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สวนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมชั้นนําของประเทศไทย และบริษัทฯ เชื่อวาโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ เปนหนึ่งในโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยจากผลการสํารวจโดยโซโลมอนและขอมูล
ภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดรับการจัดใหอยูในลําดับกลุมที่หนึ่งจากจํานวน
โรงกลั่นน้ํามันทั้งหมดมากกวา 80 แหงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคที่เขารวมในการสํารวจดังกลาวในดานการใชกําลังการกลั่น
น้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ (effective utilization) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบจากอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC
Utilized) บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตาม
สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Offtake Agreement) ที่ทํากับเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวา ภายใตสัญญาแกไข
เพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เชฟรอน
และ บมจ. ปตท. จะยังคงเปนผูร ับซื้อผลิตภัณฑสวนใหญของบริษทั ฯ ตอไป โดยเงื่อนไขราคาที่มีการแกไขใหมนั้นจะสะทอน
ราคาตลาดมากขึ้นแตใหประโยชนแกบริษัทฯ นอยกวา เงื่อนไขราคาที่บริษัทฯ ไดรับในปจจุบั น โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ “16.2.2 ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม”
บริษัทฯ เปนเจาของและผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน (complex refinery)
ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบ 165,000 บารเรลตอวัน คิดเปนกําลังการผลิต
ประมาณรอยละ 13.2 ของกําลังการกลั่นน้ํามันดิบทั้งหมดของประเทศไทย ทั้งนี้ ในป 2557 ปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมทั้งหมดของโรงกลั่นน้ํามัน ของบริษัทฯ มีจํานวน 52.7 ลานบารเรล นอยลงเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตจํานวน
60.9 ลานบารเรลในป 2556 และ 58.5 ลานบารเรลในป 2555 เนื่องจากมีการหยุดการดําเนินการของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ในชวงตนป 2557 เพื่อการดําเนินการตาง ๆ ตามโครงการสําหรับป 2557 และในชวงไตรมาสแรก
ของป 2558 บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมจํานวน 14.9 ลานบารเรล
ในการดําเนินการโรงกลั่นน้ํามัน บริษัทฯ มุง เนนที่ความเปนเลิศในการดําเนินงานในสภาพแวดลอมที่ปราศจาก
อุบัติการณและการบาดเจ็บ การเพิ่มมูลคาแกผูถือหุน และการเปนผูนําดานการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และอยูหางจากกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาดหลักที่สําคัญสําหรับ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 200 กิโลเมตร ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มี
ความไดเปรียบและอยูใกลกับสิ่งอํานวยความสะดวกหลักในการขนสง ผลิตภัณฑ (รวมทั้งทอสง รถบรรทุกและเรือบรรทุก
ชายฝง) และศูนยกลางของอุปสงคที่สําคัญ จึงชวยลดตนทุนการขนสงและกอใหเกิดขอไดเปรียบหลายอยางในดานการจัดหา
และจัดสงผลิตภัณฑ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีลูกคาผลิตภัณฑปโตรเคมีหลายรายที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งทําให
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการตนทุนในการขนสงผลิตภัณฑใหแกลูกคาเหลานี้ไดเปนอยางดี
โรงกลั่นน้ํา มันของบริษัทฯ ผลิต ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว น้ํา มันเบนซิน ไรสารตะกั่ว
เกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดแก
โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปโตรเคมี และรีฟอรเมท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําหนายผลิตภัณฑอื่น
เชน ยางมะตอยและกํามะถัน ซึ่งเปนผลผลิตพลอยได (by-products) ที่ไดรับจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
_________________

2556
155.4

2557

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2558

(ลานดอลลารสหรัฐ)
128.6
(194.1)(1)

79.6

(1)

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในป 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่มีการรับรูทางบัญชีลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันดิบในป 2557 ที่
ลดลงเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันดิบในป 2556 และปริมาณการขายในป 2557 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับป 2556 เนื่องจากการหยุดโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ตามระยะที่กําหนดในชวงตนป 2557 ตามโครงการสําหรับป 2557

1.1

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท

1.1.1

วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวที่เปนหนึ่งเดียว… รวมกันขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย”

1.1.2

พันธกิจ

พันธกิจของบริษัทฯ คือ การเปนครอบครัวที่มีความผูกพันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสราง
ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนใหแกผูถือหุน ดวยกระบวนการการดําเนินงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได ผลิตและสงมอบผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพ เพื่อสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดใหกับลูกคา พรอมกับดูแลพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม
1.1.3

เปาหมาย ขอไดเปรียบในการแขงขัน และกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุงมั่นในการทําธุรกิจการกลั่นน้ํามันซึ่งเปนธุรกิจ หลักของบริษัทฯ รวมทั้งสรางความ
แข็งแกรงใหกับธุรกิจในฐานะที่เปนหนึ่งในบริษัทผูประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมชั้นนําของประเทศไทย โดย
บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือไดสําหรับการใช ภายในประเทศและเพื่อการสงออก
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุงเนนที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามัน และการกระจายผลิตภัณฑปโตรเลียม
ของบริษัทฯ ผานทางชองทางการจัดจําหนายตาง ๆ เพื่อเพิ่มผลกําไรใหสูงสุด โดยบริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ สามารถดําเนินการ
ตามเปาหมายดังกลาวไดเนื่องจากบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการแขงขันหลายประการที่สําคัญดังนี้
(ก)

ผูบริหารที่มีประสบการณสูงและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ภายใตวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรง นําไปสูความเปน
เลิศในการดําเนินงาน
นั บ ตั้ ง แต ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก อ ตั้ ง ขึ้ น ในป 2535 บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของคณะผู บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณสูงและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทุมเทใหกับบริษทั ฯ ประธานเจาหนาที่บริหารและผูจัดการฝายการเงินและ
การคลังของบริษัทฯ รายปจจุบันเปนบุคลากรที่มาจากเชฟรอน (secondees) และไดรวมทํางานกับบริษัทฯ มาเปนเวลาเกาป
และหกปแลว ตามลําดับ โดยภาพรวมนั้น ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีประสบการณในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันมา
เปนเวลานาน

