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13.1

สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแตป 2516 และตอมา
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2534
โดยมีการแกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 และวันที่ 18 ตุลาคม 2550 (“สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่น”)
รวมทั้งไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวคูสัญญาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนกระทรวงพลังงานแทน สัญญาขยายและประกอบ
กิจการโรงกลั่นและสัญญาฉบับแกไขเพิ่มเติม กําหนดเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมของ
บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลกอนหนานั้นเพื่อการขยายโรงกลั่นปโตรเลียมของบริษัทฯ และตามที่รัฐบาลได
เขาซื้อหุนในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 12.5
การขยายโรงกลั่นน้ํามัน
สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นกําหนดใหมีการขยายโรงกลั่นปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยเพิ่มกําลังกลั่น
น้ํามันดิบจาก 63,000 บารเรลตอวัน เปนกําลังกลั่นน้ํามันดิบ 185,000 บารเรลตอวัน และสัญญายังกําหนดใหรัฐบาลมีหนาที่
ใหความชวยเหลือแกบริษัทฯ ในการติดตอประสานงานกับสวนราชการอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตอันเกี่ยวกับการขยาย
และประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมของบริษัทฯ หากบริษัทฯ รองขอ
การถือหุนและคณะกรรมการบริษัทฯ
สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นกําหนดให ภายในระยะเวลา 5 ปหลังจากที่การขยายโรงกลั่นน้ํามันในขั้น
แรกแลวเสร็จ บริษัทฯ ตองออกหุนสามัญใหมเพิ่มเพื่อเสนอขายตอประชาชนและจําหนายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่อใหประชาชนเขามาถือหุนในอัตรารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว
แลว สัดสวนการถือหุนของรัฐบาลและเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือจะเหลือเปนรอยละ 10 และรอย
ละ 70 ตามลําดับ แตดวยสภาพตลาดที่ไมเอื้ออํานวยในขณะนั้น และเงื่อนไขตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการรับ
หุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไมอาจดําเนินการเสนอขายหุนตอประชาชนไดในเวลานั้น จากนั้นบริษัทฯ
ไดมีการปรึกษาหารือรวมกับ กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง และไดตกลงรวมกันที่จะดําเนินการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ นอกจากนี้ สัญญานี้ยังกําหนดใหรัฐบาล และ/หรือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อาจเปลี่ยนแปลงการถือ
หุนในบริษัทฯ ในเวลาใด ๆ ก็ได โดยบริษัทฯ อาจออกหุนสามัญเพื่อเสนอขายตอประชาชน และจําหนายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เพื่อใหประชาชนเขามาถือหุนในบริษัทฯ มากกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสัญญา
ขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นกําหนดวา หากบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ประสงคจะลดการถือหุนลง
นอยกวารอยละ 50 จะตองเสนอขายหุนสวนที่ตองการจะลดลงนั้นเปนอันดับแรกใหแกผูคาน้ํามันที่ไมไดถือหุนในโรงกลั่น
น้ํามันในประเทศไทย หรือไมไดเขาทําสัญญากอสรางหรือประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันกับรัฐบาล หากบริษัทในเครือเอ็ก
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ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และผูคาน้ํามันไมสามารถตกลงกัน ได บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อาจขายหุ น
ใหแกผูอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับและเชื่อถืออยางดี มีฐานะการเงินที่ดี และตองไมเปนผูที่รัฐบาลไมเห็นชอบดวย ในกรณีดังกลาว
รัฐบาลจะไมเห็นชอบโดยไมสมควรไมได
ทั้งนี้ ภายหลั งจากที่บ ริษั ท ฯ ดํา เนิ น การนํ าหุ นของบริษั ทฯ เข าจดทะเบี ยนเป นหลัก ทรัพ ยจ ดทะเบี ยนในตลาด
หลัก ทรั พยแ หง ประเทศไทยแลว ให โครงสรางกรรมการของบริ ษัท ฯ รวมถึงคุ ณสมบัติ การเลือ กตั้ง และวาระการดํ ารง
ตํา แหนงของกรรมการเหลา นั้น เปน ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ กฎระเบี ยบ และข อบั งคั บที่ มีผ ลใชบั งคั บกั บบริษั ทที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตราบเทาที่กระทรวงการคลังยังคงถือหุนอยูในบริษัทฯ ในสัดสวนตามที่
ระบุไวในสัญญา ใหมีผูแทนรัฐบาลซึ่งกระทรวงการคลังเปนผูเสนอชื่อเปนกรรมการหนึ่งคน
การคุมครองผูถือหุนขางนอย
หากบริษัทฯ ขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่ไมใชธุรกิจหลัก รัฐบาลมีสิทธิที่จะไมเขารวมในการลงทุนดังกลาว
อยางไรก็ดี รัฐบาลสงวนสิทธิที่จะเขารวมการลงทุนดังกลาวในภายหลังได โดยธุรกิจหลักหมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ผลิต กรรมวิธีการกลั่น การเก็บรักษา การตลาด การใชและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ ผลพลอยได
จากปโตรเลียม น้ํามันชีว ภาพและวัตถุดิบป โตรเลีย ม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมสนับ สนุนธุรกิ จหลักตา ง ๆ รวมทั้งธุรกิ จที่อยูใ น
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ซึ่งไดจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย
การบอกเลิกสัญญา
รัฐบาลอาจบอกเลิ กสั ญญานี้ ได หาก (1) บริษั ทฯ โอนกรรมสิ ทธิ์ ในโรงกลั่น ปโ ตรเลี ยมของบริษั ทฯ ไปใหแ ก
บุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากรัฐบาล (2) บริษัทฯ เลิกกิจการหรือชําระบัญชี หรือ (3) บริษัทฯ ไม
ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขใดในสัญญาขอใดขอหนึ่ง และไมดําเนินการใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ภายหลังจากที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากรัฐบาล และรัฐบาลมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทฯ ได
13.2

