะถูกนําไป
ผลิตพาราไซลีน
หนวยผลิตสารทําละลายของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการผลิตเขากับโรงกลั่นน้ํามัน ประกอบดวยหอกลั่นแยก
และเครื่องปฏิกรณ (reactor) เปนหลัก เพื่อทําการเติมไฮโดรเจน (hydrogenate) ใหกับวัตถุดิบภายหลังจากการกลั่นแยก
แผนภูมิดังตอไปนี้แสดงกระบวนการกลั่นปโตรเลียมและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส
เขากับโรงกลั่นน้ํามัน
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โครงสรางโรงงาน
การกลั่น

การปรับปรุง

การปรับสภาพและแปรสภาพ

อะโรเมติกส / สารทําละลาย

ผลิตภัณฑและการผสมผติตภัณฑ

สารทํ าละลาย

SOL

กาซปโตรเลียมเหลว
LE
1-2

CCR

น้ํามั นเบนซินเกรดพรีเมี่ ยม
น้ํามั นเบนซินเกรดธรรมดา
AP

NHF
1-2
TAU

สารเบนซีนเข มข น
น้ํามั นอากาศยาน

KHF
1-2
น้ํามันดิบ

พาราไซลีน

APS
1-2

น้ํามั นก าด
GOHF
1-2-3

VPS

น้ํามั นดีเซล

FCCU

น้ํามั นเตา
ยางมะตอย

APS

หอกลั่นบรรยากาศ (Atmospheric
Pepestill)

CCR

หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา Continuous Catalytic
Regeneration Reformer

LE

หนวย Light End

FCCU

หน วยแปรสภาพน้ํ ามั นหนัก ใหเ ปน น้ํา มัน เบาโดยการแปร
สภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit)

KHF

หนวย Kerosene Hydrofiner

AP

โรงงานอะโรเมติกส (Aromatics Plant)

TAU

หนวยทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation)

GOHF หนวย Gas Oil Hydrofiner
VPS

หนวยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill) NHF

SOL

หนวยผลิตสารทําละลาย

หนวย Naphtha hydrofiner
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ภาพรวมของกระบวนการกลั่นน้ํามัน

การทํา ให น้ํา มัน ดิบ มีความรอ นถึ งอุ ณหภูมิในระดั บหนึ่งและส งไปยังหอกลั่ นบรรยากาศจะทํา ให สามารถแยก
น้ํามันดิบออกเปนสวนตาง ๆ ได โดยแตละสวนจะมีจุดเดือดเฉพาะสําหรับสวนนั้น ๆ หอกลั่นแตละหนวยประกอบดวยหอ
สูงซึ่งมีถาดปรุ (perforated trays) เปนชั้น ๆ น้ํามันดิบที่ผานความรอนจากเตาเผาจะเขาไปในสวนลางของหอกลั่น น้ํามันเดือด
สวนที่มีน้ําหนักเบากวาจะลอยขึ้นไปดานบนของหอกลั่น ในขณะที่น้ํามันเดือดสวนที่หนักกวาจะตกลงไปดานลาง เมื่อสวนที่
เบากวาไหลผานถาดปรุ อุณหภูมิน้ํามันจะคอย ๆ ลดลงและไอจะเกิดการควบแนนบนถาด การกลั่นไอน้ํามันที่อุณหภูมิตางกัน
จะไดผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทตาง ๆ เชน กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ํามันกาด น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา
น้ํามันชนิดเบาจากสวนบนของหอกลั่นบรรยากาศจะถูกสงไปยังหนวย Naphtha Hydrofiner เพื่อกําจัดกํามะถัน
จากนั้นจะไหลไปยังหอตาง ๆ ซึ่งเรียกวา Light End Units ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ถูกแยกออกจะประกอบดวยกาซ (gas stream)
(ซึ่งใชเปน เชื้อเพลิงในโรงกลั่นน้ํ ามัน) กาซปโตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถู กแยกตอไปอีกเป นแนฟทาเบา
และแนฟทาหนัก แนฟทาเบาจะถูกสงไปยังหนวยผสมน้ํามันเบนซิน (gasoline-blending unit) แนฟทาหนักซึ่งมีออกเทนต่ําจะ
ถูกสงไปยังหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) เพื่อเพิ่มออก
เทนดวยการปรับสภาพโมเลกุลน้ํามัน น้ํามันนี้สวนหนึ่งจะถูกสงไปยังโรงงานอะโรเมติกสเพื่อใชในการผลิตพาราไซลีน อีก
สวนหนึ่งจะถูกสงไปใชผลิตน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเกรดตาง ๆ
น้ํามันจากผลผลิตสวนแรก (first side stream) ของหอกลั่นบรรยากาศจะถูกสงไปยังหนวย Kerosene Hydrofiner
เพื่อกําจัดกํามะถัน น้ํามันนี้สวนใหญจะถูกผสมสารเติมแตงเพื่อผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และสวนที่เหลือจะใชผลิต
น้ํามันกาด น้ํามันจากผลผลิตสวนที่สอง (second side stream) ของหอกลั่นบรรยากาศจะถูกปรับสภาพ (hydrofined) และผสม
กับ hydrofined oil จากผลผลิตสวนที่สาม (third side stream) เพื่อผลิตน้ํามันดีเซล น้ํามันสวนหนึ่งจากตอนลางของหอกลั่น
บรรยากาศจะถูกสงไปยังหอกลั่นสุญญากาศเพื่อผลิตยางมะตอยหรือน้ํามันเตา ผลผลิต (side stream) จากหอกลั่นสุญญากาศ
จะถูกสงไปยังหนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit
(“FCCU”))
หนว ยแปรสภาพน้ํ ามัน หนัก ใหเ ปนน้ํ ามัน เบาโดยการแปรสภาพโมเลกุ ล (Fluidized Catalytic Cracking Unit
(“FCCU”)) จะทําหนาที่แปรสภาพน้ํามันจากผลผลิต (side stream) จากหอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill)ใหเปนน้ํามันที่
เบากว า ด ว ยการแปรสภาพโมเลกุ ล ให เ ล็ ก ลง ภายหลั งจากการแปรสภาพ กระบวนการกลั่ น เฉพาะจะถู ก ใช เ พื่ อ แยก
องคประกอบตาง ๆ ใหเปนกาซที่ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงกลั่นน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลว และแนฟทาซึ่งบางสวนจะถูกผสม
กลับเพื่อนําไปใชผลิตน้ํามันเบนซินและบางสวนจะถูกสงไปยังหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฎิกิริยา (Continuous Catalystic
Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) น้ํามันจากผลผลิต (side stream) ของหอกลั่นจะถูกสงไปยังหนวยลดกํามะถันสําหรับ
น้ํามันดีเซล (Gasoil Hydrofiner) และใชในการผลิตน้ํามันดีเซล จากนั้น น้ํามันจากตอนลางของหอกลั่นจะถูกสงไปผลิตเปน
น้ํามันเตา
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แผนภูมิดังตอไปนี้แสดงถึงองคประกอบของปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่นําเขากลั่น
กระบวนการกลั่นน้ํามัน การผลิตพาราไซลีน คาการกลั่น และกําไรขั้นตนของพาราไซลีน

โรงกลั่นน้ํามัน
1

น้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่นๆ

APS
1-2

3

หนวยอื่น ๆ

ผลิตภัณฑปโตรเลียม
พาราไซลีน

4

โรงงานอะโรเมติกส
โรงกลั่นน้ํ ามันสงไป
โรงงานอะโรเมติ กส

2

สารเพิ่มออกเทน MTBE, C9 สําหรับการ
ผสมน้ํามันเบนซิน

6

ผลผลิตที่เหลือคืน (Returned Stream) จาก
โรงงานอะโรเมติกส (รีฟอรเมตชนิดเบาและ
ชนิดหนัก)

7
8

เบนซีน
วัตถุดบิ ที่นําเขา / ซื้อจาก
5 ภายนอก (โดยหลักคือ
มิกซไซลีน)

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น (Crude Intake) แสดงใหเห็นโดย c จากแผนภูมิขางตน
ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่นําเขากลั่น (Total Intake) แสดงใหเห็นโดยผลรวมของ c + d + h จากแผนภูมิขางตน
กระบวนการกลั่นน้ํามัน แสดงใหเห็นโดยผลรวมของ e + f จากแผนภูมิขางตน
•

ปริมาณการผลิต

ผลผลิตจากโรงกลั่นน้ํามัน รวมถึงผลิตภัณฑปโตรเลียม และวัตถุดิบที่นําเขาโรงงานอะโรเมติกส ซึ่งแสดงใหเห็น
โดยผลรวมของ e + f จากแผนภูมิขางตน
การผลิตพาราไซลีน แสดงใหเห็นโดย i จากแผนภูมิขางตน
•

กําไร (Margin)

คาการกลั่นแสดงใหเห็นโดย (e + f) ลบ (c + d + h) ลบคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมมายัง
คลังน้ํามัน และลบคาใชจายดานพลังงาน (ทั้งที่ผลิตใชเองภายในและที่ซื้อ) จากแผนภูมิขางตน
กําไรขั้นตนของพาราไซลีนแสดงใหเห็นโดย (h + i + j) ลบ (f + g) ลบคาใชจายดานพลังงาน (ทั้งที่ผลิต
ใชเองภายในและที่ซื้อ)
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ประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามัน

บริษัทฯ จะตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานอยางสม่ําเสมอ ดวยการติดตามตรวจสอบตัว
บงชี้ประสิทธิภาพ บริษัทฯ กําหนดเกณฑวัดคาของตัวบงชี้ประสิทธิภาพหลักแตละชนิดตามการสํารวจประสิทธิภาพของโรง
กลั่นน้ํามันทั่วโลกซึ่งดําเนินการโดย Solomon Associates, Inc. และแนวปฏิบัติที่ดีของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ตารางดังตอไปนี้แสดงอัตราการใชประโยชน และตัวบงชี้ประสิทธิภาพอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรง
กลั่นน้ํามันและโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
2550
โรงกลั่นน้ํามัน
กําลังการกลั่น (พันบารเรลตอวัน) (1) ...................
ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น (Crude Intake) (พันบารเรลตอวัน)
ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่นําเขากลั่น (Total Intake) (พันบารเรลตอวัน) (2)
.......................................................................................................
อัตราการใชกําลังการกลั่น (รอยละ).................................................
ผลผลิต (พันบารเรลตอวัน) .............................................................
โรงงานอะโรเมติกส
กําลังการผลิตพาราไซลีน (พันตันตอป) ...........................................
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ).................................................
ผลผลิต (พันตันตอป) ......................................................................
หนวยผลิตสารทําละลาย (3)
กําลังการผลิตพาราไซลีน (พันตันตอป)..................
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ)........................
ผลผลิต (พันตันตอป).............................................

177.0
151.3
173.9

177.0
148.6
164.4

177.0
144.3

85.5
174.5

84.0
166.9

160.1
81.5
161.1

500.0
70.4
352.1

500.0
84.3
421.3

500.0
81.7
408.4

50.0
74.5
37.2

50.0
83.2
41.6

50.0
77.8
38.9

____________
(1)
177,000 บารเรลตอวัน อยูบนพื้นฐานของอัตรากําลังการกลั่นสูงสุดของวันที่มีการดําเนินการผลิตจริง (stream day)
กําลังการกลั่นที่ไดออกแบบไวบนพื้นฐานของวันตามปปฏิทิน คือ 164,000 บารเรลตอวัน
(2)
ผลผลิตที่เหลือ คืน (Return Stream) จากโรงงานอะโรเมติกส ซึ่งรวมอยูในปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่นําเขากลั่ น
(Total Intake) คือ 18.4 พันบารเรลตอวัน 14.8 พันบารเรลตอวัน และ 13.3 พันบารเรลตอวัน ในป 2548 ในป 2549
และในป 2550 ตามลําดับ
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สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอรผลิตและจําหนายโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด กอนที่
บริ ษั ท ฯ จะไดรั บ โอนผลประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ กิ จ การทั้ ง หมดของบริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เพื่อประโยชนทางบัญชี โดยบริษัทฯ มิไดรวมผลประกอบการจาก
กิจ การของบริ ษั ท เอ็ ก ซอนโมบิ ล เคมี (ประเทศไทย) จํ า กั ด เข า กั บ ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีกอนวันที่ 1 กันยายน 2550
3.3.3

การบํารุงรักษาโรงงาน

เชนเดียวกับโรงกลั่นน้ํามันทุกแหง บริษัทฯ จะหยุดโรงกลั่นน้ํามันตามระยะเพื่อการบํารุงรักษาตามกําหนดการและ
การซอมแซมแกไขนอกกําหนดการที่วางไวหรือการซอมบํารุงฉุกเฉิน แมวาการหยุดโรงกลั่นน้ํามันเพื่อบํารุงรักษาเปนการลด
อัตราการใชกําลังการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามัน แตก็จะเปนการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
โรงกลั่นน้ํามัน การลดโอกาสที่จะตองหยุดโรงกลั่นน้ํามันนอกกําหนดการที่วางไวในอนาคตหรือการลดความชํารุดบกพรอง
ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรง รวมทั้งเปนการยืดอายุของโรงกลั่นน้ํามัน
บริษัทฯ สามารถขอรับการสนับสนุนและการบริการใหความชวยเหลือในการดําเนินงาน (operational services)
จากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งมีสํานักงานวิศวกรรมประจําภูมิภาคที่ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร พรอมทั้งผูใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานวัสดุและอื่น ๆ ซึ่งทําหนาที่ใหการสนับสนุนแกโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นทั้ง
เกาแหงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
โดยปกติ การบํารุงรักษาโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานอะโรเมติกสครั้งใหญตามกําหนดการของบริษัทฯ จะใชเวลา
ประมาณ 40 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการบํารุงรักษาครั้งใหญตามการกําหนดการสองครั้งลาสุดในป 2541 และ 2547 โปรด
พิจ ารณารายละเอี ยดเพิ่มเติมเกี่ย วกั บ คา ใชจ า ยที่ เกี่ ย วเนื่ องกั บการบํ ารุ งรัก ษาในหัว ขอ “12. ฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงาน – 12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3.11 คาใชจายเพื่อการลงทุนที่ผานมา
และที่วางแผนไว”
ในชวงระยะเวลาระหวางรอบของการหยุดโรงกลั่นน้ํามันเพื่อการบํารุงรักษาครั้งใหญตามกําหนดการ บริษัทฯ ได
วางแผนการบํารุงรักษายอยตามกําหนดการเปนระยะดวย โดยในระหวางการบํารุงรักษาเล็กนอยนี้ จะมีการหยุดโรงงานอะโร
เมติกสและ/หรือสวนตาง ๆ ของโรงกลั่นน้ํามัน เชน บริษัทฯ จะหยุดหนวย APS หนึ่งในสองหนวยทุกระยะสามถึงสี่ปเปน
ระยะเวลาประมาณ 10 วัน การมีหนวย APS สองหนวยทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวในการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันตอไป
ในขณะที่บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุง APS อีกหนวยหนึ่ง และชวยลดผลกระทบจากการหยุดโรงงาน ในป 2550 ไดมีการ
หยุดหนวย APS-2 เพื่อทําความสะอาดเตาเผา (decoking) และการบํารุงรักษาอื่น ๆ เปนเวลา 16 วัน
บริษัทฯ ไมไดมีการหยุดโรงกลั่นน้ํามันทั้งหมดเพื่อการซอมบํารุงนอกกําหนดการที่วางไว ใน ป 2548, 2549 หรือ
2550 อย า งไรก็ ตาม บริ ษั ท ฯ ต อ งหยุ ด บางส ว นของโรงกลั่ นน้ํ า มั น นอกกํ าหนดการที่ ว างไว บริ ษัท ฯ ไมไ ด มีการหยุ ด
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โรงงานอะโรเม-ติกสเพื่อการซอมบํารุงนอกกําหนดการที่วางไว ในป 2548 และป 2549 แตอยางใด หากแตบริษัทฯ มีการ
หยุดโรงงานอะโร-เมติกสในป 2550 เปนระยะเวลา 5 วัน เพื่อทําการติดตั้งอุปกรณบายพาส (bypass) ในเครื่อง Exchanger
3.4

วัตถุดิบและการจัดหา
3.4.1

การจัดหาน้ํามันดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันคือน้ํามันดิบ บริษัทฯ สามารถกลั่นน้ํามันดิบประเภทตาง ๆ
ซึ่งรวมถึงน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง ตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก เนื่องจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีหนวย
เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ (upgrading and conversion unit) บริษัทฯ จึงสามารถใชน้ํามันดิบชนิดหนักที่มีความหนาแนนและมี
กํามะถันสูง (heavy sour crude) จากตะวันออกกลางในสัดสวนที่สูงขึ้นไดเพื่อการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดที่สอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา น้ํามันดิบชนิดหนักดังกลาวมีปริมาณกํามะถันสูงกวาและตนทุนต่ํากวาน้ํามันดิบชนิดเบาที่มีความ
หนาแนนนอย (light sweet crude) นอกจากนี้ จากการใชเครือขายการจัดหาน้ํามันดิบทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
และ/หรือบริษัทในเครือ และการใชเทคโนโลยี Molecular Fingerprinting & Modeling ที่ทันสมัย บริษัทฯ สามารถจัดหา
คัดเลือกและผสมน้ํามันดิบใหมีคุณสมบัติที่จะชวยเพิ่มกําไรของบริษัทฯ ใหสูงสุดไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น บริษัทฯ จะทําการ
กําหนดสัดสวนน้ํามันดิบ (crude oil slate) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดสัดสวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑแตละ
ชนิด (product slate) จากขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่ฝายขายและการตลาดโดยอางอิงกับการประเมินคาความตองการของ
ลูกคาและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขึ้นกอนหนาคําสั่งซื้อที่ได
คาดการณไวประมาณสามเดือน หลังจากนั้น บริษัทฯ จะใสขอมูลเดิมและขอมูลที่เปนปจจุบัน รวมทั้งขอมูลราคาลงในระบบ
โปรแกรมการปรับ เปลี่ย นกระบวนการกลั่ นใหไ ดผ ลกํ าไรที่ ดีที่สุ ด (optimization modeling software system) ซึ่ งจะนํ า
ขอจํากัดการผลิตของบริษัทฯ มารวมพิจารณาดวยเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อน้ํามันดิบที่มีความเหมาะสมที่สุด
บริษัทฯ ทําการจัดหาและซื้อน้ํามันดิบจากหรือผานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ
ไดรับ ใบแจ งหนี้ภ ายใน 4 วันนั บแตวั นที่อ อกใบตราส งและตองชํ าระใบแจ งหนี้ภ ายในสิ้นเดื อนของเดื อนดังกลาว ทั้งนี้
บริษัทฯ เชื่อวาสอดคลองกับวิธีปฏิบัติทางการคาโดยทั่วไป สําหรับน้ํามันดิบที่จัดหาหรือซื้อจากแหลงในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟค บริษัทฯ จะทําการซื้อจากหรือผาน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. สวนน้ํามันดิบนําเขาอื่น ๆ บริษัทฯ จะทําการซื้อ
จากหรือผาน ExxonMobil Sales and Supply LLC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน – 11.3
สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และเงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ –
(ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ”
ตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณน้ํามันดิบที่ซื้อ โดยจําแนกตามภูมิภาคของแหลงที่มาและสัดสวนการจัดซื้อจากแตละ
ภูมิภาคสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
ภูมิภาคของแหลงที่มา
ตะวันออกกลาง (1) ....................................
ตะวันออกไกล (2)......................................
แอฟริกาตะวันตก(3) ..................................
รวม .........................................................