วิสัยทัศนของบริษัทฯ คือ การสรางวัฒนธรรมองคกรรวม “ครอบครัวเดียวกัน (One Family)” อันจะทําใหพนักงาน
รูสึกเป นส วนหนึ่ง ขององคก รอยางแรงกลาและมีค วามเปน น้ําหนึ่ง เดี ยวกัน มีก ารทํางานที่ มุ งเน นความเปนเลิศ ในการ
ดําเนินงาน ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการสรางสถานที่ทํางานที่ปราศจากอุบัติการณและการบาดเจ็บ ทั้งนี้ การทํางาน
รวมกันระหวางบุคลากรและผูบริหารที่มีประสบการณของบริษัทฯ ไดนําพาใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเปนหนึ่ง
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ในผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและผูจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมชั้นนําของประเทศไทย และเปนหนึ่งในโรง
กลั่นน้ํามันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยผลจากการบริหารจัดการและการทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพดังกลาว สงผลให ผลการสํารวจโดยโซโลมอนและขอ มูล ภายในของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557
โรงกลั่น น้ํา มัน ของบริษัท ฯ ไดรับการจัด ใหอยูในลําดับกลุมที่หนึ่งจากจํานวนโรงกลั่นน้ํามันทั้งหมดมากกวา 80 แหงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ คที่เข ารวมในการสํ ารวจดังกลาวในดา นการใชกํ าลังการกลั่น น้ํามันอยางมี ประสิทธิภาพ (effective
utilization) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบจากอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC Utilized) นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานคุณภาพ ISO9001:2008 มาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO
14001: 2004 และการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะใหการดําเนินงานในทุกดานของโรงกลั่นน้ํามันปราศจากอุบัติการณและการบาดเจ็บ โดยในป 2548
บริษัทฯ ไดริเริ่มเปาหมายที่จะสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานดวยการดําเนินโครงการปลอดอุบัติการณและ
การบาดเจ็บ (incident and injury free (“IIF”) program) ซึ่งเปนการกําหนดหลักวิธีปฏิบัติงานที่ดีบนพื้นฐานของความเปนที่
เชื่อถือไดและมีความปลอดภัย โครงการนี้สงผลใหบริษัทฯ มีประวัติ ดานการดําเนินงานที่ปลอดภัยเปนเลิศ และบริษัทฯ มี
ความพยายามอยางตอเนื่องที่จะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ บันทึกชั่วโมงทํางาน
โดยไมมีกรณีที่ทําใหพนักงานตองหยุดการทํางาน (Days Away from Work Case หรือ DAWC) ติดตอกันกวา 8 ลานชั่วโมง
และในป 2557 บริษัทฯ มีอัตราการบาดเจ็บขั้นบันทึก (Total Recordable Injury Rate) เพียง 0.03 ตอ 200,000 ชั่วโมงทํางาน
ซึ่งเปนสถิติที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เทาที่เคยมีการบันทึกไวและบริษัทฯ เชื่อวาต่ํากวาอัตราดังกลาวของบริษัทน้ํามันตางชาติราย
ใหญอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยขอมูลจากบริษัทตาง ๆ ที่เปดเผยตอสาธารณะนั้น อัตราการบาดเจ็บ ขั้นบันทึกของบริษัท
ดังกลาวอยูที่ระหวาง 0.21 ถึง 0.37 ตอ 200,000 ชั่วโมงทํางานสําหรับป 2554 ถึง 2556 ความมุงมั่นของบุคลากรและผูบริหาร
ของบริษัทฯ ที่จะทําใหการดําเนินงานของบริษัทฯ ปราศจากอุบัติการณและการบาดเจ็บชวยเสริมสรางการมีสวนรวมในธุรกิจ
ของบุคลากรและพนักงาน และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวยผลงาน อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถของ
บริษัทฯ ที่จะดําเนินกิจการโรงกลั่นน้ํามันใหเปนที่เชื่อถือได ตลอดจนมีสวนชวยในการปรับปรุงผลการดําเนินงานและเพิ่ม
คาการกลั่นของบริษัทฯ ใหสูงขึ้น ในป 2557 บริษัทฯ ไดรับรางวัล “Safety Management” จากนายกรัฐมนตรี และรางวัล
“Zero Unplanned Shutdown” อีกหลายครั้งจากคณะกรรมการ PTT Operational Excellence ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความตอเนื่องในดานการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยไมมีการหยุดโรงกลั่นน้ํามันนอกเหนือจาก
แผนที่มีการวางไว (โดยหนวยการผลิตที่ไดรางวัล Zero Unplanned Shutdown ไดแก หอกลั่นน้ํามันดิบ (Crude Distillation
Unit หรือ CDU) ตั้งแตป 2554 ถึงป 2557 หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration
Reformer หรือ CCR) ในป 2554 ป 2556 และป 2557 และหนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันดีเซล (Diesel Hydrotreater Unit หรือ
DHTU) ในป 2557) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับรางวัล “Zero is Attainable” จากเชฟรอนเปนจํานวนแปดปติดตอกัน ซึ่ง
สามารถแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่เขมแข็งและตอเนื่อง บริษัทฯ ยังมีเปาหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมเพื่อการควบคุมการปลอยมลพิษเขาสูอากาศเพื่อลดปริมาณมลพิษที่ปลอยจากโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ สูอากาศ โดยเปนสวนหนึ่งขององคประกอบพื้นฐานในการสรางผลการดําเนินงานอยางเปนเลิศ โดยในป 2557
บริษัทฯ ไดรับรางวัล “Environmental and Safety Good Governance Award” (เดิมคือรางวัล “Green Star Award”) จาก กนอ.
และรางวัล “Gold Star Award” ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับผูที่ไดรางวัล “Green Star Award” เปนปที่หกติดตอกัน
(ข)

