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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)
STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทั่วไป และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ
โดย บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 441,138,678 หุ้น
และจัดสรรหุน้ ส่วนเกินจานวนไม่เกิน 191,820,100 หุน้
โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเดิมจานวนไม่เกิน 1,477,062,369 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ [•] – [•] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
[สาหรับผูจ้ องซื้อรายย่อย และบุคคลทั่วไป: วันที่ [•] ถึง [•] พ.ศ. 2558
สาหรับนักลงทุนสถาบัน: วันที่ [•] ถึง [•] พ.ศ. 2558]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ [•] พ.ศ. 2558
ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหลักทรัพย์”) จะให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขาย
หุ้นที่จัดจาหน่ายเป็นจานวนไม่เกิน 191,820,100 หุ้น เพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจานวนได้ และการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้
มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ากว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลั กทรัพย์ที่
สามารถนามาซื้อขายได้มากขึ้น
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็น
การแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้อ งของข้อ มูล ในแบบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายหลัก ทรัพย์ และหนังสือ ชี้ชวนแต่อ ย่างใด ทั้งนี้ การรับ รองความถูกต้อ งครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็น
เจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิ ทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนั งสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุ น
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ใน
เวลาทาการของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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คานิยาม
เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ให้คาต่อไปนี้มคี วามหมายดังนี้
กนอ.

หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การสารวจโดยโซโลมอน (Solomon
Associates Survey)

หมายถึง การสารวจซึ่งจัดทาโดยโซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (Solomon Associates)
(ทั้งนี้ ในการจัดลาดับผลการสารวจได้จัดลาดับเป็นสี่กลุ่ม หรือควอร์ไทล์
(quartile) ซึ่งกลุ่มที่อยู่ในลาดับกลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่มที่มีผลการดาเนินงาน
ในดัชนีนั้น ๆ ดีที่สุด)

หมายถึง
กาลังการกลั่นน้ามัน (refining
capacity หรือ capacity) ของโรง
กลั่นน้ามัน และ/หรือหน่วยการผลิต
ย่อยต่าง ๆ ภายในโรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ

ค่าการกลั่น (gross refining
margin)

กาลังการกลั่นน้ามันของโรงกลั่นน้ามัน และ/หรือหน่วยการผลิตย่อยต่าง ๆ
ภายในโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยแตกโมเลกุ ลด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit หรือ RFCCU)
ซึ่งคิดตามวันที่มีการดาเนินการผลิตจริง (stream day) และแสดงถึงกาลัง
การกลั่นน้ามันสูงสุดต่อวันที่ บริษัทฯ สามารถรักษาระดับไว้ได้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (ซึ่งไม่น้อยกว่า 30 วันที่มีการดาเนินการผลิตจริง) ตาม
ขั้นตอนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จาก (1) ราคาที่มีการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หักด้วย (2)
ต้นทุ นน้ามัน ดิบและวั ตถุ ดิบอื่ น ๆ ซึ่ งใช้ ในกระบวนการกลั่ น (landed
cost) และหักด้วย (3) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ทั้งที่ผลิตได้เองและที่ซื้อมา)
ซึ่งใช้ในการดาเนินการผลิต
ทั้งนี้ ต้นทุนน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ (landed cost) หมายถึง ต้นทุนรวม
ของค่าน้ามันดิบและค่าขนส่ง รวมถึงราคาซื้อ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และ
ต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมายังโรงกลั่น

ค่าการกลั่นตลาด (market gross
refining margin)

หมายถึง ค่าการกลั่นของบริษัท ฯ ที่อ้างอิง กับต้นทุน ทดแทนในปัจจุบัน ดังนั้น
จึงแสดงถึงค่าการกลั่นที่ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) จากสินค้าคงเหลือ

หมายถึง ดัชนีซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (Solomon Associates)
ความพร้อมของหน่วยการผลิต
ที่แสดงค่าเฉลี่ยของจานวนวันปฏิทินในหนึ่งปีซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรง
(Operational Availability) ของโรง
กลัน่ น้ามันของบริษัทฯ มีความพร้อมในการผลิต ปรับปรุงด้วยเวลาเฉลี่ย
กลั่นน้ามันของบริษัทฯ
รายปีในการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ
โครงการสาหรับปี 2557

หมายถึง โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความเชื่ อ ถื อ ได้ รวมทั้ ง เพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการดาเนินการควบคู่ไป
กับ การซ่อ มบารุ งครั้ง ใหญ่ ต ามกาหนดการในช่ วงต้ น ปี 2557 โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2.2.3(ค)(2) โครงการสาหรับปี 2557”
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

เชฟรอน

หมายถึง เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ (Chevron South Asia Holdings Pte.
Limited) และ/หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของเชฟรอน
เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ (Chevron South Asia Holdings Pte. Limited) และ/หรือ
นิติบุคคลที่ บริษัทดังกล่าวรับมาซึ่งทรัพย์ สิน หนี้ สิ ทธิ และความรับผิ ด
(แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น) ทั้งนี้ เชฟรอน (Chevron) เป็นชื่อทาง
การค้าและเครื่องหมายการค้าของบริษัทในเครือของเชฟรอน (Chevron)