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ
13.2.1 สัญญาซื้อขายพาราไซลีนกับบริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จํากัด

บริษัทฯ ทําสัญญาซื้อขายพาราไซลีนกับบริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จํากัด สัญญานี้เขาทําในขณะที่โรงงานอะโรเม
ติกสของบริษัทฯ เริ่มประกอบการครั้งแรกในป 2542 และไดรับการตออายุครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนระยะเวลา
4 ป ตามสัญญานี้ บริษัทฯ ตองจัดหาและคูสัญญาตองซื้อพาราไซลีนตามจํานวนที่ไดระบุไวในสัญญา ทั้งนี้ จะมีการเจรจา
ตอรองราคากัน เปนรายเดือนโดยอา งอิงตามราคาตลาดแขงขันโดยทั่วไปในเอเชีย บริ ษัทฯ ใหระยะเวลาการชําระเงินแก
คูสัญญาเปนจํานวน 30 วันหลังจากวันสุดทายของเดือน
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13.2.2 สัญญาซื้อขายพาราไซลีนกับบริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2547
บริษัทฯ ทําสัญญาซื้อขายพาราไซลีนกับบริษัท อิ นโดรามา ปโตรเคม จํากัด โดยสัญญานี้มีผลใชบังคับ วันที่ 20
ธันวาคม 2547 และมีระยะเวลาขั้นตนตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ภายหลังจากนั้น สัญญานี้จะมี
ระยะเวลาที่ไมจํากัดจนกวาจะถูกบอกเลิกเนื่องจากการผิดสัญญา หรือเมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดสงคําบอกกลาวลวงหนาไม
นอยกวา 60 วัน ตามสัญญานี้ บริษัทฯ ตองจัดหาและคูสัญญาตองซื้อพาราไซลีนตามจํานวนที่ไดระบุไวในสัญญา ทั้งนี้ จะมี
การกําหนดราคาเปนรายเดือน และสําหรับระยะเวลาขั้นตน ราคาจะถูกคํานวณโดยใชสูตรซึ่งอางอิงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
ราคาตามสัญญาในตลาดเอเชียประจําเดือน และราคาตลาดจร ซีเอฟอาร เอเชียตะวันออกเฉียงใต ของพาราไซลีน ภายหลังจาก
ระยะเวลาขั้นตน ราคาสําหรับระยะเวลาตอมา จะขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองกัน บริษัทฯ ใหระยะเวลาการชําระเงินแกคูสัญญา
เปนจํานวน 30 วันหลังจากวันสุดทายของเดือนที่ไดมีการสงมอบ
13.3

สัญญาซื้อขายวัตถุดิบ
13.3.1 สัญญาขนถายวั ตถุดิบผ านทอ (Feedstock Throughput Agreement) ระหวางบริษัทฯ และบมจ.ไทย

ออยล
บริษัทฯ ทําสัญญาขนถายวัตถุดิบผานทอกับบมจ.ไทยออยล มีผลใชบังคับวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เพื่อการใชทา
ผูกเรือน้ําลึกแบบทาเดี่ยวกลางทะเลของ บมจ.ไทยออยล สัญญานี้ทําขึ้นแทนที่สัญญาเดิมที่มีเนื้อหาของสัญญาเหมือนกัน โดย
มีระยะเวลา 3 ป เริ่มตนจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 และอาจตออายุตอไปไดโดยการตกลงรวมกันของคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย โดย
บริษัทฯ จะชําระคาธรรมเนียมการผานทอตามจํานวนซึ่งเปนไปตามอัตราสวนตอบารเรลที่ระบุไว อัตราคาธรรมเนียมการผาน
ทอจะถูกปรับเปลี่ยนโดยการตกลงรวมกันอยางนอย 3 เดือนกอนถึงกึ่งกลางระยะเวลาของสัญญา หากไมสามารถตกลงการ
ปรับคาธรรมเนียมกันไดภายหลังกึ่งกลางระยะเวลาของสัญญา สัญญาอาจถูกยกเลิกได
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สรุปขอแตกตางที่สําคัญระหวางมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ IFRS