การมุงสูความเปนเลิศในการดําเนินงานของบริษัทฯ นําไปสูการเติบโตทางธุรกิจ
บริษัทฯ เชื่อวาการบริหารจัดการบุคลากรและผูรับเหมาทองถิ่น ที่มีทักษะความสามารถและความเชี่ยวชาญเปน
องคประกอบสําคัญในการดําเนินกลยุทธเพื่อพัฒนาโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใหมีความเชื่อถือไดและมีความปลอดภัยสูง
สวนที่ 2.2 หนาที่ 3
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และชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งทําใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขัน ยกตัวอยางเชน บริษัทฯ สามารถติดตั้งหนวยกําจัดสารปรอท (Mercury Removal Unit) ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งทําให
บริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการดําเนินกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบที่มีสารปรอทในปริมาณที่สูง ซึ่งมี ตนทุนต่ํากวาการกลั่น
น้ํามันดิบที่มีสารปรอทในปริมาณต่ํา รวมทั้งบริษัทฯ ยังสามารถติดตั้งหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
(Jet Merox Unit) ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหบริษัทฯ สามารถผลิตน้ํามัน เชื้อเพลิงอากาศยานที่มีคุณลักษณะเปนไป
ตามที่กําหนด ชวยเพิ่มกําลังการผลิตที่หอกลั่นน้ํามันดิบ (crude throughput) และเพิ่มยอดขายภายในประเทศของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการตามโครงการตาง ๆ จํานวนสามโครงการซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสําหรับป 2557 ไป
พรอมกับการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการ ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอรซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง (high-value polymer grade propylene recovery) เพิ่มความเชื่อถือไดในการผลิตของหนวยแตกโมเลกุล
ดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) และปรับปรุงประสิทธิภาพดานการใชพลังงาน (energy efficiency) ของเตาเผาที่ใหญที่สุดสอง
เตาแรกของบริษัทฯ โดยมีตนทุนในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 134.0 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ การดําเนินการตาม
โครงการสําหรับป 2557 เปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว โดยมีระดับความปลอดภัยที่ไดมาตรฐานระดับสากล
เพื่อการมุง สูความเปนเลิศในการดําเนินงานนั้น บริษัทฯ มีกระบวนการในการคนหา จัดลําดับความสําคัญและริเริ่ม
โครงการใหม ๆ เพื่อปรับปรุงคาการกลั่นของบริษัทฯ บริษัทฯ ดําเนินการเหลานี้ภายใตโครงการการปรับปรุงผลกําไร
(Bottom Line Improvement Program) โดยมีจุดมุงหมายทั้งในปจจุบันและในอนาคตในการเลือกใชน้ํามันดิบใหไดผลคุมคา
มากที่สุด การกําหนดสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) อยางเหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงความเชื่อถือไดของโรงกลั่นน้ํามัน การใชผลิตภัณฑขั้น กลางสําหรับหนวยแตกโมเลกุล
(cracker feed) รวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน การลดการสูญเสียน้ํามัน
การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และการกําจัดของเสียของบริษัทฯ
บริษัทฯ เชื่อวาการมุงสูความเปนเลิศในการดําเนินงาน วัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกร งซึ่งมุงเนนที่ผลประกอบการ
ควบคูไปกับความปลอดภัย และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ ในดานการดําเนินงาน วิศวกรรม เทคโนโลยี การคา
การเงินและดานอื่น ๆ มีสวนสนับสนุนอยางสําคัญตอความสําเร็จที่ผานมาของบริษัทฯ และจะยังคงชวยเสริมสรางธุรกิจของ
บริษัทฯ ใหมีความแข็งแกรง และสนับสนุนการเติบโตในอนาคตตอไป
(ค)

ความเชื่อถือไดและความคลองตัวของโรงกลั่นน้ํามันจะชวยลดตนทุนการดําเนินงานและทําใหมีผลการดําเนินงาน
ทางการเงินที่แข็งแกรง
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เปนโรงกลั่นน้ํามันที่ใหมที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทยและมีการออกแบบที่ชวยเพิ่ม
ความเชื่อถือไดของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ในขณะที่คุณสมบัติของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ของ
บริ ษั ท ฯ ที่ ช ว ยให บ ริ ษั ท ฯ สามารถเลื อ กใช น้ํ า มั น ดิ บ ได ห ลากหลายประเภท ก็ มี ส ว นในการเพิ่ ม ความคล อ งตั ว และ
ความสามารถในการทํากําไรของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
(1)
ความเชื่อถือไดและความมีประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ระยะเวลาที่สั้นลงในการหยุดโรงกลั่นน้ํามันเพื่อการบํารุงรักษาและซอมแซมจะสงผลใหอัตราสวนของตนทุนการ
ดําเนินงานคงที่ตอบารเรลของน้ํามันดิบลดลงดวย และทําใหโรงกลั่นน้ํามันมีกําลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสําหรับผลิตภัณฑที่มี
มูลคาสูง กลยุทธการบํารุงรักษาโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ คือการใชบุคลากรซึ่งมีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ
ผูรับเหมาในประเทศ ทั้งสําหรับโครงการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาและโครงการที่มีความซับซ อน ระบบการจัดการ
ทรัพยสินภายในโรงกลั่นน้ํามัน (Refinery Asset Management System) ของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงที่
สวนที่ 2.2 หนาที่ 4

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

เกิดจากการชํารุดของอุปกรณและลดความจําเปนที่จะตองทําการซอมแซมแกไขนอกกําหนดการที่วางไว โดยบริษัทฯ ได
จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยละเอียด ตรวจสอบคุณภาพของสินทรัพยดวยการใชโปรแกรมตรวจสอบและการติดตามผล
โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ควบคุมขั้นตอนการออกแบบและดําเนินงาน และการทํางานในเชิงรุกในดานการต รวจสอบ
การบํารุงรักษา การทดสอบและการตรวจติดตามสภาพ การดําเนินการตาง ๆ เหลานี้ทําใหโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีความ
พรอมของหนวยการผลิต (Operational Availability) ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูลเกี่ยวกับความพรอมของหนวยการผลิต
(Operational Availability) ของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ขอมูลจากการสํารวจโดยโซโลมอน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
ความพรอมของหนวยการ
ผลิต (Operational
Availability)(1)
_________________
(1)

2555

97.1

ขอมูลภายในของบริษัทฯ

2556
(รอยละ)

96.1

สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558

2557

97.2

97.8

97.7

ความพรอมของหนวยการผลิต (Operational Availability) แสดงคาเฉลี่ยของจํานวนวันปฏิทินในหนึ่งปซึ่งอุปกรณตาง ๆ ในโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ มีความพรอมในการผลิต ปรับปรุงดวยเวลาเฉลี่ยรายปในการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการ

ดวยระดับความพรอมของหนวยการผลิตดังกลาวนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการใชประโยชน จากกําลังการ
ผลิตของโรงกลั่นน้ํามันใหไดในระดับที่สูงมาก ตารางตอไปนี้แสดงถึงอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจ ริง (EDC Utilized)
ซึ่งเปนตัววัดกําลังการผลิตที่ใชจริงของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ขอมูลจากการสํารวจโดยโซโลมอน

ขอมูลภายในของบริษัทฯ
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มี
การใชจริง (EDC Utilized)
_________________
(1)

2555

91.8

2556
(รอยละ)
95.0

2557

92.4

91.9(1)

97.0

รวมผลกระทบจากการดําเนินการตามโครงการตาง ๆ จํานวนสามโครงการซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสําหรับป 2557 แตไมไดนับ
รวมผลกระทบที่เกิดจากการซอมบํารุงครั้งใหญในชวงตนป 2557

ทั้งนี้ จากผลการสํารวจโดยโซโลมอนและขอมูลภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ ไดรับการจัดใหอยูในลําดับกลุมที่หนึ่งจากจํานวนโรงกลั่นน้ํามันทั้งหมดมากกวา 80 แหงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคซึ่ง
เขารวมการสํารวจโดยโซโลมอนในดานการใชกําลังกลั่นอยางมีประสิทธิภาพ (effective utilization) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
จากอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC Utilized)
(2)
ความคลองตัวของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
โครงสรางโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ชวยใหบริษัทฯ มีความคลองตัวสูงในการบริหารจัดการน้ํามันดิบที่ มีตนทุน
ต่ํากวาเพื่อนํามากลั่นใหไดผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงในปริมาณที่มากกวา และตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯ
สวนที่ 2.2 หนาที่ 5

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

สามารถเพิ่ มผลกํ า ไร (margins) ได อย างเต็ ม ที่ ตั วอย างเชน บริ ษั ทฯ สามารถเพิ่ม การผลิตผลิ ตภัณฑ ที่มี มูลค าสู ง อาทิ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ซึ่งบริษัทฯ จําหนายใหกับลูกคาภาคอุตสาหกรรมหลายรายที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สงผลให
บริษัทฯ มีคาการกลั่นสูงขึ้น ความคลองตัวในการกลั่นน้ํามันดิบไดหลากหลายทําใหบริษัทฯ สามารถเลือกใชน้ํามันดิบได
หลายประเภท เชน น้ํามันดิบชนิดเบา น้ํามันดิบชนิดกลาง และน้ํามันดิบชนิดหนัก รวมทั้งน้ํามันดิบซึ่งมีปริมาณกํามะถัน สารปรอท
หรือค าความเป นกรดในระดับต าง ๆ ไม วาสูง หรือต่ํ า และน้ํา มันดิ บอื่น ๆ ที่ย ากต อการกลั่น ความสามารถในก ารกลั่ น
น้ํามันดิบไดหลากหลายชนิด ถือเปนขอไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายดาน
วัต ถุดิ บ และผลิต ผลิต ภั ณฑ ที่ มีมู ลค า สูง ขึ้ น และในขณะเดีย วกัน ก็เ พิ่ มการใชกํา ลัง การกลั่ น น้ํามั นของบริษั ท ฯ อี กด ว ย
นอกจากนี้ การปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใชในหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ของบริษัทฯ ในชวงที่ดําเนินการ
ตามโครงการสําหรับป 2557 ยังชวยพัฒนาในดานสัดสวนของผลิตภัณฑ (yield) และความสามารถดานการผลิตของหนวย
การผลิตดังกลาว และทําใหการเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ (reactor) และอัตราการทําปฏิกิริยาปรับตัวดี ขึ้นและไดรับ
ประโยชนตาง ๆ จากกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงซึ่งไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น รวมทั้งทําใหสัดสวนการผลิตกาซ
เชื้อเพลิงที่ลดลงในขณะที่สัดสวนการผลิตน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีความสามารถในการใชน้ํามันดิ บที่ยากตอการกลั่น การเพิ่มผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และการลดการ
สูญเสียของโรงกลั่นน้ํามัน รวมทั้งผลจากการดําเนินโครงการปรับปรุงผลกําไร (Bottom Line Improvement Program) ของ
บริษัทฯ ตารางตอไปนี้แสดงถึงอัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช (Return on Capital Employed) คาการกลั่น (gross refining
margin) และคาการกลั่นตลาด (market gross refining margin) ของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558
2556
2557
(ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช (Return on Capital Employed)
(รอยละ)(1)
คาการกลั่น (gross refining margin)
คาการกลั่นตลาด (market gross refining margin)
_________________

9.6
5.46
5.84

8.0
5.26
5.18

(13.1)
(1.45)
6.15

(5.2)(2)
9.34
11.82

(1)

อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใชคํานวณโดยใชขอมูลที่อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการกําหนดสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนั้นการคํานวณ
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใชสําหรับป 2555 จึงไมมีการใชคาเฉลี่ยในการคํานวณ เนื่องจากตัวเลขงบการเงินสําหรับป 2554 ไมมีการ
นําเสนอในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

(2)

คํานวณโดยปรับยอดรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายการในงบกระแสเงินสดของงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
เปนยอดเต็มปซึ่งคํานวณจากยอดสะสม 12 เดือนลาสุด

(ง)

ความไดเปรียบของสถานที่ตั้งซึ่งอยูใกลกับระบบการคมนาคมสําหรับการขนสงมาจากผูจัดหาและการขนสงไปยัง
ลูกคารายใหญ และความคลองตัวในการเติบโตในอนาคต
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตั้งอยู บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ ประมาณ1,300 ไร ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง และอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 200 กิโลเมตร โดยที่ตั้งดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ไดรับ
ประโยชนจากความพรอมในการเขาถึงทาเรือน้ําลึก เครือขายถนนและระบบทอสงผลิตภัณฑ รวมถึงการที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดเปนฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญโดยมีบริษัทปโตรเคมีจํานวนมากตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง การมีที่ตั้งอยูใกลกับ
สวนที่ 2.2 หนาที่ 6

