บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายได

รายไดรวมของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากการขายและเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและ
น้ํามัน รายไดจากการขายที่สําคัญประกอบดวยการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งมุงเนนที่น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเบนซิน
และน้ํา มัน เชื้อ เพลิง อากาศยาน โรงกลั่น น้ํา มัน ของบริษัท ฯ ผลิต ผลิต ภัณฑปโ ตรเลีย มซึ่ง รวมถึง กาซปโ ตรเลีย มเหลว
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว เกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ํามันเตา รวมทั้ง
ผลิตภัณฑปโตรเคมีไดแก โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปโตรเคมีและรีฟอรเมท นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ยั ง จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณฑ อื่ น เช น ยางมะตอยและกํ า มะถั น ซึ่ ง เป น ผลผลิ ต พลอยได (by-products) ที่ ไ ด รั บ จาก
กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สวนเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันเปนเงิน
ชดเชยที่บริษัทฯ ไดรับจากรัฐบาลผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อชดเชยจากการที่รัฐบาลควบคุมราคาของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
บริษัทฯ จะรับรูรายไดจากการขายเมื่อ ผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญ ของความเปน
เจาของ
ทั้งนี้ ราคาขายของบริษัทฯ เปนราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตที่ใชบังคับตลอดจนเงินสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งถือ
เปนรายการที่รวมอยูในราคาที่ขายใหลูกคาและนําสงใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ตารางตอไปนี้แสดงรายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเงินชดเชยจากการจําหนาย
กาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามัน และอัตราสวนรอยละของรายไดจากการขายดังกลาวเทียบกับยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร .......
กาซปโตรเลียมเหลว(1) ...........
ผลิตภัณฑเบา
แนฟทาเบา ...............................
น้ํามันเบนซิน (พิเศษและ
ธรรมดา) ............................
รวมผลิตภัณฑเบา
ทั้งหมด.......................
น้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่ง
เบา
น้ํามันดีเซล..............................

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2556

2557

2557

ยอดขาย

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ยอดขาย ทั้งหมด ยอดขาย
(ลานดอลลารสหรัฐยกเวนสวนที่เปนรอยละ)

ยอดขาย

170.3
272.5

2.0
3.2

176.1
242.5

2.1
2.9

135.2
205.9

1.9
2.9

295.0

3.5

246.0

2.9

232.4

2,314.0

27.4

2,431.1

28.8

2,609.0

30.9

2,677.2

2,844.4

33.7

3,073.0

2558

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

19.5
48.7

1.6
4.1

31.1
48.6

2.3
3.5

3.3

34.4

2.9

36.6

2.6

2,158.5

30.7

421.0

35.0

382.6

27.7

31.7

2,390.9

34.0

455.4

37.9

419.2

30.3

36.4

2,506.4

35.6

350.5

29.2

585.4

42.3
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ....
รวมน้ํามันสําเร็จรูปกึ่ง
หนักกึง่ เบา.................
ผลิตภัณฑหนัก
น้ํามันเตา..................................
ยางมะตอย................................
รวมผลิตภัณฑหนัก
ทั้งหมด.......................
ผลิตภัณฑอื่น ๆ
สารผสม C4 .............................
น้ํามันดิบ .................................
อื่น ๆ(2).......................................
รวมผลิตภัณฑอื่น ๆ .......
รวมยอดขายทั้งหมด.......

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2556

2557

2557

ยอดขาย

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

รอยละ
รอยละ
ของ
ของ
ยอดขาย
ยอดขาย
ทั้งหมด ยอดขาย ทั้งหมด ยอดขาย
(ลานดอลลารสหรัฐยกเวนสวนที่เปนรอยละ)
8.1
417.1
5.9
79.7

ยอดขาย

818.3

9.7

684.0

3,662.7

43.4

3,756.9

44.5

2,923.5

41.6

835.6
80.9

9.9
1.0

679.5
87.8

8.1
1.0

504.9
83.7

916.5

10.9

767.3

9.1

195.3
133.6
485.0
813.8

2.3
1.6
5.7
9.6

224.5
85.0
507.0
816.5

8,444.8

100.0

8,436.5

2558

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

รอยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

6.6

78.8

5.7

430.2

35.8

664.2

48.0

7.2
1.2

74.9
14.0

6.2
1.2

67.0
28.6

4.8
2.1

588.6

8.4

89.0

7.4

95.6

6.9

2.7
1.0
6.0
9.7

162.9
86.1
541.5
790.6

2.3
1.2
7.7
11.2

25.0
51.7
82.2
159.0

2.1
4.3
6.8
13.2

30.3
4.0
90.4
124.7

2.2
0.3
6.5
9.0

100.0

7,034.6

100.0

1,201.8

100.0

1,383.4

100.0

_________________
(1)

รวมถึงเงินชดเชยจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามัน

(2)

กํามะถัน รีฟอรเมท และผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ทําการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้น กลางสําหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker
Feed Exchange) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้นกลาง
(Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล”

2.2

การประกอบธุรกิจตามแตละสายผลิตภัณฑ

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ที่ไดจากกระบวนการกลั่น (distillation) และการแปรสภาพโมเลกุล (conversion)
น้ํามันดิบ คือเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเตา และยางมะตอย รวมทั้งผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดแก โพรพิลีนเกรด
โพลิเมอร กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปโตรเคมี รีฟอรเมท และกํามะถัน
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สามารถกลั่นน้ํามันดิบ ไดหลายประเภท ซึ่งโดยปกติ บริษัทฯ จัดหาน้ํามันดิบมาจาก
ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกไกล การเลือกวัตถุดิบและกําหนดสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) ของ
บริษัทฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะขึ้น อยูกับราคาและปริมาณผลิตภัณฑที่ตองการ บริษัทฯ จะตัดสินใจในเรื่องสัดสวนของ
ผลิตภัณฑแตละชนิดจากการประเมินความตองการและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได
โดยใชขอมูลจากผูซื้อ ผลิตภัณฑ (offtakers) ของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติ บริษัทฯ จะกําหนดปริมาณการผลิตลวงหนาเปน
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ระยะเวลาประมาณสามเดือนกอนที่จะมีคําสั่งซื้อวัตถุดิบ ตารางตอไปนี้แสดงถึง รายไดจากการขายและปริมาณการผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
รายไดจากการ
ขาย (พัน
ดอลลารสหรัฐ)

2556
ดอลลาร
สหรัฐตอ
บารเรล(1)

รายไดจาก
การขาย

ปริมาณ
(พันบารเรล)

ดอลลาร
สหรัฐตอ
บารเรล(1)

107.18

135,236

1,368

98.85

3,383
2,522

71.68
97.55

205,911
232,402

3,082
2,582

66.81
90.00

2,263,906

14,184

159.61

2,053,260

13,898

147.73

152.28
133.56

167,230
3,072,969

1,500
23,299

111.48
131.89

105,194
2,506,375

989
20,701

106.31
121.08

6,465
8,089
776
2,030
1,241
4,806

126.57
103.30
104.20
96.17
107.59
100.90

683,958
679,462
87,847
224,511
85,005
506,996

5,598
7,199
906
2,372
763
5,210

122.18
94.38
96.99
94.64
111.39
97.32

417,076
504,882
83,670
162,921
86,146
541,526

3,814
6,037
934
1,900
1,094
6,050

109.36
83.63
89.56
85.76
78.71
89.51

67,401

125.29

8,436,468

68,579

123.02

7,034,600

62,450

112.64

รายไดจาก
การขาย

ปริมาณ
(พันบารเรล)

170,301

1,672

101.86

176,051

1,643

272,527
295,023

3,582
2,916

76.08
101.17

242,499
246,035

1,298,621

7,857

165.28

1,015,340
2,844,446

6,668
21,297

818,302
835,614
80,854
195,269
133,563
484,965

รายไดจาก
การขาย......... 8,444,825
_________________

โพรพิลีนเกรด
โพลิเมอร ......
กาซปโตรเลียม
เหลว.............
แนฟทาเบา ........
น้ํามันเบนซิน
เกรดพิเศษ.....
น้ํามันเบนซิน
เกรดธรรมดา
น้ํามันดีเซล .......
น้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน ....
น้ํามันเตา...........
ยางมะตอย ........
กาซผสม C4 ......
น้ํามันดิบ...........
อื่น ๆ(2) ..............

2557

รายไดจาก
การขาย

ดอลลาร
สหรัฐตอ
บารเรล(1)

ปริมาณ
(พันบารเรล)

(1)

รวมภาษีสรรพสามิต กองทุนอนุรักษพลังงาน กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีทองถิ่น

(2)

กํามะถัน รีฟอรเมท และผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ทําการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้น กลางสําหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker
Feed Exchange) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ ขั้น
กลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล”
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557

รายไดจากการขาย (พัน
ดอลลารสหรัฐ)
โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร ..........
กาซปโตรเลียมเหลว................
แนฟทาเบา ..............................

รายไดจากการ
ขาย
19,536
48,732
34,367

2558

ปริมาณ
(พันบารเรล)
173
614
344

ดอลลารสหรัฐ
ตอบารเรล(1)

รายไดจากการ
ขาย

112.87
79.33
99.99

31,139
48,582
36,614

สวนที่ 2.2 หนาที่ 15

ปริมาณ
(พันบารเรล)
464
1,035
703

ดอลลารสหรัฐ
ตอบารเรล(1)
67.15
46.93
52.06

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557
รายไดจากการขาย (พัน
ดอลลารสหรัฐ)

รายไดจากการ
ขาย

2558

ปริมาณ
(พันบารเรล)

ดอลลารสหรัฐ
ตอบารเรล(1)

รายไดจากการ
ขาย

ปริมาณ
(พันบารเรล)

ดอลลารสหรัฐ
ตอบารเรล(1)

น้ํามันเบนซินเกรดพิเศษ ..........
น้ํามันเบนซินเกรดธรรมดา......
น้ํามันดีเซล .............................
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน .......
น้ํามันเตา.................................
ยางมะตอย ..............................
กาซผสม C4 ............................
น้ํามันดิบ.................................
อื่น ๆ(2) ....................................

408,616
12,409
350,497
79,665
74,914
14,045
25,024
51,726
82,230

2,588
114
2,805
648
795
153
258
481
825

157.87
109.27
124.97
122.95
94.26
91.78
96.93
107.47
99.67

382,613
585,392
78,768
66,973
28,592
30,307
3,989
90,396

3,768
5,708
1,140
1,458
381
591
65
1,544

101.54
102.56
69.09
45.93
75.11
51.29
61.13
58.53

รายไดจากการขาย ..............

1,201,759

9,798

122.66

1,383,364

16,857

82.06

_________________
(1)

รวมภาษีสรรพสามิต กองทุนอนุรักษพลังงาน กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีทองถิ่น

(2)

กํามะถัน รีฟอรเมท และผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ทําการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้น กลางสําหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker
Feed Exchange) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ ขั้น
กลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล”

2.2.2

การขายและการตลาด

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ในสัดสวนที่มีนัยสําคัญผานทางสัญญารับซื้อผลิตภัณฑที่ทําไว
กับเชฟรอนและ บมจ. ปตท. เปนหลัก และบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในป 2555
เชฟรอน บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ไดทําการแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ และสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อ
ผลิตภัณฑจะมีผลบังคับใชในวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญาเหลานี้ ในหัวขอ “3. ปจจัยความเสี่ยง” หัวขอ “16.2.2 ราคาน้ํามันดิบ และผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม” และหัวขอ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเขาทําสัญญาซื้อ
ขายผลิตภัณฑที่ทําเปนครั้งตอครั้ง (spot basis) และสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑแบบมีระยะเวลา (term basis) สําหรับผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมสวนที่เหลือซึ่งผลิตโดยโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ลูกคาในประเทศสองอันดับแรกของบริษัทฯ คือ เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลอัตราสวนรอยละ
ของรายไดที่บริษัทฯ ไดรับจากลูกคาแตละรายตอรายไดจากการขายรวม สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
เชฟรอน ...........................................
บมจ. ปตท(1) .....................................
อื่น ๆ ................................................

2556
36.9
52.1
11.0

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2557
2557
(รอยละของรายไดจากการขายทั้งหมด)
34.3
33.8
34.7
54.9
54.9
55.6
10.8
11.3
9.7
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49.3
41.9
8.8
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556
100.0

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2557
2557
(รอยละของรายไดจากการขายทั้งหมด)
100.0

100.0

2558
100.0

100.0

____________
(1)

รวมรายไดจากการขายใหแก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ทั้งนี้ หากไมรวมการขายใหแก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล รายไดจาก
การขายใหแก บมจ. ปตท. จะคิดเปนรอยละ 46.9 ของรายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รอยละ 49.6
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รอยละ 48.7 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รอยละ 50.5 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2557 และรอยละ 36.1 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

(ก)

ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ตารางตอไปนี้แสดงรายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ทั้งที่ขายในประเทศและที่สงออก สําหรับ
ระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
ในประเทศ ........
สงออก ..............
ร า ย ไ ด จ า ก
การขายรวม ..

2556

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557

2557

รายได
จากการ
ขาย

รอยละ
ของ
รายได
จากการ
ขายรวม

รอยละ
รอยละ
ของ
ของ
รายได
รายได
รายได
รายได
จากการ จากการ จากการ จากการ
ขายรวม
ขาย
ขายรวม
ขาย
(ลานดอลลารสหรัฐ ยกเวนอัตรารอยละ)

รายได
จากการ
ขาย

6,753.5
1,691.3

80.0
20.0

7,055.2
1,381.2

83.6
16.4

6,069.2
965.4

86.3
13.7

8,444.8

100.0

8,436.5

100.0

7,034.6

100.0

2558

รอยละ
ของ
รายได
จากการ
ขายรวม

รายได
จากการ
ขาย

รอยละ
ของ
รายได
จากการ
ขายรวม

1,141.7
60.0

95.0
5.0

1,304.6
78.8

94.3
5.7

1,201.8

100.0

1,383.4

100.0

(ข)

การกําหนดราคาผลิตภัณฑ
โดยทั่วไป ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทยจะกําหนดโดยใชราคาอางอิง (benchmarking pricing) ตาง ๆ
เชน ราคาอางอิงที่เฉลี่ยจากราคาซื้อขายสูงสุดและต่ําสุดในตลาดสิงคโปร (average of the high and low FOB Singapore
prices) สําหรับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของตามที่รายงานโดย Platt’s Oilgram News (Mean of Platt’s Singapore หรือ MOPS) ราคา
MOPS จะสะทอนถึงอุปสงคและอุปทานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งระดับราคาน้ํามันดิบ และโดยทั่วไปจะมี
การประกาศราคาเปนรายวันในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ไดดําเนินโครงการเชื้อเพลิงสะอาดสําเร็จ
ลุลวงแลว บริษัทฯ จะไดรับเงินสวนเพิ่มเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลที่จําหนายในประเทศ
โปรดพิจารณา “16.2.2 ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม”
บริษัท ฯ ขายผลิตภัณฑปโ ตรเลียมในสัด สวนที่มีนัย สําคัญตามสัญญารับ ซื้อผลิตภัณฑที่ทําไวกับเชฟรอนและ
บมจ. ปตท. ซึ่งสัญญารับซื้อผลิตภัณฑดังกลาวถูกแกไขเพิ่มเติมในป 2555 โดยสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑจะ
มีผลบังคับใชในวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
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การแกไขเพิ่มเติมสัญญาดังกลาวนี้ไดในหัวขอ “16.2.2 ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม” และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ
ในหัวขอ “3.ปจจัยความเสี่ยง” และหัวขอ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ” ทั้งนี้ ราคาขายใน
ประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไมไดขายภายใตสัญญารับซื้อผลิตภัณฑถูกกําหนดโดยคํานึงถึงสภาพตลาด และโดยทั่วไป
ขึ้นอยูกับราคาเฉลี่ ยรายเดือนของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของในเดือนที่มีการขายผลิตภัณฑนั้นดวย สวนการสงออกผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่ไมไดขายภายใตสัญญารับซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะกําหนดราคาตามราคาอางอิง เชน ราคาของ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของตามราคา MOPS บวกสวนเพิ่มหรือหักสวนลดโดยอางอิงกับสภาพตลาดและการเจรจาตอรองกับผูซื้อ
รวมทั้งคํานึงถึงความแตกตางของคุณภาพและแหลงปลายทางของผลิตภัณฑ
2.2.3

หนวยการผลิตและกระบวนการผลิต
หนวยการผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยูในจังหวัดระยอง ซึ่งหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 200

กิโลเมตร
แผนภูมิดังตอไปนี้แสดงโครงสรางโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
รูปแบบของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ
กาซปโตรเลียมเหลว

แนฟทาเกรดปโตรเคมี
H2

หอกลั่นน้ํามันดิบ
165.0KBD

หนวยกําจัดกํามะถัน
ในแนฟทา

หนวยเพิ่มออกเทน
ดวยตัวเรงปฏิกิริยา

18.9 KBD

17.4 KBD

หนวยกําจัดสารเบนซีน
15.1 KBD

หนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

น้ํามันเบนซินยูโร 4

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

20.0 KBD

น้ํามันดิบ

หนวยกําจัดกํามะถัน
ในน้ํามันดีเซล

วัตถุดิบอื่น ๆ

64.9 KBD

น้ํามันดีเซลยูโร 4

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร

กาซปโตรเลียมเหลว

หอกลั่น
สุญญากาศ
63.4 KBD

หนวยแตกโมเลกุลดวย
ตัวเรงปฏิกิริยา
40.8 KBD

หนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามัน
กาซออยลสุญญากาศชนิดหนัก
34.7 KBD