ขอมูลที่จะไดนําเสนอตอไปนี้เปนขอแตกตางที่สําคัญระหวางมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
(“มาตรฐานการบัญชีไทย”) และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Financial Reporting Standards หรือ
IFRS) บางรายการและเฉพาะเรื่องซึ่งมีผลตอบริษัทฯ และบริษัทยอย
ทั้งนี้ กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯและเงื่อนไข
ของหลักทรัพย รวมทั้งขอมูลทางการเงินตางๆ นอกจากนี้ ผูลงทุนควรขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาการลงทุนของทานเพื่อความ
เขาใจในขอแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS
และผลกระทบของความแตกตางดังกลาวตอขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ
นอกเหนือจากงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งบริษัทฯ จัดทําเพื่อเปนสวนหนึ่งของการเสนอขายหุนครั้งนี้
แลว บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS อีกดวย ซึ่งงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ IFRS ดังกลาว บริษัทฯ ไดยื่นไวตอสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อให
ผูสนใจสามารถติดตอขอได
ขอมูลที่นําเสนอนี้ไดสรุปถึงความแตกตางที่สําคัญระหวางมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ IFRS สํ าหรับ งบการเงินที่ ไดจัด ทําตามมาตรฐานการบัญชีไทยและงบการเงินที่ ไดจัดทํ าตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ IFRS ดังกลาว โดยความแตกตางซึ่งระบุไวขางลางนี้ ไดจํากัดไวเฉพาะความแตกตางที่สําคัญซึ่งมีผลกระทบ
ตองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS ของบริษัทฯ โดยมิได
เปนการนําเสนอหรือพยายามจําแนกขอแตกตางทั้งหมด ไมวาจะในดานการเปดเผยขอมูล การนําเสนอขอมูล หรือการจัด
ประเภทรายการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอ วิธีก ารบัน ทึกรายการหรื อเหตุก ารณในงบการเงิ นเอาไวแ ตอย างใด รวมทั้ งไมไ ด
พยายามที่จะระบุถึงความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS ในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี และไมไดพยายามที่จะระบุถึงความแตกตางทั้งหมดในอนาคตที่อาจกระทบตองบ
การเงินของบริษัท อันเนื่องมาจากรายการหรือเหตุการณซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
14.1

การจัดทํางบการเงิน

สําหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย บริษัทฯ ในฐานะที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะตอง
จัดทําทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
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ภายใตมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ International Accounting
Standard หรือ IAS ฉบับที่ 27 (เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ จําเปนจะตองจัดทําเฉพาะงบการเงิน
รวมเทานั้น
14.2

เครื่องมือทางการเงิน

ภายใตมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS และ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IAS ฉบับที่ 39 (เรื่องการ
รับรูและการวัดมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน) และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS ฉบับที่ 7 (เรื่องการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน) มีขอแนะนําอยางละเอียดเกี่ยวกับการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงิน อยางไรก็ดี ขอกําหนดตาง ๆ ของมาตรฐานการบัญชีเหลานี้ มิไดมีผลทําใหเกิดความแตกตางกับการหา
มูล คา ของเครื่ องมือ ทางการเงิน ดังกล า วตามงบการเงิน ที่จั ด ทํา ตามมาตรฐานการบัญชีไ ทย มาตรฐานการบั ญชี ระหว า ง
ประเทศ IFRS ฉบับที่ 7 กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางนอยตามที่ไดกําหนดไวเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก
ความสามารถในการชําระหนี้ ความเสี่ยงจากสภาพคลอง และความเสี่ยงจากตลาด ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหความไวตอการ
เปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ตอความเสี่ยงจากตลาด
14.3

การรายงานจําแนกตามสวนงาน

มาตรฐานการบัญชีไทยมีเพียงขอแนะนําทั่ว ๆ ไปในการจําแนกสวนงานตามอุตสาหกรรม และตามภูมิภาคเทานั้น
และกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกตามสวนงานนอยกวาการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ IFRS มาตรฐานการบัญชีไทยไมไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกตามสวนงาน สําหรับหนี้สิน
คาใชจายลงทุน คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ภายใตมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IAS ฉบับที่ 14 (เรื่องการ
รายงานจําแนกตามสวนงาน) มีการกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบของรายงานจําแนกตามสวนงานของสวนงานหลัก (Primary
Segment) ในขณะที่จะมีการนําเสนอขอมูลของสวนงานรอง (Secondary Segment) อยางจํากัดเทานั้น การเปดเผยขอมูลตาง ๆ
สําหรับการรายงานจําแนกตามสวนงานของสวนงานหลักรวมถึงขอมูลจําแนกตามสวนงานสําหรับรายได ผลการดําเนินงาน
สินทรัพย หนี้สิน คาใชจายลงทุน คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย สวนการเปดเผยขอมูลรายงานจําแนกตามสวนงานของ
สวนงานรองจะรวมถึงขอมูลจํ าแนกตามสวนงานสํ าหรับรายได สินทรั พย และค าใชจายลงทุน โดยไมไดกําหนดใหตอ ง
รายงานผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานสําหรับสวนงานรอง
14.4

การบัญชีสําหรับผลประโยชนพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชีไ ทยมิ ได มีข อกํ าหนดเฉพาะเจาะจงเรื่ องการบัญชีสํ าหรับ ผลประโยชน พนั กงาน ซึ่ งรวมถึ ง
ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุและหลังเกษียณอายุ ภาระผูกพันหลักของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน ไดแก
การจายสมทบเงินเพื่อพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงาน และการจายเงิ นผลประโยชนชดเชยตามกฎหมายเมื่ อ
พนักงานเกษียณอายุ และในกรณีการเลิกจางโดยที่พนักงานไมไดสมัครใจ (เชน การลดจํานวนพนักงาน หรือการใหออกจาก
งาน) โดยจํานวนเงินชดเชยและผลประโยชนจะขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึงอายุงานและเงินเดือนของพนักงาน
ตามงบการเงินที่จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีไทย บริษัทฯ ไดบันทึกเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
เมื่อมียอดดังกลาวเกิดขึ้น สําหรับแผนการใหผลประโยชนพนักงานที่ไมไดจัดใหมีเงินกองทุน (Unfunded Benefit Plan) จะ
ถูกบัน ทึกเปนหนี้สินตามมู ลคา ประเมินของผู ประเมิน ผลประโยชนจากการเลิก จางแบบไมสมั ครใจจะมี การบันทึ กเมื่ อ
บริษัทฯ ไดมีการยืนยันที่จะเลิกจางตามแผนรายละเอียดที่เปนทางการซึ่งไมมีโอกาสที่จะยกเลิกอีกแลว
ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS นั้น ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุจะถูกกําหนดโดยมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ IAS ฉบับที่ 19 (เรื่องผลประโยชนพนักงาน) ซึ่งไมไดทําใหมีความแตกตางของยอดสิ้นงวดที่
บันทึก เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินที่จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีไทย อยางไรก็ดี งบการเงินที่จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ IFRS มีการเปด เผยขอมูลอยา งครบถวนมากกวาเกี่ยวกับ มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ตามแผนการให
ผลประโยชนพนักงานในสวนที่ไม ไดจัดใหมีเ งินกองทุน (Unfunded Obligations) และการเปลี่ย นแปลงของภาระผูกพั น
ดังกลาวระหวางป
14.5

การประมาณการทางบัญชีและการตัดสินใจเลือกใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

มาตรฐานการบัญชีไทยไมไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกั บการประมาณการทางบัญชีและการตัดสินใจ
เลือกใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญตาง ๆ
ภายใตมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IAS ฉบับที่ 1 (เรื่องการ
นําเสนองบการเงิน) ผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

14.6

•

ลักษณะและยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่มีความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของ
ยอดคงเหลือภายในรอบการเงินถัดไป จากการประมาณการและสมมติฐานตาง ๆ และ

•

การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใชนโยบายการการบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลกระทบที่สําคัญที่สุดต อ
จํานวนที่รับรูในงบการเงิน

การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน
มาตรฐานการบัญชีไทยไมไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูบริหารที่สําคัญ
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ภายใตมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IFRS และ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ IAS ฉบับที่ 24 (เรื่องการ
เป ดเผยข อ มูล รายการระหว า งกั น ) กํา หนดใหมีการเป ด เผยข อ มูล เกี่ย วกั บ คา ตอบแทนของผูบ ริห ารที่ สํ าคั ญ รวมถึ งการ
วิเคราะหโดยจําแนกตามลักษณะของคาตอบแทนดวย
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อภิธานศัพท

บารเรล (barrel หรือ bbl)

บารเรล (1 บารเรล = 158.984 ลิตร)

บิทูเมน (bitumen)

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ซึ่งปกติใชสําหรับเทลาดและกอสรางถนน

ไบโอดีเซล (biodiesel)

เชื้อเพลิงจากแหลงทดแทนตามธรรมชาติ เชน น้ํามันพืชและไขมันสัตวทั้ง
ของใหมและที่ใชแลว สําหรับใชกับเครื่องยนตดีเซล ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพคล ายกั บเชื้อ เพลิ งดี เซลที่ไ ดจ ากป โตรเลี ยม แตมีคุ ณสมบั ติ ที่
ดีกวาในดานสิ่งแวดลอม

น้ํามันดิบที่ยากตอกระบวนการกลั่น
(challenged crude)

น้ํามันดิบที่มีคุณสมบัติหนึ่ งหรือหลายอยาง ซึ่งในขณะที่กลั่น จําเปนตองมี
การควบคุม ปรับปรุงคุณภาพหรือจัดการเปนพิเศษเพื่อใหมั่นใจถึงคุณภาพ
ของผลิ ตภั ณฑ เสถีย รภาพของการดําเนิน งาน ความปลอดภั ยในการกลั่ น
น้ํามัน รวมถึงสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม และเสถียรภาพทางดานโลหะวิทยา
ของอุปกรณในโรงกลั่นน้ํามัน คุณสมบัติที่สําคัญซึ่งเกี่ยวของกับน้ํามันดิบที่
ยากตอกระบวนการกลั่นไดแก คาความเปนกรด (total acid number หรือ
TAN) ความหนืดและปริมาณของโลหะ กํามะถัน ไนโตรเจน และเกลือ

โรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (complex
refinery)

โรงกลั่นน้ํามันที่มีกระบวนการผลิต (หนวยแปลงหรือเพิ่มคุณภาพน้ํามัน) ซึ่ง
สามารถปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ ไ ฮโดรคาร บ อนที่ มีมูล ค า ต่ํ า กว า
รวมถึงน้ํามันดิบที่ยากตอกระบวนการกลั่น ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงกวา
ได โดยประเภทของหนวยกลั่นเปนตัวบงชี้ระดับความซับซอนของโรงกลั่น
น้ํามัน

คอนเดนเซท (condensate)

ของเหลวซึ่งกอตัวขึ้นเมื่อไอน้ํามันเย็นตัวลง

หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา
หน ว ยกลั่ น น้ํ า มั น ซึ่ ง เปลี่ ย นโครงสร า งโมเลกุ ล ของสารประกอบน้ํ า มั น
(continuous catalyst regeneration reformer เบนซินที่มีคาออกเทนต่ําใหเปนสารประกอบน้ํามันเบนซินที่มีคาออกเทนสูง
หรือ CCR)
ขึ้นโดยใชอุปกรณฟนฟูตัวเรงปฏิกิริยาในระหวางกระบวนการกลั่น (online
catalyst regeneration facility)
หนวยเพิ่มคุณภาพน้ํามัน (conversion unit
หรือ upgrading unit)