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

สิ่งอํานวยความสะดวกหลักในการขนสง ลูกคารายใหญหลายราย รวมทั้งผูขายสินคาและผูใหบริการ นั้นชวยลดตนทุนในการขนสง
และเอื้อประโยชนดานการขนสงและการกระจายผลิตภัณฑหลายประการ การที่บริษัทฯ มีที่ตั้งอยูใกลกับกลุมบริษัทปโตรเคมี
ทําใหบริษัทฯ สามารถขายกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีไดเปนจํานวนมาก ยอดขายกาซปโตรเลียมเหลว
ที่มีโพรพิลีนเกรดโพลิเมอรในสัดสวนที่สูง ของบริษัทฯ มีสวนตางกําไร (margins) สูงกวาผลิตภัณฑอื่น ๆ บริษัทฯ ยังไดรับ
ประโยชนจากการที่บริษัทฯ มีพื้นที่วางอยูมากภายในที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามัน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความสามารถที่จะเติบโตและ
ขยายกิจการได
ดวยขอไดเปรียบของสถานที่ตั้ง บริษัทฯ จึงสามารถรับเรือบรรทุ กน้ํามันดิบขนาดใหญ (very large crude carriers
หรือ VLCC) ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดไดถึง 265,000 เดทเวทตัน (dwt) ผานทางทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single
Point Mooring System) ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของรวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล การใชเรือบรรทุ กน้ํามันดิบขนาดใหญ
จะชวยลดตนทุนการขนสงน้ํามันดิบจากตะวันออกกลางได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการลดตนทุนการ
ขนสงและสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือไดดีขึ้น ดวยการขนสงน้ํามันดิบดวยเรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญรวมกับ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล อีกทั้งบริษัทฯ สามารถใชเรือบรรทุกขนาดเล็กในการรับน้ํามันดิบที่มาจากแหลงภายในประเทศ
และตางประเทศผานทางทาเทียบเรือ เดินทะเลของบริษัท ฯ การขนสงโดยเรือบรรทุกขนาดเล็กนี้ชวยลดจํานวนเงินทุ น
หมุนเวียนที่บริษัทฯ ตองใชเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงโดยเรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ
ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีเนื้อที่สําหรับใชผลิตไฟฟาและไอน้ําเพื่อตอบสนองความตองการของบริษัทฯ
สําหรับหนวยผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวม (combined cycle power plant) ซึ่งประกอบดวยกังหันกาซจํานวนสองเครื่อง
กังหันไอน้ําจํานวนหนึ่งเครื่อง และหมอ ตมไอน้ํา (fired steam boiler) จํานวนสามเครื่อง รวมผลิตพลังงานไฟฟาสําหรับโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ประมาณ 35 ถึง 36 เมกะวัตต และไอน้ําประมาณ 170 ถึง 190 ตันตอชั่วโมงซึ่งเพียงพอตอความ
ตองการของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
(จ)

ความสัมพันธที่ยาวนานกับฐานลูกคาที่มีชื่อเสียง
บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการมีความสัมพันธที่ยาวนานกับลูกคารายใหญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผูประกอบ
กิจการปโตรเลียมรายใหญของโลก เชน เชฟรอน บมจ. ปตท. และเชลล รวมทั้งผูประกอบธุรกิจดานปโตรเคมี เชน บมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (“บจก. เอ็ชเอ็มซี”) บริษัท ระยองโอเลฟนส
จํากัด และบริษัท มาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด เปนตน โดยความสัมพันธกับลูกคาหลายรายเกิดขึ้นมาตั้งแตชวงป 2539 ถึงป
2544 ซึ่งเปนชวงหาปแรกที่บริษัท ฯ เริ่มประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัท ฯ มีสัญญารับซื้อผลิตภัณฑระยะยาว
กับเชฟรอนและ บมจ. ปตท. เพื่อจําหนายผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา
ดังกลาวในหัวขอ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําหนายผลิตภัณฑพิเศษ
หลายชนิด เชน กาซปโตรเลียมเหลว โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร (PGP) กาซผสม C4 และแนฟทา ใหกับลูกคารายอื่น ๆ เชน บจก.
เอ็ชเอ็มซี บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ไออารพีซี”)
และบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด ทั้งนี้ เชฟรอนและ บมจ. ปตท. มีสวนชวยใหบริษัทฯ เขาถึงตลาดตางประเทศในการจําหนาย
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยเปนผูดําเนินการสงออกและจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปยังลูกคาที่อยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
(ฉ)