หนวยกําจัดกํามะถัน
ในน้ํามันเบนซิน

น้ํามันเบนซินยูโร 4

22.6 KBD
น้ํามันดีเซลยูโร 4

น้ํามันเตา

น้ํามันเตา/ยางมะตอย

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ประกอบดวยหนวยการผลิตหลักดังตอไปนี้ (ตัวเลขกําลังการผลิตทั้งหมด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558)
-

หอกลั่นน้ํามันดิบ (Crude Distillation Unit หรือ CDU) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งทําหนาที่ใหความรอนและกลั่น
น้ํามันดิบ มีกําลังการผลิตวันละ 165,000 บารเรล และใชน้ํามันดิบเปนวัตถุดิบหลัก โดยทําหนาที่ในการผลิต
กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซล และน้ํามันหนัก (long residue) เปนหลัก

-

หอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit หรือ VDU) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งใชสุญญากาศเพื่อการ
ปรับปรุงการกลั่นน้ํามันหนักที่ไดจากหนวย CDU มีกําลังการผลิตวันละ 63,400 บารเรล และทําหนาที่ผลิต
สวนที่ 2.2 หนาที่ 18
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น้ํามันดีเซล น้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนักและหนักมาก (Heavy And Very Heavy Vacuum Gas Oil)
น้ํามันเตา และยางมะตอยเปนหลัก
-

หนวยกําจัดกํามะถันในแนฟทา (Naphtha Hydrotreater Unit หรือ NHTU) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตวันละ 18,900 บารเรล และทําหนาที่กําจัดกํามะถันจากแนฟทาหนักกอนที่จะสงเขาไปในหนวยเพิ่มออกเทนดวย
ตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer หรือ CCR)

-

หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer หรือ CCR) จํานวนหนึ่ง
หนวย ซึ่งมีกําลังการผลิตวันละ 17,400 บารเรล และทําหนาที่แปรสภาพแนฟทาหนักที่มีออกเทนต่ําใหเปน
น้ํามันเชือ้ เพลิงออกเทนสูงสําหรับการผลิตน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเกรดตาง ๆ

-

หนวยกําจัดสารเบนซีน (Benzene Saturation Unit หรือ BSU) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งทําหนาที่กําจัดสารเบนซีน
ออกจากน้ํามันเบนซิน และมีกําลังการผลิตวันละ 15,100 บารเรล

-

หนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Merox Unit) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งทําหนาที่ปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตที่ไดจากหนวย CDU เพื่อการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และมีกําลังการผลิตวันละ 20,000
บารเรล

-

หนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันดีเซล (Diesel Hydrotreater Unit หรือ DHTU) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งทําหนาที่
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตที่ไดจากหนวย CDU หนวย VDU และ หน ว ยแตกโมเลกุ ล ด ว ยตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
(RFCCU) เพื่อการผลิตน้ํามันดีเซล และมีกําลังการผลิตวันละ 64,900 บารเรล

-

หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งทําหนาที่แตกโมเลกุลไฮโดรคารบอน
เพื่อแปรสภาพสวนหนักของน้ํามันดิบที่มีมูลคาต่ํา ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาและกําไรสูงขึ้น และมีกําลังการ
ผลิตวันละ 40,800 บารเรล โดยทํางานรวมกับหนวยแยกโพรเพน/โพรพิลีน (Propane/Propylene Splitter) ซึ่งทํา
หนาที่แยกโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร (PGP) โดยมีกําลังการผลิตวันละ 6,400 บารเรล และหนวยกําจัดสาร
ปนเปอนในกาซปโตรเลียมเหลว (Merox Treating Unit) อีกสองหนวย และหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามัน
เบนซิน (Gasoline Treating Unit) อีกสามหนวย เพื่อใหผลิตภัณฑกาซปโตรเลี ยมเหลวและน้ํามันเบนซิน
เปนไปตามลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ และมีกําลังการผลิตวันละ 49,000 บารเรล

-

หนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันเบนซิน (Whole Cracked Naphtha Hydrotreater Unit หรือ WCN) จํานวนหนึ่ง
หนวย ซึ่งทําหนาที่กําจัดกํามะถันออกจากน้ํามันเบนซิน และมีกําลังการผลิตวันละ 22,600 บารเรล

-

หนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนัก (Heavy Vacuum Gas Oil Hydrotreater Unit หรือ
HVGO HTU) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งทําหนาที่กําจัดกํามะถันและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตที่ไดจากหอกลั่น
สุญญากาศ (VDU) และมีกําลังการผลิตวันละ 34,700 บารเรล

(ก)

ภาพรวมของกระบวนการกลั่นน้ํามัน
การทําใหน้ํามันดิบมีความรอนถึงอุณหภูมิในระดับหนึ่งและสงไปยังหนวยกลั่นน้ํามันดิบจะทําใหสามารถแยก
น้ํามันดิบออกเปนสวนตาง ๆ ได โดยแตละสวนจะมีจุดเดือดเฉพาะสําหรับสวนนั้น ๆ หนวยกลั่นน้ํามันดิบจะผลิตผลผลิตตั้งตน
ตาง ๆ ที่โรงกลั่นน้ํามันใชในการผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียม น้ํามันสวนที่เบาซึ่งมีจุดเดือดต่ํา กวาจะลอยขึ้นไปดานบนของ
หนวยกลั่นน้ํามันดิบ ในขณะที่น้ํามันสวนที่หนักซึ่งมีจุดเดือดสูงกวาจะตกลงไปดานลาง เมื่อสวนที่เบากวาไหลผานหนวย
กลั่นน้ํามันดิบ อุณหภูมิน้ํามันจะคอย ๆ ลดลงและไอระเหยจะเกิดการควบแนน การกลั่นไอน้ํามันที่อุณหภูมิตางกันจะได
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ผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทตาง ๆ เชน กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา
หรือน้ํามันสวนที่หนักกวานี้จะถูกสงไปยังหนวยกลั่นสุญญากาศซึ่งจะลดจุดเดือดของสวนที่หนักกวาเพื่อแยกน้ํามันดีเซล
น้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนัก (heavy vacuum gas oil) และกากน้ํามัน โดยน้ํามันหนักจากหนวยกลั่นสุญญากาศนี้จะ
ถูกนําไปใชในการผลิตน้ํามันเตาและยางมะตอย และผลผลิตสวนหนึ่งที่ไดจากหนวยกลั่นสูญญากาศจะถูกสงไปยังหนวยแตก
โมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU)
น้ํา มัน กา ซออยลสุญ ญากาศชนิด หนัก จะถูก สง ไปยัง หนวยกลั่น สุญ ญากาศผา นทางหนว ยกํา จัด กํา มะถัน ใน
น้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนัก (HVGO HTU) ซึ่งจะกําจัดกํามะถันและปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบสําหรับหนวยแตก
โมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) โดยหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) นี้จะแปรสภาพผลผลิตจากหนวย
กลั่นสุญญากาศและหนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนักใหกลายเปนน้ํามันที่มีน้ําหนักเบาลง โดยการ
แปรสภาพโมเลกุล หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณภาพของน้ํามันหนักสวน
หนึ่งที่ไดจากหนวยกลั่นสุญญากาศ ซึ่งทําใหโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สามารถทําการกลั่นน้ํามันดิบชนิดหนักกวาซึ่งมีราคา
ถูกกวาได และภายหลังจากการแปรสภาพ จะมีการใชกระบวนการกลั่นเฉพาะเพื่อแยกองคประกอบตาง ๆ ออกเปนกาซ
(gas stream) ซึ่งจะถูกใชเปนเชื้อเพลิงกาซสําหรับโรงกลั่น (refinery fuel gas) โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร กาซปโตรเลียมเหลว
แนฟทา น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตาจํานวนเล็กนอย โดยแนฟทาที่ได จากหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) จะ
ถูกสงไปยังหนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันเบนซิน (WCN) ซึ่งจะทําการกําจัดกํามะถันเพื่อใหเปนไปตามลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันเบนซินตามมาตรฐานยูโร 4
องคประกอบที่เบากวาบางสวนที่ไดมาจากหนวยกลั่นน้ํามันดิบนั้น จะถูกสงไปยังชุดหอกลั่นที่เรียกวา หนวยกลั่น
น้ํามันเบา (Light End Recovery) โดยองคประกอบตาง ๆ ที่ถูกแยกออกจะประกอบดวยกาซ (gas stream) (ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิง
ในโรงกลั่นน้ํามัน) กาซปโตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถูกแยกตอไปอีกเปนแนฟทาเบาและแนฟทาหนัก แนฟทาเบา
จะถูกสงไปยังหนวยผสมน้ํามันเบนซิน (Gasoline-blending Unit) หรือขายเปนแนฟทาเกรดปโตรเคมีใหกับโรงงานปโตรเคมี
ที่มีหนวยเอทิลีนแครกเกอร (ethylene cracker) แนฟทาหนักซึ่งมีออกเทนต่ําจะถูกสงไปยัง หนวยกําจัดกํามะถันในแนฟทา
เพื่อกําจัดกํามะถันและสงตอไปยังหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (CCR) เพื่อเพิ่มออกเทนดวยการปรับสภาพโมเลกุล
น้ํามัน แนฟทาที่ผานการปรับสภาพแลวจะถูกสงไปยังหนวยกําจัดสารเบนซีน (BSU) เพื่อกําจัดสารเบนซีนใหเปนไปตาม
ลักษณะและคุณภาพของมาตรฐานยูโร 4 ผลผลิตจากหนวยกําจัดสารเบนซีนจะนําไปใชในการผลิตน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว
เกรดตาง ๆ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดจากผลผลิตสวนหนึ่งของหนวยกลั่นน้ํามันดิบจะถูกสงไปยังหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Merox Unit) เพื่อกําจัดกํามะถันปนเปอน (reactive sulfur species) และสิ่งปนเปอนอื่น ๆ สําหรับการ
ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน สวนน้ํามันที่ไดจากผลผลิตอีกสวนหนึ่งของหนวยกลั่นน้ํามันดิบ หนวยกลั่นสุญญากาศและ
หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) จะถูกสงไปยังหนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันดีเซล (DHTU) ซึ่งจะมีการกําจัด
กํามะถันในน้ํามันโดยใชไฮโดรเจน (hydrotreated) เพื่อทําการกําจัดกํามะถันและผลิตเปนน้ํามันดีเซล
(ข)

ประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามัน
บริ ษั ท ฯ จะตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโรงกลั่ น น้ํ า มั น อย า งสม่ํ า เสมอ ด ว ยการติ ด ตามตรวจสอบตั ว บ ง ชี้
ประสิทธิภาพตาง ๆ บริษัทฯ กําหนดเกณฑมาตรฐานการวัดคาของตัวบงชี้ประสิทธิภาพหลั กแตละชนิดตามผลการสํารวจ
ประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามันทั่วโลกซึ่งดําเนินการสํารวจโดยโซโลมอน
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ตารางตอไปนี้แสดงความพรอมของหนวยการผลิต (Operational Availability) และอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใช
จริง (EDC Utilized) สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ขอมูลจากการสํารวจโดยโซโลมอน

ขอมูลภายในของบริษัทฯ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
ขอมูลการดําเนินงานที่เลือก:
ความพรอมของหนวยการผลิต
(Operational Availability)
(รวมถึงการบํารุงรักษาตาม
กําหนดการและการ
ตรวจสอบ)(1)
อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการ
ใชจริง (EDC Utilized)(4)
___________

2555

2556
(รอยละ)

สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558

2557

97.1(2)

96.1(2)

97.2(3)

97.8(3)

97.7(3)

91.8(2)

95.0(2)

92.4(3)

91.9(3)

97.0(3)

โปรดดูหัวขอ “คํานิยาม” สําหรับความหมายของคําศัพทที่ใชขางตน
(1)

ความพรอมของหนวยการผลิต (Operational Availability) แสดงคาเฉลี่ยของจํานวนวันปฏิทินในหนึ่งปซึ่งอุปกรณตาง ๆ ในโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ มีความพรอมในการผลิต ปรับปรุงดวยเวลาเฉลี่ยรายปในการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2.3(ค) การบํารุงรักษาโรงกลั่นน้ํามัน”

(2)

ขอมูลสําหรับป 2553 และป 2555 อางอิงจากผลการสํารวจของโซโลมอน

(3)

ขอมูลสําหรับป 2556 ป 2557 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 อางอิงจากขอมูลภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข อมูล
ภายในของบริษัทฯ คํานวณโดยอางอิงวิธีการที่ใชโดยโซโลมอนสําหรับจัดทําดัชนีชี้วัดดังกลาว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวขอ “คํานิยาม”

(4)

อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC Utilized) สําหรับป 2557 รวมผลกระทบจากการดําเนินการตามโครงการตาง ๆ จํานวนสาม
โครงการซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสําหรับป 2557 แตไมไดนับรวมผลกระทบที่เกิดจากการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการ
ในชวงตนป 2557 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “16.2.4 อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (Equivalent Distillation
Capacity Utilized หรือ EDC Utilized)”

(ค)

การบํารุงรักษาโรงกลั่นน้ํามัน
หากระยะเวลาการหยุดโรงกลั่นน้ํามันเพื่อการบํารุงรักษาและซอมแซมในป ที่มีการซอมบํารุง มีระยะเวลาสั้นลง
อัตราสวนของตนทุนการดําเนินงานคงที่ตอบารเรลของน้ํามันดิบก็จะลดลงดวย และทําใหโรงกลั่นน้ํามันมีกําลังการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้นสําหรับผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง บริษัทฯ จะหยุดโรงกลั่นน้ํามันเปนครั้งคราวเพื่อการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการที่
วางไวและการซอมแซมแกไขนอกกําหนดการที่วางไวหรือการซอมบํารุงฉุกเฉินเชนเดียวกับโรงกลั่นน้ํามันทุกแหง แมวาการ
หยุดโรงกลั่นน้ํามันเพื่อบํารุงรักษาจะเปนการลดการใชกําลังการกลั่นน้ํามันของโรงกลั่นน้ํามัน แตก็มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามัน ตลอดจนลดความนาจะเปนที่
จะตองหยุดโรงกลั่นน้ํามันนอกกําหนดการที่วางไวในอนาคตหรือ เนื่องจากความชํารุดบกพรองที่อาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายรายแรง อีกทั้งยังชวยยืดอายุของโรงกลั่นน้ํามันอีกดวย
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บริษัทฯ สามารถขอรับการสนับสนุนดานเทคนิค และการบริการดานการดําเนินงาน ตลอดจนระบบและเครือขาย
การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management System and Networks) จากเชฟรอน และบริษัทฯ เขาทําสัญญา
บริการซอมบํารุงสวนหนึ่งกับบริษัท ซีบีไอ จํากัด เพื่อการบํารุงรักษาโรงกลั่นของบริษัทฯ กลยุทธการบํารุงรักษาโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ คือการใชเจาหนาที่ซึ่งมีทักษะสูงในการบริหารจัดการผูรับเหมาทองถิ่น เชน บริษัท ซีบีไอ จํากัด สําหรับการ
บํารุงรักษาตามกําหนดการและโครงการที่มีความซับซอน
หน ว ยการผลิ ตของบริษั ท ฯ จะหยุ ด ดํา เนิ น การตามระยะเพื่ อ การซ อ มบํ ารุ ง ครั้ งใหญ ต ามกํา หนดการและการ
ซอมแซมแกไขนอกกําหนดการที่วางไวหรือการซอมบํารุงฉุกเฉิน บริษัทฯ จะทําการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการทุก
ชวงระยะเวลาหาปโดยประมาณ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการครั้งลาสุดในชวงตนป 2557 และ
ในป 2558 บริษั ทฯ กํา ลังริ เริ่ม กระบวนการตา ง ๆ เพื่ อ หาโอกาสในการปรับ ปรุง หนวยการผลิ ตเพื่อใชในการพิ จารณา
ดําเนินการในชวงการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการครั้งตอไปในป 2562 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาที่ไดมีการดําเนินการแลวในชวงตนป 2557 ในหัวขอ “2.2.3(ค)(2) โครงการสําหรับป 2557”
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบการจัดการทรัพยสินในโรงกลั่นน้ํามัน (Refinery Asset Management System) ซึ่งทําให
บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ การไดรับบาดเจ็บ การที่อุปกรณไมสามารถใชงานไดตามปกติ และ
การซอมบํารุงนอกกําหนดการที่วางไว โดยบริษัทฯ ไดจัดทําบันทึกการตรวจสอบอยางละเอียด ติดตามตรวจสอบทรัพยสินใน
โรงกลั่นน้ํามันโดยใชโปรแกรมการตรวจสอบและการติดตามผลโดยพิจารณาจากความเสี่ยง ใชมาตรการควบคุมตาง ๆ ใน
ระหวางการออกแบบและขั้นตอนการดําเนินงาน ตลอดจนดําเนินการในเชิงรุกเพื่อตรวจสอบ บํารุงรักษา ทดสอบและติดตาม
การดําเนินการในชวงระยะเวลาระหวางรอบของการหยุดโรงกลั่นน้ํา มันเพื่อการซอมบํารุงครั้งใหญตามกําหนดการ บริษัทฯ
ไดวางแผนการบํารุงรักษายอยตามกําหนดการเปนระยะดวย โดยในระหวางการบํารุงรักษายอยนี้ จะมีการหยุดสวนตาง ๆ ของ
โรงกลั่นน้ํามัน เชน ในป 2558 และ 2559 บริษัทฯ คาดวาจะหยุดหนวยตาง ๆ ของโรงกลั่นโดยมีระยะเวลาหนึ่งถึงแปดวัน
เพื่ อ ดํา เนิ นการต า ง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง ทํ าการตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ กฎหมาย การบํ ารุ ง รั กษาประจํ าตามกํา หนดการ การ
ตรวจสอบและการทําความสะอาด แลวแตกรณี
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการหยุดโรงกลั่นน้ํามันครั้งใหญตามกําหนดการในป 2557 และการหยุดหนวยการผลิตระยะสั้น
ตามกําหนดการตามที่ไดกลาวขางตน ในชวงตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 บริษัทฯ ยังมีการหยุดบางสวนของโรงกลั่นน้ํามัน
ชั่วคราวเพื่อการซอมบํารุงนอกกําหนดการที่วางไว
(1)
โครงการเชื้อเพลิงสะอาด
โครงการเชื้อเพลิงสะอาดดําเนินการเสร็จสิ้นในป 2555 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงโรงกลั่นน้ํามันเพื่อใหโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีลักษณะและคุณภาพที่ตรงกับมาตรฐานยูโร 4 โดยมาตรฐานนี้เปนมาตรฐานซึ่ง
ประเทศไทยไดประกาศใช สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลที่ขายในตลาดภายในประเทศ โดยวันเริ่มมีผลบังคับใชคือ
วันที่ 1 มกราคม 2555 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในคุณลักษณะเหลานี้ไดแก การลดปริมาณกํามะถันในน้ํามันเบนซินและ
น้ํามันดีเซลจาก 500 สวนในลานสวน (ppm) และ 350 สวนในลานสวน ตามลําดับ ไปเปน 50 สวนในลานสวน และการลด
ปริมาณสวนผสมของสารเบนซีนในน้ํามันเบนซินจากรอยละ 3.5 ใหเปนรอยละ 1 โครงการเชื้อเพลิงสะอาดของบริษัทฯ
ประกอบดวยการปรับปรุงหนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันดีเซล (DHTU) ที่มีอยูดวยการเพิ่มเครื่องปฏิกรณหนึ่งเครื่องและเพิ่ม
สมรรถภาพ การเพิ่มความดันเพื่อใหสามารถกําจัดกํามะถัน ในระดับความรอนที่สูงขึ้น การกอสรางหน วยกําจัดสารเบนซีน
(BSU) เพื่อเปลี่ยนโครงสรางของสารเบนซีนใหเปนไซโคลเฮกเซน (cyclohexane) ซึ่งไมเปนอันตราย การกอสรางหนวยกําจัด
กํามะถันในน้ํามันเบนซิน (WCN) เพื่อกําจัดกํามะถันออกจากน้ํามันเบนซินกอนที่จะนําไปทําการผสม และการปรับปรุงเพิ่ม
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ระดับ ประสิทธิภาพของสาธารณูปโภคและการปรับปรุง หนวยสนับสนุนการผลิต เพื่อสนับสนุนหนวยการผลิตและการ
ปรับปรุงเหลานี้ ซึ่งรวมถึงหมอตมไอน้ํา (fired steam boiler) เครื่องใหม เมื่อไดดําเนินโครงการเชื้อเพลิงสะอาดจนแลวเสร็จ
บริษัทฯ สามารถขายผลิตภัณฑซึ่งไดมาตรฐานตามคุณลักษณะมาตรฐานยูโร 4 ใหแกผูรับซื้อของบริษัทฯ ไดในราคาที่สูงขึ้น
จากคาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสวนเพิ่มเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 ที่บริษัทฯ
ไดรับในปจจุบันอันเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการเชื้อเพลิงสะอาด ในหัวขอ “16.2.2 ราคาน้ํามันดิบและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม”
(2)
โครงการสําหรับป 2557
ในชวงตนป 2557 บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ พรอมกับที่มีการซอมบํารุงครั้งใหญตาม
กําหนดการ โดยเฉพาะการปรับปรุง หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) และประกอบดวยโครงการที่สําคัญสาม
โครงการ ไดแก
-