หน ว ยผลิ ต ซึ่ งทํ า การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องโครงสร า งของโมเลกุ ล
ไฮโดรคารบอนที่มีมูลคาต่ํา ใหเปนโมเลกุลไฮโดรคารบอนที่มีมูลคาสูงกวา
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เดทเวทตัน (deadweight ton หรือ dwt)

จํานวนของสินคา เชื้อเพลิง น้ํา เสบียงและลูกเรือที่เรือบรรทุกน้ํามันสามารถ
บรรทุกไดเมื่อทําการบรรทุกเต็มที่

น้ํามันดีเซล (diesel)

คําที่ใชเรียกน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งใชในเครื่องยนตดีเซล (เครื่องยนตที่จุดระเบิด
ดวยการอัด)

ผลิตภัณฑจากหอกลั่น (distillate fuels)

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล และน้ํามันเพื่อการทําความ
รอน (domestic heating oil)

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชพลังงาน
(energy intensity index)

หนวยวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานของ Solomon Associates เปนอัตรา
ของการใช พ ลั งงานที่ แท จ ริ ง และมาตรฐานการใชพ ลั งงานของโรงกลั่ น
น้ํามันของ Solomon Associates สําหรับโรงกลั่นน้ํามัน ซึ่งคิดคํานวณโดยใช
วิธีการของ Solomon Associates

ราคาเทียบเทาราคาสงออก (export parity)

เป น คํ า ศั พ ท ที่ ใ ช อ ธิ บ ายถึ งวิ ธี ก ารในการกํ า หนดราคาขายของผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโ ตรเลี ย มที่ ส งออก โดยอ า งอิ งกั บ ราคาตลาดจรในสิ ง คโปร (Singapore
sport market price) ของผลิตภั ณฑที่ เกี่ ยวข องซึ่ งประกาศใน MOPS บวก
สวนเพิ่มหรือหักสวนลด ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพตลาด และการเจรจาตอรองกับผู
ซื้อ

น้ํามันดิบจากตะวันออกไกล (Far East
crude)

น้ํ า มั น ดิ บ นํ า เข า จากประเทศในภู มิภ าคตะวั น ออกไกล เช น อิ น โดนี เ ซี ย
เวียดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย

วัตถุดิบ (feedstocks)

สารประกอบไฮโดรคาร บ อน เช น น้ํา มั น ดิ บ และกากน้ํ า มั น นํ า เข า ที่ ใ ช
ปอนเข าหน วยผลิต และ/หรื อผสมกับผลิต ภัณฑ ที่ไ ดจากการกลั่น (refined
products)

หนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามัน
เบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized
catalytic cracking unit หรือ FCCU)

หนวยกลั่นน้ํามันซึ่งจะทําการยอยสลายโมเลกุลขนาดใหญของน้ํามันหนักให
เปนโมเลกุลขนาดเล็กลงโดยการใชความรอน และใชตัวเรงปฏิกิริยาเปนตัว
ชวย

กระบวนการกลั่นแยกสวน (fractionation)

กระบวนการแยกน้ํามันดิบออกเปนสารประกอบหรือสวนตาง ๆ ซึ่งแตละ
สวนมี จุดเดื อดที่ต างกั น ดว ยการใหค วามร อนกับ น้ํามั นดิบที่ อุณหภู มิหนึ่ ง
และสงไปยังหอกลั่นแยกสวน

สวนที่ 2 หนา 296

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

น้ํามันเตา (fuel oil)

สวนของผลผลิตที่ออกมาจากสวนลางของหอกลั่นน้ํามันดิบ ซึ่งเปนน้ํามันที่
โดยทั่วไปจะใชเปนน้ํามันเตา นอกจากนี้ยังมีการนํามาใชเปนแหลงพลังงาน
หลักของเครื่องกําเนิดไฟฟาอยางแพรหลายดวย

แกสโซฮอล (gasohol)

สวนผสมของน้ํามันเบนซินรอยละ 90 และเอทานอลรอยละ 10 แกสโซฮอล
มี คุ ณ สมบั ติ ท างออกเทน หรื อ การกั น กระตุ ก (antiknock) สู งกว า น้ํ า มั น
เบนซิน และเผาไหมไดสมบูรณกวา จึงทําใหมีการปลอยสารมลพิษออกมา
นอยกวา

คาการกลั่น (gross refining margin)

มู ล ค า ของการผลิ ต หั ก ด ว ยต น ทุ น ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ นํ า เข า กลั่ น และค า
สาธารณูปโภคที่ซื้อมาใช ทั้งนี้ คาการกลั่นที่ใชในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน
โดยทั่วไปอาจแตกตางไปจากวิธีที่บริษัทฯ ใชในการคํานวณคาการกลั่นของ
บริษัทฯ

น้ํามันชนิดหนัก (heavy oil)