หมายถึง บริษัท เอชเอสบี โซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (HSB Solomon Associates
โซโลมอน (Solomon) หรือ
LLC) และ/หรื อบริ ษัท ย่ อย และ/หรื อบริษั ท ร่วมของบริ ษั ทดั ง กล่ าว
โซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (Solomon
(แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น)
Associates)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง

หมายถึง บริษทั โรงกลั่นน้ามันระยอง จากัด (มหาชน) ซึ่งควบรวมกิจการเข้ากับ
บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และได้เริม่ ดาเนิน
กิจการภายใต้ชื่อ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา

บมจ. ปตท.

หมายถึง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทดังกล่าวรับมา
ซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด (แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น)

บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น หมายถึง บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งควบรวม
กิจการเข้ากับ บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน) และได้เริ่มดาเนิน
กิจการภายใต้ชื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ตั้งแต่
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใน
เดือนตุลาคม 2554 โดยเกิดจากการควบรวมกิจการเข้าด้วยกันระหว่าง
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.
เคมิคอล จากัด (มหาชน)) และ/หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และ/หรือ
นิติบุคคลที่บริษัทดังกล่าวรับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด
(แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น)

บริษัทในเครือ บมจ. ปตท.

หมายถึง บมจ. ปตท. รวมถึงบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บมจ. ปตท.
และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทดังกล่าวรับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และ
ความรับผิด (แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น)

บริษัทฯ

หมายถึง บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ปริมาณการผลิต (production
volumes)

หมายถึง ปริมาณการผลิตที่คิดคานวณ ณ อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ปริมาณน้ามันดิบทีน่ าเข้ากลัน่
(crude intake)

หมายถึง ผลรวมของปริมาณน้ามันดิบทั้งหมดที่นาเข้าสู่หน่วยกลั่นน้ามันดิบของ
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง

ปริมาณวัตถุดิบรวมที่นาเข้ากลั่น
(total intake)

หมายถึง ผลรวมของปริมาณน้ามันดิบ วัตถุดิบอื่น และผลิตภัณฑ์ตั้งต้นทั้งหมดที่
ใช้ในโรงกลั่นน้ามันในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

หมายถึง ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการกลั่ น ( distillation) และการแปรสภาพ
โมเลกุล (conversion) น้ามันดิบ ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ได้แก่
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว น้ามั น เบนซิ น ไร้ ส ารตะกั่ ว เกรดพิ เ ศษและ
เกรดธรรมดา น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเตา
และยางมะตอย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี รีฟอร์เมท และกามะถัน

พรบ. บริษัทมหาชนจากัด

หมายถึง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไข
เพิ่มเติม)

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซือ้
ผลิตภัณฑ์

หมายถึง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555
ระหว่าง บมจ. ปตท. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด และบริษัทฯ ซึ่งจะมีผล
บัง คับ ใช้ ตั้ งแต่วัน แรกที่ มีการท าการซื้ อขายหุ้ นของบริษั ทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

สัญญาจัดหาวัตถุดบิ ฉบับใหม่

หมายถึง สัญญาจัดหาวัตถุดิบ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ระหว่างเชฟรอนและบริษัทฯ
ซึ่ง จะมีผ ลบัง คับ ใช้ใ นวัน ที ่หุ ้น ของบริษ ัท ฯ เริ ่ม ท าการซื ้อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัญญาจัดหาวัตถุดบิ ฉบับปัจจุบนั

หมายถึง สัญญาจัดหาวัตถุดิบ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 ระหว่างเชฟรอนกับ
บริษัท ฯ และสัญ ญาจัด หาวั ต ถุดิบ ลงวัน ที่ 8 มีน าคม 2539 ระหว่า ง
บมจ. ปตท. กับบริษัทฯ

สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ (Offtake
Agreement)

หมายถึง สัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2536 ระหว่าง บมจ. ปตท. บริษัท
เชฟรอน (ไทย) จากัด (เดิมชื่อ บริษัท น้ามันคาลเท็กซ์ (ไทย) จากัด) และ
บริ ษัท ฯ ซึ่ง ได้มี การแก้ไ ขเพิ่ มเติม เมื่อ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2536 วั นที่ 4
กันยายน 2538 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2555 โดยสั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญารั บ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยการผลิต (production
facilities)

หมายถึง โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

อัตราการใช้กาลังการกลั่นน้ามัน
(utilization rate)

หมายถึง อัตราการใช้กาลังการกลั่นน้ามันในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งคิด
คานวณโดยการนาปริมาณน้ามันดิบที่นาเข้ากลั่น (crude intake) หารด้วย
กาลังการกลั่นน้ามันที่สามารถรักษาระดับไว้ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