โครงการปรับปรุงความเชื่อถือไดและมูลคาของผลิตภัณฑของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU
reliability project)

-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร (PGP recovery project) และ

-

โครงการหนวยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเตาเผา (air pre-heater project)

ทั้งนี้ โครงการทั้งสามโครงการดังกลาวดําเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2557
เปาหมายของโครงการปรับปรุงความเชื่อถือไดและมูลคาของผลิตภัณฑของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา
(RFCCU) คือการเพิ่มความเชื่อถือ ไดอยางตอเนื่องของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ซึ่งบริษัทฯ คาดวา
โครงการดังกลาวจะชวยลดปญหาเกี่ยวกับความเชื่อถือไดที่เคยเกิดขึ้นในระหวางป 2554 ถึงป 2556 บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยี
และกระบวนการ (process design) ซึ่งบริษัทฯ ไดสิทธิในการใชจาก Stone & Webster International, Inc. มาใชเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการปรับปรุงความเชื่อถือไดและมูลคาของผลิตภัณฑของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) เพื่อการ
ปรับปรุงเครื่องปฏิกรณ (reactor) ซึ่งชวยปรับปรุงโครงสรางผลิตภัณฑที่ไดจากหนวยการผลิตนี้
วัตถุประสงคของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอรคือการปรับปรุงความสามารถของ
บริษัทฯ ในการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอรซึ่งมีมูลคาสูง (high-value polymer grade propylene) สําหรับโครงการหนวยเพิ่ม
อุณหภูมิของอากาศกอนเขาเตาเผา บริษัทฯ ไดติดตั้งหนวยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเตาเผาในหนวยกลั่นน้ํามันดิบและ
หนวยกลั่นสุญญากาศโดยมีเปาหมายที่จะลดการใชพลังงานในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดใชเงินทุนในการดําเนิน การตามโครงการสําหรับป 2557 โดยรวมประมาณ 134 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยมีการบํารุงรักษาในเบื้องตนและการดําเนินการตรวจสอบ รวมทั้งการดําเนินการตามโครงการหนวยเพิ่มอุณหภูมิของ
อากาศกอนเขาเตาเผา (air pre-heater project) ภายใน 39 วันตามแผนที่วางไว สําหรับการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
ความเชื่อถือไดและมูลคาของผลิตภัณฑของหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU reliability project) และโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร (PGP recovery project) ไดดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน 59 วัน ซึ่งชากวา
กําหนดเดิมเจ็ดวัน ซึ่งความลาชาดังกลาวมีสาเหตุ หลักจากปจจัยตาง ๆ หลายประการ เชน สภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวยและ
อุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงานซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการใหแลวเสร็จตามโครงการที่คอนขาง
กระชั้นชิด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวาความลาชาดังกลาวไมไดกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอ คาใชจายการลงทุน
สําหรับป 2557 ของบริษัทฯ
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2.2.4

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

(ก)

การจัดหาน้ํามันดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ คือน้ํามันดิบ บริษัทฯ สามารถดําเนินการกลั่น
น้ํามันดิบไดหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงน้ํามันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกล และภูมิภาคอื่น ๆ
เนื่องจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีหนวยเพิ่ม คุณภาพน้ํามัน (upgrading and conversion unit) บริษัทฯ จึงสามารถใช
น้ํามันดิบชนิดหนัก (heavy sour crude) จากตะวันออกกลางซึ่งมีปริมาณกํามะถันสูงกวาแตมีตนทุนต่ํากวาน้ํามันดิบชนิดเบา
(light sweet crude) ในสัดสวนที่สูงขึ้นไดเพื่อการผลิตผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดประโยชน
จากการใชเครือขายการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบทั่วโลกของเชฟรอน การจําแนกคุณลักษณะน้ํามันดิบ (crude characterizations)
ของเชฟรอน และการใชระบบโปรแกรมเชิงเสน (Linear Program) ที่เปนทรัพยสินของเชฟรอน เพื่อกําหนดคุณภาพและชนิด
ของน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งชวยใหบริษัทฯ เขาใจผลกระทบ
และคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ผานเขาโรงกลั่น น้ํามันของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสามารถจัดหา คัดเลือกและผสมน้ํามันดิบได
อยางแมนยํายิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหคาการกลั่นรวมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น และไดผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดเปนอยางดี บริษัทฯ จะกําหนดสัดสวนของน้ํามันดิบแตละชนิด (crude oil slate) ที่บริษัทฯ จะสั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทฯ
ไดพิจารณากําหนดสัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) จากขอมูลที่ไดรับจากผูซื้อของบริษัทฯ โดยอางอิงกับการ
ประเมินคาความตองการของลูกคาและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได ซึ่งโดยทั่ วไป
บริษัทฯ จะกําหนดปริมาณน้ํามันดิบที่จะสั่งซื้อลวงหนาเปนระยะเวลาประมาณสามเดือนกอนการสั่งซื้อจริง หลังจากนั้น
บริษัทฯ จะปอนขอมูลตั้งตนและขอมูลที่มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ซึ่งรวมถึง ขอมูลราคาลงในระบบโปรแกรมเชิงเสน
(Linear Program) ซึ่งเปนทรัพยสินของเชฟรอน โดยนําขอจํากัดในการผลิตของบริษัทฯ มารวมพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการ
ซื้อน้ํามันดิบที่มีความเหมาะสมที่สุด
ในปจจุบัน บริษัทฯ จัดหาและซื้อน้ํามันดิบจากหรือผานเชฟรอนและ บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือของบริษัท
ดังกลาว โดยมีเงื่อนไขการชําระเงิน (credit terms) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาสอดคลองกับวิธีปฏิบัติทางการคา ทั่วไป โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนที่
มีนัยสําคัญ และบริษัทฯ จะพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ อื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานโรงกลั่น
น้ํามัน ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่ หุนของบริษั ทฯ เริ่มทํา การซื้อขายในตลาดหลักทรั พยฯ และราคาจําหน ายผลิ ตภัณฑ
ปโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถขายใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ” และหัวขอ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ”
ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณน้ํามันดิบที่ซื้อ โดยจําแนกตามภูมิภาคของแหลงที่มาและสัดสวนการจัดซื้อจากแตละ
ภูมิภาคสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สําหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

ภูมิภาคของแหลงที่มา
ตะวันออกกลาง(1) .........

ปริมาณ
43,983

2556

2557

รอยละ
ของ
ปริมาณ
รวม

2557

2558

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ของ
ของ
ของ
ของ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
รวม
รวม
รวม
รวม
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)
74.6 47,296
80.5 36,518
70.9
6,804
81.7 10,154
69.2
สวนที่ 2.2 หนาที่ 24
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สําหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ภูมิภาคของแหลงที่มา
เอเชียตะวันออกไกล(2) ..
อื่น ๆ(3) .........................
รวม..............................

2555
รอยละ
ของ
ปริมาณ
รวม
ปริมาณ
13,180
1,758
58,921

2557
2558
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ของ
ของ
ของ
ของ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
รวม
รวม
รวม
รวม
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)
22.4 11,136
18.9 13,710
26.6
1,238
14.9
4,425
30.2
3.0
344
0.6
1,250
2.4
291
3.5
96
0.7

100.0

2556

58,776

2557

100.0

51,478

100.0

8,333

100.0

14,675

100.0

________________
(1) ประกอบดวยน้ํามันดิบจากประเทศตาง ๆ อาทิ สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต กาตาร โอมาน ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน
(2) ประกอบดวยน้ํามันดิบจากประเทศตาง ๆ อาทิ ไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
(3) ประกอบดวยน้าํ มันดิบจากประเทศตาง ๆ อาทิ แองโกลา รัสเซีย และนอรเวย

(ข)

วัตถุดิบสําหรับโรงกลั่นน้ํามันและวัตถุดิบอื่น ๆ
บริษัทฯ ซื้อ น้ํามันหนักและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อกระบวนการผลิตในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ซื้อ
วัตถุดิบหลักสําหรับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ จากเชฟรอนตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวขอ “3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และบริษัทฯ
จะพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ภายหลัง
จากที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และราคาจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะ
สามารถขายใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ”
และหัวขอ “14. รายการระหวางกัน”
บริษัทฯ ใชไฮโดรเจนเพื่อกําจัดกํามะถันออกจากผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด (“บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแกส”)
เพื่อการจัดหาไฮโดรเจน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “8.2 สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑเพื่อใชในกระบวนการผลิต
(Utility Supply Contracts)”
(ค)

การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้นกลางสําหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Intermediate Product Exchange)
บริษัทฯ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้นกลางสําหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุลกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดย
บริษัทฯ ไดตกลงที่จะจัดหา และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอลไดตกลงที่จะซื้อน้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนัก (heavy
vacuum gas oil) ในขณะที่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอลไดตกลงที่จะจัดหา และบริษัทฯ ไดตกลงที่จะซื้อ น้ํามันขั้นกลางจาก
หนวยแตกโมเลกุลดวยไฮโดรเจน (hydrocracker bottoms) การแลกเปลี่ยนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ปรับปรุงผลผลิตทั้ง ที่
หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ของบริษัทฯ และที่หนวยแตกโมเลกุลดวยไฮโดรเจน (hydrocracker unit)
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งตั้งอยูในโรงกลั่นน้ํามันของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล เพื่อเพิ่มอายุตัวเรงปฏิกิริยา
(catalyst life) และเพิ่มผลผลิตจากทั้งสองหนวยอยางสูงสุด ทั้งนี้ หนวยการผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยูใกลกับหนวยการผลิตของ
โรงกลั่นน้ํามันของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑขั้นกลางสําหรับกระบวนการแปรสภาพ
โมเลกุลนั้น บริษัทฯ ไดใชสิ่งกอสรางตาง ๆ รวมทั้งทอสงที่เชื่อมตรงระหวางหนวยการผลิต โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ
“3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และบริษัทฯ จะ
สวนที่ 2.2 หนาที่ 25
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พึ่งพาเชฟรอนในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ภายหลังจากที่
หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และราคาจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถ
ขายใหแกเชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ” และ
หัวขอ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ ขั้นกลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล”
(ง)

ตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst)
บริษัทฯ ใชตัวเรงปฏิกิริยาประเภทตาง ๆ ในกระบวนการผลิต และในหนวยการผลิตที่สําคัญในโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ โดยปกติ ตัวเรงปฏิกิริยาจะมีอายุสองถึงหาป ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของตัวเรงปฏิกิริยาที่ใช และหนวยที่ใชตัวเรง
ปฏิกิริยาดังกลาว บริษัทฯ จะประเมินและคัดเลือกประเภทตัวเรงปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและราคา อีกทั้งความ
ตองการของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยทั่วไป บริษัทฯ ซื้อตัวเรงปฏิกิริยาในลักษณะเปนการซื้อแบบครั้งเดียว ตาม
ขอพิจารณาทางดานเทคนิคและการคาในเวลานั้น ๆ อยางไรก็ดี สําหรับหนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) นั้น
จําตองมีการใชตัวเรงปฏิกิริยาอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงมักจะเขาทําสัญญาแบบมีกําหนดระยะเวลาเพื่อจัดหาตัวเรงปฏิกิริยา
อยางตอเนื่อง ปจจุบัน Albemarle Singapore Pte Ltd. เปนผูจัดหาตัวเรงปฏิกิริยาหลักที่บริษัทฯ ใชในหนวยแตกโมเลกุลดวย
ตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ตามสัญญาซึ่งจะสิ้นผลบังคับใชในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ
“8.3.6 สัญญาซื้อขายตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst Supply Agreement) กับ Albemarle Singapore Pte. Ltd.”
2.2.5

สาธารณูปโภค

(ก)

น้ํา
บริษัทฯ ตองการน้ําเพื่อนําไปใชในการผลิตไอน้ํา สําหรับหอทําความเย็น (cooling tower) และใชในสวนตาง ๆ ของ
กระบวนการผลิตน้ํามัน บริษัทฯ จัดหาน้ําจากหนวยงานสาธารณูปโภคที่ใหบริการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ ใน
ระหวางป 2548 พื้นที่ของประเทศไทยบางสวนซึ่งรวมถึงจังหวัด ระยองประสบภาวะภัยแลงอยางรุนแรง และสงผลใหเกิด
วิกฤตการขาดแคลนน้ําอยางรุนแรง และในป 2557 บริษัทฯ ไดเตรียมการรับมือ กับภัยแลงเนื่องจากมีการคาดการณวาจะเกิด
ภาวะภัยแลงขึ้น อยางไรก็ตาม ในชวงดังกลาวไมไดมี ภาวะภัยแลงเกิดขึ้นอยางที่คาดการณไว โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ “3.2.6 การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากภาวะภัยแลงในประเทศไทย”
(ข)