น้ํ า มั น ดิ บ ชนิ ด หนั ก ที่ ยั ง คงเหลื อ อยู ภ ายหลั งจากที่ น้ํ า มั น เตาและไฮโดรคารบอนซึ่งเบากวาถึงจุดเดือดในกระบวนการกลั่นน้ํามันแลว น้ํามันชนิด
หนักใชสําหรับผลิตไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิงเรือ และใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก (heavy products) น้ํามันเตา กากน้ํามันดิบและบิทูเมน
กระบวนการกําจัดกํามะถันในน้ํามันโดย หนวยกลั่นน้ํามันที่ทําการกําจัดกํามะถันจากน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
ใชไฮโดรเจนรวม (hydrodesulfurizer หรือ โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาและไฮโดรเจนรวม
HDS)
กระบวนการกําจัดกํามะถันในน้ํามันโดย
ใชไฮโดรเจนรวม (hydrotreating)

กระบวนการกํ าจั ด กํ ามะถัน และสารปนเปอ นอื่ น ๆ เช น ไนโตรเจนและ
ออกซิ เ จน จากน้ํ า มั น เบนซิ น และน้ํ า มั น ดี เ ซลโดยใช ตัว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าและ
ไฮโดรเจนรวม

อัตราสวนความสามารถในการกําจัด
กํามะถันตอกําลังการกลั่น (hydrotreatingto-refining ratio)

อัตราสวนที่คํานวณจากผลรวมของประสิทธิภ าพการแปลงสภาพโมเลกุ ล
(hydrocracking) การกําจัดกํามะถันและสารปนเปอน (hydrotreating) ซึ่งสูง
กวากําลังการกลั่นน้ํามันดิบทั้งหมด อัตราสวนนี้แสดงถึงประสิทธิภาพของ
โรงกลั่น น้ํา มัน ที่จ ะสามารถปฏิบั ติต ามข อกํ าหนดการลดสารกํา มะถัน ใน
อนาคตได
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ราคาเทียบเทาราคานําเขา (import parity)

เป น คํ า ศั พ ท ที่ ใ ช อ ธิ บ ายถึ งวิ ธี ก ารในการกํ า หนดราคาขายของผลิ ต ภั ณ ฑ
ป โ ตรเลี ย มที่ ข ายในประเทศ โดยอ า งอิ ง กั บ ราคาตลาดจรในสิ ง คโปร
(Singapore sport market price) ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของซึ่งเปนราคาเฉลี่ย
อางอิงของ Platt ที่สิงคโปร (MOPS) บวกคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑ
นั้ น ๆ จากสิ ง คโปร มายั ง ประเทศไทย เช น ค า ประกั น ภั ย ค า ระวาง การ
สูญเสียของมวลน้ํามันจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) คาใชจาย
ในการจัดการ และรวมถึงคาอากรนําเขา (deemed import duty) และคาใชจาย
ในการสํารองตามกฎหมาย (cost of deemed legal reserve)

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (jet fuel)

ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มซึ่ ง ใช ทั้ ง ในการบิ น พาณิ ช ย แ ละอากาศยานทหาร
คุณสมบัติท่ีกําหนด (specifications) ของน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานมีความ
หลากหลาย น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานเรียกอีกอยางหนึ่งวาน้ํามันเครื่องบิน
ใบพัด (turbine fuel) วัตถุดิบที่สําคัญของสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศ
ยานคือน้ํามันกาดจากหนวยกลั่นน้ํามันดิบและหนวยแปรสภาพน้ํามันหนัก
ใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized catalytic cracking
unit)

พันบารเรลตอวัน (thousand barrels per
day หรือ kdpd)

พันบารเรลตอวันปฏิทิน

น้ํามันกาด (kerosene)

ผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดกึ่งหนักกึ่งเบาซึ่งใชสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศ
ยาน การหุงตม การทําความรอน การใหแสงสวา ง สารทําละลาย และการ
ผสมเขากับน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา (light products)

กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว รีฟอรเมตและไอโซเมอเรต

กากน้ํามันดิบ (long residue)

น้ํามันเตาสีดําที่ผลิตโดยหนวยกลั่นน้ํามันดิบ (crude distillation unit) ซึ่งมัก
ขายเปนน้ํามันเตาสําหรับโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน สําหรับโรงกลั่นน้ํามัน
แบบคอมเพล็กซ กากน้ํามันดิบจะถูกนํามาผานกระบวนการตอไปในหนวย
เพิ่มคุณภาพน้ํามันเพื่อผลิตผลิตภัณฑน้ํามันที่มีมูลคาสูงกวา

การบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาทํางาน (loss time การบาดเจ็บที่เกิดกับพนักงานในที่ทํางาน ซึ่งทําใหสูญเสียเวลาทํางานในวัน
ทํางานถัดไป หรือทําใหไมสามารถกลับมาทํางานไดในวันทํางานถัดไป
injury)
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กาซปโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum
gas หรือ LPG)

กาซปโตรเลียมเหลวซึ่งประกอบดวยโพรเพนและบิวเทนเปนหลัก และผลิต
ขึ้น เพื่ อใช ใ นการหุงต ม การทํา ความร อ นในบ านและเป น สิน ค า ขั้น กลาง
(intermediate material) ในการผลิตปโตรเคมี

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการซอมบํารุง
(Maintenance Index)

ดัชนีตัวหนึ่งที่ใชวัดความมีประสิทธิภาพของคาใชจายในการซอมบํารุง

คาเฉลี่ยราคาอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร
(Means of Platt’s Singapore หรือ MOPS)