ความสัมพันธที่แข็งแกรงกับเชฟรอน
ในฐานะที่บริษัทฯ เปน บริษัทในเครือ ของเชฟรอน บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการที่เชฟรอนสามารถจัดหา
น้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ใหแกบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ และสามารถรับซื้อ ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ในสัดสวนที่มีนัยสําคัญตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากโอกาสในการซื้อ
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สินคาหรือรับบริการจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการภายนอกซึ่งเขาทําสัญญาไวกับเชฟรอนรวมทั้งสามารถเขาถึงความ
เชี่ยวชาญทางดานการดําเนินงานและเทคนิคของเชฟรอน หลักวิธีปฏิบัติที่ดีของเชฟรอน รวมทั้งการสนับสนุนและการเขาถึง
ขอมูลและเทคโนโลยีที่เปนทรัพยสินสวนบุคคล (proprietary information) ของเชฟรอน
(1)
สัญญาจัดหาวัตถุดิบ และสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ
ตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่บริษัทฯ เขาทํากับเชฟรอน บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากความสามารถและความเชื่อถือได
ของเชฟรอนในการจัดซื้อน้ํามันดิบจากทั่วโลกเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพทางดานตนทุน และดวย
สัญญารับซื้อผลิตภัณฑที่ เขาทํากับเชฟรอน และการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมภายใตสัญญาดังกลาวใหกับเชฟรอน บริษัทฯ
ไดรับประโยชนจากเครือขายการขายผลิตภัณฑจากการกลั่นปโตรเลียมทั่วโลกของเชฟรอน ซึ่งชวยใหบริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑไดอยางสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากโอกาสในการซื้อสินคาหรือรับบริการ
จากผูขายสินคาหรือผูใหบริการภายนอกซึ่งเขาทําสั ญญาไวกับเชฟรอน เพื่อการจัดหาวัสดุ อื่น ๆ ที่ใชในการดําเนินงานหรือ
การยกระดับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ
ในหัวขอ “16.2.2 ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม”
(2)
ความเชี่ยวชาญทางดานการดําเนินงานและเทคนิค และหลักวิธีปฏิบัติที่ดี
บริษัท ฯ ได รับประโยชนจ ากการสนั บสนุน ทางดานการดํ าเนิน งานและเทคโนโลยี ของเชฟรอน และบริษัท ฯ
สามารถเรียนรูหลักวิธีปฏิบัติที่ดีซึ่งไดมาจากทั้งเครือขายการผลิตที่เปนของเชฟรอนเองทั้งหมดและเครือขายการผลิตที่เปน
กิจการรวมคา (joint venture) ของเชฟรอน อีกทั้งสามารถเลือกนําหลักวิธีปฏิบัติเหลานั้นมาใช ตัวอยางเชน บริษัทฯ ไดเขา
รวมในเครือขายการเพิ่มศักยภาพธุรกิจตาง ๆ (Business Improvement Networks หรือ BIN) ของเชฟรอน อาทิ เครือขายการ
เพิ่มศักยภาพธุรกิจในดานกระบวนการและเทคนิค (Process and Technical BINs) นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขารวมใน
คณะทํางานดานกิจการรวมคา (Joint Venture Committees) คณะทํางานตาง ๆ ของเชฟรอน เชน Joint Venture Refining
Operating Committee และ Joint Venture Reliability and Maintenance Managers รวมทั้ง Joint Venture Technical Leadership
Group ดวยสัญญาบริการทางเทคนิคที่บริษัทฯ เขาทํากับเชฟรอน บริษัทฯ สามารถเข าถึ งบริ การทางเทคนิ คที่ เกี่ย วกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพทางด า นต น ทุ น เช น การสนั บ สนุ น โรงกลั่ น น้ํ า มั น การตลาด การวิ จั ย และการวางแผนกลยุ ท ธ เป น ต น
นอกจากนี้ เชฟรอนยังมีผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและเฉพาะดานจํานวนหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ใหการสนับสนุนแกโรงกลั่น
น้ํามันในเครือ ของเชฟรอนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค อีกดวย การที่บริษัทฯ มีความสัมพันธกับเชฟรอนยังคงทําใหพนักงาน
ของบริษัทฯ ไดรับโอกาสไปปฏิบัติงานชั่วคราว (secondment) ภายในองคกรของเชฟรอน อีกทั้งยังมีโอกาสที่พนักงาน
เชฟรอนจะถูกสงตัวมาปฏิบัติงานชั่วคราว (secondment) กับบริษัทฯ อีกดวย
(3)
การเขาถึงขอมูลและเทคโนโลยีที่เปนทรัพยสินทางปญญา
การเปนบริษัทในเครือของเชฟรอนทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากขอมูลและเทคโนโลยี ที่เปนทรัพยสินของ
เชฟรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เชฟรอนไดวิเคราะหน้ํามันดิบชนิดตาง ๆ ไวอยางครอบคลุม และจัดทําศูนยขอมูลน้ํามันดิบโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเคมีและทางกายภาพอยางสมบูรณ บริษัทฯ สามารถใชขอมูลนี้เพื่อปรับปรุงการใชวัตถุดิบ
ที่ปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันใหมีความเหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มคาการกลั่นจากผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังใชประโยชนจากเทคโนโลยีและการวิจัยเฉพาะของเชฟรอนดวย อาทิ
เช น บริ ษั ท ฯ ใช เ ทคโนโลยี ข องเชฟรอนในการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หน ว ยกํา จั ด กํ า มะถั น ในน้ํ า มั น โดยใช ไ ฮโดรเจน
(hydrotreating unit) และใชงานวิจัยที่ไดจากเครือขายแบงปนความรู (knowledge sharing networks) ของเชฟรอนในการดําเนิน
โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงหนวยกําจัดกํามะถันบางหนวยของบริษัทฯ
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(ช)

การรักษาวินัยทางการเงินและการมีอัตราสวนทางการเงินที่เขมแข็ง รวมทั้งความมุงมั่นในการเติบโตทางธุรกิจดวย
การลงทุนดวยความรอบคอบ
การที่บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติทางการเงินที่เครงครัดทําใหบริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ สามารถดํารงระดับการใชเงินกูยืม
(leverage) ใหอยูในระดับที่ตํา่ ได เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงของบริษัทฯ ในประเทศไทย ในป 2557 บริษัทฯ ไดมีเงินกูยืมระยะสั้น
เพื่อใชสนับสนุนโครงการสําหรับป 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูดังกลาวทั้งหมดแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวงเงิน สินเชื่อ
ภายใตสัญญาสินเชื่อกับธนาคารพาณิชยบางแหงในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางทุนของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาจาก
ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะแลว บริษัทฯ เชื่อวาแมบริษัทฯ จะมีการเบิกเงินกูตามวงเงินที่บริษัทฯ ไดรับภายใตสัญญาสินเชื่อ
ดังกลาวทั้งหมด อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระการจายดอกเบี้ยตอทุนของบริษัทฯ จะยังคงอยูในระดับต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทผูประกอบการธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันอื่นในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาการรักษาวินัยทางการเงินของบริษัทฯ ชวย
ใหบริษัทฯ สามารถรักษาสมดุลของเปาหมายที่จะเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนใหสูงสุดไดอยางเหมาะสม
ในขณะเดีย วกัน ก็ส ามารถดํา รงสภาพคลอ งทางการเงิน ใหมีค วามคลอ งตัว บริษัท ฯ เชื่อ วาสภาพคลอ งทางการเงิน นี้
เอื้อ ประโยชนตอ บริษัท ฯ ในการวางแผนโครงการขยายกิจการในอนาคต การรับมือกับภาวะวิกฤตดานราคาในระยะสั้น
และสามารถตอบสนองตอความจําเปนที่จะตองเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคา
นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อวารายไดซึ่งมีความตอเนื่องของบริษัทฯ เปนแหลงที่มาของเงินทุนหมุนเวียนที่มั่นคงเพื่อใช
สําหรับโครงการพัฒนาตาง ๆ ของบริษัทฯ และชวยลดการพึ่งพาการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก
ทั้งนี้ บริษัทฯ รักษาแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ในโครงการตาง ๆ อยางเครงครัด โดยโครงการ
ลงทุน แตล ะโครงการจะถูก วิเ คราะหต รวจสอบโดยใช แ บบจํา ลองผลตอบแทนทางธุร กิจ ในสถานการณตา ง ๆ เพื่อ
เตรียมพรอมรับมือ ตอสถานการณที่ อาจเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ไดใชกระบวนการพัฒนาและจัดการโครงการ Chevron
Project Development and Execution Process (CPDEP) และเครื่องมือวิเคราะหการตัดสินใจ (Decision Analysis tools) ของ
เชฟรอน ในการคัดเลือกโครงการและบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากการลงทุน บริษัทฯ จะประเมินผล
อยางรอบคอบ และความรูที่ไดจากการประเมินนี้จะนําไปผนวกเขากับการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพื่อเพิ่ม
มูลคาของสินทรัพยของบริษัทฯ อยางสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะประเมินโอกาสการลงทุน
เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสูธุรกิจปลายน้ําในอนาคต
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