2549

2550

รอยละ ของ
รอยละ ของ
รอยละ ของ
ปริมาณ ปริมาณรวม ปริมาณ ปริมาณรวม ปริมาณ ปริมาณรวม
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)
21,429
40.8
13,903
28.4
12,195
26.9
27,777
53.0
30,916
63.1
31,956
70.4
3,272
6.2
4,187
8.5
1,221
2.7
100.0

52,477

49,005

100.0

45,372

100.0

________________
(1) ซาอุดิอาระเบีย คูเวต เยเมน สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต กาตารและโอมาน
(2) อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย
(3) อียิปต แองโกลา กาบองและชาด
3.4.2

วัตถุดิบโรงกลั่นน้ํามันและวัตถุดิบอื่น ๆ

บริษัทฯ ยังซื้อกากน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อกระบวนการผลิตในหอกลั่นบรรยากาศ บริษัทฯ ผลิตวัตถุดิบ
ดังกลาวได 2,736 พันบารเรล 5,235 พันบารเรล และ 7,284 พันบารเรลในป 2548 ป 2549 และป 2550 ตามลําดับ
บริษัทฯ ใชไฮโดรเจนในหนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันโดยใชไฮโดรเจนรวม (hydrodesulfurizer unit) เพื่อการกําจัด
กํามะถันออกจากผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อเปนวัตถุดิบในโรงงานอะ
โรเมติกส บริษัทฯ สามารถผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดที่จําเปนตองใชจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ใชออกซิเจนและไนโตรเจนในกระบวนการกลั่นน้ํามัน และไดเขาทําสัญญากับบริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแกส จํากัด เพื่อ
การจัดหาออกซิเจนและไนโตรเจน
บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบหลักอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง สารเพิ่มออกเทน MTBE (MTBE เปนเคมีภัณฑซึ่งใชเพื่อเพิ่มจํานวนออก
เทนในน้ํามันเบนซิน) สําหรับโรงกลั่นน้ํามันจากผูจัดหาซึ่งเสนอขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมในทางการคา
3.4.3

ตัวเรงปฏิกิริยา

บริษัท ฯ ใชตัวเรงปฏิกิริย าประเภทตาง ๆ ในกระบวนการผลิต บริษั ทฯ จะประเมิ นและคัดเลือกประเภทตั วเร ง
ปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและราคา บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพื่อ
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การเชาตัวเรงปฏิกิริยาตาง ๆ ที่ใชในโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเขาทํ า
สัญญากับ ExxonMobil Catalyst Services Inc. เพื่อการเชาตัวเรงปฏิกิริยาชนิดทองคําขาว (platinum based catalyst) สําหรับใช
ในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน”
3.4.4

รีฟอรเมตและมิกซไซลีน

รีฟอรเมตและมิกซไซลีนเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดหารีฟอรเมตจากโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เปนหลัก แตบริษัทฯ ก็มีการซื้อจากผูกลั่นน้ํามันในประเทศรายอื่น ๆ และบริษัทในเครือเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่นในภูมิภาคนี้ดวย เชน จากประเทศมาเลเซีย เปนตน
บริษัท ฯ ซื้อ มิกซ ไซลีน ที่จํา เปนต องใชทั้งจากในประเทศและต างประเทศ บริ ษัทฯ ซื้อมิ กซไซลีนจากผูผ ลิตใน
ประเทศเปนหลัก และในสวนของการนําเขาจากตางประเทศ บริษัทฯ นําเขามิกซไซลีนจากเกาหลีเปนสวนใหญ และเปนการ
จัดหาโดยหรือผานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
3.4.5

เอทานอลและน้ํามันปาลม

บริษัทฯ ซื้อเอทานอลจากบุคคลภายนอกหลายรายในประเทศไทยเพื่อผสมที่คลังน้ํามันสําหรับการผลิตแกสโซฮอล
สวนน้ํามันปาลมซื้อจากบุคคลภายนอกที่เปนผูจัดหาในประเทศเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล
3.4.6

วัตถุดิบและสินคาอื่น ๆ

วัตถุดิบแนฟทาชนิดเบาและน้ํามันกาดซึ่งใชในการผลิตสารทําละลายของบริษัทฯ จัดหามาจากโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ ทั้งหมด บริษัทฯ ซื้อออกโซแอลกอฮอล (oxo-alcohol) สําหรับผลิตสารพลาสติกไซเซอรจากบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น
บริษัทฯ เริ่มมีการใชผูรับจางผลิตภายนอก (third party blender) สําหรับทําการผสมผลิตภัณฑหลอลื่นนับตั้งแต
เดือนกันยายน 2550 โดยผูรับจางผลิตภายนอกยังคงซื้อน้ํามันพื้นฐาน (base stock) และสารเติมแตงจากบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดหาสินคาที่จําหนายของบริษัทฯ
ในรานคาสะดวกซื้อของบริษัทฯ สวนใหญจัดหาจากผูประกอบการเครือขายคาปลีกในประเทศ
3.5

สาธารณูปโภค
3.5.1

น้ํา
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บริษัทฯ ตองการน้ําเพื่อนําไปใชในการผลิตไอน้ําเพื่อขับกังหันซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชน้ํา
ในสวนตาง ๆ ของกระบวนการผลิตน้ํามัน บริษัทฯ มีหนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ํากลั่น (desalination plant ) สองหนวย แตละ
หนวยมีกําลังการผลิตน้ําชั่วโมงละ 60 ตัน และหนวยกรองน้ําระบบการกรองแบบดูดซึมยอนกลับ (reverse osmosis unit)
หนึ่งเครื่อง ซึ่งมีกําลังการผลิตน้ํา 20 ตันตอชั่วโมง โดยเมื่อหนวยผลิตน้ําทั้งหมดทํางานรวมกันแลว จะสามารถจัดหาน้ําจืดที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานของหนวยผลิตของบริษัทฯ ไดทั้งหมด ในบางพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดชลบุรีซึ่ง
เคยประสบภาวะแหงแลงอยางรุนแรงในระหวางป 2548 เนื่องจากวิกฤตการขาดแคลนน้ํา หนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ํากลั่นได
ชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานตอไปได และชวยลดผลกระทบจากภัยแลงดวย
3.5.2

ไฟฟา ไอน้ําและกาซธรรมชาติ

บริษัทฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ําเองโดยใชเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอน้ํารวม (Co-generator) ที่มีอยูใน
บริ เ วณที่ ตั้ งโรงกลั่ น บริ ษั ท ฯ มี เ ครื่ อ งกํา เนิ ด ไฟฟ า กั งหั น ก า ซจํ า นวนสามเครื่ อ ง ซึ่ งมี กํ า ลั งการผลิ ต รวม 50 เมกะวั ต ต
ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งมีกําลังการผลิต 12.5 เมกะวัตตจํานวนสองเครื่อง โดยแตละเครื่องยังสามารถผลิตไอน้ําได
40 ตันตอชั่วโมง และเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งมีกําลังการผลิต 25 เมกะวัตตหนึ่งเครื่อง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ําได 50 ตันตอชั่วโมง
นอกจากนี้ เพื่ อการจัด หาไฟฟาสํ ารองเพิ่ มเติ ม บริษัท ฯ ยั งมีการเชื่ อมต อโครงข ายพลังงานเข ากับ การไฟฟ าฝา ยผลิ ตแห ง
ประเทศไทย และการไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากไอน้ําจากเครื่องกําเนิดไฟฟารวมแลว บริษัทฯ ยังมีหมอไอน้ํา (boiler) เสริม
อีกสองเครื่อง แตละเครื่องสามารถผลิตไอน้ําได 20 ตันตอชั่วโมงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจัดหาไอน้ํา เครื่องกําเนิดไฟฟา
กังหัน กา ซจะใช กา ซธรรมชาติ และก าซที่ กํา จัด กํา มะถั นแล วจากกระบวนการกลั่น น้ํา มัน ของบริ ษัท ฯ ซึ่ งเปน วิ ธีก ารที่ มี
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดการปลอยซัลเฟอรไดออกไซดเขาสูบรรยากาศ ในขณะที่หมอไอน้ําเสริมสอง
เครื่องใชน้ํามันเตาและกาซเชื้อเพลิงจากกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อกาซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. ดวย
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเสริมสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอน้ํารวมภายใตสัญญารับซื้อหรือจายเงิน (Take or Pay) ระยะยาว
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน”
บริษัทฯ ตอ งการใชพ ลังงานไฟฟ าประมาณ 32 เมกะวั ตต และปริ มาณไอน้ํา โดยเฉลี่ย 140 ตันตอชั่ว โมงสําหรั บ
กระบวนการกลั่นและการผลิตน้ํามัน เครื่องกําเนิดไฟฟารวมและหมอไอน้ําของบริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟาและไอน้ําได
มากกวาปริมาณความตองการใชของหนวยผลิตของบริษัทฯ
3.6

ผลิตภัณฑและการจัดเก็บ
3.6.1

น้ํามันดิบ

บริ ษั ท ฯ สามารถรั บ การสงมอบน้ํา มั น ดิ บ ทางทะเลโดยทางระบบทุน รั บ น้ํ า มัน ดิ บ แบบหลายจุด (multi-buoy
mooring system) ขนาด 120,000 dwt ของบริษัทฯ และสามารถรับน้ํามันดิบจากเรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ VLCC ที่ทุน
ผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล โดยการจัดการรวมกับ บมจ.
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ไทยออยล น้ํามันดิบเหลานี้จะถูกสงตอไปยังถังเก็บน้ํามันที่โรงกลั่นน้ํามัน โดยทางทอสงซึ่งเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ โดยตรง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “13. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่จําเปนตอการดําเนินงานบาง
ฉบับ - 13.3.2 สัญญาขนถายวัตถุดิบผานทอ (Feedstock Throughput Agreement) ระหวางบริษัทฯ และบมจ.ไทยออยล”
3.6.2

การลําเลียงผลิตภัณฑ

ดวยพื้นที่ที่มีความไดเปรียบของโรงกลั่นน้ํามันที่ศรีราชา ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงเครือขายการจัดสงผลิตภัณฑ
ที่สะดวก และสามารถลําเลี ยงผลิตภัณ ฑของบริษั ทฯ ไดอ ยางประหยัดตนทุน โดยทางระบบทอสงผลิตภัณฑ รวม (multiproduct pipeline) รถบรรทุก รถไฟ และเรือชายฝงไปยังกลุมอุปสงคหลักของผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง
ศูนยในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ระบบทอสงน้ํามันซึ่งเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีบริษัท
ทอสงปโตรเลียม จํากัด เปนเจาของและผูดําเนินการ (โดยบริษัทฯ เปนผูถือหุนดวยประมาณรอยละ 21) และสามารถขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซินธรรมดาและน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว
เพื่ออํานวยความสะดวกในการลําเลียงผลิตภัณฑปโตรเลียมไปทั่วประเทศไทย บริษัทฯ ไดใชคลังน้ํามัน 11 แหง
โดยมีคลังหนึ่งแหงตั้งอยูติดกับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยจากจํานวนคลังน้ํามันทั้งหมด 11 แหงมีคลังน้ํามันจํานวนสี่
แหงที่บริษัทฯ เปนเจาของแตผูเดียว ไดแก คลังน้ํามันที่สระบุรี ศรีราชา ลําปาง และเดนชัย โดยมีคลังอีกสี่แหงที่มีบริษัทอื่น
เขามารวมเปนเจาของในทรัพยสินบางสวน ไดแก คลังน้ํามันที่ลําลูกกา ภูเก็ต บานดอน และสงขลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช
คลังสงผานน้ํามันภายใตสัญญาการใชบริการ (throughput agreement) ที่บริษัทฯ ทํากับบุคคลภายนอกอีกสามแหง ไดแก คลัง
น้ํามันที่ชองนนทรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งตามสัญญาการใชบริการดังกลาวบริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับปริมาณ
การใชขั้นต่ํา และคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาดังกลาวโดยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาเปนเวลาอยางนอย
90 วัน แตไมเกิน 12 เดือน ผลิตภัณฑจะถูกขนสงจากโรงกลั่นน้ํามันไปยังคลังน้ํามันโดยทางทอสงและเรือชายฝง ผลิตภัณฑ
สวนใหญที่ลําเลียงผานคลังน้ํามันจะถูกขนสงโดยทางทอสงไปยังคลังของบริษัทฯ ที่สระบุรี ศรีราชา และลําลูกกา ซึ่งบริษัทฯ
เปนเจาของคลังที่สระบุรีและศรีราชา แตบริษัทฯ เปนเจาของรวมในทรัพยสินบางสวนที่คลังที่ลําลูกกา โดยบริษัทฯ เปนผู
ดําเนินงาน ผลิตภัณฑที่ลําเลียงไปยังคลังแหงอื่น ๆ รวมถึงคลังที่สมุทรสาครและสมุทรสงครามจะขนสงทางรถไฟ และ/หรือ
เรือชายฝง นอกจากนี้ คลังน้ํามันยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดเก็บและ/หรือเติมสารเติมแตงที่จําเปน และเพื่อการ
ลําเลียงผลิตภัณฑสําหรับสงมอบใหกับลูกคาหรือรับมอบโดยลูกคาดวยรถบรรทุก
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญารวมดําเนินงาน (Joint Operating Agreements) สําหรับการใชคลังน้ํามันสี่แหงที่บริษัทฯ
เป น เจ า ของทรั พ ย สิ นบางส ว นรว มกั บ : (1) บริ ษั ท เชลล แ ห งประเทศไทย จํ า กั ด ลงวั น ที่ 18 กุ มภาพั น ธ 2541 เพื่ อ ร ว ม
ดําเนินงานในคลังน้ํามัน 3 แหง คือ คลังน้ํามันลําลูกกา คลังน้ํามันภูเก็ต และคลังน้ํามันบานดอน และ (2) บริษัท น้ํามันคาล
เท็กซ (ไทย) จํากัด และบริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เพื่อรวมดําเนินงานในคลังน้ํามันที่
สงขลา ซึ่ ง โดยหลั ก แล ว คู สั ญญาแต ล ะฝ ายภายใตสั ญญาแตล ะสัญญา จะมี สิ ทธิ เท า เที ย มกั น ในการเขา ใชป ระโยชน ใ น
ทรัพยสินที่ระบุไวในสัญญา เวนแต ทรัพยสินบางอยางซึ่งระบุไวใหเปนสิทธิของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น คูสัญญาแต
ละฝายจะเปนเจาของทรัพยสินที่คลังน้ํามันในระยะเริ่มตนตามสัดสวนที่ระบุไวในสัญญา คาใชจายเพื่อการลงทุนซึ่งเกี่ยวของ
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กับทรัพยสินรวมที่จะมีขึ้นในอนาคตจะตองไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคูสัญญา คูสัญญาอาจเพิกถอนหรือบอกเลิก
สัญญาดังกลาวไดในบางกรณี ตัวอยางเชน สัญญาสามารถถูกบอกเลิกไดหากคูสัญญาอีกฝายปฏิเสธที่จะซื้อสิทธิของคูสัญญา
ฝายที่บอกเลิกสัญญาในราคาตลาดยุติธรรม (fair market value) หากสัญญามีผลใชบังคับมาแลวไมนอยกวา 10 ปนับแตวัน
เริ่มตนสัญญา และคูสัญญาไดสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 3 ป
บริษัทฯ ใชบริการของบุคคลภายนอกใหลําเลียงผลิตภัณฑจากคลังน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีกจะถูกลําเลียงจาก
คลังน้ํามันไปยังสถานีบริการภายใตชื่อการคาการคาเอสโซโดยทางรถบรรทุก สวนกาซปโตรเลียมเหลวและยางมะตอยจะถูก
จัดสงหรือรับมอบโดยลูกคาดวยรถบรรทุกจากคลังที่ศรีราชาเทานั้น ซึ่งตั้งอยูติดกับโรงกลั่นน้ํามัน นอกจากนี้ ทาเทียบเรือที่
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังสามารถอํานวยความสะดวกในการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงกลั่นน้ํามันโดยตรง
สวนผลิตภัณฑพาราไซลีนจะถูกจัดสงจากโรงกลั่นน้ํามันโดยทางเรือชายฝง ในขณะที่สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอร
จะถูกจัดสงหรือรับมอบโดยลูกคาโดยทางรถบรรทุกจากคลังที่ศรีราชาเทานั้น
3.6.3

การจัดเก็บ

หนวยกลั่นน้ํามันและคลังน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของหรือสามารถเขาใชประโยชน มีถังเก็บและสิ่ง
อํานวยความสะดวกซึ่งทําใหบ ริษัท ฯ สามารถจัด เก็บ ผลิต ภัณ ฑกอ นการส งมอบและจั ดเก็ บวั ตถุดิ บก อนนํ าไปใช ตาราง
ดังต อไปนี้แสดงกํ าลังการจัดเก็บของคลังที่ บริษั ทฯ เปน เจา ของหรือ สามารถเขา ใชป ระโยชน โดยจํา แนกตามผลิต ภัณ ฑ
ปโตรเลียมและวัตถุดิบแตละชนิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ผลิตภัณฑ/วัตถุดิบ

กําลังการจัดเก็บของบริษัทฯ
(โรงกลั่นน้ํามันและคลังน้ํามัน)
(พันบารเรล)

การเขาถึงกําลังการจัดเก็บน้ํามันที่
คลังน้ํามันภายใตการรวมดําเนินงาน
หรือขอตกลงตามสัญญา(1)
(พันบารเรล)

รวม(2)

(พันบารเรล)

น้ํามันดิบ ..............................