คา เฉลี่ ย ของราคาที่ เ สนอโดย Platt สํ า หรั บ น้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เกรดนั้ น ๆ ที่
สิงคโปร

สารเพิ่มออกเทน MTBE (methyl tertiary
butyl ether หรือ MTBE)

สารออกซิ จิเ นต (oxygenate) เพื่อ เพิ่มคา ออกเทนในน้ํามั นเบนซิน ไร สาร
ตะกั่ว

น้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา (middle
distillates)

น้ํ า มั น ดี เ ซล (หรื อ น้ํ า มั น ยานยนต แ ละน้ํ า มั น อุ ต สาหกรรม) และน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงอากาศยาน

น้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง (Middle
East crude)

น้ํามั นดิ บนํ าเข าจากประเทศตะวัน ออกกลาง อาทิ สหรัฐ อาหรับ เอมิเ รตส
โอมานและเยเมน

เมกกะวัตต (megawatt หรือ MW)

เมกกะวัตต (หนึ่งลานวัตต) ซึ่งเปนหนวยวัดไฟฟา

แนฟทา (naphtha)

คําศัพทที่ใ ชโดยทั่ว ไปสําหรั บไฮโดรคารบอนส วนที่มีจุด เดือดต่ํา (และค า
ออกเทนต่ํ า ) ซึ่ ง เป น ผลผลิ ต ของการกลั่ น น้ํ า มั น ดิ บ หรื อ คอนเดนเซท
โดยทั่ ว ไป แนฟทาใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ หน ว ยเพิ่ มออกเทน (catalytic
reforming unit) และโรงงานเอทิลี น นอกจากนี้ ยั งใชเ ปนสว นผสมน้ํามั น
เบนซิน

กาซธรรมชาติ (natural gas)

กาซไฮโดรคารบอนที่ติดไฟงายและไรสี ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติพรอมกับ
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติประกอบดวย มีเทนและกาซไฮโดรคารบอนชนิ ด
หนัก เชน โพรเพน เปนหลัก

ดัชนีวัดความซับซอนของเนลสัน (Nelson
Complexity Index)

เป น ดั ชนี ที่ คํ า นวณตามประเภทและกํ า ลั งการกลั่ น น้ํ า มั น ของหน ว ยกลั่ น
น้ํามั นทั้ งหมดในโรงกลั่น น้ํา มัน เปรีย บเทียบกับ กํา ลังการกลั่ นน้ํา มัน ของ
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หนวยกลั่นน้ํามันดิบซึ่งเปนหนวยการผลิตขั้นแรก และโดยปกติแลว ยิ่งดัชนี
ดังกลา วมีค า มากเท า ใด ก็ จะยิ่ งแสดงใหเ ห็ นถึ งความสามารถในการแปร
สภาพน้ํามันดิบใหเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีมูลคาสูงขึ้นไดมากเทานั้น
คาใชจายในการดําเนินงานซึ่งเปนเงินสด
(non-energy cash operating expenses)

คําศั พทที่ กํา หนดโดย Solomon Associates ซึ่งหมายถึ ง ค าใชจา ยในการ
ดําเนิน งานซึ่งเปนเงินสดและคาใชจายการซอ มใหญร ายปทั้ งสิ้น หารดว ย
กําลังการกลั่นเทียบเทาที่ใชจริง ซึ่งไมรวมคาสาธารณูปโภคและเชื้อเพลิงที่
ซื้อทุกรูปแบบ

คาออกเทน (octane number)

ตัวเลขที่ระบุคุณสมบัติกันการกระตุก (การจุดระเบิดดวยตัวเอง) ของน้ํามัน
เบนซิ น ยิ่ งค า ออกเทนสู งขึ้ น เท า ใด น้ํ า มั น เบนซิ น ยิ่ งมี คุ ณ สมบั ติ กั น การ
กระตุ กสูงขึ้นเทานั้ น สารประกอบเบนซิน ที่ผลิ ตจากหนว ยกลั่ นน้ํา มันดิ บ
(crude distillation unit) มีคาออกเทนคอนขางต่ํา และมีมูลคาต่ําสําหรับการ
ผสมน้ํามันเบนซิน

ความพรอมของหนวยผลิต (operational
availability)

คําศัพทที่กําหนดโดย Solomon Associates ซึ่งใชวัดเวลาโดยเฉลี่ยรายปที่
โรงงานมีความพรอมในการผลิต โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการ
บํารุ งรั กษาตามกํา หนดการ การบํา รุงรัก ษานอกกํ าหนดการที่ วางไว และ
ชวงเวลาการหยุดเครื่องจักร (downtime) ตามกฎระเบียบหรือกระบวนการ
ผลิต

ปโตรเคมี (petrochemicals)

ผลิตภัณฑเคมีที่ไดมาจากปโตรเลียมหรือกาซธรรมชาติ ซึ่งมีเกือบ 200 ชนิด
โดยผลิตภัณฑบางอยางที่ไดจากการกลั่นน้ํามันจะใชเปนวัตถุดิบปโตรเคมีใน
การผลิตพลาสติก ไฟเบอรสังเคราะห ยางสังเคราะห และผลิตภัณฑอื่น ๆ

อัตราการใชกําลังการผลิต (plant
utilization rate)