อัตราการกลั่นเทียบเท่า (equivalent
distillation capacity หรือ EDC)
ของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ

หมายถึง หน่วยวัดซึ่งคานวณโดยใช้วิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยโซโลมอน แอสโซสิเอทส์
(Solomon Associates) โดยบริษัทฯ ใช้อัตราการกลั่นเทียบเท่า (equivalent
distillation capacity หรือ EDC) เพื่อแสดงระดับความซับซ้อนในการ
ดาเนินการของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกว่าข้อมูลหน่วย
บาร์เรลของการกลั่นน้ามันดิบซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การกลั่นน้ามัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ คานวณค่าอัตราการกลั่นเทียบเท่าของโรงกลั่นน้ามันและ
หน่ ว ยผลิ ต ย่ อ ยต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บกั บ
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ามัน โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับอัตราการกลั่น
เทียบเท่าที่โซโลมอนจัดทาขึ้นสาหรับโรงกลั่นน้ามันและหน่วยผลิตย่อย
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การใช้ อั ต ราการกลั่ น เที ย บเท่ า ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ กับผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ามันได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า
อนึ่ง กาลังการกลั่น น้ามันที่แท้จริงของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ อาจ
แตกต่างจากกาลังการกลั่น น้ามันที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ชนิดของน้ามันดิบที่ใช้ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิ ด (product slate) อั ต ราการกลั่ น เที ย บเท่ าที่ มี การใช้ จ ริ ง (EDC
Utilized) การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์การผลิต รวมถึงสภาวะเงื่อนไขและ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน

อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้
จริง (equivalent distillation
capacity utilized หรือ EDC
Utilized) ของโรงกลัน่ น้ามันของ
บริษัทฯ

หมายถึง ดัชนีซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโซโลมอน แอสโซสิเอทส์ (Solomon Associates)
โดยเป็นหน่วยวัดการใช้กาลังการกลั่น น้ามันโดยคิดคานวณแยกแต่ละ
หน่ ว ยการผลิ ต (แต่ ไ ม่ ร วมส่ ว นที่ มี ก ารซ่ อ มบ ารุ ง ครั้ ง ใหญ่ ต าม
กาหนดการ) ซึ่งอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) จะ
แสดงเป็น อัต ราส่ วนร้ อยละและแสดงให้ เห็ น ถึง ความสามารถในการ
ด าเนิ น กระบวนการกลั่ น อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (effective processing
capability) ของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) ได้มี
การถ่วงน้าหนักและมีการนาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับแต่ละหน่วย
การผลิตมาใช้ในการคานวณ บริษัทฯ จึงเชื่อว่าอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มี
การใช้จริง (EDC Utilized) เป็นหน่วยวัดที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ที่แสดง
คานิยามและอภิธานศัพท์ หน้า 4

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ให้เห็นถึงอัตราการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้ดีกว่าอัตราการใช้กาลัง
การกลั่นน้ามัน (utilization rate)
อนึ่ง ในการคานวณอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized)
สาหรับปี 2557 ได้รวมผลกระทบจากการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ
จานวนสามโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาหรับปี 2557 แต่
ไม่ได้รวมผลกระทบจากการหยุดโรงกลั่นน้ามัน ในช่วงต้นปี 2557 เพื่อ
การซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้
(Return on Capital Employed
หรือ ROCE)

หมายถึง อัตราส่วนคานวณโดยผลรวมของกาไรหลังหักภาษีและดอกเบี้ยจ่ายหลังภาษี
หารด้วยค่าเฉลี่ยของผลรวมของหนี้ที่มีดอกเบี้ย และส่วนของผู้ถือหุ้นใน
รอบปีนั้น
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อภิธานศัพท์
ยางมะตอย (asphalt) หรือ บิทูเมน หมายถึง ผลิตภัณฑ์น้ามันชนิดหนัก ซึ่งโดยปกติใช้ในการปูพื้นและก่อสร้างถนน
(bitumen)
บาร์เรล (barrel หรือ bbl)

หมายถึง หน่วยวัดปริมาตรอย่างหนึ่งโดย 1 บาร์เรลเท่ากับ 158.984 ลิตร

ไบโอดีเซล (biodiesel)

หมายถึง เชื้อเพลิงจากแหล่งทดแทนตามธรรมชาติ เช่น น้ามันพืชและไขมันสัตว์ทั้ง
ของใหม่และที่ใช้แล้ว สาหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพคล้ายกับเชื้อเพลิงดีเซลที่ได้จากปิโตรเลียม ทั้งนี้ ไบโอดีเซลถูก
จัดเป็นพลังงานทดแทน

บาร์เรลต่อวัน (barrels per
calendar day หรือ bpd)

หมายถึง บาร์เรลต่อวันปฏิทิน

น้ามันดิบที่ยากต่อกระบวนการ
กลั่น (challenged crude)