4,820

-

4,820

น้ํามันดีเซล...........................

957

519

1,476

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน.....

499

-

499

น้ํามันเตา ..............................

568

554

1,122

น้ํามันเบนซิน .......................

363

203

566

น้ํามันกาด.............................

106.5

-

106.5

ยางมะตอย............................

106

-

106

กาซปโตรเลียมเหลว.............

50.4

-

50.4

______________
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รวมกําลังการจัดเก็บที่บริษัทฯ เปนเจาของบางสวนภายใตสัญญารวมดําเนินงาน (Joint Operating Agreements)
กําลังการจัดเก็บที่เปนของบริษัทฯ และที่บริษัทฯ เชา

บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว า คลั งน้ํ า มั นของบริ ษัท ฯ มี กํา ลั งการจั ด เก็ บ เพี ย งพอที่จ ะสนั บสนุ น การดํ า เนิ น งานปกติ รวมถึ ง
สถานการณที่คาดหมายไดในกรณีที่บริษทั ฯ หรือลูกคารายหนึ่งหรือหลายรายหรือผูจัดหาวัตถุดิบอาจตองหยุดโรงงานนอก
กําหนดการที่วางไวเปนระยะเวลาที่จํากัด อยางไรก็ดี ตามกฎระเบียบของประเทศไทย กําหนดใหบริษัทฯ จําเปนตองมีน้ํามัน
สํารองตามกฎหมายเทากับรอยละ 5 ของปริมาณการใชน้ํามันดิบรายปเพื่อการผลิตสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3.11 กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่น
ป โ ตรเลี ย มในประเทศไทย” ผลิ ต ภั ณ ฑ ค งคลั ง ของบริ ษั ท ฯ อาจเพิ่ มขึ้ น เป น ครั้ ง คราว เนื่ อ งจากการหยุ ด โรงงานนอก
กําหนดการที่วางไวหรือปญหาอื่น ๆ ที่โรงงานของลูกคาซึ่งขัดขวางหรือประวิงการรับมอบผลิตภัณฑ รวมทั้งการวางแผน
สินคาคงคลังของบริษัทฯ กอนการหยุดโรงกลั่นตามกําหนดการที่วางไว และการวางแผนสินคาคงคลังของลูกคาเพื่อการผลิต
ตามแผน
3.6.4

การสงออก

ในการส งออก บริษั ทฯ ใช เครื อข ายการคา ผลิต ภัณ ฑ ทั่ว โลกผา น ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. และ
ExxonMobil Sales and Supply LLC บริษัทฯ จะใชบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อการลําเลียงผลิตภัณฑปโตรเลียมไปยังเรือ
บรรทุกน้ํามันสําหรับขนสงออกนอกประเทศไทย ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันซึ่งมีความไดเปรียบและอยูใกลกับสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการขนส ง ทางทะเลช ว ยให บ ริ ษั ท ฯ สามารถเข า ถึ ง เครื อ ข า ยการส ง ออกได อ ย า งสะดวก บริ ก ารที่ ใ ห โ ดย
บุคคลภายนอกนั้นประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดเก็บระยะสั้น ทอสงและทาเทียบเรือ/ทาเรือ
3.7

การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย

บริษัทฯ ใชระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ OIMS)
ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติที่เครงครัดและเปนระบบ ระบบนี้เปนระบบที่เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปน
กรอบการทํางานอยางเครงครัดในการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและ
สิ่งแวดลอม โดยระบบ OIMS นี้ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ จํานวน 21 เรื่อง ซึ่งรวมถึง การจัดการ ภาวะผูนํา ความ
พันธกิจและรับผิด ชอบ การประเมินและบริหารความเสี่ ยง การออกแบบและกอ สรางโรงงาน ความปลอดภัยส วนบุคคล
อาชีวอนามัย การปกปองรักษาสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการประเมินและปรับปรุงความเปนเอกภาพในการ
ดําเนินงาน ซึ่งระบบนี้ใชอยูในสถานประกอบการของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นทั่วโลก จึงทําใหบริษัทฯ สามารถติดตาม
ความกาวหนาและมั่นใจถึงการมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสําหรับผลที่เกิดขึ้นในดานเหลานี้
บริษัท ฯ เชื่อว าบริ ษัทฯ มีป ระวั ติดา นความปลอดภัยที่ ดีเยี่ ยมในประเทศไทย บริษัท ฯ ไมเคยประสบปญหาการ
บาดเจ็บที่สูญเสียเวลาทํางานที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตั้งแตป 2547 นอกจากนี้ โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ก็ไมเคย

สวนที่ 2 หนา 75

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ประสบปญหาการบาดเจ็บที่ทําใหสูญเสียเวลาทํางานนับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินงานในป 2542 สวนฝายจัดสง ของบริษัทฯ ไม
เคยประสบปญหาการบาดเจ็บที่ทําใหสูญเสียเวลาทํางานนับตั้งแตป 2536 และสถานีบริการของบริษัทฯ ไมเคยประสบปญหา
การบาดเจ็บที่ทําใหสูญเสียเวลาทํางานนับตั้งแตป 2547
นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ยังมี ระบบการตรวจสอบคุณ ภาพน้ํามัน เชื้อ เพลิ งคา ปลีกที่ ขายตามสถานีบริก ารน้ํ ามัน อยา ง
เขมงวด เริ่มจากการวัดคุณภาพน้ํามันของรถสงน้ํามันทุกคันกอนจะรับเขาสูถังเก็บน้ํามันใตดินของสถานีบริการน้ํามันทุก
แหง ถังน้ํามันใตดินทุก ๆ ถังจะไดรับการตรวจสอบการปนเปอนของน้ําเปนประจําเพื่อความมั่นใจในคุณภาพกอนจําหนาย
ใหกับผูบ ริโภค นอกเหนือ จากการตรวจสอบดังกล าว บริษั ทยังมีหน วยตรวจสอบคุณ ภาพน้ํามั นเคลื่อนที่ที่จะเดิ นทางไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกในสถานีบริการทุกแหง ซึ่งเปนอีกระดับของการตรวจสอบเพื่อยืนยันถึงคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดมาตรฐานเทาเทียมกันทั่วประเทศ
3.8

การแขงขัน

อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย มีการแขงขันสูงมาก ปจจุบัน มีโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญจํานวนเจ็ด
แหงในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โรงกลั่นเหลานี้มีกําลังการกลั่นรวมประมาณวันละ 1,094,000 บารเรล โรง
กลั่นน้ํามันขนาดใหญแหงอื่น ๆ ในประเทศไทย นอกเหนือจากบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) บริษัท สตาร
ปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํากัด บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)
บมจ. ปตท. ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและน้ํามันของประเทศไทยนั้น มีสวนไดเสียอยางมี
นัยสําคัญในโรงกลั่นขนาดใหญที่เปนคูแขงของบริษัทฯ เหลานี้ ยกเวน บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร
ผูประกอบธุรกิจในตลาดพาราไซลีนที่สําคัญมีอยูสามรายไดแก บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น บริษัท ไทย
พาราไซลีน จํากัด และบริษัทฯ ซึ่งการใชพาราไซลีนในประเทศสวนใหญเปนไปเพื่อการผลิตกรดเทอรีพทาลิกบริสุทธิ์ (PTA)
ผูผลิต PTA ในประเทศไทย คือ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด และ บมจ. อินโดรามา โพลี
เมอรส
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแขงขันดวยปจจัยทางดานราคาเปนหลัก ในขณะที่ ตราสินคาและปจจัยการแขงขันอื่น ๆ ยังอาจมี
ผลตอบางผลิตภัณฑหรือบางกลุมผลิตภัณฑ อาทิ ผลิตภัณฑหลอลื่น รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีก
บริษัทฯ พยายามใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยการคัดสรรโครงการลงทุน บริษัทฯ สามารถเขาถึงและขอรับ
การสนั บสนุนจากเครือขายทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิ ล คอรปอเรชั่นเพื่อ การจั ดหาวัต ถุดิบและการจัดจํา หนายผลิตภัณ ฑ
ตลอดจนบริการทางวิศวกรรม การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย บริษัทฯ เชื่อวาปจจัยตาง ๆ อาทิ ที่ตั้งที่มีความไดเปรียบ
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ซึ่งอยูใกลกับตลาดสําคัญของผลิตภัณฑปโตรเลียมในกรุงเทพฯ และการสามารถเขาถึงเครือขายการจัดสงผลิตภัณฑที่สะดวก
และมีประสิทธิภาพ ชวยใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิผล
ตลาดคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงมีการแขงขันสูงมาก คูแขงการคาปลีกรายสําคัญของบริษัทฯไดแก ปตท. (ซึ่งรวมถึง
สถานีบริการน้ํามันโคโนโคที่ไดซื้อกิจการมา) เชลล เชฟรอน (คาลเท็กซ) และบางจากปโตรเลียม โดยบริษัทฯ จะแขงขันใน
ดานราคาเปนหลัก ในขณะที่การแขงขันในดานอื่น ๆ เชน มาตรฐานการใหบริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ การตลาด และที่ตั้ง
ของสถานีบริการน้ํามัน จะมีความสําคัญรองลงไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแขงขันในดานตัวแทนบริษัทฯ เชื่อวา เครือขาย
สถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซ รานสะดวกซื้อไทเกอรมารท และการเปน พันธมิตรกั บรานสะดวกซื้อเทสโก
โลตัสเอ็กซเพรส ณ สถานีบริการน้ํามันเอสโซ ไดชวยเพิ่มรายไดจากการขายน้ํามันเชื้อเพลิงและทําใหชื่อทางการคาของ
บริษัทฯ เปนที่นิยมมากขึ้นในตลาดคาปลีก บริษัทฯ ตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากบริษัทน้ํามันรายใหญที่ทําธุรกิจครบ
วงจร เชน บมจ. ปตท. ซึ่งมีรัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ และไดพยายามที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดคาปลีกในชวงเวลาหลายป
ที่ผานมา ตัวอยางเชน บมจ. ปตท. ซึ่งมีเครือขายคาปลีกที่กวางขวางกวาบริษัทฯ และมีสวนแบงตลาดสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ
มักจะเปนผูริเริ่มในการปรับเปลี่ยนราคาผลิตภัณฑขายปลีก โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองมีการตอบสนองตอการปรับลดราคา
ของคูแขง ซึ่งรวมถึง บมจ. ปตท. เพื่อปองกันการสูญเสียยอดขาย ตัวอยางเชน ในป 2549 เนื่องจากการแขงขันภายในประเทศ
ราคาขายปลีกของน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลของบริษัทฯ จึงไมไดมีปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับ MOPS ทําใหสงผล
กระทบในทางลบตอผลกําไรของบริ ษัทฯ ในป 2550 บมจ. ปตท. ได เขาซื้อ สถานีบ ริการน้ํ ามันโคโนโค ซึ่งกอนหนานี้ มี
บริษัทฯ เปนผูจัดหาน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินใหจนกระทั่งถึงเดือนมกราคม 2551 ซึ่งเปนเวลาที่ไดมีการบอกเลิกสัญญาที่
ทําไวกับบริษัทฯ ตามขอกําหนดในสัญญา โดยรายไดจากการขายน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินของบริษัทฯ ใหแกสถานี
บริการน้ํามันโคโนโค คิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 4.0 ของรายไดจากการขายรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเขาซื้อ
สถานีบริการน้ํามันโคโนโคของ บมจ. ปตท. เปนการควบรวมอุตสาหกรรมขึ้นอีกขั้นหนึ่ง และมีผลเปนการเพิ่มสวนแบง
ตลาดของ บมจ. ปตท. ดวย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ – 1.1.12 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกลั่นน้ํามันและการผลิตอะโรเมติกส ซึ่งมีการแขงขันสูง และคูแขงมีชองทาง
การขายปลีกที่กวางขวางมากกวา หรือมีแหลงเงินทุนที่พรอมกวา อันอาจทําใหไดเปรียบในการแขงขัน”
3.9

สิ่งแวดลอม

การดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สําคัญหลายฉบับ ซึ่งรวมถึง
พระราชบั ญญั ติ ส งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ มแห งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบั ญญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ในป 2535 ประเทศไทยไดปรั บปรุงกฎหมายและกฎระเบี ยบเกี่ ยวกั บ
สิ่งแวดลอมใหเขมงวดยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุมครองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลและสิทธิของประชาชนในการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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กฎหมายและกฎระเบีย บสิ่ งแวดล อมได จํ ากั ด ประเภท ปริ มาณและความเขมของสารต าง ๆ ที่จ ะปล อยออกสู
สภาพแวดลอมได ทั้งนี้ การดําเนินงานของบริษัทฯ ยังอยูภายใตบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการผลิต
การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การกําจัดและการบําบัดผลิต ภัณฑปโตรเลี ยมและวัสดุสารเจือปนดวย กฎหมายและ
กฎระเบียบสิ่งแวดลอมเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปลอยอากาศเสียและการปลอยน้ํา
ออกจากหนวยผลิตและการดําเนินงานของบริษัทฯ มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ ในเกือบทุกดาน ซึ่งรวมถึงการกลั่น
น้ํามัน การผลิตอะโรเมติกสและเคมีภัณฑ และการดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันคาปลีก หนวยงานหลักของรัฐที่กํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทางดานสิ่งแวดลอมไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กรมควบคุ มมลพิ ษซึ่ งอยูภ ายใต ก ระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอ ม กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่งอยู ภายใต
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งอยูภายใตกระทรวงพลังงาน
บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากระบบการจัดการพลังงานที่ใชอยูในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัท
ในเครือ ทั่วโลก (ExxonMobil’s Global Energy Management System (“GEMS”)) ซึ่งเปนระบบที่มีความครอบคลุมและ
เข ม งวดตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการดํ า เนิ น งาน การบํ า รุ ง รั ก ษา การออกแบบเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทางด า นพลั ง งาน
กระบวนการนี้เริ่มตนตั้งแตการประเมินหนวยผลิตโดยทีมผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ภายหลัง
จากนั้น ผูแทนจากแตละหนวยผลิตจะทํางานรวมกับทีมงานของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ที่เขา
ตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาแผนการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในการดําเนินงานและหนวยผลิต โดยการ
ประเมินนี้มีขึ้นครั้งลาสุดในป 2550
บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะควบคุมการปลอยสารเจือ
ปนตามที่กฎหมายที่เ กี่ยวขอ งกําหนด ซึ่งรวมถึ งการใชเทคโนโลยี ที่ทันสมั ยเพื่อ ลดการปลอยสารเจื อปนและสงวนรักษา
ทรัพยากร เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซสามเครื่องของบริษัทฯ มีการปลอยคารบอนไดออกไซดในระดับที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบ
กับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบดั้งเดิม บริษัทฯ ไดใชมาตรการตาง ๆ เพื่อรักษาแหลงน้ําจืดและบําบัดน้ําเสีย ในการดําเนินงานโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังไดมีการใชและรีไซเคิลน้ําจืดที่ผลิตจากหนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ํากลั่นทั้งสองหนวยของบริษัทฯ
เพื่อชวยรักษาทรัพยากรน้ําตามธรรมชาติและพลังงาน ระบบบําบัดน้ําของบริษัทฯ ประกอบดวยหนวยแยกน้ํามันออกจากน้ํา
รวมทั้งถังแยกน้ํามัน เครื่องแยกน้ําปนน้ํามัน และเครื่องเติมอากาศเพื่อการกําจัดน้ํามันออกจากน้ําเสีย และบอบําบัดน้ําเสีย
บริษัทฯ ได ทําการประเมินอยางสม่ําเสมอโดยตั้งเปาใหบรรลุถึงการปฏิบัติถู กตองตามนโยบายสิ่งแวดลอมของ
บริษัทฯ บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดลอมที่สําคัญในทุกดานที่ใชบังคับกับบริษัทฯ
อยา งไรก็ดี การปลอ ยอากาศเสีย สารเจื อปนหรือ มลพิ ษอื่น ๆ เข าสูอ ากาศ ดิ นหรื อน้ํา อาจกอใหเกิ ดความรั บผิด ทางดา น
สิ่งแวดลอมซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ตองเสียคาใชจายในการแกไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการปลอยอากาศเสีย สารเจือปน
หรือ มลพิษดั งกลาว และเทา ที่บริ ษัท ฯ ทราบ บริษั ทฯ ไม เคยมีค ดีความที่มีนั ยสํ าคัญ หรือถู กปรับ หรื อถูก ลงโทษอย างมี
นัยสําคัญ รวมทั้งไมเคยถูก ตรวจสอบในเรื่องสิ่งแวดล อมและเรื่องที่เกี่ยวของที่ มีนัยสําคัญใด ๆ โปรดพิจารณาหัวขอ “1.
ปจจัยความเสี่ยง - 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ - 1.1.9 การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาว อาจทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายจํานวนมาก”
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เมื่ อไมน านมานี้ รั ฐบาลไดป ระกาศกํา หนดมาตรฐานใหม ของน้ํา มัน เชื้ อ เพลิง โดยกํ าหนดให มีก ารลดปริมาณ
กํามะถัน และสารเบนซีน ในน้ํามั นเบนซิ น และลดปริมาณกํามะถั นในน้ํา มันดีเซลใหต่ําลง ซึ่งบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กําหนดใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางการศึกษาทางเลือกที่จะ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมของคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว แตบริษัทฯ คาดวา บริษัทฯ จะมีคาใชจาย
เพื่อการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่มาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555 หรือมิฉะนั้น
บริษัทฯ จะไมสามารถขายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวได โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง – 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ – 1.1.10 บริษัทฯ อาจไม
สามารถดําเนินโครงการในอนาคตไดสําเร็จภายในกําหนดเวลาและงบประมาณที่คาดการณไว” และหัวขอ “6. โครงการ
ดําเนินงานในอนาคต”
3.10

อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม

เวนแตจะไดระบุ ไวโดยชัดแจง ขอมูลขางลางนี้ ซึ่งรวมถึงแนวโนมและการประมาณการเปน ขอมูลที่ไดมาจาก
เอกสาร สิ่งพิมพที่ไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือไดมาจากหนวยงานของรัฐ บริษัทฯ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนาย หรือที่ปรึกษา รวมทั้งบริษัทในเครือของบุคคลดังกลาวมิไดตรวจสอบขอมูลเหลานี้ และไมรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลเหลานี้แตอยางใด
3.10.1 หลักพื้นฐานของการกลั่นน้ํามัน
(ก)

ภาพรวมของกระบวนการกลั่นน้ํามัน

การกลั่นน้ํามันคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคารบอนที่อยูในน้ํามันดิบ และแปรสภาพสารดังกลาวใหเปน
ผลิต ภัณฑ ปโ ตรเลีย มที่มีมูลค าสู งกว า โรงกลั่ นน้ํา มันไดรั บการออกแบบใหส ามารถกลั่น น้ํา มันดิ บหลายประเภทรวมถึ ง
วัตถุดิบอื่น ๆ ใหเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่ตองการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีคาการกลั่น (refining margin) สูงสุด และ
ตอบสนองความต อ งการ โดยทั่ ว ไป หน ว ยผลิ ต ต า ง ๆ ของโรงกลั่ น น้ํ า มั น จะทํ า หน า ที่ ไ ด อ ย า งน อ ยอย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
• กลั่นแยกสารไฮโดรคารบอนประเภทตาง ๆ ที่อยูในน้ํามันดิบออกเปนสวน ๆ
• แปรสภาพสารไฮโดรคารบอนใหเปนผลิตภัณฑที่ตองการ
• ปรับปรุงผลิตภัณฑดวยการแยกสารปนเปอน (impurities) ออก และ/หรือ
• ผสมผลิตภัณฑขั้นกึ่งสําเร็จรูป (intermediate streams) ใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
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น้ํามันดิบเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการกลั่นน้ํามัน คุณภาพของน้ํามันดิบที่ใชในการกลั่นและโครงสรางของโรงกลั่น
น้ํามันมักจะมีอิทธิพลตอระดับของกระบวนการกลั่นและการแปรสภาพที่จําเปนเพื่อใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ ที่
เหมาะสม เพื่อความสะดวก น้ํามันดิบจะถูกแบงประเภทตามความหนาแนน (density) (จากเบาไปหนัก) (light to heavy) และ
ปริมาณกํามะถัน (จากต่ําไปสูง) (sweet to sour) น้ํามันดิบชนิดเบาซึ่งมีปริมาณกํามะถันต่ํา (light sweet crude oil) จะมีราคาสูง
กวาน้ํามันดิบชนิดหนักซึ่งมีปริมาณกํามะถันสูง (heavy sour crude oil) เนื่องจากน้ํามันดิบชนิดเบาจําเปนตองมีการปรับปรุง
คุณภาพนอยกวา และใหผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีราคาสูงกวาในสัดสวนที่มากกวา อาทิ น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาดและน้ํามัน
ดีเ ซล น้ํ ามั นดิ บชนิด หนั กมั กจะขายโดยมี สว นลดเมื่อ เปรีย บเทีย บกั บน้ํ ามั นดิ บชนิด เบา เนื่ องจากน้ํ ามั นดิ บชนิด หนั กให
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาต่ํากวาในสัดสวนที่สูงกวา และตองการกระบวนการกลั่นเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลิตภัณฑชนิดเบาที่มีมูลคา
สูงขึ้น ดังนั้น ผูกลั่นน้ํามันจึงพยายามเลือกกลั่นน้ํามันดิบชนิดตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมที่สุด โดยคํานึงถึงหนวยแปรสภาพโมเลกุล
และหนวยปรับปรุงคุณภาพของแตละโรงกลั่น ราคาของผลิตภัณฑในปจจุบัน ราคาที่คาดการณในอนาคต ชนิดของผลิตภัณฑ
ที่ตองการ และราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จัดหาได
ความซับซอน (complexity) ของโรงกลั่นน้ํามัน หมายถึง ความสามารถของโรงกลั่นน้ํามันที่จะแปรสภาพวัตถุดิบที่
มีราคาต่ํากวา เชน น้ํามันดิบที่มีความหนาแนนสูงและปริมาณกํามะถันสูง ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น ความซับซอนของ
โรงกลั่นน้ํามันขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของหนวยแปรสภาพโมเลกุล (conversion unit) โดยทั่วไป ยิ่งโรงกลั่นน้ํามันที่มี
ความซับซอนมากขึ้นเทาใด ก็จะมีความคลองตัวในดานการคัดเลือกวัตถุดิบมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีการ
วิเคราะหน้ํามันดิบก็สามารถชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามันที่จะแปรสภาพน้ํามันดิบซึ่งยากตอกระบวนการ
กลั่นและมีราคาถูกกวาได ความซับซอนของโรงกลั่นน้ํามันและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถทําใหโรงกลั่นน้ํามันอยู
ในฐานะที่ไดเปรียบมากกวาจากการใชน้ํามันดิบที่มีราคาถูก ซึ่งทําใหมีโอกาสไดรับกําไรขั้นตนสูงขึ้น
(ข)

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สําคัญ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สําคัญของโรงกลั่นน้ํามันไดแก
• กาซปโตรเลียมเหลว
• น้ํามันเบนซิน
•

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด

• น้ํามันดีเซล
• น้ํามันเตา
• กํามะถัน และ
• บิทูเมน
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เศรษฐศาสตรการกลั่นน้ํามัน (Economics of Refining)

การกลั่นน้ํามันเปนธุรกิจที่ตั้งอยูบนฐานการมีกําไร (margin-based business) เปนสําคัญ โดยเปาหมายของผูกลั่น
น้ํามั นคื อการทํา ให กระบวนการกลั่น มีป ระสิท ธิภ าพสูงสุด และใหผ ลตอบแทนที่ ดีที่ สุด จากผลิต ภัณ ฑทั้ งหมดซึ่งได จาก
วัตถุดิบที่ใช ในโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (simple refinery) ผลิตภัณฑสําเร็จรูปสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑชนิดหนักซึ่งมี
มูลคาต่ํากวา เชน น้ํามันเตา กากน้ํามันดิบ และบิทูเมน สวนที่เหลือจะเปนผลิตภัณฑชนิดเบา เชน กาซปโตรเลียมเหลวและ
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว และน้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา เชน น้ํามันดีเซลและน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ผลิตภัณฑที่ได
จะขึ้ นอยูกับ ชนิ ดของน้ํ ามัน ดิบ และวัต ถุดิบ อื่น ๆ ที่ใ ช องค ประกอบของน้ํ ามัน ดิบ มีความสําคั ญเนื่องจากเป นตั วกํา หนด
โครงสรางของผลิตภัณฑของโรงกลั่นน้ํามันและความสามารถในการทํากําไรของโรงกลั่น คาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามัน
แบบพื้นฐาน (simple refining margin) หมายถึง มูลคารวมของผลิตภัณฑสําเร็จรูป หักดวยตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
และสาธารณูปโภคที่นําเขา โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (complex refining margin) แตกตางจากคา
การกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (simple refining margin) ตรงที่โรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซจะผลิตผลิตภัณฑ
ชนิดหนักในสัดสวนที่ต่ํากวา เนื่องจากมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่สามารถแปรสภาพผลิตภัณฑชนิดหนักที่มีมูลคาต่ํากวาให
เปนผลิตภัณฑชนิดเบาที่มีมูลคาสูงกวาได โรงกลั่นน้ํามันที่มีความซับซอนมากกวามักจะสรางผลตอบแทนที่สูงกวาเนื่องจาก
สามารถผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ ที่ มีมูล ค า สู งกว า โดยใช น้ํ า มัน ดิ บ หรื อวั ต ถุ ดิ บ อื่น ๆ ในชนิ ด เดีย วกั น หรือ ที่ มีร าคาต่ํ า กวา ดั งนั้ น
โดยทั่ ว ไป ค า การกลั่ นของโรงกลั่ น น้ํา มัน แบบคอมเพล็ก ซ จึงสูงกวา คา การกลั่ น ของโรงกลั่น น้ํ ามั นแบบพื้ นฐาน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3.2 หลักเกณฑสําคัญที่บริษัทฯ ใชวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ – (ก) คาการกลั่น”
คาอางอิง (benchmarks) ตาง ๆ ที่ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมเพื่อการวัดคากําไร (margin) ความซับซอนของโรง
กลั่นน้ํามันและประสิทธิภาพ ไดแก
• คาการกลั่น (gross refining margin)
• อัตราการใชกําลังการกลั่น (plant utilization rate)
• อัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่น (hydrotreating-to-refining ratio)
• คาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินสด (non-energy, cash operating expenses)
• ดัชนี ชี้วั ดประสิ ทธิ ภ าพในการซอ มบํ า รุง (maintenance index) ซึ่ งสะท อ นถึงต น ทุ นการบํ ารุ งรั ก ษา
(maintenance costs)
• ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy intensity index) และ
• วัดความพรอมของหนวยผลิต (operational availability)
สําหรับคําอธิบายโดยสังเขปของคําเหลานี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “14. อภิธานศัพท”
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3.10.2 ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
(ก)

ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน

อุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมถูกผลักดันโดยการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ตารางดังตอไปนี้
แสดงการเติบโตของผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศที่แทจ ริง (Real GDP) ในรอบปตาง ๆ นับตั้งแตป 2546 ของบาง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

ประเทศ
จีน ...................................................................
อินเดีย ..............................................................
เกาหลี ..............................................................
มาเลเซีย ...........................................................
สิงคโปร ...........................................................
ไทย..................................................................

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง
(Real GDP) ในรอบป (รอยละ)
2546
2547
2548
2549
10.0
10.1
10.4
10.7
7.3
7.8
9.2
9.2
3.1
4.7
4.2
5.0
5.5
7.2
5.2
5.9
3.1
8.8
6.6
7.9
7.1
6.3
4.5
5.1*

ที่มา: IMF World Economic Outlook เมษายน 2550
*ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การบริโภคผลิตภัณฑปโตรเลียมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตรายปโดยเฉลี่ยที่รอยละ 2.5
ในระหวา งป 2544 – 2549 เปรีย บเที ยบกับ อัตราการเติบ โตรายปโ ดยเฉลี่ยที่ รอยละ 1.7 ของกํ าลังการกลั่นน้ํา มันสํ าหรั บ
ระยะเวลาเดียวกัน
อัตราการเติบโตรายปของกําลังการกลั่นน้ํามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค(1)
(รอยละ)
2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549
(2)
อัตราการเติบโตรายป (การใช ) ........................... 4.7
2.9
0.2
2.8
3.6
5.8
1.4
1.3
(3)
อัตราการเติบโตรายป (กําลังการกลั่น )................ 8.8
0.8
0.9
0.5 (0.8) 4.0
1.4
4.3
ที่มา:
(1)

BP Statistical Review of World Energy เดือนมิถุนายน 2550
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคไดแก บรูไน กัมพูชา จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลี
เหนือ ฟลิปปนส สิงคโปร เอเชียใต (อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร เนปาล ปากีสถานและศรีลังกา)
เกาหลีใต ไตหวัน ประเทศไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปาปวนิวกินีและโอเชเนีย
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อุปสงคในประเทศ ประกอบกับการบินระหวางประเทศ น้ํามันเตาและน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเรือเดินทะเล และคา
ความสูญหาย (loss) รวมถึงการใชเอทานอลและไบโอดีเซล
กําลังการกลั่นของหอกลั่นสุญญากาศคํานวณตามวันปฏิทิน

(3)

ดังนั้น โดยทั่วไปแลว อุปสงคและอัตราการใชกําลังการกลั่นของบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันในภูมิภาค
จึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากความไมสมดุลกันระหวางอุปทานและอุปสงค

2545 ..............................................................................................
2546 ..............................................................................................
2547 ..............................................................................................
2548 ..............................................................................................
2549 ..............................................................................................
ที่มา:
(1)

(2)
(3)
(4)

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (1)
อัตราการใชกําลังการ
(2)
กลั่น (3)(4)
อุปสงค
(พันบารเรลตอวัน)
(รอยละ)
21,898
82
22,674
88
23,905
89
24,294
91
24,589
90

BP Statistical Review of World Energy เดือนมิถุนายน 2550
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคไดแกบรูไน กัมพูชา จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลี
เหนือ ฟลิปปนส สิงคโปร เอเชียใต (อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร เนปาล ปากีสถานและศรีลังกา)
เกาหลีใต ไตหวัน ประเทศไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปาปวนิวกินีและโอเชเนีย
อุปสงคในประเทศ ประกอบกับการบินระหวางประเทศ น้ํามันเตาและน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเรือเดินทะเล และคา
ความสูญหาย (loss) รวมถึงการใชเอทานอลและไบโอดีเซล
การใชกําลังการกลั่น หมายถึง ปริมาณผลผลิตของโรงกลั่นน้ํามันที่ไดจากหอกลั่นหลัก หารดวยกําลังการกลั่นของ
โรงกลั่นน้ํามัน
กําลังการกลั่นของหอกลั่นสุญญากาศคํานวณตามวันปฏิทิน

ความสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคในรอบหลายปที่ผานมาไดรับผลกระทบจากปจจัย
ดังตอไปนี้เปนสําคัญ
• อุปสงคที่สูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจีนและอินเดีย ซึ่งสะทอนจากการเติบโตใน
อุตสาหกรรมและการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
• กฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมที่เ ขมงวดยิ่งขึ้ น ซึ่งนําไปสูการหยุดการผลิต (rationalization) ของโรงกลั่ น
น้ํามันที่ไมมีประสิทธิภาพ
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• การเติบโตของกําลังการกลั่นน้ํามันใหม
(ข)

กฎระเบียบ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคไดมีการเสนอกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมที่มีความเขมงวดยิ่งขึ้นในสวนของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม โดยกฎระเบียบเหลานี้มักกําหนดปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วและกํามะถันในผลิตภัณฑปโตรเลียม และสารอะโร
เมติกส (สารเบนซีน) ในน้ํามันเบนซิน ดังนั้น โรงกลั่นน้ํามันที่ไดรับผลกระทบจําเปนจะตองเพิ่มหรือขยายหนวยกําจัดสาร
ปนเปอนหรือหนวยกําจัดกํามะถันเพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานี้ ดวยเหตุนี้ มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมจึงเปนขอจํากัดที่
สําคัญและเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลงในบริบทการแขงขันของอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันในเอเชีย
ทั้งกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมที่เขมงวดยิ่งขึ้นและขอกีดกันทางการคาที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดสงผลใหโรงกลั่น
น้ํามันที่ไมมีประสิทธิภาพตองปดการดําเนินการลง นอกจากนี้ ตนทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีความเขมงวดยิ่งขึ้นยัง
อาจเปนการลดความคุมคาของเงินลงทุนที่ใชสําหรับการขยายกําลังการกลั่นอีกดวย
ความสามารถของโรงกลั่นน้ํามันที่จะกลั่นน้ํามันเพื่อใหมีคุณสมบัติดานปริมาณกํามะถันในระดับที่ต่ําตามที่ไดกลาว
ไว ข า งต น นั้ น สามารถวั ด ได จ ากอั ต ราส ว นความสามารถในการกํ า จั ด กํ า มะถั น ต อ กํ า ลั งการกลั่ น ซึ่ งเป น ผลรวมของ
ความสามารถในการเปลี่ยนสภาพโมเลกุล ความสามารถในการกําจัดกํามะถัน และความสามารถการกําจัดกํามะถัน ที่คิดเปน
อัตรารอยละของกําลังการกลั่นน้ํามันดิบรวม
ตารางตอไปนี้แสดงถึงอัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันรายใหญ ๆ
ในประเทศไทย และโรงกลั่นน้ํามันอื่น ๆ ในภูมิภาค
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอสโซ ......................................................
บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด(1) ......
ไทยออยล .................................................
S-Oil Corp ...............................................
LG-Caltex................................................
Petron Corp. ............................................
Caltex Refineries (Qld.) Ltd.....................
บางจาก ....................................................
SK Corp. .................................................
Singapore Petroleum Co., Ltd. .....
Hindustan Petroleum Corp. Ltd....
Shell Refining Co. Bhd.................
ที่มา:
(1)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ที่ตั้งโรงกลั่น