การวั ดสั ดส วนของกํ าลั งการผลิ ตที่ ใช ในการผลิต ของหนว ยผลิต หนึ่ ง ซึ่ ง
แสดงเปนอัตราสวนของวัตถุดิบที่นําเขาผลิตจริง (actual intake) (หรือการ
ผลิต) ตอกําลังการกลั่นในชวงระยะเวลาที่ระบุ ทั้งนี้ อัตราการใชกําลังการ
ผลิ ต ที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมกลั่ น น้ํ า มั น โดยทั่ ว ไปอาจแตกต า งไปจากวิ ธี ที่
บริษัทฯ ใชในการคํานวณอัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทฯ

หนวยเพิ่มออกเทน (powerformer unit)

หน ว ยกลั่ น น้ํ า มั น ซึ่ ง เปลี่ ย นโครงสร า งโมเลกุ ล ของสารประกอบน้ํ า มั น
เบนซินที่มีคาออกเทนต่ําใหเปนน้ํามันเบนซินที่มีคาออกเทนสูง
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ppm (part per million)

หนึ่งสวนในลานสวน

การกลั่นน้ํามัน (refining)

การแปรสภาพน้ํามันดิบเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เชื้อ เพลิ งอากาศยาน น้ํา มันดี เซล และแนฟทาซึ่งเปนวั ตถุดิ บที่สํ าคัญที่สุ ด
สําหรับอุตสาหกรรมอะโรเมติกส กระบวนการกลั่นน้ํามันโดยทั่วไปเริ่มตน
ที่การแยกน้ํามันดิบออกเปนสวนตาง ๆ ดวยการกลั่น ผลผลิตสวนตาง ๆ จะ
ถูกปรับปรุงคุณภาพตอไปเพื่อแปรสภาพใหเปนสวนผสมของผลิตภัณฑที่มี
ประโยชนมากกวา โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การเปลี่ยนสภาพโมเลกุลใหเล็ก
ลง การปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการอัลคีเลชั่น (alkylation) กระบวนการ
โพลิ เ มอไรเซชั่ น (polymerization) และกระบวนการไอโซเมอไรเซชั่ น
(isomerization) สวนผสมของสารประกอบชนิดใหมเหลานี้จะถูกแยกโดยใช
วิธีการตางๆ เชน การแยกสวน (fractionation) และการสกัดสารทําละลาย

กําลังการกลั่นน้ํามัน (refining capacity)

กําลังการกลั่นที่ออกแบบ (designed capacity) ของโรงกลั่นน้ํามันตอวันที่มี
การดําเนินการผลิตจริง (stream day) บนสมมุติฐานวามีการใชน้ํามันดิบชนิด
ที่กําหนดไว โดยโรงกลั่นน้ํามันอาจจะทําการกลั่นไดสูงกวากําลังการกลั่นที่
ออกแบบหากมีการปรับปรุงสภาพการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงชนิดของ
น้ํ า มั น ดิ บ แตกต า งไปจากชนิ ด ที่ ไ ด กํ า หนดไว สํ า หรั บ กํ า ลั ง การกลั่ น ที่
ออกแบบ หรือการปรับปรุงอยางตอเนื่องในอุปกรณการผลิต ทั้งนี้ กําลังการ
กลั่นน้ํามันที่ใชในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันโดยทั่วไปอาจแตกตางไปจากวิธี
ที่บริษัทฯ ใชในการคํานวณกําลังความสามารถของหนวยผลิตของบริษัทฯ

รีฟอรเมต (reformate)

แนฟทาที่มีการปรับปรุงคุณภาพดวยการเพิ่มคาออกเทน

ทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล
ใชสําหรับขน (ถาย) น้ํามันลงเรือบรรทุกน้ํามัน (ถังเก็บน้ํามัน) ในทะเลเปด
หรือจุดขนถายน้ํามันในทะเล (single point โดยมีหลักการ คือ เรือสามารถทําการเทียบทาเพื่อการขน (ถาย) น้ํามันไดไม
mooring หรือ SPM)
วาทิศทางของลมหรือกระแสน้ําเปนอยางไร และสามารถแกวงตัวไดที่ทุนผูก
เรือเพื่อใหมีความตานทานนอยที่สุดตอสภาวะในขณะนั้น
วันที่มีการดําเนินการผลิตจริง (stream day) จํานวนวันที่มีการดําเนินงานจริงของหนวยผลิต
ทรานสอัลคีเลชั่น (transalkylation)

กระบวนการแปลงสารโทลูอีน เบนซีน และอโรเมติกสหนักใหเปนมิกซไซ
ลีน โดยใชตัวเรงปฏิกิริยา

สวนที่ 2 หนา 301

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

กระบวนการกําจัดสารปนเปอน หรือ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (treating)

กระบวนการกําจัดสารปนเปอน เชน ไนโตรเจนและกํามะถัน จากผลผลิต
ของน้ํามันดิบ และการปรับปรุ งคุณสมบัติทางกายภาพ เชน เสถียรภาพใน
ด า นความร อ นและสี โดยส ว นใหญ แ ล ว กระบวนการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพ
จําเปนตองอาศัยปฏิกิริยาเคมี (catalytic reaction)

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว (unleaded
gasoline)

น้ํามันเบนซินสําหรับยานยนตซี่งไมไ ดมีการเพิ่มสารตะกั่วเพื่อเพิ่มคาออก
เทน

เรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ (very large เรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญขนาดระหวาง 160,000 – 320,000 เดทเวทตัน
crude carriers หรือ VLCC)
(dwt)
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