หมายถึง น้ามันดิบที่มีคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งในขณะที่กลั่นจาเป็นต้องมี
การควบคุม ปรับปรุงคุณภาพหรือจัดการเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพของการดาเนินงาน ความปลอดภัยในการกลั่น
น้ามัน รวมถึงสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเสถียรภาพทางด้านโลหะวิทยา
ของอุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ามัน คุณสมบัติที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ามันดิบที่
ยากต่อกระบวนการกลั่นได้แก่ ค่าความเป็นกรด (total acid number หรือ
TAN) ความหนืดและปริมาณของโลหะ กามะถัน ไนโตรเจน และเกลือ

ก๊าซธรรมชาติอัด (compressed
natural gas หรือ CNG)

หมายถึง ก๊าซธรรมชาติอัดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับยานยนต์

น้ามันดิบชนิดเบา (light sweet
crude)

หมายถึง น้ามันดิบชนิดเบาที่มีความถ่วงจาเพาะต่า (API Gravity สูง) และมีปริมาณ
กามะถันต่า ซึ่งมีส่วนผสมของน้ามันเตาน้อย

น้ามันดิบชนิดหนัก (heavy sour
crude)

หมายถึง น้ามันดิบชนิดหนักที่มีความถ่วงจาเพาะสูง (API Gravity ต่า) และมีปริมาณ
กามะถันสูง ซึ่งมีส่วนผสมของน้ามันเตาสูง

หมายถึง โรงกลั่นน้ามันที่มีกระบวนการผลิต (หน่วยแปลงหรือเพิ่มคุณภาพน้ามัน)
โรงกลั่นน้ามันแบบที่มีหน่วย
ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าต่ากว่า
ปรับปรุงคุณภาพน้ามัน (complex
รวมถึงน้ามันดิบที่ยากต่อกระบวนการกลั่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
refinery)
กว่าได้ โดยประเภทของหน่วยกลั่นเป็นตัวบ่ง ชี้ร ะดับความซับซ้อนของ
โรงกลั่นน้ามัน
คอนเดนเซท (condensate)

หมายถึง ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือไฮโดรคาร์บอนที่กลั่นตัวจากก๊าซธรรมชาติอยู่ใน
สถานะที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิความดันบรรยากาศ
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หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Continuous Catalyst
Regeneration Reformer หรือ
CCR)

หมายถึง หน่ ว ยกลั่ น น้ ามั น ซึ่ ง เปลี่ ย นโครงสร้ า งโมเลกุ ล ของสารประกอบน้ ามั น
เบนซินที่มีค่าออกเทนต่าให้เป็นสารประกอบน้ามันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูง
ขึ้ น โดยใช้ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า และอุ ป กรณ์ ฟื้ น ฟู ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าในระหว่ า ง
กระบวนการกลั่น (online catalyst regeneration facility)

หน่วยเพิ่มคุณภาพน้ามัน
(Conversion Unit หรือ
Upgrading Unit)

หมายถึง หน่ ว ยการผลิ ต ซึ่ ง ท าการเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องโครงสร้ า งโมเลกุ ล
ไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าต่าให้เป็นโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าสูงขึ้น

เดทเวทตัน (deadweight ton หรือ หมายถึง น้ าหนั ก ของสิ น ค้ า เชื้ อ เพลิ ง น้ า เสบี ย งและลู ก เรื อ ที่ เ รื อ บรรทุ ก น้ ามั น
สามารถบรรทุกได้เมื่อทาการบรรทุกเต็มที่
dwt)
น้ามันดีเซล (diesel)

หมายถึง คาที่ใช้เรียกน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องยนต์ที่จุดระเบิด
ด้วยการอัด)

ผลิตภัณฑ์จากหอกลั่น (distillate
fuels)

หมายถึง น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล น้ามันเพื่อการทาความร้อน
(heating oil) แนฟทา น้ามันเตา และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

มาตรฐานยูโร 4

หมายถึง มาตรฐานซึ่งคล้ายกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กาหนดขึ้นตามข้อกาหนดบังคับ
ของสหภาพยุ โ รป ซึ่ ง รั ฐ บาลไทยได้ ก าหนดวั น บั ง คั บ ใช้ ม าตรฐาน
ยูโร 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 มาตรฐานยูโร 4 ดังกล่าวกาหนดให้น้ามัน
เบนซินมีปริมาณกามะถันและสารเบนซีนลดลง และกาหนดให้เชื้อเพลิงดีเซล
มีปริมาณกามะถันลดลง

อัตราการกลั่นเทียบเท่า
(equivalent distillation capacity
หรือ EDC)

หมายถึง หน่ ว ยวั ด ก าลั ง ของหน่ ว ยผลิ ต ต่ า ง ๆ แต่ ล ะหน่ ว ยของโรงกลั่ น ที่ มี
กระบวนการผลิตแตกต่างกันของบริษัทฯ ซึ่งได้จากการคานวณโดยนาค่า
ก าลั ง ของหน่ ว ยผลิ ต นั้ น คู ณ ด้ ว ยตั ว แปรต่ า ง ๆ ซึ่ ง ก าหนดขึ้ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบหน่วยผลิตต่าง ๆ สาหรับคาอธิบายเกี่ยวกับ
วิธีการที่บริษัทฯ ใช้อัตราการกลั่นเทียบเท่า (EDC) โปรดดู “คานิยาม”