ไฟฟา ไอน้ําและกาซธรรมชาติ
บริษัทฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ําเองโดยใชหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ําที่มีอยูในบริเวณที่ตั้งโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผลิตไฟฟาผานหนวยผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวม (combined cycle power plant) ซึ่ง
ประกอบดวยกังหันกาซจํานวนสองเครื่องและกังหันไอน้ําจํานวนหนึ่งเครื่อง บริษัทฯ ผลิตไอน้ําจากหนวยนําความรอน
กลับมาใชใหม (heat recovery steam generators) ซึ่งตั้งอยูที่ตอนทายของกังหันกาซทั้งสองเครื่อง และหมอตมไอน้ํา (fired
steam boiler) สามเครื่อง กังหันกาซและกังหันไอน้ําของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟารวมกันเกินกวา 41 เมกะวัตต สวน
หนวยผลิตไอน้ําและหมอตมไอน้ํามีกําลังการผลิตไอน้ํารวม 320 ตันตอชั่วโมง นอกจากนี้ เพื่อการจัดหาไฟฟาสํารองเพิ่มเติม
บริษัทฯ ยังมีการเชื่อมตอโครงขายพลังงานเขากับการไฟฟาสวนภูมิภาค เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซจะใชก าซธรรมชาติ
ในขณะที่หนวยผลิตไอน้ําและหมอตมไอน้ําจะใชกาซธรรมชาติและกาซที่กําจัดกํามะถันแลว (desulfurized gas) ที่เกิดจาก
กระบวนการกลั่นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “14. รายการระหวางกัน”
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บริษัทฯ ตองการใชพลังงานไฟฟาประมาณ 35 ถึง 36 เมกะวัตต และปริมาณไอน้ําโดยเฉลี่ย 170 ถึง 190 ตันตอ
ชั่วโมงสําหรับกระบวนการกลั่นและการผลิตน้ํามันจึงจะเพียงพอตอความตองการของหนวยการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ หนวย
ผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวมและหมอตมไอน้ําของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําไดสูงกวาจํานวนขางตน
2.2.6

การขนสงและการจัดเก็บ

(ก)

น้ํามันดิบ
บริษัทฯ สามารถรับ น้ํามันดิบ เรือบรรทุกน้ํามันดิบ ขนาดใหญ (very large crude carriers หรือ VLCC) ซึ่ง มี
ขนาดใหญที่สุดไดถึง 265,000 เดทเวทตัน (dwt) ผานทางทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring
System) ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของรวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งความสามารถในการรับน้ํามันดิบจากเรือบรรทุก
น้ํามันดิบขนาดใหญและการดําเนินการขนสงน้ํามันดิบดวยเรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ รวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิค อล ชว ยลดตน ทุน การขนสง น้ํา มัน ดิบ จากตะวัน ออกกลางไดเ ปน อยา งมาก นอกจากนี้ บริษัท ฯ สามารถรับ
น้ํามันดิบจากเรือบรรทุกขนาดเล็ก โดยผานทางทาเทียบเรือเดินทะเล (marine terminal) ของบริษัทฯ น้ํามันดิบนี้จะถูกขนสง
มายังถังเก็บที่โรงกลั่นน้ํามันโดยทางทอสงซึ่งเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยตรง โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ “3.1.10 บริษัทฯ พึ่งพาทอรับน้ํามันดิบที่เชื่อมตอทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single Point
Mooring System) ของบริษัทฯ กับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เพื่อลําเลียงน้ํามันดิบ และบริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงทอรับ
น้ํามันดิบดังกลาวบางสวนเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมไดทันตอเวลา” และหัวขอ “3.1.11 บริษัทฯ พึ่งพาทุนผูกเรือน้ําลึก
แบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring System) และทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ เพื่อรับน้ํามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ๆ และการหยุดชะงักหรือหยุดดําเนินการของการใชทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเลและทาเทียบเรือดังกลาวอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ”
(ข)

การขนสงผลิตภัณฑ
เนื่องจากความไดเปรียบของสถานที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงเครือขายการจัดสงผลิตภัณฑที่สะดวก และสามารถขนสงผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ไดหลายชองทาง ไดแก ทางระบบทอสงผลิตภัณฑ ทางเรือบรรทุกน้ํามันชายฝงโดยผานทางทาเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ
และทางรถบรรทุกโดยผานทางคลังน้ํามันเพื่อการขนสงทางรถบรรทุกของบริษัทฯ ไปยังกลุมลูกคาหลักของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมในประเทศไทยโดยมีตนทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทปโตรเคมีหลายแหงที่ซื้อผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ ตั้งอยูในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (“บจก. ทอสงปโตรเลียมไทย”)
เปนเจาของและผูดําเนินการระบบทอสงน้ํามันซึ่งเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ และสามารถขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม
หลายประเภท ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชเครื่องสูบเพิ่มแรงดัน (booster pump) (ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของรวมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล) เพื่อชวยเพิ่มอัตราการสูบถายในการสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเขาระบบทอสงน้ํามันของ บจก. ทอสงปโตรเลียมไทย
นอกจากการใชระบบทอสงผลิตภัณฑแลว บริษัทฯ ยังมีทาเทียบเรือ เดินทะเล (marine terminal) พรอมทาเทียบเรือ
(pier) สองทา เพื่อใชสําหรับอํานวยความสะดวกในการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมไปทั่วประเทศ ทาเทียบเรือหลักมีจุดขนถาย
น้ํามันหาจุด และสามารถรองรับเรือบรรทุกน้ํามันที่มีขนาดถึง 80,000 เดทเวทตัน ทาเทียบเรือหลักนี้ ใชสําหรับการขนถาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งในประเทศและเพื่อสงออกไปยังตลาดตางประเทศดวย รวมทั้งใชสําหรับรับน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
ในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทาเทียบเรือ ซึ่งมีจุดเทียบเรือ (berth) สองจุด เพื่อใชสําหรับการขนสงกาซปโตรเลียมเหลว
เปนหลักและชวยใหสามารถขนสงกาซปโตรเลียมเหลวโดยทางเรือบรรทุกกาซปโตรเลียมเหลวได ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเขาทํา
สัญญาเพื่อใหสิทธิแก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในการใชทาเทียบเรือสําหรับการขนถายกาซปโตรเลียมเหลวดังกลาว
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บางสวน โดยบริษัทฯ กําลังอยูระหวางการเจรจาเพื่อ ขยายระยะเวลาของสัญญาตอไปจากกําหนดสิ้นสุดสัญญาเดิมในเดือน
กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ กําลังปรึกษาหารือกับ กนอ. เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และการดําเนินงานตาง ๆ ในทาเทียบเรือ
เดินทะเลของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3.1.12 ลูกคาของบริษัทฯ พึ่งพาทาเทียบเรือเดินทะเลของ
บริษัทฯ เพื่อรับผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ รวมถึงพึ่งพาระบบการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมทางทอ และระบบการขน
ถายผลิตภัณฑปโตรเลียมเขาสูรถบรรทุกของบริษัทฯ เพื่อรับผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ”
บริษัทฯ ยังมีหนวยปฏิบัติการจายน้ํามันทางรถบรรทุกเพื่อการขนถายน้ํามันสูรถบรรทุก (truck loading terminal)
สําหรับลูกคาของบริษัทฯ เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกในการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมไปยังภาคตะวันออกเฉียงใตและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งภายในจังหวัดระยอง และขนสงไปยังตลาดสงออกในอินโดจีน ซึ่งรวมถึง
ประเทศลาว กัมพูชาและพมา หนวยปฏิบัติการจายน้ํามันทางรถบรรทุกเพื่อการขนถายน้ํามันสูรถบรรทุกของบริษัทฯ ยังมี จุด
จายยางมะตอย (asphalt loading rack) เพื่อการขนสงยางมะตอยดวย โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บคาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับการขนถายน้ํามันสูรถบรรทุกจากผูรับซื้อผลิตภัณฑ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดติดตั้งหนวยควบคุมไอน้ํา มันเชื้อเพลิง
(Vapor Recovery Unit) ที่หนวยปฏิบัติการจายน้ํามันทางรถบรรทุกเพื่อการขนถายน้ํามันสูรถบรรทุกเพื่อที่จะลดการปลอย
สารประกอบอินทรียระเหยงาย (VOC) ที่หนวยปฏิบัติการจายน้ํามันทางรถบรรทุก
(ค)

การจัดเก็บ
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีถังเก็บและสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑกอนการสง
มอบและจัดเก็บวัตถุดิบกอนนําไปใช และสามารถดําเนินงานไดอยางเหมาะสม ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับถัง
เก็บทั้ง 71 ถังที่ตั้งอยูในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
วัตถุประสงคหลัก
น้ํามันดิบ.................................................................................................
โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร .........................................................................
กาซปโตรเลียมเหลว ...............................................................................
แนฟทาเกรดปโตรเคมี ............................................................................
น้ํามันเบนซินสําเร็จรูป ...........................................................................
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน .....................................................................
น้ํามันดีเซล .............................................................................................
น้ํามันเตา.................................................................................................
ยางมะตอย ..............................................................................................
สารประกอบน้ํามันเบนซิน.....................................................................
สารประกอบผลิตภัณฑขั้นกลาง (intermediate components) ................
ถังน้ํามัน (day tank) สําหรับสนับสนุนการขนสงทางรถบรรทุก ...........
เอทานอลและไบโอดีเซล .......................................................................
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7 (แบบหลังคาลอย)
2 (แบบทรงกลม)
5 (แบบทรงกลม) และ
2 (แบบทรงกระบอกวางนอน)
2 (แบบหลังคาลอย)
7 (แบบหลังคาลอย)
4 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย)
4 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย)
4 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย)
5 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย)
7 (แบบหลังคาลอย)
13 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย
และแบบหลังคาลอย)
5 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย
และแบบหลังคาลอย)
4 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย

ขนาดความจุ
(บารเรล)
4,865,269
23,399
77,052
121,412
679,314
410,733
616,414
306,949
194,895
355,485
1,116,141
57,754
32,330
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ขนาดความจุ
(บารเรล)

วัตถุประสงคหลัก

จํานวนถังเก็บ
และแบบหลังคาลอย)
บริษัทฯ มีกําลังการจัดเก็บน้ํามันดิบประมาณ 4.9 ลานบารเรล และเมื่อคิดจากอัตราการนําน้ํามันดิบเขา กลั่น (crude
throughput) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กําลังการจัดเก็บน้ํามันดิบนี้เทียบเทากับความสามารถในการจัดเก็บอุปทานน้ํามันดิบ
สูงสุด 29 วันโดยประมาณ ทั้งนี้ ปริมาณการจัดเก็บน้ํามันดิบโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ในชวงตั้งแตเริ่มตนของไตรมาสแรกของป
2557 ถึงสิ้นสุดไตรมาสแรกของป 2558 อยูในระดับประมาณ 2.9 ลานบารเรล โดยตามกฎระเบียบของกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลั งงาน กํา หนดให บริ ษัท ฯ จํ าเปน ต องมีน้ํ า มัน สํา รองตามกฎหมายเท า กับ รอ ยละ 6 ของยอดขายผลิ ตภั ณฑ
ปโตรเลียมรายปในประเทศของบริษทั ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2.12 กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
กับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศไทย” ผลิตภัณฑคงคลังของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงเปน
ครั้งคราว เนื่องจากการที่ลูกคาหยุดโรงงานนอกกําหนดการที่วางไวหรือปญหาอื่น ๆ ที่โรงงานของลูกคาซึ่ง ทําใหลูกคา
ไมสามารถรับมอบผลิตภัณฑหรือตองเลื่อนการรับมอบผลิตภัณฑออกไป รวมทั้งการวางแผนสินคาคงเหลือของบริษัทฯ กอน
การหยุดโรงกลั่นตามกําหนดการที่วางไว และการวางแผนสินคาคงเหลือของลูกคาเพื่อการผลิตตามแผน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3.2.5 การแทรกแซงของรัฐบาลในการกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ”
2.2.7

การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย

บริษัทฯ พยายามใหการดําเนินงานทั้งหมดของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ปราศจากอุบัติการณและการบาดเจ็บใด ๆ
ทั้งสิ้น บริษัทฯ พยายามอยางยิ่งที่จะสงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
โดยความมุงหมายของบริษัทฯ ในดานความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกคนเปนการสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับ
ธุรกิจในทุกดาน ตารางตอไปนี้แสดงถึงอัตราการบาดเจ็บขั้นบันทึกตอชั่วโมงทํางานจํานวน 200,000 ชั่วโมงทํางานของบริษัทฯ
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
อัตราการบาดเจ็บขั้นบันทึก

0.11

2556
2557
(ตอชั่วโมงทํางานจํานวน 200,000 ชั่วโมง)
0.06
0.03

งวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558
0.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีประวัติชั่วโมงทํางานโดยไมมีกรณีหยุดการผลิตหรือดําเนินงาน (Days Away
from Work Case หรือ DAWC) กวา 8 ลานชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามปลูกฝงใหพนักงานทุกคนมีความมุงมั่นที่จะ
กอใหเกิดการดําเนินงานที่ปราศจากอุบัติการณและการบาดเจ็บ และบริษัทฯ เชื่อวาการมีสภาพแวดลอมที่ปราศจากอุบัติการณ
และการบาดเจ็บนั้นจะสงผลตอความสามารถของบริษัทฯ ที่จะดําเนินการโรงกลั่นน้ํามัน ไดอยางเปนที่เชื่อถือได รวมทั้งมี
ความเปนเลิศในดานการดําเนินงาน
บริษัทฯ ใชกรอบการดําเนินงานที่มีความเครงครัดในการบริหารจัดการความเสี่ ยงเรื่องการรักษาความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม กรอบการทํางานในดานการบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยนี้ครอบคลุมในหลายดาน
ซึ่งรวมถึง การจัดการ ภาวะผูนํา พันธกิจและรับผิดชอบ การประเมินและบริหารความเสี่ยง การออกแบบและกอสรางโรงงาน
ความปลอดภัยสวนบุ คคล อาชีวอนามัย การปกปองรักษาสิ่ งแวดลอม การปฏิบั ติตามกฎระเบียบ และการประเมินและ
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ปรับปรุงความถูกตอ งในการดํ าเนินงาน บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิ จของบริษั ทฯ อยา ง
สม่ําเสมอ โดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเปนผูนําในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
และแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ
2.2.8

การแขงขัน

อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย มีการแขงขันสูงมาก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีโรงกลั่นน้ํามัน
ในประเทศไทยจํานวนแปดแหง รวมมีกําลังการกลั่นน้ํามัน วันละ 1,251.5 พันบารเรล โดยโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น ๆ ใน
ประเทศไทยซึ่งเปนคูแขงทางการคาที่สําคัญของบริษัทฯ มีจํานวนหาราย คือ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ไทยออยล”)
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย)”) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
(“บมจ. บางจากปโตรเลียม”) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ไออารพีซี โดยมีกําลังการกลั่นน้ํามันรวมวันละ 1,067
พันบารเรล บมจ. ปตท. ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจดานกาซและน้ํามันแหงใหญที่สุดของประเทศไทยนั้นถือหุนในโรงกลั่นขนาดใหญ
ที่เปนคูแขงทางการคาที่สําคัญของบริษัทฯ สามแหง ไดแก บมจ. ไทยออยล บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ไออารพีซี
บริษัทฯ พยายามใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยการคัดสรรโครงการลงทุน บริษัทฯ สามารถเขาถึงและขอรับ
การสนับสนุนจากเครือขายทั่วโลกของเชฟรอนเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ตลอดจนบริการทาง
เทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ ล้ําสมัย บริษัทฯ มีสัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญารับซื้อผลิตภัณฑกับทั้งเชฟรอน
และ บมจ. ปตท. อยางไรก็ตาม เมื่อมีการซื้อ ขายหุน ของบริษัท ฯ ในตลาดหลัก ทรัพ ยฯ แลว บริษัท ฯ จะมีเ พีย งสั ญญา
จัด หาวัต ถุดิบ กับ เชฟรอนเทานั้น และ บมจ. ปตท. จะไมมีหนาที่ตองจัดหาวัตถุดิบ ใหแกบริษัทฯ ตามสัดสวนที่บริษัทฯ
ตองการอีก โดยที่ บมจ.ปตท.จะยังคงมีสิทธิที่จะเสนอที่จะจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นบางสวนเพื่อตอบสนองความ
ตองการของบริษัทฯ เทานั้น บริษัทฯ เชื่อวาปจจัยเหลานี้ รวมทั้งที่ตั้งที่มีความไดเปรียบ และการสามารถเขาถึงเครือขายการ
จัดสงผลิตภัณฑที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ชวยใหบริษัทฯ สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมได
2.2.9