อัตราสวนกําลังในการกําจัดสาร
ปนเปอนตอกําลังการกลั่น (รอยละ)

ศรีราชา
มาบตาพุด ระยอง
ศรีราชา
Onsan
Yosu
Limay, Bataan
Lytton
กรุงเทพมหานคร
Ulsan
Pulau Merlimau
Visakhapatnam
Port Dickson

83
80
69
63
52
52
47
44
42
34
29
29

ผลสํารวจเกี่ยวกับการกลั่นน้าํ มันของ Oil and Gas Journal Worldwide ตีพิมพเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2550
อัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่นของบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด (Alliance
Refining Co., Ltd.) เปนความสามารถรวมกันของโรงกลั่นน้ํามันของพีทีทีเออาร และเอสพีอารซี
(ค)

คาการกลั่น

โดยสวนใหญ ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันจะพิจารณาจากคาการกลั่นที่
ไดรับเปรียบเทียบกับจํานวนเงินลงทุน คาการกลั่นจะไดรับผลกระทบอยางสูงจากสภาวะอุปทานและอุปสงคของโลก ใน
ภูมิภาคและในประเทศ ทั้งนี้ คาการกลั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ รวมถึงชนิดของน้ํามันดิบที่ใช
สัดสวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) และตนทุนสาธารณูปโภคของโรงกลั่นน้ํามัน โดยทั่วไป โรง
กลั่นน้ํามันจะกลั่นน้ํามันดิบชนิดตาง ๆ ซึ่งมีราคา ผลตอบแทนและสัดสวนของผลิตภัณฑที่แตกตางกัน ในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟค คาการกลั่นของสิงคโปรถูกใชเปนคาอางอิงของภูมิภาคเนื่องจากสิงคโปรมีฐานะเปนศูนยกลางการซื้อขายน้ํามันและ
กาซที่มั่นคง แตอยางไรก็ดี คาการกลั่นของสิงคโปรมิไดเปนตัวบงชี้ถึงกําไรของโรงกลั่นน้ํามันแหงใดแหงหนึ่ง เพียงแตโรง
กลั่นน้ํามันในเอเชียมักจะนํามาใชเปนตัวบงชี้แนวโนมเพื่อที่จะประเมินคาการกลั่นของตนเองเทานั้น
การปรับปรุงอัตราการใชกําลังการกลั่น การเติบโตของอุปสงคอยางยั่งยืนและการปดหรือการรวมโรงกลั่นซึ่งสงผล
ใหเกิดคาการกลั่นที่สูงขึ้นนับตั้งแตป 2547 ตามที่แสดงในตารางขางลางนี้
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
(ดอลลารสหรัฐตอบารเรล)
คาการกลั่นของสิงคโปร โรงกลั่นแบบคอม
เพล็กซ(1)(3)
คาการกลั่นน้ํามันของ
สิงคโปร – โรงกลั่น
แบบพื้นฐาน(2)(3)
ที่มา:
(1)

(2)

(3)

4.01

2.39

1.15

0.15

0.00 (0.79)

3.21

1.37

0.75

3.10

7.43

6.74

5.39

0.22 (0.04) (0.25)

1.01

1.55

0.03 (2.15) (0.31)

6.63

FACTS Inc., 2551
คาการกลั่นซึ่งคํานวณตามกําไรขั้นตน (gross basis) บนสมมุติฐานของน้ํามันดิบดูไบซึ่งรวมตนทุนการขนสงที่
บารเรลละ 0.65 ดอลลารสหรัฐ และใหผลผลิตกาซปโตรเลียมเหลว (รอยละ 12) น้ํามันเบนซิน (รอยละ 38) น้ํามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด (รอยละ 16) น้ํามันดีเซล (รอยละ 27) และน้ํามันเตา (รอยละ 4)
การคํานวณคาการกลั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกั บชนิดของน้ํามันดิบที่ ใช สั ดสวนการผลิตสําหรั บ
ผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) และตนทุนคงที่และผันแปรของโรงกลั่นน้ํามัน โดยทั่วไป โรงกลั่นน้ํามันจะ
กลั่ นน้ํ ามั น ดิบ ชนิ ดต า ง ๆ ซึ่ งมี ราคา ผลตอบแทนและสั ดส วนของผลิ ตภั ณ ฑที่ แตกต า งกั น ซึ่ งในภู มิภ าคเอเชี ย
แปซิฟค คาการกลั่นของสิงคโปรจะถูกใชเปนคาอางอิงของภูมิภาคเนื่องจากสิงคโปรเปนศูนยกลางการซื้อขายที่
มั่นคง แตอยางไรก็ดี คาการกลั่นของสิงคโปรมิไดเปนตัวบงชี้ถึงกําไรของโรงกลั่นน้ํามันแหงใดแหงหนึ่ง
คาการกลั่นซึ่งคํานวณ ตามกําไรขั้นตน (gross basis) บนสมมุติฐานของน้ํามันดิบดูไบซึ่งรวมตนทุนการขนสงที่
บารเรลละ 0.65 ดอลลารสหรัฐ และใหผลผลิตกาซปโตรเลียมเหลว (รอยละ 5) แนฟทา (รอยละ 7) น้ํามันเบนซิน
(รอยละ 6) น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด (รอยละ 16) น้ํามันดีเซล (รอยละ 20) และน้ํามันเตา (รอยละ 43)

โดยทั่วไป โรงกลั่นน้ํามันที่มีความซับซอน (complexity) สูง หรือมีความสามารถในการกลั่นวัตถุดิบที่มีราคาไม
แพง เชน น้ํามันดิบที่มีความหนาแนนสูงหรือปริมาณกํามะถันสูงใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้นจะมีความคลองตัวในการ
เลือกใชวัตถุดิบ (feestock slate) มากกวา สงผลใหมีโอกาสไดรับกําไรขั้นตนที่สูงกวา ความสามารถในการกลั่นของโรงกลั่น
น้ํา มัน รายใหญ ๆ ในประเทศไทยและโรงกลั่ นน้ํ ามั น บางรายในภูมิภ าคตามที่วั ด โดยดั ชนีวั ดความซั บซ อ นของเนลสั น
(Nelson Complexity Index) สามารถแสดงไดดังตารางขางลางนี้
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Reliance Petroleum Ltd.............................
ไทยออยล..................................................
New Zealand Refining Co. Ltd. ................
Caltex Refineries (Qld.) Ltd......................
Sinopec.....................................................
บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด(2).......
S-Oil Corp................................................
เอสโซ. .....................................................
Formosa Petrochemical Co. ......................
Singapore Petroleum Co. Ltd....................
Petron Corp ..............................................
LG-Caltex......................................
SK Corp.........................................
Shell Refining Co. Bhd.............................
Hindustan Petroleum Corp. Ltd....
Bharat Petroleum Co., Ltd............
Pakistan Refinery Ltd. ..............................
บางจาก..........................................

ที่มา:
(1)

(2)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ที่ตั้งโรงกลั่น

ดัชนีวัดความซับซอนของเนลสัน
(Nelson Complexity Index)(1)

Jamnagar
ศรีราชา
Marsden Point
Lytton
Zhenhai
มาบตาพุด ระยอง
Onsan
ศรีราชา
Mailiao
Pulau Merlimau
Limay, Bataan
Yosu
Ulsan
Port Dickson
Visakhapatnam
Mahul, Bombay
Karachai
กรุงเทพมหานคร

11.3
8.4
7.7
7.2
7.1
7.0
6.9
6.6
6.2
5.4
5.3
4.9
4.6
4.6
3.8
3.7
3.4
2.9

ผลสํารวจเกี่ยวกับการกลั่นน้ํามันของ Oil and Gas Journal Worldwide ตีพิมพเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2550 และจาก
การเปดเผยขอมูลที่ยื่นตอสาธารณชนของ Reliance Petroleum (RPL)
เปนดัชนีที่คํานวณตามประเภทและกําลังการกลั่นน้ํามันของหนวยกลั่นน้ํามันทั้งหมดในโรงกลั่นน้ํามัน เปรียบเทียบ
กับกําลังการกลั่นน้ํามันของหนวยกลั่นน้ํามันดิบซึ่งเปนหนวยการผลิตขั้นแรก และโดยปกติแลว ยิ่งดัชนีดังกลาวมี
คามากเทาใด ก็จะยิ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแปรสภาพน้ํามันดิบใหเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีมูลคา
สูงขึ้นไดมากเทานั้น
ดัชนี วัดความซับ ซอนของเนลสัน (Nelson Complexity Index) ของบริษัท อัล ลายแอนซ รีไ ฟนนิ่ ง จํ ากั ด เป น
ความสามารถรวมกันของโรงกลั่นน้ํามันพีทีทีเออารและเอสพีอารซี

3.10.3 ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในประเทศไทย
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(ก)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

การผลิต

ตามขอมูลของกระทรวงพาณิชย ในป 2550 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งปรวมทั้งสิ้น 316,674
พันบารเรล คิดเปนการลดลงรอยละ 0.1 จาก 317,136 พันบารเรลในป 2549 ตารางดังตอไปนี้แสดงการผลิต การนําเขา การ
สงออกและการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมที่สําคัญในประเทศไทยสําหรับสามปลาสุด
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548

2549

2550

(บารเรลตอวัน)
กาซปโตรเลียมเหลว
การผลิต .................................................................................
การนําเขา ...............................................................................
การสงออก.............................................................................
อุปสงคในประเทศ .................................................................
น้ํามันเบนซิน
การผลิต .................................................................................
การนําเขา ...............................................................................
การสงออก.............................................................................
อุปสงคในประเทศ .................................................................
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
การผลิต .................................................................................
การนําเขา ...............................................................................
การสงออก.............................................................................
อุปสงคในประเทศ .................................................................
น้ํามันกาด
การผลิต .................................................................................
การนําเขา ...............................................................................
การสงออก.............................................................................
อุปสงคในประเทศ .................................................................
น้ํามันดีเซล
การผลิต .................................................................................
การนําเขา ...............................................................................
การสงออก.............................................................................
อุปสงคในประเทศ .................................................................
น้ํามันเตา
การผลิต .................................................................................
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123,947
0
30,247
75,199

124,588
0
18,390
85,866

133,586
0
8,857
97,589

159,098
0
34,842
124,900

156,638
0
33,118
124,331

149,969
2,793
27,208
126,428

83,345
45
10,327
73,972

96,550
584
17,530
77,863

91,719
738
7,737
84,985

17,520
0
65
367

17,940
0
586
339

2,126
0
641
314

358,379
12,397
31,173
337,642

364,448
6,286
50,671
316,570

379,018
3,291
46,346
322,407

106,136

108,702

111,181

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
การนําเขา ...............................................................................
การสงออก.............................................................................
อุปสงคในประเทศ .................................................................
รวมปริมาณการผลิต ..................................................................
รวมปริมาณอุปสงคในประเทศ...................................................

ที่มา:

2549

24,862
15,567
106,922
848,424
719,001

2550

19,041
24,445
100,830
868,865
705,799

9,242
42,701
72,745
867,600
704,467

กระทรวงพาณิชย
ตารางขางลางนี้ แสดงอุปสงคโดยรวมในผลิตภัณฑตาง ๆ เปนอัตรารอยละสําหรับสามปลาสุด

2548
สวนผสมผลิตภัณฑสําหรับอุปสงคในประเทศ
ชนิดเบา(1)..........................................................................
ชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา(2)..........................................................
ชนิดหนัก(3) .......................................................................
รวมปริมาณอุปสงคในประเทศ...............................................
ที่มา:
(1)
(2)
(3)

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(รอยละ)
2549
27.8
57.3
14.9
100.0

29.8
55.9
14.3
100.0

2550
31.8
57.9
10.3
100.0

กระทรวงพาณิชย
ผลิตภัณฑชนิดเบา ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซิน (ไมรวมรีฟอรเมต)
ผลิตภัณฑชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันกาด และน้ํามันดีเซล
ผลิตภัณฑชนิดหนัก ไดแก น้ํามันเตา
(ข)

อุปสงค

ตั้งแตป 2540 ถึงป 2544 ปริมาณอุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทยลดลง สืบเนื่องจากเศรษฐกิจใน
ประเทศหดตัวภายหลังจากที่เกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียซึ่งเริ่มตนในป 2540 แนวโนมเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนับแตป 2544
สาเหตุหลักมาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจในเอเชีย อยางไรก็ตามปริมาณอุปสงคโดยรวมไดลดลงเล็กนอยในป 2549 ซึ่งมี
สาเหตุสําคัญมาจากการลดการใชน้ํามันดีเซล ซึ่งเกิดจากการยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลเมื่อเดือนกรกฎาคม ป 2548
และราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมากอันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการบริโภค
จากข อ มู ลของกระทรวงพาณิ ชย ในป 2550 ปริมาณอุ ป สงค ใ นประเทศของผลิ ต ภั ณ ฑ ป โตรเลี ย มทั้งป เ ท า กั บ
257,131 พันบารเรล ซึ่งลดลงเล็กนอยจากปที่แลว ในขณะที่อุปสงคในประเทศสําหรับผลิตภัณฑโดยสวนใหญ รวมถึง กาซ
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ปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันดีเซล เพิ่มขึ้นในป 2550 การเพิ่มขึ้นดังกลาวไดถูกหัก
กลบดวยอุปสงคที่ลดลงอยางมากของน้ํามันเตา อุปสงคของน้ํามันเตาลดลงไปรอยละ 28 ในป 2550 เมื่อเปรียบเทียบป 2549
ซึ่งการใชน้ํามันเตาในภาคอุตสาหกรรม และภาคพลังงานถูกแทนที่โดยการใชพลังงานทดแทน ซึ่งโดยหลักคือ กาซธรรมชาติ
ถานหิน และน้ํามันไบโอดีเซล
การใชกาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 ในป 2550 สาเหตุบางสวนมาจากการที่ผูขับรถยนตเปลี่ยนมาใชกาซ
ปโตรเลียมเหลวเปนพลังงานทดแทน แทนน้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ มีความแตกตางทางดานราคาระหวาง
กาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซินกับน้ํามันดีเซลสูงมาก สืบเนื่องจากการยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันดีเซล ในขณะที่ราคาของกาซปโตรเลียมเหลวยังคงอยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย รวมทั้ง การใชกาซปโตรเลียม
เหลวในครัวเรือน และอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในระหวางป
การใชน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 และรอยละ 1.8 ตามลําดับ ในขณะที่ราคาสูงคงที่
ในป 2550 นอกจากนี้การใชน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากกิจกรรมทางอากาศยานที่เพิ่มขึ้น
จากการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิในป 2549
ตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณอุปสงคโดยรวมของผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่
แทจริง (Real GDP) ของประเทศไทยสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว

GDP ที่แทจริง
(พันลานบาท)….
การเติบโต
(รอยละ)…….
ปริมาณอุปสงคใน
ประเทศโดยรวม
(บารเรลตอวัน)..
การเติบโต
(รอยละ)…….

ที่มา:

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

3,115

3,073

2,750

2,872

3,008

3,074

3,237

3,468

3,686

3,851

4,052

4,245

5.9

(1.4)

(10.5)

4.4

4.8

2.2

5.3

7.1

6.3

4.5

5.1

4.8

701,005 699,603 629,323 630,423 601,931 588,459 618,751 653,927 715,739 719,001 705,799 704,467
8.0

(0.2)

(10.0)

0.2

(4.5)

(2.2)

5.1

5.7

9.5

0.5

(1.8)

Real GDP ตามราคาในป 2531 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวนขอมูล
ภายในประเทศมาจากกระทรวงพาณิชย
(ค)

อุปทาน

สวนที่ 2 หนา 90

(0.2)

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ปจจุบัน มีโรงกลั่นน้ํามันที่สําคัญเจ็ดแหงในประเทศไทย ซึ่งมีกําลังการกลั่นรวม 1,099 พันบารเรลตอวัน ไดแก
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“บางจาก”) บริษัทฯ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (“พีที
ทีเออาร”) บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนิ่ง จํากัด (“เอสพีอารซี”) บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล”) บริษัท ไอ
อารพีซี จํากัด (มหาชน) (“ไออารพีซี”) และบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“อารพีซี”) โดย บางจาก เอสโซ
ไออารพีซี และ อารพีซี เปนผูประกอบการที่มีสถานีบริการน้ํามันคาปลีกเปนของตนเอง ซึ่งใชในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมของตน สวนผูผลิตรายอื่นเปนผูกลั่นน้ํามันซึ่งตองพึ่งพาสัญญารับซื้อผลิตภัณฑและ/หรือการสงมอบในตลาดเปด
ปตท. ซึ่งเปนบริษัทกาซและน้ํามันแหงชาติของประเทศไทย มีสวนไดเสียที่มีนัยสําคัญอยูในโรงกลั่นน้ํามันที่สําคัญทุกแหง
ยกเวน เอสโซ และอารพีซี ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลกําลังการกลั่นและผลิตภัณฑ (คิดเปนอัตรารอยละของผลิตภัณฑ
ทั้งหมด) ของบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันทั้งเจ็ดแหงในประเทศไทย
กําลังการ
ผลิตภัณฑ
กลั่น
ผลิตภัณฑ ชนิดกึ่งหนัก ผลิตภัณฑ
ปจจุบัน ชนิดเบา(1)
กึง่ เบา(2) ชนิดหนัก(3)
โรงกลัน่ น้ํามัน
(พันบารเรล
ตอวัน)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
120
21
48
31
บางจาก.................