1.2.1

ความเปนมา

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เริ่มดําเนินงานในป 2539 โดยมีกําลังการกลั่นน้ํามันตามที่ออกแบบ (design capacity) วันละ
130,000 บารเรล และบริษัทฯ ไดทยอยปรับเพิ่มการผลิตจนกระทั่งมีกําลังการกลั่น น้ํามันตามที่ออกแบบวันละ 165,000
บารเรลในปจจุบนั โดยผานการพัฒนาและยกระดับการผลิตหลายครั้ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “8.1 สัญญา
จัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมกับกระทรวงพลังงาน”
จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังจากที่เกิดวิกฤตการเงินในเอเชีย ในป 2542 บริษัทฯ ไดเขารวมดําเนินการ
กลั่นในรูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance) กับ บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง เพื่อรวมดําเนินการจัดการโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ และโรงกลั่นน้ํามันของ บมจ. โรงกลั่ นน้ํามันระยอง โดยไดมีการจัดตั้งบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด ขึ้น
โดยมีบริษัทฯ และ บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยองเปนเจาของรวมกัน เพื่อดําเนิน กิจการโรงกลั่นน้ํามันทั้งสองแหง ตอมาเมื่อ
วัน ที่ 8 กุม ภาพัน ธ 2549 บริษัทฯ และ บมจ. โรงกลั่นน้ํา มันระยอง ไดตกลงยกเลิกการรวมดําเนินการกลั่นในรูปแบบ
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พันธมิตร โดยใหมีผลในวันที่ 1 กุมภาพัน ธ 2552 อนึ่ง ในเดือนธันวาคม 2550 บมจ. โรงกลั่นน้ํา มันระยองไดควบรวม
กิจการเขากับ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) และจดทะเบียนเปน บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น และไดเขาสวมสิทธิ
และภาระผูกพัน ทั้งปวงของ บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง ภายใตการรวมดําเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร ทั้งนี้ ในเดือน
ตุลาคม 2554 บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น และ บมจ. ปตท. เคมิคอล ไดควบรวมบริษัทและจดทะเบียนเปน
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัดตาม
พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด และไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
ในชวงตนป 2557 บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการที่มีการใชเงินทุนขนาดใหญเพื่อปรับปรุงหนวยการผลิตตาง ๆ ที่เปน
สวนสําคัญของโรงกลั่นน้ํามันของบริษทั ฯ รวมถึงการปรับปรุงหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) เพื่อเพิ่มความ
เชื่อถือไดในการผลิต และความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงของหนวยการผลิตดังกลาว และบริษัทฯ ยังไดลงทุน
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอรซึ่งมีมูลคาสูง (high-value polymer grade propylene) และติดตั้ง
หนวยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเตาเผา (air pre-heater project) ในเตาเผาของหอกลั่นน้ํามันดิบและหอกลั่นสุญญากาศ
ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพดานการใชพลังงาน (energy efficiency)
1.2.2

พัฒนาการที่สําคัญ
พัฒนาการที่สําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ สามารถสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
ป 2535

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด จัดตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 500,000,000 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2535 ตามข อ ตกลงแห ง สั ญ ญาจั ด สร า งและประกอบกิ จ การ
โรงกลั่นปโตรเลียม ซึ่งทําขึ้นระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม กับบริษัท คาลเท็กซ เทรดดิ้ง
แอนด ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2534 โดยมีการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย และบริษัท คาลเท็กซ เทรดดิ้ง ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนใน
สัดสวนประมาณรอยละ 36.0 และ 64.0 ตามลําดับ และบริษัทฯ ไดรับโอนสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมดังกลาว จากบริษัท คาลเท็กซ เทรดดิ้ง
แอนด ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จํากัด ในเวลาตอมา

ป 2539

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เริ่มดําเนินการเต็มกําลังการผลิต

ป 2540

บริษัทฯ เขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม
(ฉบับที่ 1) กับกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 เพื่อยกเลิกขอตกลงที่สําคัญ
เกี่ยวกับการจายเงินประจําปและเงินพิเศษ

ป 2541

บริษัทผูถือหุนของ บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง และโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งไดแก บริษัท
เชลล บริษัท คาลเท็กซ และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดบรรลุความตกลงในการรวม
ดําเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร เพื่อใหโรงกลั่นที่รวมกันนี้มีความเขมแข็งในการแขงขัน
ระดับภูมิภาค และเปนผูนําในธุรกิจการกลั่นน้ํามัน (global pacessetter)

ป 2542

บริษัทฯ รวมกับ บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง จัดตั้งบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด ตาม
ความตกลงในการรวมดําเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance)
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ป 2549

ยกเลิกความตกลงในการรวมดําเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance) ระหวาง
บริษัทฯ กับ บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง โดยการยกเลิกความตกลงดังกลาวมีผลบังคับใชในป 2552

ป 2552

การยกเลิกความตกลงในการรวมดําเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance)
ระหวางบริษัทฯ กับ บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง มีผลบังคับใชและบริษัทฯ เริ่มดําเนินการ
โรงกลั่นน้ํามันดวยตนเอง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552