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของบริษัทฯ มีแมขายอยูในจังหวัดระยอง และมีการดําเนินการและบํารุงรักษาโดย
บริษัทฯ เปนหลัก ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพทางดานตนทุน บริษัทฯ ไดวางโครงสรางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สําคัญเพื่อการใชโครงสรางขั้นพื้นฐานทางดานฮารดแวรที่มีความพรอมอยางสูง เพื่อเสริมสรางความเชื่อถือไดของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี ระบบฟนฟูจากภัยพิบัติ (disaster recovery
system) และทําการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (business continuity plan) เปนประจําทุกป ทั้งนี้ การ
บริหารจัดการและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของบริษัทฯ อยูภายใตระบบการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามัน
หลัก (core refinery system) ซึ่งไดกําหนดวิธีการแบบรวมศูนยในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ การควบคุมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล
บริษัทฯ ใชระบบการวางแผนทรัพยากร SAP (SAP Enterprise Resource Planning System) เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจ เชน ในดานบัญชีการเงิน บัญชีสําหรับผูบริหาร การบริหารวัสดุ การบริหารสินคาคงเหลือ การบํารุงรักษา
โรงกลั่นน้ํามัน การบริหารทรัพยสิน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการผลิตภัณฑ ปโตรเลียมคงคลัง และ
การขายและการจัดจําหนาย บริษัทฯ มุงเนนที่จะพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากระบบ
สารสนเทศของหนวยการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมีการใชระบบบริหารจัดการขอมูลจากหองทดลองเพื่อรักษาระดับ
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คุณภาพของผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใชระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อการบริหารจัดการ
และควบคุมเอกสารทางดานวิศวกรรมและโครงการที่สําคัญของบริษัทฯ
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใชระบบฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีความทันสมัย สําหรับควบคุมกระบวนการทํางาน
ซึ่งทําใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของโรงกลั่น น้ํามันอยางละเอียด วิศวกรของบริษัทฯ จึงสามารถกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามันได อีกทั้งยังสามารถควบคุมกระบวนการตาง ๆ ผานทางระบบออนไลนไดอยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง
2.2.10 สิ่งแวดลอม
การดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สําคัญหลายฉบับ ซึ่งรวมถึง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ในป 2535 ประเทศไทยไดปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมใหเขมงวดยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนและการคุมครองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหดียิ่งขึ้น
กฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดลอมได กําหนดประเภท ปริมาณและความเขมขนของสารตาง ๆ ที่จะปลอยออกสู
สภาพแวดลอม ทั้งนี้ การดําเนินงานของบริษัทฯ ยังอยูภายใตบังคับ แหงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการผลิต การ
จั ด การ การเก็ บ รั กษา และการขนส ง ผลิ ต ภั ณฑ ป โ ตรเลี ย ม การบํ า บั ด สารมลพิ ษ ต า ง ๆ ก อ นปล อ ยออกสู สิ่ง แวดล อ ม
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง กฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข องกั บ การจัด การกากของเสี ย การปล อ ยอากาศเสีย และน้ํ า ทิ้ง จาก
กระบวนการการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หนวยงานหลักของรัฐที่กํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทางดานสิ่งแวดลอมไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ลอม
และกรมควบคุม มลพิษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ ม การนิค มอุต สาหกรรมแหง ประเทศไทย และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะควบคุมการปลอยอากาศเสีย
ตามที่ กฎหมายที่ เกี่ย วของกําหนด ซึ่ งรวมถึงการใชเทคโนโลยีที่ทั นสมั ยเพื่อ ลดการปล อยสารมลพิษ และอนุ รักษ รักษา
ทรัพยากร โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังมีการใชระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง ประกอบดวยหนวยแยกน้ํามัน
ออกจากน้ําเสียเพื่อการนําน้ํามันกลับไปใชใหม หนวยแยกอนุภาคน้ํามัน แขวนลอยโดยการใชฟองอากาศ (Induced Air
Floatation Unit) หนวยปรับสภาพน้ําเสียที่ทําการผสมและควบคุมปริมาณและความเขมขนของสิ่งปนเปอนและหนวยบําบัด
ทางชีวภาพ กําจัดสิ่งปนเปอนกอนที่จะมีการปลอยน้ําทิ้ง
บริษัทฯ ไดทําการประเมิน ดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอเพื่อการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามนโยบาย
สิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดลอมที่สําคัญในทุกดานที่
ใชบังคับกับบริษัทฯ โดยในระหวางป 2553 และ 2554 รัฐบาลไดออกมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงกลั่น
น้ํามัน และบริษัทฯ ไดลงทุน ในโครงการตาง ๆ เชน โครงการปรับปรุงวิธีการขนถายน้ํามันทางรถบรรทุก (truck bottom
loading project) และการติดตั้งหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง (vapor recovery unit) เพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3.2.4 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือขอกําหนดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ อาจทําใหบริษัทฯ ตองมีความรับผิดอยางมากหรือมีคาใชจายจํานวนมาก”
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2.2.11 อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามัน
ขอมูลในหัวขอนี้ ซึ่งรวมถึงแนวโนมและการประมาณการเปนขอมูลที่ไดมาจากเอกสารสิ่งพิมพที่ไดเปดเผยตอ
สาธารณชน หรือไดมาจากหนวยงานของภาครัฐในประเทศไทย บริษัทฯ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย ผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (initial purchasers) หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ หรือของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหรือผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ มิไดจัดเตรียมหรือตรวจสอบขอมูลเหลานี้
แตอยางใด
(ก)

สถานการณราคาน้ํามันในปจจุบัน
ในป 2557 ราคาน้ํามันดิบไดปรับตัวลดลงมากกวารอยละ 50 ภายหลังจากชวงสามปกอนหนานี้ที่ราคาน้ํามันดิบ
เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 100 ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันดิบเปนผลมาจากการขยายตัวของกําลัง
การผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากแหลงอื่น ๆ ในขณะที่อุปสงค จากทั่วโลกไดลดลง นอกจากนี้
ราคาน้ํามันดิบยังคงปรับตัวลดลงไปอีก สื บเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2557 องคกรรวมประเทศผูผลิตน้ํามันเพื่อการ
สงออก (Organization of Petroleum Exporting Countries หรือ OPEC) ไดมีมติที่จะคงไวซึ่งปริมาณการผลิตน้ํามันดิบถึงแมวา
ราคาน้ํามันดิบจะลดต่ําลง
(ดอลลารสหรัฐตอบารเรล)
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ปริมาณความตองการน้ํามันดิบในอดีต
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(ข)

หลักพื้นฐานของการกลั่นน้ํามัน

(1)
ภาพรวมของกระบวนการกลั่นน้ํามัน
การกลั่นน้ํามันคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคารบอนที่อยูในน้ํามันดิบ และแปรสภาพสารดังกลาวใหเปน
ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีมูลคาสูงกวา เชน น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเกรดพิเศษและ
เกรดธรรมดา น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันกาด น้ํามันเตา และยางมะตอย โรงกลั่นน้ํามันไดรับการออกแบบใหสามารถ
กลั่นน้ํามันดิบหลายประเภทรวมถึงวัตถุดิบอื่น ๆ ใหเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่ตองการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีคาการกลั่น
(gross refining margin) สูงสุด และตอบสนองความตองการของตลาดโรงกลั่นน้ํามันจะมีความแตกตางกันตามโครงสรางเฉพาะ
และการออกแบบของหนวยการผลิตตาง ๆ โดยทั่วไป หนวยการผลิตตาง ๆ ของโรงกลั่นน้ํามันจะทําหนาที่ไดอยางนอยอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
-

แยกสารไฮโดรคารบอนประเภทตาง ๆ ที่อยูในน้ํามันดิบออกเปนสวน ๆ (fractions) ตาง ๆ ดวยวิธีการกลั่นแยก
สวน

-

แปรสภาพโมเลกุลสารไฮโดรคารบอนใหเปนผลิตภัณฑที่ตองการ

-

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑดวยการกําจัดสารปนเปอน (impurities) ออก และ/หรือ

- ผสมผลิตภัณฑขั้นกลาง (intermediate streams) ใหเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป
น้ํามันดิบเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการกลั่นน้ํามัน คุณภาพของน้ํามันดิบที่ใชในการกลั่นและรูปแบบ (configuration)
ของโรงกลั่ น น้ํา มั นจะมี ผ ลตอ ระดับ ของกระบวนการกลั่น น้ํ า มัน เพื่อ ใหไ ด ผลิ ต ภัณฑ สํา เร็ จรู ป ชนิ ด ตา ง ๆ ที่เ หมาะสม
น้ํามันดิบจะถูกแบงประเภทตามความหนาแนน (density) จากเบาไปหนัก (light to heavy) และปริมาณกํามะถัน จากต่ําไปสูง
(sweet to sour) น้ํามันดิบชนิดเบาซึ่งมีปริมาณกํามะถันต่ํา (light sweet crude oil) จะมีราคาสูงกวาน้ํามันดิบชนิดหนักซึ่งมี
ปริมาณกํามะถันสูง (heavy sour crude oil) เนื่องจากน้ํามันดิบชนิดเบาตองการการปรับปรุงคุณภาพนอยกวา และให
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีราคาสูงกวาในสัดสวนที่มากกวา อาทิ น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาดและน้ํามันดีเซล น้ํามันดิบชนิดหนัก
มักจะขายในราคาที่ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดิบชนิดเบา เนื่องจากน้ํามันดิบชนิดหนักใหผลิตภัณฑที่มีมูลคาต่ํากวาใน
สัดสวนที่สูงกวา และตองการกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและการกลั่น เพิ่มเติมเพื่อใหได ซึ่งผลิตภัณฑชนิดเบาที่มีมูลคา
สูงขึ้น นอกจากนี้ น้ํามันดิบบางชนิดอาจมีการใหสวนลดราคาตามคุณภาพ (quality discount) สําหรับคุณสมบัติบางอยางซึ่ง
ตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและผลิตเพิ่มเติม ตัวอยางเชน น้ํามันดิบที่มีปริมาณสารปรอทสูงซึ่งจําเปนตองใชหนวย
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กําจัดสารปรอท และน้ํามันดิบที่มีคาความเปนกรด (Total Acid Number หรือ TAN) สูงซึ่งจําเปนตองใชหนวยการผลิตพิเศษ
เพื่อลดสภาวะการกัดกรอนของทอและอุปกรณของโรงกลั่นจากความเปนกรดสูงของน้ํามันดิบ ดังนั้น ผูกลั่นน้ํามันจึงพยายาม
เลือกกลั่นน้ํามันดิบชนิดตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมที่สุด โดยคํานึงถึงหนวยเพิ่มคุณภาพและหนวยกําจัดสารปนเปอนของแตละ
โรงกลั่นน้ํามัน ราคาของผลิตภัณฑในปจจุบัน ราคาที่คาดการณในอนาคต ชนิดของผลิตภัณฑที่ตองการ และราคาของน้ํามันดิบ
ชนิดอื่น ๆ และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จัดหาได
“ความซับซอน (complexity)” ของโรงกลั่นน้ํามัน หมายถึง ความสามารถของโรงกลั่นน้ํามันที่จะแปรสภาพวัตถุดิบ
ที่มีราคาต่ํากวา เชน น้ํามันดิบที่มี ชนิดหนักและปริมาณกํามะถันสูง ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น ความซับซอนของ
โรงกลั่น น้ํามันขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของหนวยเพิ่มคุณภาพน้ํามัน (conversion unit) โดยทั่วไป ยิ่งโรงกลั่นน้ํามันที่มี
ความซับซอนมากขึ้นเทาใด ก็จะมีความคลองตัวในดานการคัดเลือกวัตถุ ดิบมากขึ้นเทานั้น นอกจากความซับซอนของโรง
กลั่นน้ํามันแลว การใชเทคโนโลยีการวิเคราะหน้ํามันดิบก็สามารถชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามัน ในการกลั่น
น้ํามันดิบที่ยากตอการกลั่นและมีราคาถูกกวาได ซึ่งทําใหมีโอกาสไดรับคาสวนตางการกลั่นสูงขึ้น
(2)
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สําคัญ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สําคัญของโรงกลั่นน้ํามันไดแก
-

กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑชนิดเบาที่สุดซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันคือกาซปโตรเลียม เชน โพรเพนและ
บิว เทน ผลิ ต ภั ณฑ นี้ จ ะอยู ใ นสภาพของเหลวภายใต แ รงดั น เพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง และนํ า ไปใช ใ น
กระบวนการผลิตปโตรเคมี

-

น้ํามันเบนซิน ซึ่งสวนมากใชในอุตสาหกรรมยานยนต และในน้ํามันเพื่อใชในการผสมสูตรตาง ๆ (blended
formulations)

-

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ซึ่งใชกับเครื่องบิน

-

น้ํามันดีเซล ซึ่งใชทั่วไปในยานยนต รถไฟ รถบรรทุก และเครื่องมือหนักชนิดตาง ๆ

-

น้ํามันเตาและกากน้ํามัน ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับอุตสาหกรรมและการใหความรอน อีกทั้งยังใชในเรือ เดิน
สมุทรดวย

-

แนฟทา ซึ่งใชเปนสวนผสมสําหรับน้ํามันเบนซินและเปนผลิตภัณฑปโตรเคมี

-

กํามะถัน ซึ่งใชในอุตสาหกรรมเคมี และ

-

ยางมะตอย ซึ่งใชในการกอสรางถนน

(3)
เศรษฐศาสตรการกลั่นน้ํามัน (Economics of Refining)
การกลั่นน้ํามันเปนธุรกิจที่ผลกําไรขึ้นอยูกับคาการกลั่น (margin-based business) เปนสวนใหญ โดยเปาหมายของ
ผูกลั่นน้ํามันคือการทําใหกระบวนการกลั่นมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑทั้ง หมดซึ่งไดจาก
วัตถุดิบที่ใช โดยคาการกลั่น (gross refining margin) หมายถึง มูลคารวมของผลิตภัณฑสําเร็จรูป หักดวยตนทุนน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ และสาธารณูปโภค ผลิตภัณฑที่ไดจะขึ้นอยูกับรูปแบบ (configuration) ของโรงกลั่นน้ํามัน ชนิดของน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช องคประกอบของน้ํามันดิบมีความสําคัญเนื่องจากเปนตัวกําหนดโครงสรางของผลิตภัณฑของโรงกลั่น
น้ํามันและความสามารถในการทํากําไรของโรงกลั่น
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ในโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (simple refinery) ซึ่งมีความสามารถต่ําในดานการปรับปรุงผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑชนิดหนักซึ่งมีมูลคาต่ํากวา เชน น้ํามันเตา น้ํามันหนัก และยางมะตอย สวนที่เหลือจะเปน
ผลิตภัณฑชนิดเบา เชน กาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว และน้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา เชน น้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน คาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (simple gross refining margin) ซึ่งโดยทั่วไป
จะเปนคาที่ต่ํากวา สะทอนถึงความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑซึ่งมีมูลคาต่ํากวาในสัดสวนที่สูงกวา
คาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน (complex gross refining margin) แตกตางจาก
คาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (simple gross refining margin) ตรงที่โรงกลั่นน้ํามันแบบที่มีหนวยปรับปรุง
คุณภาพน้ํามันจะผลิตผลิตภัณฑชนิดหนักซึ่งมีมูลคาต่ํา กวาในสัดสวนที่ต่ํา เนื่องจากมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่สามารถแปร
สภาพผลิตภัณฑชนิดหนักที่มีมูลคาต่ํากวาใหเปนผลิตภัณฑชนิดเบาที่มีมูลคาสูงกวาได โรงกลั่นน้ํามันที่มี หนวยปรับปรุง
คุณภาพน้ํามันมากกวามักจะสรางผลตอบแทนในรูปคาการกลั่นที่สูงกวาเนื่องจากสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีมู ลคาสูงกวาโดย
ใชน้ํามันดิบหรือวัตถุดิบอื่น ๆ ในชนิดเดียวกันหรือที่มีราคาต่ํากวา ดังนั้น โดยทั่วไป คาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบที่มี
หนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน จึงสูงกวาคาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวขอ “16.2.1 คาการกลั่น”
โรงกลั่นน้ํามันแบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามันมีโครงสรางที่เปนระบบสําเร็จรูปซึ่งสามารถทําการปรับปรุงไดงาย
องคประกอบสวนที่เพิ่มเติมเขามาซึ่งเรียกวา “หนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน” (upgrading units) จะชวยเพิ่มผลิตภัณฑมูลคาสูง
จากการกลั่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาดและน้ํามันดีเซล โดยผลิตภัณฑจากการกลั่นมักจะมีมูลคาสูงกวาน้ํามัน หนัก ดังนั้น
ยิ่งโรงกลั่นน้ํามันมีหนวยเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑมากขึ้นเทาใด ก็จะยิ่งมีกําไรสูงขึ้นตาม ตารางตอไปนี้แสดงหนวยการกลั่น
น้ํามันตาง ๆ ในรูปแบบ (configuration) ของโรงกลั่นน้ํามันทั่วไป และการทํางานของหนวยเหลานี้
หนวย

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑหลักที่ได

วัตถุประสงค

หนวยกลั่นน้ํามันดิบ (Crude
Distillation Unit หรือ CDU)

น้ํามันดิบ

กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทา
เบา แนฟทาหนัก น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา

แยกน้ํามันดิบออกเปนสวนตามระดับของจุดเดือด
ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทาเบา แนฟทา
หนัก น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซล และ
น้ํามันเตา

หนวยกลั่นสุญญากาศ

น้ํามันหนัก

น้ํามันดีเซล น้ํามันกาซออยล
สุญญากาศชนิดหนักและ
ชนิดหนักมาก น้ํามันเตาและ
ยางมะตอย

ใชเครื่องทําสุญญากาศเพื่อเพิ่มการกลั่นน้ํามันหนัก
จากหนวยกลั่นน้ํามันดิบ

หนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามัน
โดยใชไฮโดรเจน
(Hydrotreating Unit หรือ
Hydrodesulfurization Unit)

แนฟทาที่มีปริมาณ
กํามะถันสูง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล

แนฟทาที่มีปริมาณกํามะถันต่ํา ลดปริมาณสวนประกอบกํามะถันและสารปนเปอน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
อื่นที่อยูในแนฟทา น้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาและไฮโดรเจน (กระบวนการ
นี้เปนที่รูจักกันในชื่อวากระบวนการกําจัดกํามะถัน
(desulfurization))

หนวยเพิ่มออกเทนในแนฟทา
เบา (Isomerization Unit)

แนฟทาเบา

กาซปโตรเลียมเหลว และไอ
โซเมอเรท
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หนวย

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑหลักที่ได

วัตถุประสงค

หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรง
ปฏิกิริยา (Continuous Catalyst
Platforming Unit)