ราคาเทียบเท่าราคาส่งออก
(export parity)

หมายถึง เป็ นค าศั พ ท์ที่ ใช้ อ ธิบ ายถึง วิ ธีการในการกาหนดราคาขายของผลิ ตภั ณฑ์
ปิโตรเลียมที่ส่งออก โดยอ้างอิงกับราคาในตลาดจรสิงคโปร์ (Singapore spot
market price) ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง เป็นราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ Platt
Oilgram News ที่สิงคโปร์ (MOPS) บวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลด ซึ่งขึ้นอยู่
กับสภาพตลาด และการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ

น้ามันดิบจากเอเชียตะวันออกไกล
(Far East crude)

หมายถึง น้ ามั น ดิ บ ที่ น าเข้ า จากประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกไกล เช่ น
อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย
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วัตถุดิบ (feedstocks)

หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ามันดิบ และน้ามั น หนักนาเข้า ที่ใ ช้
ป้ อ นเข้ า หน่ ว ยการผลิ ต และ/หรื อ ผสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการกลั่ น
(refined products)

กระบวนการกลั่นแยกส่วน
(fractionation)

หมายถึง กระบวนการแยกน้ามันดิบออกเป็นสารประกอบหรือส่วนต่าง ๆ ซึ่งแต่ละ
ส่วนมีจุดเดือดที่ต่างกัน ด้วยการให้ความร้อนกับน้ามันดิบที่อุณหภูมิหนึ่ง
และส่งไปยังหอกลั่นแยกส่วน

น้ามันเตา (fuel oil)

หมายถึง ส่วนของผลผลิตที่ออกมาจากส่วนล่างของหอกลั่นน้ามันดิบ ซึ่งเป็นน้ามันที่
โดยทั่วไปจะใช้ในเตาเผา นอกจากนี้ยังมีการนามาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลัก
ของหน่วยผลิตไฟฟ้าอย่างแพร่หลายด้วย

แก๊สโซฮอล์ (gasohol)

หมายถึง ส่วนผสมของน้ามันเบนซิน และเอทานอล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง

ค่าการกลั่น (gross refining
margin)

หมายถึง มูลค่าของการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หักด้วยต้นทุนของวัตถุดิบที่นาเข้ากลั่น
และค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ ทั้งนี้ ค่าการกลั่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ามัน
โดยทั่วไปอาจแตกต่างไปจากวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการคานวณค่าการกลั่นของ
บริษัทฯ สาหรับคาอธิบายเกี่ยวกับวิธีก ารคานวณค่าการกลั่นของบริษัทฯ
โปรดดู “คานิยาม”

น้ามันชนิดหนัก (heavy oil)

หมายถึง น้ามันดิบชนิดหนักที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์จากหอกลั่นและ
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งเบากว่าถึงจุดเดือดในกระบวนการกลั่นน้ามันแล้ว น้ามัน
ชนิด หนั ก (หรื อที่ เรี ยกโดยทั่ว ๆ ไปว่า น้ามัน เตา) ใช้ สาหรับ ผลิ ตไฟฟ้ า
น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเรือเดินทะเล และใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

น้ามันสาเร็จรูปชนิดหนัก (heavy
products)

หมายถึง น้ามันเตา กากน้ามันและบิทูเมน

หน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันโดย
ใช้ไฮโดรเจน (Hydrotreating
Unit หรือ Hydrodesulforization
Unit)

หมายถึง หน่วยกลั่นน้ามันที่ทาการกาจัดกามะถันจากน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซล
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและไฮโดรเจน

กระบวนการกาจัดกามะถันใน
น้ามันโดยใช้ไฮโดรเจน
(hydrotreating)

หมายถึง กระบวนการกาจั ด กามะถั น และสารปนเปื้ อ นอื่ น ๆ เช่ น ไนโตรเจน
และออกซิเจน จากน้ามัน เบนซิน น้ามัน ดีเ ซลและวัต ถุดิบ สาหรับ ใช้กับ
หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและไฮโดรเจน
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อัตราส่วนความสามารถในการ
กาจัดกามะถันต่อกาลังการกลั่น
น้ามัน (hydrotreating-torefining ratio)

หมายถึง อัตราส่วนที่คานวณจากผลรวมของประสิทธิภาพการแปลงสภาพโมเลกุล
(hydrocracking) การกาจัดกามะถันและสารปนเปื้อน (hydrotreating) ต่อ
กาลัง การกลั่น น้ามัน ดิบ ทั้งหมด อัต ราส่วนนี้แ สดงถึง ประสิท ธิภาพของ
โรงกลั่นน้ามันที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดการลดสารกามะถันใน
อนาคตได้