โครงสราง

เอสโซ(5) ................

177

43

42

15

แบบพื้นฐาน (Hydroskimming)
แบบคอมเพล็กซ

พีทีทีเออาร(6) .........
เอสพีอารซี ............

145
150

31
31

53
53

16
16

แบบคอมเพล็กซ
แบบคอมเพล็กซ

ไทยออยล(7)...........
ไออารพีซี..............
อารพีซี ..................

275
215
17

29
20
29

57
64
69

15
16
2

แบบคอมเพล็กซ
คอนเดนเสท
เรสิดิวสปตเตอร
(Residue Splitter)

รวม...................

1,099

ที่มา:

ผูถือหุนรายใหญ(4)

ปตท. รอยละ 29.8
บริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ถือรวมกันรอยละ 87.5
กระทรวงการคลังรอยละ
12.5
ปตท. รอยละ 48.7
เชฟรอน รอยละ 64.0
ปตท. รอยละ 36.0
ปตท. รอยละ 49.1
ปตท. รอยละ 31.5
เพทโทร-อินสตรูเมนท
รอยละ 30.1

PTIT Focus Special Annual Report ประจําป 2549 ยกเวนตัวเลขกําลังการกลั่นของพีทีทีเออารซึ่งมาจาก ขอมูลที่
เผยแพรโดยทั่วไปของพีทีทีเออาร และตัวเลขกําลังการกลั่นของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามกําลังการผลิตและสวนผสม
ของผลิตภัณฑ (products mix) ในป 2549 ของบริษัทฯ
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ผลิตภัณฑชนิดเบาไดแก แนฟทา สารละลาย โพรพิลีน กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซินและรีฟอรเมท
ผลิตภัณฑชนิดกึ่งหนักกึ่งเบาไดแก น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันดีเซล
ผลิตภัณฑชนิดหนักไดแก น้ํามันเตา เรสิดิวและบิทูเมน
อางอิงจากงบการเงินของบมจ. ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยกเวนขอมูลของบริษัทฯ และ บมจ. อารพีซี อางอิง
จากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
กําลังการกลั่นของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 16 ของกําลังการกลั่นรวมในประเทศไทย
บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง (“อารอารซี”) และ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) ซึ่งตางก็เปนบริษัทในกลุม ปตท.
ไดควบรวมกิจการเขาดวยกัน และเริ่มดําเนินกิจการภายใตชื่อใหม คือ บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น ตั้งแต
วันที่ 27 ธันวาคม 2550 เปนตนมา ในป 2551 พีทีทีเออาร มีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเปน 210 พันบารเรลตอวัน
โดยเพิ่มขึ้นเทากับ 65 พันบารเรลตอวัน ทั้งนี้ ขอมูลมาจากการเปดเผยขอมูลที่ยื่นตอสาธารณชนซึ่งจัดทําโดย พีทีที
เออาร
บมจ. ไทยออยล ไดประกาศวาการดําเนินการขยายกําลังการกลั่นหนวยกลั่นน้ํามันดิบที่ 3 (CDU-3) เสร็จสิ้นใน
เดือนธันวาคม 2550 ทําใหมีกํา ลังการกลั่ นรวมเพิ่มขึ้ นอีก 50,000 บาร เรลต อวัน (รายงานที่ใ หกับนั กวิเคราะห
เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ป 2550 ของ บมจ. ไทยออยล)
(ง)

ยอดสุทธิ

กอนหนาป 2540 ประเทศไทยมียอดสวนขาดสุทธิ (net deficit position) สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมเนื่องจากการ
บริโภคที่สูงกวาการผลิต ยอดสวนขาดสุทธินี้ไดลดลงในป 2539 หลังจากที่โรงกลั่นน้ํามันซึ่งเชลลและคาลเท็กซไดกอตั้งขึ้น
เริ่มเปดดําเนินงาน รวมทั้งการขยายกําลังการกลั่นโดยผูประกอบการรายเดิมบางราย โดยยอดสุทธินี้ไดมีการผกผันกลับอีก
ครั้งในป 2540 เนื่องจากการผลิ ตที่เพิ่ มขึ้นและอุป สงคที่ ลดลงในช วงวิก ฤตทางการเงินในเอเชีย ตามที่แ สดงไวในตาราง
ดังตอไปนี้
2539
รวมปริมาณอุปสงคใน
ประเทศ (บารเรลตอวัน)
....................................
การเติบโตรายป (รอยละ)
การผลิต (บารเรลตอวัน)
การเติบโตรายป (รอยละ)
สวนเกินสุทธิ/(สวนขาด)
(บารเรลตอวัน)...........

ที่มา:

2540

2541

2542

2543 2544 2545 2546
(บารเรลตอวัน ยกเวนอัตรารอยละ)

2547

2548

2549

2550

701,005 699,603 629,323 630,423 601,931 588,459 618,751 653,927 715,739 719,001 705,799 704,467
(0.2)
8.0
(0.2) (10.0)
0.2 (4.5) (2.2)
5.1
5.7
9.5
0.5 (1.8)
644,571 750,603 703,588 714,467 707,863 726,804 738,626 775,998 846,764 848,424 868,865 (867,600)
(0.1)
31.9
16.5
(6.3)
1.5 (0.9)
2.7
1.6
5.1
9.1
0.2
2.4
(56,434)

51,000

74,265 84,044 105,932 138,344 119,875 122,070 131,025 129,423 163,066 163,133

กระทรวงพาณิชย
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ปจจุบัน ประเทศไทยมีการผลิตน้ํามันสวนเกินภายในประเทศ (domestic surplus position) ในป 2549 มีปริมาณการ
ผลิตที่สูงกวาอุปสงคในประเทศจํานวน 59,543 พันบารเรล อุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมไดลดลงรอยละ 0.2 ในป 2550
เปรียบเทียบกับการลดการผลิตรอยละ 0.1 ในระยะเวลาเดียวกัน
(จ)

การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ

ราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ขายในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนดวยสภาพตลาดและราคานําเขา (import parity
price) ซึ่งนําไปสูราคาหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ขายในตลาดในประเทศจะคํานวณจาก
ราคาตลาดจรในสิ งคโปร (Singapore spot market price) ของผลิ ตภัณฑที่เ กี่ยวของซึ่ งเปนราคาเฉลี่ย อางอิงของ Platt ที่
สิงคโปร (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) บวกคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑนั้น ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย
เชน คา ประกัน ภัย คา ระวาง อากรนํ าเขา การสูญเสียของมวลน้ํา มันอันเกิ ดจากการขนส งสินคาทางทะเล (ocean losses)
คาใชจายในการจัดการ และคาใชจายในการสํารอง (deemed strategic reserve cost) โดยอาจมีการเพิ่มคาสวนเพิ่มหรือหัก
สวนลดสําหรั บผลิต ภัณฑบ างอย างเนื่ องจากความแตกต างในคุณสมบัติที่กํ าหนดทางดา นคุณภาพของผลิต ภัณฑร ะหวา ง
ประเทศ และสภาพตลาดเฉพาะภายในประเทศ รวมทั้งชองทางการจัดจําหนาย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ
“3.11 กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศไทย – 3.11.2 กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับโรงกลั่นน้ํามัน - (ก) การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและการรักษาระดับราคา”
(ฉ)

ภาคการขนสง

การใชผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทยมีน้ําหนักโอนเอียงไปที่การใชน้ํามันดีเซลมากกวา โดยในป 2550 การ
ใชน้ํามันดีเซลคิดเปนรอยละ 45.8 ของปริมาณการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศโดยรวม อุปสงคของน้ํามันดีเซลมีการ
เติบโตเร็วกวาอุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดอื่น ๆ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวหลังจากเกิดวิกฤตทางการเงินในป 2540
และมี จํานวนผูที่ มีกํา ลังซื้ อรถมากขึ้ น ในระหวางป 2546 ถึ งป 2550 จํ านวนรถจดทะเบีย นใหม ประเภทรถโดยสารและ
รถบรรทุกซึ่งใชน้ํามันดีเซลเปนหลักเติบโตขึ้นคิดเปนอัตราการเติบโตรายปรวมที่รอยละ 5.1 ยอดขายรถยนตใหมและภาค
การขนสงที่เขมแข็งขึ้นเปนตัวกระตุนที่สําคัญของยอดขายน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ ยังมีการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงหลัก
ของรถยนตเ พื่อการพาณิ ชยเนื่องจากน้ํามันดีเซลมีขอไดเปรี ยบทางดานภาษีมากกวา น้ํามันเบนซิน กลาวคือ ตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน 2549เปน ตนไป น้ํา มันดีเ ซลต องเสี ยภาษีสรรพสามิตและภาษีบํารุ งทอ งที่ลิต รละ 2.5355 บาท ในขณะที่ น้ํามั น
เบนซินตองเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีบํารุงทองที่ลิตรละ 4.0535 บาท
ในป 2549 การใชผลิตภัณฑปโตรเลียมในภาคการขนสงคิดเปนประมาณรอยละ 71.8 ของปริมาณการใชผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมในประเทศโดยรวม ตารางดังตอไปนี้แสดงการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมจําแนกตามภาค โดยแสดงเปนอัตรารอยละ
ของปริมาณการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศโดยรวม
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (รอยละ)
เกษตรกรรม.....................................
อุตสาหกรรม(1).................................
ที่อยูอาศัย.........................................
พาณิชยกรรม ...................................
การขนสง ........................................
รวม.................................................

2546

2547

2548

2549

10.8
14.7
3.4
2.4
68.7
100.0

10.7
14.2
3.2
2.2
69.7
100.0

9.8
12.2
4.0
1.8
72.2
100.0

10.5
12.1
4.1
1.5
71.8
100.0

ที่มา:

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

(1)

ภาคอุตสาหกรรม ไดแก เหมืองแร การผลิตและการกอสราง
3.10.4 การจัดหาน้ํามันดิบ การขนสงและการจัดจําหนายในประเทศไทย

ตามขอมูลของกระทรวงพลังงาน มีการนําเขาน้ํามันดิบประมาณรอยละ 85.6 ของการจัดหาน้ํามันดิบโดยรวมในป
2550 การผลิตน้ํามันดิบในประเทศไดเพิ่มขึ้นรอยละ 39.7 คือจาก 96,322 บารเรลตอวันในป 2546 เปน 134,563 บารเรลตอวัน
ในป 2550 น้ํามันดิบนําเขามีจํานวนสูงถึง 799,900 บารเรลตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 775,870 บารเรลตอวันในป 2546 หรือคิดเปน
รอยละ 3.1 การขนสงน้ํามัน ดิบภายในประเทศไทยจะใชเ รือบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุกหรื อรถไฟ ขึ้นอยูกั บที่ตั้งของแหล ง
น้ํามันและโรงกลั่นน้ํามัน ในขณะที่น้ํามันดิบที่นําเขาทั้งหมดจะขนสงโดยเรือบรรทุกน้ํามันมายังทุนรับน้ํามันดิบตามแนว
ชายฝงของประเทศไทย โดยโรงกลั่นน้ํามันทั้งเจ็ดแหงซึ่งสวนใหญตั้งอยูในบริเวณชายฝงจะเปนผูดําเนินการกลั่นน้ํามันดิบ
นําเขาและน้ํามันดิบในประเทศเปนหลัก
จากการที่ราคาน้ํามันดิบไดมีการปรับเพิ่มขึ้นในระยะหลายปที่ผานมา จึงทําใหการใชประโยชนจากความคลองตัว
ในกระบวนการกลั่ น เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และการมี เ ครื อ ข า ยในการช ว ยจั ด หาน้ํ า มั น ดิ บ ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น เริ่ ม มี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นในการสรางผลกําไรใหแกโรงกลั่นน้ํามัน ตารางดังตอไปนี้แสดงจํานวนชนิดของน้ํามันดิบที่นําไปใชใน
กระบวนการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแตละแหงในประเทศไทย
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จํานวนชนิดของน้ํามันดิบที่ถูก
นําไปใชในกระบวนการกลั่นน้ํามัน
เอสโซ .......................................................................
บางจาก......................................................................
ไทยออยล ..................................................................
ไออารพีซี ..................................................................
พีทีทีเออาร.................................................................
เอสพีอารซี.................................................................
อารพีซ.ี ......................................................................
ที่มา:

62
20
19
17
13
13
2
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•

โครงสรางขั้นพื้นฐานสําหรับการขนสง

ผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญจะขนสงโดยทางเรือบรรทุกน้ํามัน ทอสง รถบรรทุกและรถไฟ เนื่องจากเครือขายทอ
สงผลิต ภัณ ฑป โตรเลีย มของประเทศไทยยั งไมก วา งขวาง จึงยังมีค วามจํ าเปน ตอ งพึ่ งพาการขนสงทางรถไฟและทางน้ํ า
ปจจุบัน ลูกคาที่มีการเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันโดยตรงโดยทางทอสงยังมีจํานวนจํากัด ดังนั้น ตนทุนการจัดจําหนายจึงถูก
กําหนดโดยความใกลเคียงของโรงกลั่นน้ํามันกับตลาดผูบริโภคเปนหลัก โรงกลั่นน้ํามันแหงตาง ๆ ตั้งอยูใกลกับภาคกลาง
ของประเทศไทย ซึ่งมีความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมของตลาดสูงกวาในภาคอื่น ๆ อยางไรก็ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลได
สนับสนุนใหมีการใชระบบทอสงมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามัน และลดมลพิษและความหนาแนนของ
การจราจร
3.10.5 อุตสาหกรรมพาราไซลีนในประเทศไทย
พาราไซลีนเปนสารประกอบอะโรเมติกส และเปนหนึ่งในไอโซเมอรของไซลีน พาราไซลีนใชเปนสารประกอบ
หนวยการสรางหลัก (main building block) ในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (PTA)) ซึ่งเปนวัตถุดิบ
สําคัญสําหรับการผลิตพลาสติกและไฟเบอร เชน พลาสติก PET โพลีเอสเตอร และแผนฟลม
โครงสรางของโรงผลิตพาราไซลีนแหงตาง ๆ มีความแตกตางกันอยางมากขึ้นอยูกับวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต
และกระบวนการผลิต โดยทั่วไปแลวหนวยผลิตพาราไซลีนมักพวงอยูกับโรงกลั่นน้ํามันหรือโรงงานอะโรเมติกส
กําไร (margin) ของผลิตภัณฑอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงมิกซไซลีนและพาราไซลีน และผลิตภัณฑ
พลอยไดปลายน้ํา (downstream derivative product) มักเปนไปตามวัฎจักรซึ่งไดรับอิทธิพลจากระดับของอุปทานและอุปสงค
ในอดีต อุปสงคของผลิตภัณฑเหลานี้มักจะเปนไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวกระตุนที่สําคัญอยางอื่น
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ของอุปสงคไดแก มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา และการใชพลาสติกและวัสดุสังเคราะหเพื่อทดแทน
วัสดุอื่น ๆ อยางตอเนื่อง วัฎจักรของกําไร (Margin Cycle) ยังไดรับอิทธิพลจากความคาดหมายเกี่ยวกับกําลังการผลิตและอุป
ทานในอนาคตอีกด วย สวนปจจัยที่สํ าคัญซึ่งมีอิ ทธิพลตอ กําลังการผลิตและอุปทานนั้ นรวมถึงการเริ่มตนดําเนิ นงานของ
โรงงานอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่น ๆ แหงใหม และการปดดําเนินงานของโรงงานที่ไมมีประสิทธิภาพหรือไมสรางผล
กําไร
การปรับขึ้นราคาของน้ํามันเบนซินและน้ํามันดิบ ประกอบกับอุปสงคที่ต่ําของผลิตภัณฑเฉพาะอยาง มักจะสงผลให
กําไรของพาราไซลีน (Paraxylene margin) ลดลง กําไรของพาราไซลีนไดหดตัวในระหวางป 2541 ถึง 2545 และเริ่มปรับตัว
ขึ้นในป 2546 การเพิ่มขึ้นของอุปสงคได ครอบคลุมกําลังการผลิตสวนเกินเปนลําดับในรอบหลายปที่ผานมา ในป 2549 การ
ผลิตและการใชพาราไซลีนในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นอยางมากคิดเปนรอยละ 7.8 และรอยละ 46.0 ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ในการผลิตไดรับแรงกระตุนที่สําคัญจากการเปดโรงงาน PTA แหงใหมซึ่งมีกําลังการผลิต 700,000 ตันตอป ของ บมจ. อินโด
รามา โพลีเมอรส และการขยายหนวย PTA ซึ่งมีกําลังการผลิต 100,000 ตันตอป ของ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส ซึ่งเปนการ
กระตุนอุปสงคของพาราไซลีนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากอุปสงคในประเทศที่เพิ่มขึ้น การนําเขาพาราไซลีนจึงสูงขึ้นถึงรอยละ
156.1 ในขณะที่การสงออกลดลงรอยละ 53.5
ตารางขางลางนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับการผลิตภายในประเทศ อุปสงค การนําเขา และการสงออกของพาราไซลีน
สําหรับชวงเวลาตามที่ระบุ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547

2546
การผลิต..................................................
การนําเขา ...............................................
การสงออก .............................................
อุปสงคในประเทศ..................................
ที่มา:

1,057
81
297
841

(พันตันตอป)
1,041
140
236
945

2548

2549
1,132
155
264
1,023

1,220
396
123
1,493
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เอเชียเปนตลาดและผูผลิตที่สําคัญของพาราไซลีน และประเทศไทยเปนผูผลิตพาราไซลีนรายใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ผูผลิตพาราไซลีนรายใหญสามรายในประเทศไทย ไดแก บมจ. ปตท. อะโรเมติกส และการกลั่น บริษัท
ไทยพาราไซลีน จํากัด และบริษัทฯ การใชพาราไซลีนในประเทศสวนใหญเปนการใชเพื่อผลิต PTA ผูผลิต PTA ในประเทศ
ไทยไดแก บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จํากัด และ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
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กําลังการผลิตพาราไซลีน และการวางแผนขยายกําลังการผลิตของผูผลิตพาราไซลีนในประเทศรายสําคัญตามที่ได
รายงานไวเปนดังนี้

กําลังการผลิต
ปจจุบัน

กําลังการผลิต
เพิ่มเติมที่
วางแผน

พีทีทีเออาร ..........................................................