แนฟทาหนัก

กาซที่มีไฮโดรเจนสูง
(hydrogen rich gas) กาซ
ปโตรเลียมเหลว และรีฟอร
เมท

แปรสภาพน้ํามันแนฟทาหนักที่มีคาออกเทนต่ําให
เปนน้ํามันที่มีคาออกเทนสูงขึ้นโดยใชตัวเรง
ปฏิกิริยา

หนวยกําจัดสารเบนซีน
(Benzene Saturation)

น้ํามันเบนซินที่มี
ปริมาณสารเบน
ซีนสูง

น้ํามันเบนซินที่มีปริมาณสาร
เบนซีนต่ํากวา

กําจัดสารเบนซีนจากน้ํามันเบนซินดวยการสกัด
โดยไฮโดรเจนเพื่อทําใหโมเลกุลของสารเบนซีนอิ่มตัว

หนวยการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน (Jet Merox Unit)

เชื้อเพลิงอากาศยาน
จากหนวยกลั่น
น้ํามันดิบ

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

กําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานที่
ไดจากหนวยกลั่นน้ํามันดิบ เพื่อผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน

หนวยแตกโมเลกุลดวยตัวเรง
ปฏิกิริยา (Residue Fluidized
Catalytic Cracker Unit)

น้ํามันเตาชนิดหนัก
(short residue) และ
น้ํามันกาซออยล
สุญญากาศชนิดหนัก

กาซปโตรเลียมเหลว และ
น้ํามันเบนซิน

แปรสภาพน้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนัก
เปนน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตาเปน
สําคัญ โดยใชตัวเรงปฏิกิริยา

หนวยแตกโมเลกุลดวย
ไฮโดรเจน (Hydrocracking
Unit)

น้ํามันกาซออยล
สุญญากาศชนิดหนัก
(heavy vacuum gas
oil)

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล

แปรสภาพน้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิดหนัก
เปนน้ํามันเบนซิน น้ํามันกาดและน้ํามันดีเซลโดย
ใชตัวเรงปฏิกิริยาและกาซไฮโดรเจน กระบวนการ
นี้แตกตางจากกระบวนการแปรสภาพน้ํามันหนัก
ตกคางใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล
ตรงที่มีการใชกาซไฮโดรเจนเพื่อแยกกํามะถันและ
ทําการแตกตัวน้ํามันชนิดหนัก (heavy oils) ใหเปน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด และน้ํามันดีเซล

หนวยแตกโมเลกุลดวยความ
รอน (Thermal Cracking Unit)

น้ํามันเตาชนิดหนัก
(short residue)

น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด
น้ํามันกาซออยล และน้ํามัน
เตา

แปรสภาพน้ํามันเตาชนิดหนัก (น้ํามันหนัก) เปน
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยใชความรอนสูงแต
ไมไดใชตัวเรงปฏิกิริยา

หนวยกําจัดกํามะถันใน
น้ํามันกาซออยลสุญญากาศชนิด
หนัก (Heavy Vacuum Gas Oil
Hydrotreater Unit)

น้ํามันกาซออยล
สุญญากาศชนิดหนัก

น้ํามันดีเซล น้ํามันกาซออยล กําจัดกํามะถันและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ
สุญญากาศชนิดหนักกํามะถัน
ต่ํา

เกณฑมาตรฐาน (benchmarks) ตาง ๆ ที่ถูกนํามาใชอางอิงในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามัน เพื่อการเปรียบเทียบคา
กําไร (margin) และความซับซอนและประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามัน ไดแก
-

คาการกลั่น (gross refining margin) (ของโรงกลั่นน้ํามันทั้งแบบพื้นฐานและแบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามัน)

-

อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC Utilized)

-

อัตราการใชกําลังการผลิต (utilization rate)
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-

อัตราสวนกําลังการผลิตของหนวยกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่นน้ํามัน (hydrotreating-to-refining ratio)

-

ตนทุนและคาใชจายในการบํารุงรักษา (maintenance costs and expenses)

-

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy efficiency) และ

- ความพรอมของหนวยการผลิต (Operational Availability)
สําหรับคําอธิบายโดยสังเขปของคําเหลานี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “อภิธานศัพท”
(ค)

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

(1)
ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน
อุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมเกิดจากการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ แตโดยปกติแลว ก็ไมได
เปนการเปลี่ยนแปลงในระดับเดียวกันโดยตลอด ตารางตอไปนี้แสดงการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่
แทจริง (Real GDP) ในรอบปตาง ๆ นับตั้งแตป 2553 ของบางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก

ประเทศ
จีน ................................................................
อินเดีย ...........................................................
เกาหลี ...........................................................
มาเลเซีย ........................................................
สิงคโปร ........................................................
ไทย...............................................................
ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย ........................
โลก...............................................................
ที่มา:

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง (Real GDP) ในรอบป
(รอยละ)
อัตราเฉลีย
2553
2554
2555
2556
2557
2553-2557
10.4
9.3
7.8
7.8
7.4
8.5
10.3
6.6
5.1
6.9
7.2
7.2
6.5
3.7
2.3
3.0
3.3
3.8
7.4
5.2
5.6
4.7
6.0
5.8
15.2
6.2
3.4
4.4
2.9
6.4
7.8
0.1
6.5
2.9
0.7
3.6
9.6
7.7
6.8
7.0
6.8
7.6
5.4
4.2
3.4
3.4
3.4
4.0
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การบริโภคผลิตภัณฑปโตรเลียมและการขยายกําลังการกลั่น น้ํามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคมีอัตราการเติบโตที่สูง
กวาสวนอื่น ๆ ของโลกอยางตอเนื่องในระหวางป 2548 ถึง 2557 การบริโภคน้ํามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (ยกเวนประเทศ
ญี่ปุน) เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตรายปโดยเฉลี่ยที่รอยละ 3.6 ในระหวางป 2548 ถึง 2557 เปรียบเทียบกับการบริโภคน้ํามัน
ของโลกที่มีอัตราการเติบโตรายปโดยเฉลี่ยที่รอยละ 1.0 ในระยะเวลาเดียวกัน เชนเดียวกับกํา ลังการกลั่นน้ํามันในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟค (ยกเวนประเทศญี่ปุน) ซึ่งมีอัตราการเติบโตรายปโดยเฉลี่ยรอยละ 4.5 ในระหวางป 2548 ถึง 2557 เปรียบเทียบ
กับกําลังการกลั่นน้ํามันของโลกซึ่งมีอัตราการเติบโตรายปโดยเฉลี่ยรอยละ 1.3 ในระยะเวลาเดียวกัน ดังที่แสดงอยูในตาราง
ตอไปนี้
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บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
อัตราการเติบโตรายปของการบริโภคน้ํามันและกําลังการกลั่นน้ํามัน
(รอยละ)
อัตราการเติบโตรายป
การบริโภค(1)
เอเชียแปซิฟค ยกเวนญี่ปุน(2)
โลก
กําลังการกลั่นน้ํามัน(3)
เอเชียแปซิฟค ยกเวนญี่ปุน(2)
โลก

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

1.6
1.5

3.9
1.1

5.1
1.7

0.1
(0.7)

3.4
(1.2)

7.2
3.3

4.5
1.3

3.5
1.0

2.6
1.6

2.6
0.9

3.0
1.0

5.8
1.6

4.0
1.4

1.7
0.7

7.5
1.6

4.6
1.0

3.2
0.5

5.9
1.3

5.9
2.2

2.8
1.4

ที่มา:
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(1)

อุปสงคในประเทศ ประกอบกับการบินระหวางประเทศ น้ํามัน จากโรงกลั่นและน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเรือเดินทะเล และคาความสูญ
หาย (loss) รวมถึงการใชน้ํามันเบนซินชีวภาพ (biogasoline) (เชน เอทานอลและน้ํามันแกสโซฮอล) ไบโอดีเซล ถานหิน และกาซ
ธรรมชาติ

(2)

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคยกเวนญี่ปุน ไดแก บรูไน กัมพูชา จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ลาว มาเกา มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือ
ฟลิปปนส สิงคโปร เอเชียใต (อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย พมา เนปาล ปากีสถานและศรีลังกา) เกาหลีใต ไตหวัน ประเทศไทย
เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปาปวนิวกินีและโอเชเนีย

(3)

กําลังการกลั่นน้ํามันของหอกลั่นความดันบรรยากาศคํานวณตามวันปฏิทิน

ดังนั้น อัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (ยกเวนญี่ปุน)
จึงปรับตัวลดลงเพียงเล็กนอยในรอบหลายปที่ผานมา ถึงแมวาจะเกิดวิกฤตการเงินโลกก็ตาม ดังที่แสดงอยูในตารางตอไปนี้
โดยมีอัตราการเติบโตรายป ของอุปสงคโดยเฉลี่ยที่รอยละ 3.3 ในขณะที่อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 81.3
ในระหวางป 2553 ถึง 2557
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ยกเวนญี่ปุน (1)

2553............................................................................................................
2554............................................................................................................
2555............................................................................................................
2556............................................................................................................
2557............................................................................................................
ที่มา:
(1)

(2)

อุปสงค (2)
(พันบารเรลตอวัน)
23,324
24,369
25,226
25,894
26,558

อัตราการใชกําลังการผลิต (3)
(รอยละ)
83.9
83.8
82.2
78.9
77.7
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ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคยกเวนญี่ปุน ไดแก บรูไน กัมพูชา จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ลาว มาเกา มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือ
ฟลิปปนส สิงคโปร เอเชียใต (อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย พมา เนปาล ปากีสถานและศรีลังกา) เกาหลีใต ไตหวัน ประเทศไทย
เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปาปวนิวกินีและโอเชเนีย
อุปสงคในประเทศ ประกอบกับการบินระหวางประเทศ น้ํามันจากโรงกลั่นและน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเรือเดินทะเล และคาความสูญหาย
(loss) รวมถึงการใชไบโอเบนซิน (เชน เอทานอลและน้ํามันแกสโซฮอล) ไบโอดีเซล ถานหิน และกาซธรรมชาติ
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บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
(3)

การใชกําลังการผลิต หมายถึง ปริมาณผลผลิตของโรงกลั่นน้ํามันที่ไดจากหอกลั่นหลัก หารดวยกําลังการกลั่น น้ํามันของโรงกลั่นน้ํามัน
โดยที่กําลังการกลั่นน้ํามันของโรงกลั่นน้ํามัน หมายถึง กําลังการกลั่นน้ํามันของหอกลั่นความดันบรรยากาศคํานวณตามวันปฏิทิน ทั้งนี้
อัตราการใชอัตราการกลั่นแตกตางจากอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริง (EDC Utilized) อัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใชจริงเปน
การวัดอัตราการใชสินทรัพยที่ครอบคลุมกวาอัตราการใชกําลังการกลั่น น้ํามัน (utilization rate) สวนอัตราการกลั่นเทียบเทาที่มีการใช
จริง (EDC Utilized) คือ หนวยวัดการใชกําลังการกลั่น น้ํามันของหนวยแปรรูปแตละหนวยเมื่อเทียบกับกําลังการกลั่น น้ํามันที่แทจริง
ของหนวยแปรรูปนั้นที่มีการถวงน้ําหนัก โดยหนวยแปรรูปตาง ๆ มีปจจัยถวงน้ําหนักที่ตางกัน

ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคในรอบหลายปที่ผานมาไดรับผลกระทบจากปจจัย
ดังตอไปนี้เปนสําคัญ
-

อุปสงคที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากจีนและอินเดีย ซึ่งสะทอนจากการเติบโตในอุตสาหกรรมและการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

-

กฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมที่เขมงวดยิ่งขึ้น ซึ่งนําไปสูการหยุดการผลิต (rationalization) และการหยุดของ
โรงกลั่นน้ํามันที่มีอายุการใชงานนานและไมมีประสิทธิภาพ

-

กําลังการกลั่นน้ํามันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในจีนและอินเดีย

(2)
กฎระเบียบ
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคไดมีการบังคับใชกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมที่มี
ความเขมงวดยิ่งขึ้นในสวนของผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยกฎระเบียบเหลานี้มักกําหนดปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วและ
กํา มะถั นในผลิ ตภั ณฑ ป โตรเลี ยม และสารอะโรเมติก ส (สารเบนซี น ) ในน้ํ ามั นเบนซิ น ดั งนั้ น โรงกลั่ นน้ํา มัน ที่ ได รั บ
ผลกระทบจําเปนจะตองเพิ่มหรือขยายหนวยกําจัดสารปนเปอนหรือหนวยกําจัดกํามะถันเพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานี้
ดวยเหตุนี้ มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมจึงเปนขอจํากัดที่สําคัญและเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลงในบริบทการแขงขันของ
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันในเอเชีย
ทั้งกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมที่เขมงวดยิ่งขึ้นและขอกีดกันทางการคาที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดสงผลใหโรงกลั่นน้ํามัน
ที่ไมมีประสิทธิภาพตองปดการดําเนินการลง นอกจากนี้ ตนทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีม่ ีความเขมงวดยิ่งขึ้นยังอาจเปน
การลดความคุมคาของเงินลงทุนที่ใชสําหรับการขยายกําลังการกลั่นน้ํามันอีกดวย
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ประเทศไทยไดบังคับใชมาตรฐานยูโร 4 ซึ่งมีเปาหมายเพื่อลดการปลอยกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดและสารเบนซีน โดยโรงกลั่นน้ํามันจะตองปรับลดปริมาณกํามะถันของน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลที่ผลิตลง
เหลือไมเกิน 50 สวนในลานสวน และจํากัดปริมาณสารเบนซีนลงเหลือไมเกินรอยละ 1 ตามขอมูลของกระทรวงพลังงานชี้วา
ในการปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานี้ โรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยไดใชจายเงินโดยรวมประมาณหาหมื่นลานบาทถึงหกหมื่น
ลานบาท เพื่อปรับปรุงโรงกลั่นของตนเอง
ความสามารถของโรงกลั่นน้ํามันที่จะกลั่นน้ํามันเพื่อใหมีคุณสมบัติดานปริมาณกํามะถันในระดับที่ต่ําตามที่ไดกลาว
ไวขางตนนั้น สามารถวัดไดจากอัตราสวนความสามารถในการกําจัด กํามะถันตอกําลังการกลั่น น้ํามัน ซึ่งเปนผลรวมของ
ความสามารถในการแปลงสภาพโมเลกุล ความสามารถในการกําจัดกํามะถันและสารปนเปอน และความสามารถในการกําจัด
กํามะถันในน้ํามันโดยใชไฮโดรเจน ที่คิดเปนอัตรารอยละของกําลังการกลั่นน้ํามันดิบรวม
ตารางตอไปนี้แสดงถึงอัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่นน้ํามันของโรงกลั่นน้ํามันรายใหญ
ในประเทศไทย และโรงกลั่นน้ํามันอื่น ๆ ในภูมิภาค
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บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
อัตราสวนความสามารถในการกําจัด
กํามะถันตอกําลังการกลั่นน้ํามัน
บมจ. ไทยออยล..........................................................
บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย) .......................................
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) .....
Pakistan Refinery Ltd ................................................
S-Oil Corp. ...............................................................
GS Caltex Corp. ........................................................
Caltex Refineries (Qld.) Ltd. .....................................
SK Innovation ............................................................
Petron Corp. ..............................................................
Petron Corp. ..............................................................
Shell Refining Co. Bhd ..............................................
Hindustan Petroleum Corp. Ltd..................................
Bharat Petroleum Corp. Ltd .......................................
บมจ. บางจากปโตรเลียม ............................................
Indian Oil Co. Ltd ......................................................
ที่มา:

ที่ตั้งโรงกลั่น

(รอยละ)

ศรีราชา ประเทศไทย
ศรีราชา ประเทศไทย
มาบตาพุด ประเทศไทย
Karachi, Pakistan
Onsan, South Korea
Yeosu, South Korea
Lytton, Australia
Ulsan / Incheon, South Korea
Limay, Philippines
Port Dickson, Malaysia
Port Dickson, Malaysia
Visakhapatnam, India
Ambalamugal, India
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เมืองตาง ๆ India

92
89
89
82
80
76
69
61
52
47
34
28
27
23
4

ผลสํารวจเกี่ยวกับการกลั่นน้ํามันของ Oil and Gas Journal Worldwide ตีพิมพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ยกเวนขอมูลของบริษัทฯ ซึง่
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(3)
คาการกลั่น
โดยสวนใหญ ผลประกอบการทางการเงินของผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันจะพิจารณาจากคาการกลั่น คาการ
กลั่นจะไดรับผลกระทบอยางสูงจากสภาวะอุปสงคและอุปทานของโลก รวมทั้งในภูมิภาคและในประเทศ ทั้งนี้ คาการกลั่น
สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ รวมถึงชนิดของน้ํามันดิบที่ใช สัดสวนของผลิตภัณฑแตละชนิด (product
slate) และตนทุนสาธารณูปโภคของโรงกลั่นน้ํา มัน โดยทั่วไป โรงกลั่น น้ํา มัน จะกลั่น น้ํา มัน ดิบ ชนิด ตา ง ๆ ซึ่ง มีร าคา
ผลตอบแทน และสัดสวนของผลิตภัณฑ แตละชนิด ที่แตกตางกัน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค คาการกลั่นของสิงคโปรถูกใช
เปนคาอางอิงของภูมิภาคเนื่องจากสิงคโปรมีฐานะเปนศูนยกลางการซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมที่สําคัญ แตอยางไรก็ดี คา
การกลั่นของสิงคโปรมิ ไดเปนตัวบงชี้ถึงกําไรของโรงกลั่นน้ํามันแหงใดแหงหนึ่ง เพียงแตโรงกลั่นน้ํามันในภูมิภาคเอเชีย
มักจะนํามาใชเปนตัวบงชี้แนวโนมเพื่อที่จะประเมินคาการกลั่นของตนเองเทานั้น
2549
คาการกลั่นของสิงคโปร – โรงกลั่น
แบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามัน(1)
คาการกลั่นของสิงคโปร – โรงกลั่น
แบบพื้นฐาน(2)
ที่มา:
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(1)