ราคาเทียบเท่าราคานาเข้า (import หมายถึง เป็ นค าศั พ ท์ที่ ใช้ อ ธิบ ายถึง วิ ธีการในการกาหนดราคาขายของผลิ ตภั ณฑ์
ปิ โ ตรเลี ย มที่ ข ายในประเทศ โดยอ้ า งอิ ง กั บ ราคาในตลาดจรสิ ง คโปร์
parity price)
(Singapore spot market price) ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นราคาเฉลี่ย
อ้างอิงของ Platt ที่สิงคโปร์ (MOPS) บวกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์
นั้ น ๆ จากสิ ง คโปร์ ม ายั ง ประเทศไทย เช่ น ค่ า ประกั น ภั ย ค่ า ระวาง
การสูญเสียน้ามันอันเกิดจากการขนส่ งสินค้าทางทะเล (ocean losses)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และรวมถึงค่าอากรนาเข้า (deemed import duty)
และค่าใช้จ่ายในการสารองตามกฎหมาย (cost of deemed legal reserve) และ
บวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลดสาหรับคุณภาพ ซึ่งปรับตามคุณภาพเฉพาะของ
ตลาดภายในประเทศของประเทศไทย
น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (jet
fuel)

หมายถึง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มซึ่ ง ใช้ ทั้ ง ในการบิ น พาณิ ช ย์ แ ละอากาศยานทหาร
คุณสมบัติ (specifications) ของน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานมีความหลากหลาย
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง อากาศยานเรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า น้ ามั น เครื่ อ งบิ น ใบพั ด
(turbine fuel) วัตถุดิบที่สาคัญของส่วนผสมของน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
คือน้ามันก๊าดจากหน่วยกลั่นน้ามันดิบ

พันบาร์เรลต่อวัน (thousand of
barrels per day หรือ kbpd)

หมายถึง พันบาร์เรลต่อวันปฏิทิน

น้ามันก๊าด (kerosene)

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดกึ่งหนักกึ่งเบาซึ่งใช้สาหรับน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
การหุงต้ม การทาความร้อน การให้แสงสว่าง สารทาละลาย และการผสมเข้า
กับน้ามันดีเซลและน้ามันเตา

น้ามันสาเร็จรูปชนิดเบา (light
products)

หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว และรีฟอร์เมท

น้ามันหนัก (long residue)

หมายถึง น้ามันเตาสีดาที่ผลิตโดยหน่วยกลั่นน้ามันดิบ (crude distillation unit) ซึ่งมัก
ขายเป็นน้ามันเตาสาหรับโรงกลั่นน้ามันแบบพื้นฐาน สาหรับโรงกลั่นน้ามัน
แบบที่ มี ห น่ ว ยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ามั น น้ ามั น หนั ก จะถู ก น ามาผ่ า น
กระบวนการต่อไปในหน่วยกลั่นสุญญากาศและกระบวนการเพิ่มคุณภาพ
น้ามันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์น้ามันที่มีมูลค่าสูงกว่า
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied
petroleum gas หรือ LPG)

หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ่งประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทนเป็นหลัก และผลิตขึ้น
เพื่ อ ใช้ ใ นการหุ ง ต้ ม การท าความร้ อ นในบ้ า น การหลอมเหลวใน
กระบวนการทางอุ ต สาหกรรม และเป็ น สิ น ค้ า ขั้ น กลาง (intermediate
material) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ค่าเฉลี่ยราคาอ้างอิงของ Platt ที่
สิงคโปร์ (Means of Platt’s
Singapore หรือ MOPS)

หมายถึง ราคาอ้ า งอิ ง ที่ เ ฉลี่ ย จากราคาซื้ อ ขายสู ง สุ ด และต่ าสุ ด ในตลาดสิ ง คโปร์
(average of the high and low FOB Singapore prices) ตามที่เผยแพร่โดย
Platts Oilgram News สาหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

น้ามันสาเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา
(middle distillates)

หมายถึง น้ ามั น ดี เ ซล (หรื อ น้ ามั น ยานยนต์ แ ละน้ ามั น อุ ต สาหกรรม) และน้ ามั น
เชื้อเพลิงอากาศยาน

น้ามันดิบจากตะวันออกกลาง
(Middle East crude)

หมายถึง น้ามันดิบนาเข้าจากประเทศตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โอมาน และเยเมน

เมกกะวัตต์ (megawatt หรือ MW) หมายถึง เมกกะวัตต์ (หนึ่งล้านวัตต์) ซึ่งเป็นหน่วยวัดพลังงานไฟฟ้า
แนฟทา (naphtha)

หมายถึง ไฮโดรคาร์บอนส่วนที่มีจุดเดือดต่า (และค่าออกเทนต่า) ซึ่งเป็นผลผลิตของ
การกลั่นน้ามันดิบหรือคอนเดนเซท โดยทั่วไปแนฟทาใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับ
หน่วยเพิ่มออกเทน (catalytic reforming unit) และโรงงานเอทิลีน นอกจากนี้
ยังใช้เป็นส่วนผสมน้ามันเบนซิน

ก๊าซธรรมชาติ (natural gas)