(พันตันตอป)
540
616

บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด(1)..............................

350

บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย) (2) ...............................

500

กําลังการผลิต
ใหม

กําหนดเวลา
เริ่มตน

1,156

ไตรมาสที่3
ของป 2551

141

491

ไตรมาสที่ 1
ของป 2551

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ที่มา:

PTIT Focus Special Annual Report ประจําป 2549 และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของบริษัทผูผลิต ยกเวน
ตัวเลขของเอสโซ ซึ่งเปนไปตามกําลังการผลิตของบริษัทฯ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการขยายกําลังการผลิตพาราไซลี
นของบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด ไดมาจากขอมูลที่นําเสนอตอนักวิเคราะหโดย บมจ. ไทยออยล ประจําไตรมาส
ที่สาม ของป 2550

(1)
(2)

บริษัทยอยของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
กําลังการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 36 ของกําลังการผลิตพาราไซลีนรวมในประเทศ

พาราไซลีนและเคมีภัณฑอนุพันธของพาราไซลีน มีการคาขายกันอยูทั่วโลก โดยราคาและกําไร (margins) ขึ้นอยูกับ
ความสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงคในตลาดโลก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของกําลังการผลิตในตลาดโลกของพาราไซลีน
หรืออนุพันธเคมีภัณฑของพาราไซลีน (PTA หรือ โพลีเอสเตอร) มีและเคยมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกระแสการซื้อขาย
ราคาและกําไรของพาราไซลีน และเคมีภัณฑอนุพันธของพาราไซลีนทั่วโลกได
สวนตางระหวางราคาของพาราไซลีนและน้ํามันเบนซิน 95 ไดขยายเพิ่มขึ้นอยางมากในระยะเวลาหลายปที่ผานมา
ตารางตอไปนี้แสดงถึงสวนตางดังกลาวตามระยะเวลาที่ระบุไว
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2541
พาราไซลีน – ราคาจรใน
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
และ C&F ไตหวัน
น้ํามันเบนซิน 95 - ราคาจร
ในสิงคโปร (1)
สวนตางของพาราไซลีน(2)

2542

2543

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
2544 2545 2546 2847
(ดอลลารสหรัฐตอเมตริกตัน)

2548

2549

2550

291.5 364.2 446.6 420.5 430.6 626.0 811.4 912.9 1,167.0 1,147.9
145.1 178.6 277.7 233.2 237.7 295.0 401.6 528.6
146.4 185.6 168.9 187.4 192.9 331.0 409.8 384.3

622.9
544.0

705.6
442.3

ที่มา:

Chemical Market Associates, Inc. (CMAI)

(1)

คาตัวแปรของน้ํามันเบนซิน 95: 8.51 บารเรล = 1 ดอลลารสหรัฐ ตอเมตริกตัน (ที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต หรือ
30 องศาเซลเซียส)
เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงขอมูล คาสวนตางพาราไซลีน คํานวณจากราคาพาราไซลีนตอตัน ลบดวยราคาน้ํามัน
เบนซิน 95 ตอตัน

(2)

3.10.6 อุตสาหกรรมการตลาดคาปลีก
การจัดจําหนายผลิตภัณฑเชื้อเพลิงคาปลีกในประเทศไทย อันไดแก น้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน ดําเนินการผาน
ทางเครือขายสถานีบริการน้ํามันคาปลีก อุตสาหกรรมนี้มีการแขงขันสูงมากและมีลักษณะกระจัดกระจาย โดยมีผูคาปลีกราย
ยอยและผูคาปลีกอิสระคิดเปนประมาณรอยละ 78.6 ของจํานวนสถานีบริการทั้งหมดในป 2550 อยางไรก็ดี ในป 2550 ผูคา
ปลีกรายใหญ ไดแก ปตท. เอสโซ เชลล บางจาก และ เชฟรอน (คาลเท็กซ) มีสวนแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 93.7 ของ
ปริมาณการขายทั้งหมด
นอกจากผลิตภัณฑปโตรเลียม สถานีบริการน้ํามันยังใหบ ริการเพิ่มเติมตาง ๆ ในรูปของรานสะดวกซื้อ การขาย
อุปกรณรถยนตและน้ํามันหลอลื่น ผลิตภัณฑหลอลื่น บริการซอมแซมรถยนตและบริการลางรถ
ตารางขางลางนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับยอดคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547
น้ํามันดีเซล………………………………….
น้ํามันเบนซิน……………………………….

10,332
5,795
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2548
2549
(พันลูกบาศกเมตร)
10,511
10,766
5,812
5,860

2550
10,633
5,816

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
16,323

2547
16,117

รวม…………………………………………...

2549
16,627

2550
16,449

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน (ไมรวมสัดสวนของผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543)
ตารางขางลางนี้แสดงขอมูลแยกตามผูคาปลีกรายใหญสําหรับป 2550

ปตท.
ปริมาณการขายรายปโดยเฉลี่ย
Average Annual Throughput (3)
(in cubic meter/site)...................
จํานวนสถานี(4) ..........................
สวนแบงตลาดของยอดขาย
รวม (รอยละ) ............................
สวนแบงตลาดของจํานวน
รานคา (รอยละ).........................
อัตราวัดประสิทธิภาพของ
ความสามารถทางการตลาด(5) .....
ที่มา:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

เอสโซ

(2)

เชลล

บางจาก

เชฟรอน

ผูคาปลีก
รายอื่น ๆ

4,757
1,356

4,954
583

4,688
560

1,938
1,075

3,396
404

71
14,586

39.2

17.6

16.0

12.7

8.3

6.3

7.3

3.1

3.0

5.8

2.2

78.6

5.4

5.6

5.3

2.2

3.8

0.1

กรมธุรกิจพลังงาน ยกเวนขอมูลสําหรับเอสโซ ซึ่งอางอิงจากขอมูลของบริษัทฯ
รวมสถานีบริการน้ํามันคาปลีกของ โคโนโค อันเนื่องมาจากการเขาซื้อกิจการของโคโนโคในป 2550 ดวย
ปริมาณการขายตามขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงานจะแตกตางเล็กนอยกับปริมาณการขายซึ่งเปนขอมูลภายในของ
บริษัทฯ เนื่องจากการใชวันสิ้นสุดที่ตางกัน และ เนื่องจากจํานวนสถานีบริการที่รายงานโดยกรมธุรกิจพลังงานไม
รวมจํานวนสถานีบริการที่หยุดดําเนินการชั่วคราวและสถานีบริการซึ่งกําลังอยูระหวางการเลิกกิจการ
น้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเทานั้น ไมรวมสัดสวนของผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550, ยกเวนสําหรับเอสโซ ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
คํานวณโดยใชสวนแบงตลาดของยอดขายรวมหารดวยสวนแบงตลาดของจํานวนรานคา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีสถานีบริการน้ํามันจํานวน 18,564 แหงในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 17,993 แหง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 นอกจากนี้ ยอดคาปลีกโดยรวมของน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลก็ไดลดลงเล็กนอยจาก 16.6 ลานลูกบาศก
เมตรในป 2549 เปน16.5 ลานลูกบาศกเมตรในป 2550
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ตารางขางลางนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับเครือขายคาปลีกและปริมาณการขายภายในประเทศสําหรับรอบระยะเวลาตามที่
ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547
ปริมาณการขายรายปโดยเฉลี่ย (1) (ลูกบาศกเมตร/
แหง)..
จํานวนสถานีบริการ(2)………………………...
ผูคาปลีกรายใหญ (3)………………………………………………
ผูคาปลีกรายอื่น ……………………………...
ที่มา:
(1)
(2)
(3)

2548

2549

2550

851

887

924

886

18,947
4,361
14,586

18,407
4,180
14,227

17,993
4,050
13,943

18,564
3,978
14,586

กรมธุรกิจพลังงาน ยกเวนขอมูลสําหรับเอสโซ ซึ่งอางอิงจากขอมูลของบริษัทฯ
น้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเทานั้น ไมรวมสัดสวนของผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ยกเวนสําหรับเอสโซ ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ปตท. เอสโซ เชลล บางจาก และ เชฟรอน (คาลเท็กซ)
ทั้งนี้ ตัวเลขของ บมจ. ปตท. นั้น รวมสถานีบริการน้ํามันคาปลีกของโคโนโค อันเนื่องมาจากการเขาซื้อกิจการของ
โคโนโคในป 2550 ดวย

ในขณะที่สถานีบริการน้ํามันที่มีปริมาณการขายต่ําสวนใหญจะเปนของผูคาปลีกอิสระ สถานีบริการน้ํามันของผูคา
ปลีกรายใหญจะมีปริมาณการขายที่สูงกวาและใหความสําคัญมากขึ้นกับการขายสินคาที่ไมใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อเสริมรายได
จากน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากคาการตลาด (marketing margin) ที่ต่ําในครึ่งแรกของป 2549 สถานีบริการน้ํามันที่ไมสามารถทํา
กําไรหลายแหงจึงปดดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดมีการปดสถานีน้ํามันเปนจํานวนมากที่สุดในกลุมผูคาปลีกอิสระราย
ยอยซึ่งมีฐานะการเงินดอยกวาและมีรายไดจากสินคาที่ไมใชน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํากวา
3.11

กฏหมายและกฏเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศไทย
3.11.1 ขอมูลทั่วไป

กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (“กพช.”) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(“สนพ.”) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลอุตสาหกรรมปโตรเลียมและไฟฟาในประเทศไทย
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(ก)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานจัด ตั้ งขึ้ นในป 2545 โดยพระราชบัญญั ติป รั บปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (“พรบ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม”) กระทรวงพลังงานประกอบดวยสํานักงานหลักสองสํานักงาน คือ สํานักงานรัฐมนตรี และ
สํานักงานปลัดกระทรวง และประกอบดวยหนวยงานในระดับกรมอีกสี่กรม คือ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรม
เชื้อเพลิงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานมีหนาที่รับผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลนโยบายดานพลังงานและอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ นโยบายดานพลังงานดังกลาวรวมถึง การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการใหสัมปทานการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติในอาวไทย นอกจากนี้ กระทรวง
พลังงานยังรับผิดชอบในการกํากับดูแล บมจ. ปตท. ในฐานะเปนรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการทางดานพลังงาน และเปน
กระทรวงที่ใชอํานาจหนาที่ผานทางกรมธุรกิจพลังงานในการกํากับดูแลโรงกลั่นน้ํามันเพื่อควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบธุ รกิจน้ํามันเชื้อ เพลิงและกา ซ และเปนผู ควบคุมการคา น้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ
รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง และการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายอีกดวย
(ข)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)

กพช. เปนหนวยงานของรัฐบาลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535
(“พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแหงชาติ”) หนึ่งในหน าที่ ห ลัก ของ กพช. คือ มี หน า ที่ศึ กษา และวิเ คราะหเ พื่ อ
เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการกําหนด
โครงสรางราคาพลังงานภายในประเทศ โดยอํานาจและหนาที่ของ กพช. ตามที่บัญญัติไวใน พรบ. คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาตินั้น รวมถึงการเสนอนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี
การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานแหงชาติ การตรวจสอบและดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาค
ธุรกิจพลั งงาน ซึ่งรวมถึ งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งนี้ มติของ กพช. ถื อเปนนโยบายด านพลังงานของ
รัฐบาลซึ่งจะมีผลผูกพันเมื่อคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกับมติดังกลาว
(ค)

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

โดยผลของ พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สนพ. จึงไดรับโอนหนาที่ของ กพช. มาในป 2545 ซึ่งเปนเวลา
เดียวกับที่ กพช. ถูกรวมเขามาอยูในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ อํานาจและหนาที่หลักอยางหนึ่งของ สนพ. ตามที่
กําหนดไวใน พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คือ การศึกษาและวิเคราะหนโยบายพลังงานและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานแหงชาติเพื่อนําเสนอตอ กพช. ดังนั้น สนพ. จึงมีหนาที่ในการเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนดังกลาว
เพื่อใหสอดคลองกับหนาที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล อีกทั้ง สนพ. ยังเปนผูประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการตาม
นโยบายพลั งงานและแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาพลั งงานแห ง ชาติ ตลอดจนรวบรวมข อ มู ล ด า นพลั งงาน ตรวจสอบ
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สถานการณ ทางด านพลั งงาน วิเคราะห และพยากรณแนวโนมความต องการพลังงาน รวมถึ งเผยแพรข อมูลสถิติทางดา น
พลังงาน
นอกจากอํานาจหนาที่ตาม พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแลว สนพ. ยังมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
ไวในพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และ พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 อีกดวย
สนพ. มีหนาที่บังคับใชนโยบายของ กพช. และกระทรวงพลังงาน วิเคราะหแนวโนมในภาคธุรกิจพลังงาน จัดเก็บ
และจัดพิมพขอมูลภาคธุรกิจพลังงาน ตัวอยางเชน ราคาในปจจุบันของกาซธรรมชาติและน้ํามัน และมีหนาที่จัดเตรียมและ
จัด พิมพก ารคาดการณ การใชพ ลังงาน ป จจั ยที่ เกี่ ยวข อง และขอ มูล ที่ เกี่ ยวกับ ภาคธุ รกิ จ พลั งงานอื่น ๆ นํา เสนอนโยบาย
พลังงานของ กพช. และกระทรวงพลังงานใหสาธารณชนไดรับทราบ รวมตลอดถึงมีหนาที่จัดพิมพเอกสารทางนโยบายและ
บทวิเคราะหเกี่ยวกับความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ และให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญในการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียน
(ง)

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไดตั้งขึ้นตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติที่ 4 พ.ศ.
2545 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติใน พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ทั้งนี้
กบง. ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่ทางดานการกําหนดหลักเกณฑในการคํานวณราคา การกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และการกําหนดนโยบายอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงหรืออัตราเงินชดเชยของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ซึ่ง กบง.
จะทําหนาที่พิจารณาเฉพาะในสวนของนโยบายของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเทานั้น
3.11.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวกับโรงกลั่นน้ํามัน
(ก)

การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและการรักษาระดับราคา

ราคาขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศจะเปนไปตามกลไกตลาด และโดยทั่วไปจะเปนไปตามราคานําเขา (import parity)
ซึ่งใชกําหนดราคาขายหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดภายในประเทศของประเทศไทย ซึ่ง
สะทอนราคาในตลาดจรสิงคโปร (Singapore Spot Market) ของผลิตภัณฑดังกลาวตาม MOPS บวกดวยคาใชจายในการ
ขนสงผลิตภัณฑนั้น ๆ จากประเทศสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาขนสงสินคา อากรขาเขา การสูญเสียของ
มวลน้ํามันอันเกิดจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) และคาใชจายในการจัดการ ราคาของผลิตภัณฑบางประเภท
อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่แตกตางกันของตลาดของทั้งสองประเทศ และการ
กําหนดเงื่อนไขทางการตลาดภายในประเทศเปนการเฉพาะ ตัวอยางเชน ในชวงที่ตลาดภายในประเทศมีอุปทานเกินกวาอุป
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สงค หรืออุปทานในตลาดเอเชียมีอยูในระดับที่สูงมากจนทําใหยอดการสงออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหนาโรงกลั่ น
ภายในประเทศไทยก็อาจจะมีราคาที่คอนขางต่ํา
โรงกลั่นน้ํามันแตละแหงจะเปนผูกําหนดราคาหนาโรงกลั่น โดยราคาขายสงผลิตภัณฑปโตรเลียมจะประกอบดวย
ราคาหนาโรงกลั่น บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานซึ่งกําหนดโดยรัฐบาล และภาษีมูลคาเพิ่ม โดยภาษีและเงินสงเขากองทุนที่จัดเก็บโดยโรงกลั่นน้ํามันแตละราย ซึ่ง
รวมถึงบริษัทฯ จะถูกนําสงใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
โดยทั่ว ไป การสงออกผลิ ตภัณฑ ปโตรเลียมจะมีกําหนดราคาตามราคาเทียบเทากับ ราคาสงออก (Export Parity
Price) ซึ่งหมายความวาราคาหนาโรงกลั่นของผลิตภัณ ฑปโตรเลี ยมสําหรั บสงออกจะถูกกํา หนดจากราคาของผลิตภัณ ฑ
ดังกลาวในตลาดจรสิงคโปรโดยอางอิงจาก MOPS บวกราคาสวนเพิ่มหรือลบราคาสวนลดโดยขึ้นอยูกับสภาพตลาดในเวลา
นั้น และการเจรจาตอรองกับผูซื้อ และความแตกตางของคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม
รัฐบาลไดขอความรวมมือใหโรงกลั่นน้ํามันในประเทศชวยรักษาระดับราคาผลิตภัณฑน้ํามันบางประเภทที่จําหนาย
ใหแกผูคาปลีกในประเทศเปนครั้งคราว ซึ่งในกรณีดังกลาว โรงกลั่นน้ํามันจะถูกขอใหจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันใหแกผูซื้อใน
ราคาที่ต่ํากวาราคาหนาโรงกลั่นซึ่งประกาศโดยรัฐบาล และกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะจายเงินชดเชยสําหรับสวนตางระหวาง
ราคาหนาโรงกลั่นและราคาที่ควบคุมดังกลาว ซึ่งเปนกลไกที่เหมาะสมในการรักษาระดับราคาขายปลีกผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในเวลาที่ราคาของผลิตภัณฑดังกลาวสูงขึ้นมากผิดปกติ โดยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการควบคุมราคาขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซึ่งสวนใหญใชเปนกาซหุง
ตมในครัวเรือน รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริษัทฯ ตองขายกาซปโตรเลียมเหลวใหแก
ผูรับซื้อในราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุม ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดย
สนพ. จะเปนผูประกาศราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมเปนครั้งคราว ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน ฉบั บที่ 45 พ.ศ. 2547 ได กําหนดใหราคาขายกาซ ณ คลังกาซ เป นราคาเดียวกันทั่ วราชอาณาจั กร โดย
กําหนดใหราคาขายกาซ ณ คลังกาซไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มอยูที่กิโลกรัมละ 12.4569 บาท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม
2547 เปนตนมา อยางไรก็ดี ราคาขายกาซ ณ คลังกาซ ที่กําหนดตามประกาศดังกลาวไดสิ้นผลลงไปแลวตั้งแตเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2550 ที่ผานมา เนื่องจากประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 45 พ.ศ. 2547 นั้นไดถูกยกเลิกไป
โดยประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551
นอกจากนี้ สนพ. จะคํานวณและประกาศอัตราเงินชดเชยเงินสวนตางระหวางราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวตามที่
รั ฐ บาลควบคุ ม และราคาก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวหน า โรงกลั่ น ที่ รั ฐ บาลควบคุ ม (ซึ่ ง แปลงเป น เงิ น สกุ ล บาทโดยใช อั ต รา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางเงินดอลลารสหรัฐและเงินบาทในรอบสัปดาหกอนหนาที่จะมีการประกาศ) บวกภาษีที่เกี่ยวของ
โดยหากราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมนั้นสูงกวาราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นที่รัฐบาลควบคุม
บวกภาษีที่เกี่ยวของ ผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจะตองสงเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเทากับสวนตางระหวางราคาขายสง
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กาซปโตรเหลียวเหลวที่รั ฐบาลควบคุมและราคากา ซปโ ตรเลีย มเหลวหนาโรงกลั่นที่ รัฐบาลประกาศควบคุ ม บวกภาษี ที่
เกี่ยวของ แตหากราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมนั้นต่ํากวาราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นที่รัฐบาล
ควบคุม บวกภาษีที่เกี่ยวของ รัฐบาลจะนําเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจายเปนคาชดเชยสําหรับสวนตางใหแกผูผลิตกาซ
ปโตรเลียมเหลวเปนจํานวนเงินเทากับสวนตางระหวางราคากาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นที่รัฐบาลควบคุม บวกภาษีที่
เกี่ยวของ และราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุม
แตอยางไรก็ดี เพื่อเปนการแกปญหาจากการมีสวนตางอยางมากระหวางราคากาซปโตรเลียมเหลวในตลาดโลกกับ
ระดั บเพดานกา ซปโ ตรเลีย มเหลวหนา โรงกลั่น ที่รั ฐบาลกํา หนด อั นเป นผลสืบ เนื่อ งมาจากราคากาซปโตรเลียมเหลวใน
ตลาดโลกไดมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2550 จึงไดมีมติเห็นชอบการยกเลิกการชดเชยราคากาซปโตรเลียมเหลว โดยการปรับขึ้นราคาขายสง และใหยกเลิก
การเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว แตยังคงนโยบายราคาขายกาซ ณ คลังกาซ เทากัน
ทั่วประเทศ โดยเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากกาซปโตรเลียมเหลวในระดับที่เพียงพอสําหรับชดเชยคาขนสงไปยัง
คลังกาซภูมิภาค และตอมาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
ไดมีมติเห็นชอบใหคงราคาปโตรเลียมเหลว ณ โรงแยกกาซ เทากับ (1) ตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซรอยละ 95 บวก (2)
ราคาสงออกกาซปโตรเลียมเหลวรอ ยละ 5 ของเดื อนมี นาคม 2551 ไวจนถึงเดือ นกรกฎาคม 2551 หลังจากนั้น ใหมีการ
พิจารณาดําเนินการปรับสูตรราคา ณ โรงแยกกาซใหเหมาะสมกับสถานการณ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบใหรักษาระดับราคากาซ
ปโตรเลียมเหลว โดยใหคงราคากาซหุงตมไว ณ ระดับราคาตามราคาอิงตลาดโลกขางตน แตสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวที่
นําไปใชในทางอื่น ๆ ทั้งหมด ใหปรับเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งนี้ เพื่อนําเงินที่ไดจากอัตราเงินสงเขา
กองทุนน้ํามั นเชื้อเพลิ งไปชําระหนี้เงินชดเชยการนํา เขากาซป โตรเลียมเหลวจากตางประเทศ โดยให จายชดเชยราคากา ซ
ปโตรเลียมเหลวจากการนําเขาตามปริมาณสัดสวนที่ขาดตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 เปนตนไป
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ได
กําหนดราคาขายสงหนาโรงกลั่น และ ณ คลังกาซไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มเปนราคาเดียวกันทุกแหงทั่วราชอาณาจักรที่กิโลกรัม
ละ 13.6863 บาท โดยกําหนดราคากาซที่ทําในราชอาณาจักรและกาซที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรที่กิโลกรัมละ 10.9960
บาท ส ว นอั ต ราเงิ นส งเข า กองทุ น และอัต ราเงิ นชดเชยจะแตกต า งกัน ไปขึ้ น อยูกั บ สถานที่ ตั้ ง คลั งกา ซหรื อ โรงแยกก า ซ
ตัวอยางเชน
•

อัตราเงินสงเขากองทุนสําหรับกาซที่ทําในราชอาณาจักรกําหนดไวที่กิโลกรัมละ 0.3033 บาท ยกเวนกาซ
ที่สงไปยังคลังกาซที่จังหวัดชลบุรี กาซที่สงออกจากโรงแยกกาซของ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต สยามฯ
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และกาซที่สงออกจากโรงแยกกาซขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

•

อัตราเงินสงเขากองทุนและเงินชดเชยสําหรับกาซที่สงออกจากคลังกาซที่จังหวัดชลบุรี โดยการขนสงทาง
รถยนต จะเปนดังนี้ (ก) สําหรับกาซที่สงไปยังคลังกาซที่จังหวัดนครสวรรค ที่จังหวัดลําปาง และที่จังหวัด
ขอนแกน จะไดรับเงินชดเชยในอัตรากิโลกรัมละ 0.7067 บาท กิโลกรัมละ 1.7067 บาท และกิโลกรัมละ
1.0997 บาท ตามลําดับ (ข) สําหรับกาซที่สงออกจากคลังกาซที่จังหวัดชลบุรีไปยังที่อื่น ๆ จะตองจายเงิน
สงเขากองทุนในอัตรากิโลกรัมละ 0.3033 บาท เปนตน
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ดังนั้น ที่ผานมา บริษัทฯ จึงสามารถขายกาซปโตรเลียมเหลวตามราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุม
เทานั้น และจะมีสิทธิไดรับการชดเชยจากรัฐบาลตามอัตราที่กําหนดโดยผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ
ไมไดรับเงินชดเชยดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบในทางลบตอรายไดจากการขาย
และบริการแลว ยังอาจมีผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ดวย
ในสวนของเงิน ชดเชยที่ กองทุน คางชําระแกบริ ษัทฯ นี้ กองทุน น้ํามันเชื้ อเพลิงไมมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนในการ
จายเงินชดเชยอีกทั้งไมมีการจายดอกเบี้ยสําหรับเงินชดเชยที่คางชําระดังกลาว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยอดคางชําระจาก
ลูกหนี้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในสวนของกาซปโตรเลียมเหลวมีจํานวน 159 ลานบาท
รัฐบาลมีการควบคุมราคาขายปลีกและขายสงของน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วในระหวางเดือนมกราคม 2547 จนถึง
เดือนตุลาคม 2547 และน้ํามันดีเซลในระหวางเดือนมกราคม 2547 ถึงมิถุนายน 2548 โดยราคาขายปลีกและขายสงน้ํามัน
ดังกลาวไดมีการประกาศเปนคราว ๆ และเพื่อใหราคาขายปลีกและขายสงน้ํามันดังกลาวเปนไปตามที่รัฐบาลตองการ รัฐบาล
จึงไดปรับราคาหนาโรงกลั่นโดยใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงชดเชยสวนตางดังกลาวใหแกโรงกลั่นน้ํามัน ดังนั้น จึงไมเกิดผล
กระทบโดยตรงตอรายไดที่บริษัทฯ ไดรับจากผลิตภัณฑเหลานี้ โดยรัฐบาลตกลงที่จะจายเงินชดเชยใหแกโรงกลั่นภายในวันที่
7 ของเดือนที่สองถัดจากวันสุดทายของเดือนที่มีการขาย
(ข)

การจํากัดการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว

นอกเหนื อจากกฎระเบี ยบเกี่ย วกับราคาขายส งของก าซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลยั งมีนโยบายที่จ ะกํากับ ดูแลการ
สงออกกาซปโตรเลียมเหลวโดยผูผลิตในประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดภาวะขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลว
ภายในประเทศ โดยรัฐบาลไดประกาศปริมาณสูงสุดของกาซปโตรเลียมเหลวที่โรงกลั่นน้ํามันสามารถสงออกไดเปนคราว ๆ
เนื่องจากราคาขายในประเทศเปนราคาที่ถูกควบคุม ในขณะที่ผูผลิตอาจสงออกกาซปโตรเลียมเหลวไดในราคาสงออกที่สูง
กวา ดังนั้น การจํากัดปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถสงออกไดจึงอาจมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ
(ค)

การสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศใชเมื่อป 2549 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ไดกําหนดให ผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแตละรายตองสํารองน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น
ไดแก เรสซิดิว และแว็ กซี่ ดิสทิ ลเลตที่นํ าเขามากลั่นเพื่ อผลิตสํา หรับจํา หนายในประเทศในปริมาณเทากั บรอยละ 5 ของ
ปริมาณที่ใ ชทั้ งหมดในแตล ะป นอกจากนี้ ในประกาศดั งกลาวยังกํา หนดใหตอ งมี การสํ ารองน้ํ ามั นสํ าเร็จรู ปด วย โดยผู
ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแตละรายตองสํารองน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตได ทั้งนี้ อัตราที่ตองสํารองดังกลาวจะขึ้นอยูกับชนิด
ของน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตได ซึ่งอัตราที่ตองสํารองของน้ํามันสําเร็จรูปชนิดน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล คือ รอยละ 5 ของ
ปริมาณทั้งหมดในแตละป
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กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนด
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ เพื่อใหเกิดผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจใหนอยที่สุด ในการนี้ ผูคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในประเทศ ซึ่งรวมถึงผูผลิตและนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง มีหนาที่ตองนําสงเงินเขา
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมการชําระภาษีสรรพสามิต หรื อภาษีศุลกากร (แลวแตกรณี) โดยคิดเปนสัดสวนจากปริมาณ
น้ํามันที่ผลิตหรือจําหนายไดตามอัตราที่ กพช. กําหนด การสงเงินเขากองทุนนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
อัตราการจัดเก็บเงินเพื่อสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชยสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ที่ผลิต
จากโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและสารละลายในราชอาณาจักร รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงที่
นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร ณ วันที่ 13 มีนาคม 2551 เปนดังนี้

ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซิน 95
น้ํามันเบนซิน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 ชนิดที่ 1
น้ํามันแกสโซฮอล 95 ชนิดที่ 2
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันแกสโซฮอล อี 20
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันดีเซลหมุนชา
น้ํามันเตา

อัตราการเงินสงเขากองทุน
3.45
3.00
0.25
0.30
0.10
0.06

หนวย : บาท/ลิตร
อัตราเงินชดเชย
0.25
0.30
0.30
0.40
0.30
-

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2551 เรื่อง การกําหนดราคาและอัตราเงินสง
เขากองทุน อัตราชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง และการกําหนด
ราคาเอทานอลแปลงสภาพ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับการดําเนินงานและนําไปใชเปนคาใชจายเพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุน
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กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน ปองกัน บรรเทา และแกไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและการใชพลังงาน โดยผูผลิต
และจําหนายน้ํามัน รวมถึงผูนําเขาน้ํามัน มีหนาที่นําสงเงินเขากองทุนในอัตราตามที่ กพช. กําหนด และมีกรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปนผูรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินเขากองทุน
ทั้งนี้ อัตราเงินสงเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงแตละชนิดซึ่งผลิตและจําหนาย
เพื่อใชในราชอาณาจักร และที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร เปนดังนี้

ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซิน
น้ํามันแกสโซฮอล
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซล
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันเตา

ระหวางวันที่ 14
กุมภาพันธ 2550 ถึง
วันที่ 10 มกราคม 2551
0.0700
0.0630
0.0700
0.0700
0.0665
0.0700

อัตราเงินสงเขากองทุน
ระหวางวันที่ 11
มกราคม 2551 ถึงวันที่
13 มีนาคม 2551
0.7500
0.2500
0.0700
0.7500
0.2500
0.0700

ตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม
2551 เปนตนไป
0.7500
0.2500
0.0700
0.2500
0.2500
0.0700

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห งชาติ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุ นเพื่อสง เสริมการอนุรักษ
พลังงานสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร และนําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ลงวันที่
13 มีนาคม 2551

(จ)

คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม

รัฐบาลไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เขมงวดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม กฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนหนวยงานที่ออกกฎระเบียบดังกลาวเปนครั้งคราวตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน การลด
ปริมาณสารตะกั่วในน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วและน้ํามันดีเซล
โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน การลดปริมาณสาร
ตะกั่วในน้ํามันเบนซิน และการลดปริมาณกํามะถันในน้ํามันดีเซล เปนตน ซึ่งในปจจุบันตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่
เกี่ยวของกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซิน ไดกําหนดวา ปริมาณสารตะกั่วในน้ํามันเบนซินซึ่งรวมถึง
น้ํามันแกสโซฮอลชนิดตาง ๆ ไดแก น้ํามันแกสโซฮอลอี 10 (ออกเทน 91) น้ํามันแกสโซฮอลอี 10 (ออกเทน 95) และน้ํามัน
แกสโซฮอลอี 20 จะตองมีปริมาณสารตะกั่วไมเกิน 0.013 กรัมตอลิตร และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ปริมาณสาร
ตะกั่วในน้ํามันเบนซินตาง ๆ ดังกลาวจะตองมีไมเกิน 0.005 กรัมตอลิตร
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สําหรับน้ํามันดีเซลนั้น ประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล
ไดกําหนดวา สัดสวนของกํามะถันในน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งไดแก น้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
จะตองมีไมเกินรอยละ 0.035 ของน้ําหนัก และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป สัดสวนของกํามะถันในน้ํามันดีเซล
หมุนเร็วจะตองมีไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก นอกจากนี้ ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานยังไดกําหนดอีกวา ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2555 เปนตนไป สัดสวนของโพลีไซคลิก อะโรเมติกส ไฮโดรคารบอนจะตองมีไมเกินรอยละ 11 ของน้ําหนัก ซึ่ง
ขอกําหนดดังกลาวยังไมมีการประกาศใชบังคับในปจจุบัน
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติยุทธศาสตรใหมในการแกปญหา
ภาวะการขาดแคลนพลัง งานของประเทศ โดยส งเสริมการใช พลั ง งานจากแหลงทดแทนแทนการใช น้ํ ามั น รวมถึ งก า ซ
ธรรมชาติสําหรับใชกับยานพาหนะ แกสโซฮอล และไบโอดีเซล
คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียมขึ้นอยูกับชนิดและวัตถุประสงคที่ใช ตัวอยางเชน หากเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่
ผลิตเพื่อการสงออก ก็อาจไดรับการยกเวนไมตองเปนไปตามขอกําหนดการควบคุมลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง
ในประเทศที่มีความเขมงวดมากกวา
3.11.3 กฎระเบียบที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(ก)

พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูคาน้ํามันซึ่งดําเนินกิจการคาน้ํามันโดยจัดตั้งเปนสถานี
บริการ ตองยื่นขอจดทะเบียนตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และใหอธิบดีฯ เปนผูมีอํานาจกําหนดลักษณะ
และคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผูคาน้ํามันจะจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย เพื่อใชบังคับทั่วราชอาณาจักร
(ข)

พระราชบัญญัติการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

นอกจากการยื่ นขอจดทะเบี ย นเป น ผูค า น้ํ ามั น ตามพระราชบั ญญัติ ก ารค า น้ํา มั นเชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2542 แล ว ตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของยังไดกําหนดใหการประกอบกิจการสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนกิจการควบคุมที่ตองแจงหรือขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐจึงจะประกอบกิจการดังกลาวได โดย
ผูประกอบกิ จการสถานีบริก ารน้ํา มันเชื้อเพลิงจะตองปฏิบัติ ตามหลักเกณฑต าง ๆ ตามพระราชบั ญญัติการควบคุมน้ํามั น
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของดวย อาทิ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ ในการควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงใน
บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหามลภาวะในอากาศ เปนตน
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