คํานวณโดยลบคาใชจายสําหรับน้ํามันดิบและคาใชจายอื่น ๆ เชน ระวางเรือออกจากมูลคาของผลิตภัณฑซึ่งผลิตโดยโรงกลั่น บน
สมมุติฐานของน้ํามันดิบดูไบ และผลผลิตของ น้ํามันเบนซิน (รอยละ 32) น้ํามันเตา (รอยละ 23) น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด
(รอยละ 19) น้ํามันดีเซล (รอยละ 16) แนฟทา (รอยละ 7) และกาซปโตรเลียมเหลว (รอยละ 3)

(2)

คํานวณโดยลบคาใชจายสําหรับน้ํามันดิบและคาใชจายอื่น ๆ เชน ระวางเรือออกจากมูลคาของผลิตภัณฑซึ่งผลิตโดยโรงกลั่น บน
สมมุติฐานของน้ํามันดิบดูไบ และผลผลิตกาซปโตรเลียมเหลว (รอยละ 3) แนฟทา (รอยละ 6) น้ํามันเบนซิน (รอยละ 10) น้ํามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด (รอยละ 18) น้ํามันดีเซล (รอยละ 16) และน้ํามันเตา (รอยละ 47)

โดยทั่วไป โรงกลั่นน้ํามันที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน (complexity) หรือมีความสามารถในการกลั่นวัตถุดิบที่มี
ราคาต่ํา เชน น้ํามันดิบชนิดหนักที่มีความหนาแนนสูงหรือปริมาณกํามะถันสูง ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้นจะมีความ
คลองตัวในการกําหนดสัดสวนของวัตถุดิบแตละชนิด (feedstock slate) มากกวา สงผลใหมีโอกาสไดรับกําไรขั้นตนที่สูงกวา
ความสามารถในการแปรสภาพน้ํามันของโรงกลั่ นน้ํามันรายใหญ ๆ ในประเทศไทยและโรงกลั่นน้ํามันบางรายในภูมิภาค
ตามที่วัดโดยดัชนีวัดความซับซอนของเนลสัน (Nelson Complexity Index) สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้
ที่ตั้งโรงกลั่น
S-Oil Corp. ..................................................................... Onsan, South Korea
GS Caltex Corp. .............................................................. Yeosu, South Korea
SK Innovation .................................................................. Ulsan/Incheon , South Korea
บมจ. ไทยออยล................................................................
ศรีราชา ประเทศไทย
Caltex Refineries (Qld.) Ltd. ............................................
Lytton, Austrialia
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) ........... มาบตาพุด ประเทศไทย
บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย) .............................................
ศรีราชา ประเทศไทย
Shell Refining Co. Bhd .................................................... Port Dickson, Malaysia
Petron Corp. ....................................................................
Limay, Philippines
Bharat Petroleum Co. Ltd ................................................
Ambalamugal, India
Pakistan Refinery Ltd ......................................................
Karachi, Pakistan
Petron Corp. .................................................................... Port Dickson, Malaysia
Indian Oil Co. Ltd ............................................................
Various cities, India
บมจ. บางจากปโตรเลียม .................................................. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Hindustan Petroleum Corp. Ltd
Visakhapatnam, India
ที่มา:

ดัชนีวัดความซับซอนของเนลสัน
(Nelson Complexity Index)(1)
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9.4
8.4
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(1)

ผลสํารวจเกี่ยวกับการกลั่นน้ํามันของ Oil and Gas Journal Worldwide ตีพิมพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ยกเวนขอมูลของบริษัทฯ ซึ่ง
ไดมาจากขอมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เปนดัชนีที่คํานวณตามประเภทและกําลังการกลั่นน้ํามันของหนวยกลั่นน้ํามันทั้งหมดในโรงกลั่นน้ํามัน เปรียบเทียบกับกําลังการกลั่น
น้ํามันของหนวยกลั่นน้ํามันดิบซึ่งเปนหนวยการผลิตขั้นแรก และโดยทั่วไปการมีดัชนีที่ วัดความซับซอนในระดังสูงอาจแสดงถึง
ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง

(ง)

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในประเทศไทย

(1)
อุปสงค
ปริมาณอุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นที่อัตราการเติบโตรายปโดยเฉลี่ยที่รอยละ 3.6 ระหวาง
ป 2553 ถึงป 2557 ในป 2551 ปริมาณอุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมปรับตัวลดลงอันเปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก แตได
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ฟนตัวตามเศรษฐกิจไทยในภายหลัง จากขอมูลของกระทรวงพลังงาน ปริมาณอุปสงคในประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียม
เทากับ 880,414 พันบารเรลในป 2557 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 จากปกอนหนา
ตารางตอ ไปนี้ แสดงพั ฒนาการของปริม าณอุ ปสงค โ ดยรวมของผลิ ตภั ณฑป โตรเลี ยมและผลิ ต ภัณฑม วลรวม
ภายในประเทศที่แทจริง (Real GDP) นับตั้งแตป 2553

2553

2554

2555

2556

อัตราการ
เติบโตรายป
โดยเฉลี่ย
(รอยละ)
2553-2557

2557

GDP ที่แทจริง (พันลานบาท) ...........
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4,600

4,898

5,040

5,076

การเติบโต (รอยละ) .........................
ปริมาณอุปสงคในประเทศโดยรวม
(บารเรลตอวัน) ............................

7.8

0.1
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2.9
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849,211
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การเติบโต (รอยละ) .........................

3.5

5.6

5.2
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ที่มา:

2.5

3.6

Real GDP ตามราคาในป 2531 จากสํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวนขอมูลปริมาณอุปสงค
ภายในประเทศมาจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งรวบรวมโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

น้ํามันดีเซลเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีแนวโนมความตองการภายในประเทศที่มากขึ้น โดยมียอดขายรถยนตใหม
และภาคการขนสงที่เขมแข็งขึ้นเปนตัวกระตุนที่สําคัญของยอดขายน้ํามันดีเซล จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยและ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งรวบรวมโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแตป 2550 ถึงป
2557 ยอดขายรถยนตโดยสารในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตรายปที่รอยละ 9.9 สวนยอดขายรถยนตทุกประเภทมีอัตราการ
เติบโตรายปที่รอยละ 3.0
ในป 2557 น้ํามันดีเซลมีสัดสวนการใชที่สูงที่สุด คือ รอยละ 41 ตามดวยกาซปโตรเลียมเหลวที่รอยละ 27 น้ํามันเบนซิน
ที่รอยละ 17 น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานที่รอยละ11 น้ํามันเตาที่รอยละ 4 และน้ํามันกาดที่รอยละ 0.03 โดยในป 2557 ปริมาณอุปสงค
ในประเทศโดยรวมไดเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 จากป 2556ซึ่งปจจัยหลักคืออุปสงคสําหรับน้ํามัน เบนซินที่สูงขึ้นหลังจากที่ราคา
น้ํามันเบนซินปรับตัวต่ําลง และปจจัยรองลงไปคืออุปสงคสําหรับน้ํามันดีเซลที่สูงขึ้น ยอดอุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่
เพิ่มขึ้นไดถูกจํากัดเปนบางสวนดวยอุปสงคที่ลดลงของกาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเตา และน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
อยางไรก็ตาม ในป 2557 อัตราการเติบโตของการใชน้ํามันดีเซลไดลดลงรอยละ 1.0 จากป 2556 เนื่องจากผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศขยายตัวชา อันเปนผลมาจากความไมแนนอนทางการเมืองในชวงตนปดงั กลาว ทั้งนี้การลดลงดังกลาว
ถูกจํากัดโดยการที่ รัฐบาลปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต ที่เรียกเก็บจากน้ํามันดีเ ซลที่มีลักษณะและคุณภาพตามที่กําหนด
นอกจากนี้ ปญหาดานการเมืองยังสงผลตอการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยว สงผลใหปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานลดลงรอยละ 0.9 จากป 2556 สวนอัตราการใชกาซปโตรเลียมเหลวลดลงเล็กนอยอยูที่รอยละ 0.1
ในป 2557 เปรียบเทียบกับป 2556 สาเหตุมาจากการควบคุมที่เขมงวดขึ้นของรัฐบาลในการหามนํา กาซปโตรเลียมเหลว
ในครัวเรือนไปใชในภาคการขนสง ขณะเดียวกันภายหลังจากที่เกิดอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งไดสงผลให ปริมาณ
การใชรถยนตลดลงอยางมาก อยางไรก็ตาม อัตราการใชน้ํามันเบนซินในประเทศไทยไดกลับมาเพิ่มขึ้ นอยางเห็นไดชัด
อันเนื่องมาจากการที่ราคาน้ํามันเบนซินลดต่ําลง โดยอัตราการเติบโตของการใชน้ํามันเบนซินไดเพิ่มขึน้ รอยละ 5.1 ในป 2557
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เปรียบเทียบกับป 2554 นอกจากนี้ผลประโยชนทางภาษีจากนโยบายรถยนตคันแรก ยังเปนอีกแรงขับเคลื่อนที่สงผลตอการ
เพิ่มขึ้นของอัตราการใชน้ํามันเบนซินอีกดวย
(2)
อุปทาน
จํานวนโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นจากสี่แหงในป 2533 เปนแปดแหงในป 2557 ซึ่งมีกําลังการกลั่น
น้ํามันรวมประมาณ 1,251.5 พันบารเรลตอวัน ในป 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 222.3 พันบารเรลตอวันในป 2533 โรงกลั่นน้ํามันทั้ง
แปดแหงนี้ ไดแก บริษัท ฯ (“เอสพีอารซี”) บมจ. บางจากปโตรเลียม (“บางจาก”) บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย) (“เอสโซ”)
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (“พีทีทีจีซี”) บมจ. ไทยออยล (“ไทยออยล”) บมจ. ไออารพีซี (“ไออารพีซี”) บริษัท อารพีซีจี
จํากัด (มหาชน) (“อารพีซีจี”) และโรงกลั่นน้ํามันฝาง
โรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย ป 2533 - 2557
โรงกลัน่ น้ํามันฝาง
0.5%

อารพีซีจี 2.0%
เอสโซ
31.3%

ไทยออยล
37.6%

เอสโซ 17.1%

เอสโซ 14.1%

พีทีทีจีซี 22.4%

เอสพีอารซี 17.1%
บางจาก 9.6%

2533

2543

อารอารซี
17.1%

กําลังการกลั่นรวม : 222.3 พันบาร เรลต อวัน

อารพีซีจี 1.4%

2557

เอสพีอารซี ,
13.2%

ไออารพีซี
7.7%

บางจาก
30.6%

บางจาก 14.1%

โรงกลัน่ น้ํามันฝาง
0.3%

ไทยออยล
24.7%

กําลังการกลั่นรวม: 849.5 พันบาร เรลต อวัน

ไทยออยล 22.0%

ไออารพีซี 17.2%

โรงกลัน่ น้ํามันฝาง
0.2%

กําลังการกลั่นรวม 1,251.5 พันบารเรลตอวัน

_____________________________

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึง่ รวบรวมโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และบริษัทฯ

บมจ. ปตท. เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานพลังงานและปโตรเคมีอยางครบวงจรในฐานะเปนบริษัทพลังงานแหงชาติ
และเปนผูมีสวนไดเสียสําคัญในบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. ไทยออยล และ บมจ. ไออารพีซี ตารางตอไปนี้แสดง
ขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนการถือหุนและกําลังการกลั่นน้ํามัน ของบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันทั้งแปดแหงในประเทศไทย
_

โรงกลั่นน้ํามัน
บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล
บมจ. ไทยออยล

กําลังการกลั่นน้ํามันปจจุบัน(1)
(พันบารเรลตอวัน)
280.0
275.0

บมจ. ไออารพีซี

215.0

บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย)

177.0

บริษัท สตาร ปโตรเลียม
รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

165.0

โครงสราง
แบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามัน
แบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามัน
แบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามัน
แบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามัน
แบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามัน
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ผูถือหุนรายใหญ(2)
บมจ.ปตท . รอยละ 48.9
บมจ.ปตท . รอยละ 49.1
บมจ.ปตท . รอยละ 38.5
เอ็กซอน โมบิล รอยละ 66.0
เชฟรอน รอยละ 64.0
บมจ. ปตท. รอยละ 36.0(2)

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
โรงกลั่นน้ํามัน

กําลังการกลั่นน้ํามันปจจุบัน(1)
(พันบารเรลตอวัน)
120.0

บมจ. บางจากปโตรเลียม

บมจ. อารพีซีจี

17.0

โรงกลั่นน้ํามันฝาง

2.5

รวม

ผูถือหุนรายใหญ(2)

โครงสราง
แบบที่มีหนวยปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามัน

คอนเดนเสทเรสิดิวสปลิตเตอร
(Condensate Residue Splitter)
แบบพื้นฐาน

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง รอยละ
15.6
สํานักงานประกันสังคม รอยละ
14.4
กระทรวงการคลัง รอยละ 10.0
เพทโทร-อินสตรูเมนท รอยละ
19.7
ไมมี (อยูในความรับผิดชอบของ
กรมการพลังงานทหาร)

1,251.5

____________________________

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึง่ รวบรวมโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยกเวนขอมูลของ
บริษัทฯ ซึ่งอางอิงจากขอมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1)

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(2)

ขอมูลผูถือหุนอางอิงจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ

(3)
ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน
กอนหนาป 2540 ประเทศไทยมียอดนําเขาผลิตภัณฑปโตรเลียมสุทธิ (net deficit position) เนื่องจากมีความตองการ
บริโภคที่สูงกวาการผลิต อยางไรก็ดี ตั้งแตป 2540 เปนตนมา ปริมาณการผลิตน้ํามันในประเทศมีมากขึ้นหลังจากที่โรงกลั่นน้ํามัน
ของเชลลและคาลเท็กซไดกอตั้งขึ้นเริ่มเปดดําเนินงาน (โดย บมจ. ปตท. เปนหนึ่งในผูถือหุน) รวมทั้งการขยายกําลังการกลั่น
น้ํามันโดยผูประกอบการรายเดิมบางราย
ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีการผลิตน้ํามันเกินกวาอุปสงคภายในประเทศ (domestic surplus position) ในป 2557 มี
ปริมาณการผลิตที่สูงกวาอุปสงคในประเทศจํานวน 111,114 บารเรลตอวัน อุปสงคของผลิตภัณฑปโตรเลียมเพิ่มขึ้นโดยมี
อัตราการเติบโตรายปโดยเฉลี่ยที่รอยละ 3.6 ตั้งแตป 2553 ถึงป 2557 เปรียบเทียบกับการผลิตที่มีอัตราการเติบโตรายปโดย
เฉลี่ยที่รอยละ 2.1 ในระยะเวลาเดียวกัน
ตารางตอไปนี้แสดงปริมาณอุปสงคสําหรับน้ํามันปโตรเลียมโดยรวม เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตในประเทศไทย
ตั้งแตป 2553 ถึงป 2557

รวมปริมาณอุปสงคใน
ประเทศ (บารเรลตอวัน)
การเติบโตรายป (รอยละ)
การผลิต (บารเรลตอวัน)
การเติบโตรายป (รอยละ)

2553

2554

2555

2556

2557

763,836
3.5
911,364
0.6

806,937
5.6
925,816
1.6

849,211
5.2
977,423
5.6

874,497
3.0
1,012,161
3.6

880,414
0.7
991,527
2.0
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อัตราการเติบโตรายป
โดยเฉลี่ย
(รอยละ)
2553-2557
3.6
2.1
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สวนเกินสุทธิ/(สวนขาด)
(บารเรลตอวัน)

2553

2554

2555

2556

2557

147,528

118,879

128,212

137,664

111,114

อัตราการเติบโตรายป
โดยเฉลี่ย
(รอยละ)
2553-2557
(6.8)

________________________

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึ่งรวบรวมโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

(4)
การผลิตและการใชจําแนกตามผลิตภัณฑ
ในป 2557 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมรวมทั้งสิ้นประมาณ 991,527 บารเรล คิดเปนการลดลงรอยละ
2.0 จาก 1,012,161 บารเรลในป 2556 สวนปริมาณการใชในป 2557 คือ 880,414 บารเรล คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 จาก
874,497 บารเรลที่ขายในป 2556 ตารางตอไปนี้แสดงการผลิต การนําเขา การสงออกและการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมที่สําคัญ
ในประเทศไทยสําหรับหาปลาสุด รวมทั้งแนวโนมการสงออกสุทธิของแตละผลิตภัณฑซึ่งคิดเปนสัดสวนของการผลิต

(บารเรลตอวัน)
กาซปโตรเลียมเหลว
การผลิต
การนําเขา(1)
การสงออก(1)
การใช(2)
การสงออก (นําเขา) สุทธิ/การผลิต (รอยละ)
น้ํามันเบนซิน
การผลิต
การนําเขา
การสงออก
การใช
การสงออกสุทธิ/การผลิต (รอยละ)
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
การผลิต
การนําเขา
การสงออก
การใช
การสงออกสุทธิ/การผลิต (รอยละ)
น้ํามันดีเซล
การผลิต
การนําเขา
การสงออก
การใช
การสงออกสุทธิ/การผลิต (รอยละ)