หมายถึง ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟง่ายและไร้สี ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้ อมกับ
น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย มีเทนและก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิด
หนัก เช่น โพรเพน เป็นหลัก โดยทั่วไปก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน

ดัชนีวัดความซับซ้อนของเนลสัน
(Nelson Complexity Index)

หมายถึง เป็น ดัชนีที่ คานวณตามประเภทและกาลัง การกลั่ นน้ ามั นของหน่ วยกลั่ น
น้ามันทั้งหมดในโรงกลั่นน้ามัน เปรียบเทียบกับกาลัง การกลั่นน้ามันของ
หน่วยกลั่นน้ามันดิบซึ่งเป็นหน่วยการผลิตขั้นแรกซึ่งโดยปกติแล้วยิ่งดัชนี
ดัง กล่า วมีค่า มากเท่า ใด ก็จ ะยิ่ง แสดงให้เ ห็น ถึง ความสามารถในการ
แปรสภาพน้ ามันดิ บให้เ ป็นผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลีย มที่มีมู ลค่าสู งขึ้นได้มาก
เท่านั้น

สารประกอบออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (nitrogen oxide หรือ
NOx)

หมายถึง สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจนชนิดต่าง ๆ หรือกลุ่มก๊าซที่มีความไว
เป็นก๊าซซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีของไนโตรเจนและออกซิเจน
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ค่าออกเทน (octane number)

หมายถึง ตัวเลขที่ระบุคุณสมบัติป้องกันการจุดระเบิดด้วยตัวเอง ของน้ามันเบนซิน
ยิ่งค่าออกเทนสูงขึ้นเท่าใด น้ามันเบนซินยิ่งมีคุณสมบัติป้องกันการน็อกของ
เครื่ อ งยนต์ ที่ ดี ขึ้ น สารประกอบเบนซิ น ที่ ผ ลิ ต จากหน่ วยกลั่ น น้ ามั น ดิ บ
(crude distillation unit) มีค่าออกเทนค่อนข้างต่า และมีมูลค่าต่าสาหรับการ
ผสมน้ามันเบนซิน

ความเป็นเลิศในการดาเนินงาน
(operational excellence)

หมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบที่ได้พิสูจน์แล้ว โดยครอบคลุมถึง ความ
ปลอดภัย ของกระบวนการผลิ ต ความปลอดภัย ส่วนบุ คคล อาชีวอนามั ย
ความเชื่อถือได้ และความมีประสิทธิภาพ

ส่วนในล้านส่วน (parts per
million หรือ ppm)

หมายถึง อัตราส่วนต่อล้านส่วน

การกลั่นน้ามัน (refining)

หมายถึง การแปรสภาพน้ามันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง อากาศยาน น้ ามั น ดี เ ซล และแนฟทา กระบวนการกลั่ น น้ ามั น
โดยทั่ ว ไปเริ่ ม ต้ น ที่ ก ารแยกน้ ามั น ดิ บ ออกเป็ น ส่ วนต่ าง ๆ ด้ วยการกลั่ น
ผลผลิ ต ส่ ว นต่ า ง ๆ จะถู กปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพต่ อ ไปเพื่ อ แปรสภาพให้ เ ป็ น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากกว่า โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ ย นสภาพโมเลกุ ล ให้ เ ล็ ก ลง การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ (hydrotreating)
กระบวนการอั ล คี เ ลชั่ น (alkylation) กระบวนการโพลิ เ มอไรเซชั่ น
(polymerization) และกระบวนการไอโซเมอไรเซชั่ น (isomerization)
ส่วนผสมของสารประกอบชนิดใหม่เหล่านี้จะถูกแยกโดยใช้วิธีการต่าง ๆ
เช่น การแยกส่วน (fractionation) และการสกัดสารทาละลาย

กาลังการกลั่นน้ามัน (refining
capacity)

หมายถึง ก าลั ง การกลั่ น น้ ามั น สู ง สุ ด ที่ ส ามารถรั ก ษาระดั บ ไว้ ไ ด้ (maximum
sustainable capacity) ซึ่งคานวณขึ้นเองโดยบริษัทฯ ของโรงกลั่นน้ามันต่อ
วันที่มีการดาเนินการผลิตจริง (stream day) บนสมมติฐานว่ามีการใช้
น้ามันดิบชนิดที่กาหนดไว้ โดยโรงกลั่นน้ามันอาจจะทาการกลั่นได้สูงกว่า
กาลังการกลั่นน้ามันที่ออกแบบหากมีการปรับปรุงสภาพการดาเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงชนิดของน้ามันดิบแตกต่างไปจากชนิดที่ได้กาหนดไว้สาหรับ
กาลังการกลั่นน้ามันที่ออกแบบ หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์
การผลิ ต ทั้ ง นี้ กาลั ง การกลั่ น น้ ามั น ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมกลั่ น น้ ามั น
โดยทั่ ว ไปอาจแตกต่ า งไปจากวิ ธี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ ใ นก ารค านวณก าลั ง
ความสามารถของหน่วยการผลิ ตของบริ ษัทฯ สาหรับ คาอธิบายเกี่ยวกับ
วิธีการที่บริษัทฯ คานวณกาลังการกลั่นน้ามัน โปรดดู “คานิยาม”