ป 2554

บริษัทฯ เขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติ มสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม
(ฉบับที่ 2) กับกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลัน่
ปโตรเลียม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปยั งกระทรวงพลังงาน การเปลี่ยนชื่อและการปรับ
โครงสรางการถือ หุน ของเชฟรอนและการแปรสภาพการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปน
บมจ. ปตท. อีกทั้งเพื่อแกไขเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการจําหนายหุนของบริษัทฯ ใหแก
ประชาชน อาทิ กําหนดเวลาในการจําหนายหุน

ป 2555

บริษ ัท ฯ ไดจ ดทะเบีย นแปรสภาพจากบริษ ัท จํ า กัด เปน บริษัท มหาชนจํ า กัด โดยใชชื่อ วา
“บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555

ป 2557

บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการที่มีการใชเงินทุนขนาดใหญเพื่อปรับปรุงหนวยการผลิตตาง ๆ ที่เปน
สวนสําคัญของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรง
ปฏิกิริยา (RFCCU) เพื่อเพิ่มความเชื่อถือไดของหนวยการผลิตดังกลาว และบริษัทฯ ยังไดลงทุน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอรซึ่งมีมูลคาสูง (high-value polymer grade
propylene) และติดตั้งหนวยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเตาเผา (air pre-heater project) ใน
เตาเผาของหอกลั่ น น้ํ า มั น ดิ บ และหอกลั่ น สุ ญ ญากาศ ซึ่ ง ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการใช
พลังงาน (energy efficiency)

ป 2558

-

บริษัทฯ เขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม
(ฉบับที่ 3) กับกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เพื่อแกไขเพิ่มเติมขอกําหนด
เกี่ยวกับสัดสวนการถือหุนและกําหนดเวลาในการจําหนายหุน ในกับประชาชน และเมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห งชาติ ไดมีมติเห็นชอบให
ขยายระยะเวลาการจํ า หน า ยหุ น ของบริ ษั ท ฯ ให กั บ ประชาชนเป น ภายในป 2558 ซึ่ ง
กระทรวงพลังงานอยูระหวางการยกรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาจัดสรางและประกอบ
กิจการโรงกลั่นปโตรเลียม (ฉบับที่ 4) และจะไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมดังกลาวภายหลัง
จากที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

-

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีมติให
บริษัทฯ ดําเนินการลดทุนโดยการลดมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 6.92
บาท และออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 671,391,978 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 6.92 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรใหแกประชาชน รวมทั้งผูบริหารและ
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พนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผู บริหาร
และพนักงาน (ESOP)
1.3

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

บริษัทฯ กอตั้งขึ้นในป 2535 โดยเปนรูปแบบบริษัทจํากัดและตั้งอยูในประเทศไทย ทั้งนี้ ณ วันที่เอกสารฉบับนี้มีผล
บังคับใช เชฟรอนถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 64.0 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด และ บมจ. ปตท. ถือหุนสวนที่
เหลืออยูคิดเปนรอยละ 36.0 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุนครั้งนี้และการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูบริหารและพนักงาน (ESOP)
เชฟรอนจะถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 57.3 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ (บนสมมติฐานวาจะ
ไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) หรือ รอยละ 55.0 ของหุนทั้งหมดที่ออกและจําหนายไดแลวของบริษัทฯ (บน
สมมติฐานวาจะมีการใชสิทธิซื้อหุน สวนเกินทั้งจํานวน) สวน บมจ. ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนที่เสนอขายหุนในครั้งนี้ดวย จะ
ไมไดถือหุนในบริษัทฯ อีก
1.4

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนรายใหญ

ณ วันที่เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช บริษัทฯ เปน บริษัท ในเครือ ของเชฟรอน โดยเชฟรอนถือหุนของบริษัทฯ
รอยละ 64.0 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลว ทั้งหมด และภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุนครั้งนี้ เชฟรอนจะถือหุนของ
บริษัทฯ รอยละ 57.3 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ (บนสมมติฐานวาจะไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกิน
ทั้งจํานวน) หรือรอยละ 55.0 ของหุนทั้งหมดที่ออกและจําหนายไดแลวของบริษัทฯ (บนสมมติฐานวาจะมีการใชสิทธิซื้อ
หุนสวนเกินทั้งจํานวน) โดยนับรวมหุนที่บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะทํา การเสนอขายหุน ของบริษัท ฯ ในครั้ง นี้ และ
หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูบริหาร
และพนักงาน (ESOP)
ในการเสนอขายหุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บมจ. ปตท. ไดตกลงที่จะเสนอขายหุนของบริษัทฯ ที่ บมจ. ปตท. ถือ
อยูทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดการถือหุนในบริษัทโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยเพื่อใหมีการแขงขันของอุ ตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ํามันภายในประเทศมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนการนําหุนของบริษัทฯ เขา จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรัพ ยฯ และการปฏิบัติต ามขอ กํา หนดในสัญ ญาจัด สรา งและประกอบกิจ การโรงกลั่น ปโ ตรเลีย มกับ
กระทรวงพลังงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “8.1 สัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม
กับกระทรวงพลังงาน”
เชฟรอนเปนหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญที่สุดของโลก โดยมีมูลคาตลาดรวม (market capitalization) ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 เกินกวา 188 พันลานดอลลารสหรัฐประโยชนซึ่งบริษัทฯ ไดรับจากการเปนบริษัทในเครือของเชฟรอนไดแก
การเขาถึงบริการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ของเชฟรอน เครือขายการจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น น้ํามัน
ปโตรเลียมทั่วโลก การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการบริการสนับสนุนทาง
เทคนิคอื่น ๆ รวมทั้งการไดรับประโยชนจากโอกาสในการซื้อสินคาหรือรับบริการจากผูขายสินคาหรือผูใหบริการภายนอกซึ่ง
เขาทําสัญญารับซื้อผลิตภัณฑและบริการหลักกับเชฟรอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากความชวยเหลือทางดาน
บุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิคของเชฟรอนและบริษัทในเครือ รวมทั้งบุคลากรระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer) และผูจัดการฝายการเงินและการคลัง (Chief Financial Officer) รายปจจุบันของ
บริษัทฯ เปนบุคลากรที่มาจากเชฟรอน

สวนที่ 2.2 หนาที่ 12