รีฟอร์เมท (reformate)

หมายถึง แนฟทาที่มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเพิ่มค่าออกเทนโดยการเร่งปฏิกิริยา
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หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Residue Fluidized
Catalytic Cracker Unit หรือ
RFCCU)

หมายถึง หน่วยกลั่นน้ามันซึ่งจะทาการย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ของน้ามันหนัก
ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กลงโดยการใช้ความร้อน และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น
ตัวช่วย

ทุ่นผูกเรือน้าลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลาง หมายถึง สิ่งปลูกสร้างกลางทะเลซึ่งใช้สาหรับขนถ่ายน้ามันจากเรือบรรทุกน้ามัน โดยมี
หลักการ คือ เรือสามารถทาการเทียบท่าเพื่อการขนถ่ายน้ามันได้ไม่ว่าทิศทาง
ทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ามันใน
ของลมหรือกระแสน้าเป็นอย่างไร และสามารถหมุนตัวได้รอบทุ่นผูกเรือ
ทะเล (Single Point Mooring
System หรือ SPM)
หมายถึง สารประกอบออกไซด์ชนิดหนึ่งของกามะถัน
สารประกอบออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ (sulfur oxide หรือ SOx)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur
dioxide หรือ SO2)

หมายถึง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ชนิดหนึ่งของกามะถัน

วันที่มีการดาเนินการผลิตจริง
(stream day)

หมายถึง จานวนวันที่มีการดาเนินงานจริงของหน่วยการผลิต

เงื่อนไขแบบ take-or-pay

หมายถึง ข้อตกลงของสัญญาที่กาหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องรับซื้อสินค้าหรือ
บริการในปริมาณและภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากในช่วงระยะเวลาใดคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวไม่สามารถรับซื้อสินค้า
หรือบริการได้ครบตามประมาณที่กาหนดไว้ คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องชาระ
เงินค่าสินค้าหรือบริการในส่วนที่ไม่ได้รับ ซื้อหรือรับบริการให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่ง

หมายถึง กระบวนการกาจัดสารปนเปื้อน เช่น ไนโตรเจนและกามะถัน จากผลผลิต
กระบวนการกาจัดสารปนเปื้อน
ของน้ามันดิบ และการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น เสถียรภาพใน
หรือกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ด้ านความร้ อ นและสี โดยส่ วนใหญ่ แ ล้ ว กระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพ
(treating)
จาเป็นต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมี (catalytic reaction)
น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว
(unleaded gasoline)

หมายถึง น้ามั น เบนซิ น สาหรั บ ยานยนต์ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารเพิ่ ม สารตะกั่ ว เพื่ อ เพิ่ ม ค่ า
ออกเทน

เรือบรรทุกน้ามันดิบขนาดใหญ่
(very large crude carriers หรือ
VLCC)

หมายถึง เรือบรรทุกน้ามันขนาดใหญ่ขนาดระหว่าง 160,000 – 320,000 เดทเวทตัน
(dwt)
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

การเลือกใช้น้ามันดิบให้กลั่นได้
กาไรสูงสุด (crude optimization)

หมายถึง การเลือกชนิดของน้ามันดิบที่ใช้ในการกลั่นเพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
น้ามันสาเร็จรูปในปริมาณและชนิดที่ใกล้เคียงกับความต้องการ และได้กาไร
จากการกลั่นขั้นต้นสูงสุด โดยใช้ระบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program)
เป็นเครื่องมือในการคานวณ

หน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum
Distillation Unit หรือ VDU)

หมายถึง หน่ ว ยกลั่ น น้ามั น เตาจากหอกลั่ น น้ามั น ดิ บ (long residue) ภายใต้
หอกลั่ น สุ ญญากาศ

หน่วยกาจัดกามะถันในแนฟทา
(Naphtha Hydrotreater Unit
หรือ NHTU)

หมายถึง หน่วยกาจัดกามะถันออกจาก Full Range Naphtha หรือน้ามันเบนซินที่มา
จากหอกลั่นน้ามันดิบ

หน่วยกาจัดสารปนเปื้อน
(Treating Units)

หมายถึง หน่วยกาจัดสารกามะถันหรือสารปนเปื้อนอื่น ๆ ในน้ามันดิบและน้ามันสาเร็จรูป
เช่น หน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันดีเซล และน้ามันเบนซิน เป็นต้น

หน่วยเพิ่มออกเทนในแนฟทาเบา
(isomerization unit หรือ Isom)

หมายถึง หน่วยกลั่นแนฟทาเบา (light naphtha) เพื่อเพิ่มค่าออกเทน

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
(volatile organic compounds
หรือ VOCs)

หมายถึง กลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย กระจายตัวไปใน
อากาศได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติ

คานิยามและอภิธานศัพท์ หน้า 13