อัตราการ
เติบโตรายป
โดยเฉลี่ย
(รอยละ)
2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

140,931
50,785
788
191,059
(35.5)

173,036
45,858
515
219,862
(26.2)

180,960
55,062
316
235,058
(30.3)

173,822
62,201
193
240,098
(35.7)

175,345
64,846
319
239,819
(36.8)

5.6
6.3
(20.2)
5.8

150,641
0
23,122
127,807
15.3

143,472
588
16,693
126,330
11.2

157,244
5,241
26,974
132,410
13.8

169,793
4,518
28,164
141,215
13.9

171,066
15,238
23,086
146,578
4.6

3.2
0.0
3.5

106,772
57
24,202
81,192
22.6

108,436
186
20,704
87,479
18.9

100,666
48
12,932
87,496
12.8

115,112
279
26,479
95,852
22.8

114,395
72
22,343
95,002
19.5

1.7
6.2
(2.0)
4.0

401,590
1,055
94,868
318,450
23.4

398,037
965
81,085
330,720
20.1

431,766
263
92,306
353,402
21.3

439,731
3,390
83,994
360,011
18.3

414,647
5,998
74,389
363,099
16.5

0.8
54.4
(5.9)
3.3
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2553

2554

2555

103,389
1,744
55,728
45,065
52.2
911,364
53,640
206,050

100,218
5,716
60,018
42,320
54.2
925,816
53,311
180,852

105,483
6,230
66,234
40,613
56.9
977,423
66,843
199,304

101,862
4,625
65,039
37,133
59.3
1,012,161
75,013
204,201

97,263
6,390
66,100
35,732
61.4
991,527
92,543
186,751

(1.5)
38.4
4.4
(5.6)

763,836
806,937
849,211
รวมปริมาณการใช
_____________________________
ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึง่ รวบรวมโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(1)
รวมโพรเพนและบิวเทน

874,497

880,414

3.6

(บารเรลตอวัน)
น้ํามันเตา
การผลิต
การนําเขา
การสงออก
การใช
การสงออกสุทธิ/การผลิต (รอยละ)
รวมปริมาณการผลิต
รวมปริมาณการนําเขา
รวมปริมาณการสงออก

2556

2557

อัตราการ
เติบโตรายป
โดยเฉลี่ย
(รอยละ)
2553-2557

2.1
14.6
(2.4)

ตารางตอไปนี้ แสดงอุปสงคโดยรวมในผลิตภัณฑตาง ๆ เปนอัตรารอยละในชวง 5 ป ที่ผานมา หรือสําหรับ ป 2553
ถึง ป 2557)
2553

2554

2555

สวนผสมผลิตภัณฑสําหรับอุปสงคในประเทศ
(รอยละ)
(1)
ชนิดเบา
41.7
42.9
43.3
(2)
ชนิดกึ่งหนักกึง่ เบา
52.4
51.9
51.9
(3)
ชนิดหนัก
5.9
5.2
4.8
รวมปริมาณอุปสงคในประเทศ
100.0
100.0
100.0
_____________________________
ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึง่ รวบรวมโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(1)
ผลิตภัณฑชนิดเบา ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน และแนฟทา
(2)
ผลิตภัณฑชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันดีเซล
(3)
ผลิตภัณฑชนิดหนัก ไดแก น้ํามันเตา และยางมะตอย

2556

43.6
52.2
4.2
100.0

2557

43.9
52.1
4.1
100.0

(5)
การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศ
ราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศไทยโดยทั่วไปถูกกําหนดดวยสภาพตลาดและอางอิงจาก
ราคาเทียบเทาราคานําเขา (import parity based) ซึ่งหมายถึง ราคาหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปที่ขายภายในซึ่งคํานวณจากราคาอางอิงที่ประกาศ (published benchmark pricing) เชน ราคาอางอิงเฉลี่ยจากราคาซื้อขาย
สูงสุดและต่ําสุดในตลาดสิงคโปร (average of the high and low FOB Singapore prices) สําหรับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของตามที่
รายงานโดย Platt’s Oilgram News (Mean of Platt’s Singapore หรือ MOPS) สําหรับผลิตภัณฑที่คลายคลึง บวกหรือลบคา
สวนเพิ่ม (premium) เพื่อสะทอนถึงความแตกตางในคุณภาพระหวางเกรดที่อางอิงตามรายงานกับเกรดในประเทศไทย บวก
คาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑนั้น ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาระวาง อากรนําเขา การสูญเสีย
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น้ํามันอันเกิดจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) คาใชจายในการจัดการ และตนทุนนําเขาอื่น ๆ เมื่อไมนานมานี้
โรงกลั่นน้ํามันตาง ๆ ไดใชวิธีการคืนเงินหรือใหสวนลดจากเกณฑราคาเทียบเทาราคานําเขาแกลูกคา เพื่อรับมือกับสภาวะ
กดดันดานการแขงขัน
อีกปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาขายปลีกของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศ คือ ภาษีสรรพสามิตและ
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และเปนสาเหตุที่ทําใหที่ผานมาราคา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่สําคัญเชน น้ํามันดีเซล กาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซิน ไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริง ในอดีต
นั้น ไดมีการพยุงราคาน้ํามันดีเซลและกาซปโตรเลียมเหลว โดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการสงเงินเขากองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยมีการนําเงินชดเชยมาจากน้ํามันเบนซิน ซึ่งเปนการชดเชยขามประเภทเชื้อเพลิง (cross-subsidization) ผาน
การขึ้นอัตราภาษีและอัตราเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงพลังงานจึงไดมีการปรับปรุงโครงสรางราคาน้ํามัน เพื่อขจัดปญหาการชดเชยขาม
ประเภทเชื้อเพลิงดังกลาว ซึ่งรวมถึงการปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันฯ ของน้ํามันดีเซล และภาษีสรรพสามิตสําหรับ
น้ํามันดีเซล การปรับเพิ่มเพดานราคาขายกาซปโตรเลียมเหลวและการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและภาษี
สรรพสามิตสําหรับน้ํามันเบนซิน โดยกระทรวงพลังงานระบุวาจะมีการดําเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสรางราคาน้ํามันใน
ป 2558 เพื่อใหราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมใกลเคียงกับราคาตลาดมากขึ้น
โดยทั่วไป โรงกลั่นน้ํามัน ยอมไดผลกําไรจากการขายผลิตภัณฑสูตลาดภายในประเทศมากกวาจากการสงออก
ผลิตภัณฑไปขายยังตลาดในตางประเทศ ทั้งนี้ สาเหตุสวนใหญมาจากการที่ผลิตภัณฑที่ขายภายในประเทศบางประเภทจะ
ไดรับคาสวนเพิ่มจากการผลิตน้ํามันคุณภาพสูง (quality premium) เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่สงออกไปขายยังตลาดใน
ตางประเทศ อีกทั้งผลิตภัณฑที่สงออกไปขายยังตลาดตางประเทศมักจะมีการซื้อขายโดยใชราคาตลาดสิงคโปรเปนราคา
อางอิง ทําใหตองมีจากคาขนสงจากตนทางทีอ่ ยูในประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2.2.12(ฉ)(1) การ
กําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม และการรักษาระดับราคา”
(จ)

การจัดหาและการขนสงน้ํามันดิบในประเทศไทย
ตามขอมูลของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีการนําเขาน้ํามันดิบประมาณรอยละ 85.2 ของ
การจัดหาน้ํามันดิบโดยรวมในป 2557 สัดสวนน้ํามันดิบนําเขานี้คอนขางคงที่มาตั้งแตป 2549 ซึ่งมีการนําเขาคิดเปนรอยละ
85.6 ของปริมาณอุปทานน้ํามันดิบโดยรวมของประเทศไทย ในป 2557 โดยปริมาณการนําเขาจากตะวันออกกลางคิดเปนรอยละ
66.4 ของปริมาณการนําเขาน้ํามันดิบโดยรวมของประเทศไทย จากเอเชียตะวันออกไกลคิดเปนรอยละ 9.7 และจากแหลงอื่น ๆ
คิดเปนรอยละ 24.0 ตามลําดับ ประเทศไทยสงออกน้ํามันดิบไปยังประเทศตาง ๆ เชน เกาหลี สิงคโปรและสหรัฐอเมริกาอีกดวย
การผลิตน้ํามันดิบในประเทศไดลดลงรอยละ 9.4 โดยลดจาก 153,174 บารเรลตอวันในป 2553 เปน 138,758 บารเรล
ตอวันในป 2557 ในขณะที่น้ํามันดิบนําเขามีจํานวนสูงถึง 798,226 บารเรลตอวันในป 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 786,243 บารเรลตอ
วันในป 2553 หรือคิดเปนรอยละ 1.5 การขนสงน้ํามันดิบภายในประเทศไทยจะใชเรือบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุกหรือรถไฟ
ขึ้นอยูกับที่ตั้งของแหลงน้ํามันและโรงกลั่นน้ํามัน ในขณะที่น้ํามันดิบที่นําเขาทั้งหมดจะขนสงโดยเรือบรรทุกน้ํามันมายังทุน
รับน้ํามันดิบและทาเทียบเรือตามแนวชายฝงของประเทศไทย โดยโรงกลั่นน้ํามันทั้งแปดแหงซึ่งสวนใหญตั้งอยูในบริเวณ
ชายฝงจะเปนผูดําเนินการหลักในการนําเขาและการกลั่นน้ํามันดิบในประเทศ
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(ฉ)

โครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกลั่นในประเทศไทย

(1)
โครงสรางขั้นพื้นฐานสําหรับการขนสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญจะขนสงโดยทางเรือบรรทุกน้ํามัน ทอสง รถบรรทุกและรถไฟ เนื่องจากเครือขายทอ
สงผลิตภัณฑปโตรเลียมของประเทศไทยยังไมกวางขวาง จึงยังมีความจําเปนตองพึ่งพาการขนสงทางถนน ทางรถไฟและทางน้ํา
ปจจุบัน โรงกลั่นน้ํามันรายใหญเกือบทุกรายใชทอรับสงน้ํามันเพื่อที่จะสงผลิตภัณฑใหแกลูกคา และเชื่อมตอกับคลังจําหนาย
และศูนยกระจายน้ํามัน ไดโดยตรงมากขึ้น โรงกลั่นน้ํามันแหงตาง ๆ ตั้งอยูใกลกับภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีความ
ตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมของตลาดสูงกวาในภาคอื่น ๆ อยางไรก็ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลไดสนับสนุนใหมีการใชระบบทอ
สงมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสงผลิตภัณฑ และลดมลพิษและความหนาแนนของการจราจร
(2)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
บริษัทผูประกอบกิจการน้ํามันและปโตรเคมีรายใหญที่สุดของประเทศไทยจํานวนมากมีฐานการดําเนินงานอยูที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรมแหงใหญที่สุดของประเทศ และเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ใหญ
เปนอันดับแปดของโลก มาบตาพุดตั้งอยูที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตรไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ บริษัทซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดรับประโยชนจากเครือขายผูจัดหาวัสดุ
วัตถุดิบและลูกคารายใหญในพื้นที่ รวมทั้งจากการที่ตั้งอยูใกลโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญตอ
อุตสาหกรรม สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการตาง ๆ ตลอดจนระบบการสื่อสารทางไกล ระบบการคมนาคม ระบบการ
ปองกันอุทกภัย ทาเรือน้ําลึก โครงขายทอสงกาซธรรมชาติ ทาเทียบเรือสินคาเหลว คลังน้ํามันและโรงงานบําบัดของเสีย
อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ กนอ. ยังไดจัดตั้งศูนย บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services Center) ซึ่งอยูภายในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อใหบริการใหคําปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อจัดการและอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจใหแกกิจการและผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม บริการตาง ๆ นั้นรวมถึงศูนยขอมูลที่มีขอมูลพื้นฐานและเปนปจจุบัน
เกี่ยวกับโครงการของนิคมอุคสาหกรรม ใบอนุญาต ศูนยขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับคําขออนุญาตตาง ๆ
ที่จําเป นในการขออนุ ญาตที่สําคัญ และออกใบอนุญ าตสํ าหรับการประกอบการต าง ๆ ในนิ ค มอุตสาหกรรม และศูน ย
ชวยเหลือซึ่งใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ เชน คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน กรมศุลกากร สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงพาณิชย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนธนาคารพาณิชย
2.2.12 กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศไทย
(ก)

ขอมูลทั่วไป
กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลอุตสาหกรรมปโตรเลียมและพลังงานไฟฟาในประเทศไทย
(ข)

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลัง งานจัด ตั ้ง ขึ ้น ในป 2545 โดยพระราชบัญ ญัต ิป รับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
(“พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม”) และรับการถายโอนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเดิมเปนของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม กระทรวงพลั ง งานประกอบด วยสํ า นั ก งานหลั ก สองสํ า นั ก งาน คื อ สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี และสํ า นั กงาน
ปลัดกระทรวง และประกอบด วยหนวยงานในระดับกรมอีก สี่ หนวยงาน คือ สํ านักงานนโยบายและแผนพลัง งาน กรม
เชื้อเพลิง ธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานมีหนาที่
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รับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลอุตสาหกรรมพลังงานและนโยบายดานพลังงานของประเทศ นโยบายดานพลังงานดังกลาว
รวมถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการใหสัมปทานการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติในอาวไทย น อกจากนี้
กระทรวงพลังงานยังรับผิดชอบในการบังคับใชนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรมพลังงานและ
กํากับดูแลการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบมจ. ปตท. ในฐานะเปนรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการทางดานพลังงาน
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโรงกลั่นน้ํามัน (ผานทางกรมธุรกิจพลังงาน) เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ และเปนผูควบคุมการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในประเทศ รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง และการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายอีกดวย
(ค)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)
กพช. เปนหนวยงานของรัฐบาลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535
ตามที่แกไขเพิ่มเติม (“พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ”) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน หนึ่งในหนาที่หลัก
ของ กพช. คือ มีหนาที่ตรวจสอบและอนุมัติเกี่ยวกับนโยบายพลังงานและเสนอแนะแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการกําหนดโครงสรางราคาพลังงานภายในประเทศ โดยอํานาจและหนาที่ของ กพช. ตามที่
บัญญัติไวใน พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาตินั้น รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคา
พลังงาน และการตรวจสอบและดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจพลังงาน
ซึ่งรวมถึงสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งนี้ มติของ กพช. ถือเปนนโยบายดานพลัง งานของรัฐบาลซึ่งจะมีผลใช
บังคับเมื่อคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกับมติดังกลาว
(ง)

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
โดยผลของ พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สนพ. ไดรับโอนหนาที่ของสํานักงาน กพช. มาในป 2545 ซึ่งเปน
เวลาเดียวกับที่ สนพ. ถูกรวมเขามาอยูในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ อํานาจและหนาที่หลักอยางหนึ่งของ สนพ. คือ
การศึกษาและวิเคราะหนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื่อนําเสนอตอ กพช. ดังนั้น
สนพ. จึงมีหนาที่ในการเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับหนาที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล
อีกทั้ง สนพ. ยังเปนผูประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการตามนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
แห ง ชาติ เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาการขาดแคลนพลั ง งานภายในประเทศ ตลอดจนรวบรวมข อ มู ล ด า นพลั ง งาน ตรวจสอบ
สถานการณทางดานพลังงาน วิเคราะหและพยากรณ แนวโนมความตองการพลังงาน รวมถึงเผยแพรขอมูลสถิติทางดาน
พลังงาน
นอกจากอํานาจหนาที่ตาม พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแลว สนพ. ยังมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
ไวในพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 อีกดวย
สนพ. มีหนาที่ดําเนินนโยบายของ กพช. และกระทรวงพลังงาน วิเคราะหแนวโนมในภาคธุรกิจพลังงาน จัดเก็บและ
จัดพิมพขอมูลภาคธุรกิจพลังงาน ตัวอยางเชน ราคาในปจจุบันของกาซธรรมชาติและน้ํามัน และมีหนาที่จัดเตรียมและเผยแพร
การคาดการณการใชพลังงาน ปจจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจพลังงานอื่น ๆ นําเสนอนโยบายพลัง งานของ
กพช. และกระทรวงพลัง งานใหสาธารณชนไดรับ ทราบ รวมตลอดถึง มีห นา ที่ เ ผยแพร เ อกสารเกี่ย วกับ นโยบายและ
บทวิเคราะหเ กี่ย วกับ ความเปน ไปไดในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ และให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญในการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียน
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(จ)

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไดจัดตั้งขึ้นภายใตสังกัดของ กพช. โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
ใน พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ทั้งนี้ กบง. ทําหนาที่เปนหนวยงานกลั่นกรองและสนับสนุนขอมูลใหแก
กพช. โดยการใหคําแนะนําและความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาพลังงาน นอกจากนี้ กบง. ไดรับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ตามที่
แกไขเพิ่มเติมใหมีอํานาจหนาที่ทางดานการกําหนดหลักเกณฑในการคํานวณราคา การกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และการ
กําหนดนโยบายอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงหรืออัตราเงินชดเชยของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ กบง. เปนหนวยงาน
หลักที่ทําหนาที่พิจารณาในสวนของนโยบายของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ฉ)

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับโรงกลั่นน้ํามัน

(1)
การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม และการรักษาระดับราคา
ราคาขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศจะเปนไปตามกลไกตลาด และเปนไปตามราคาเทียบเทากับ ราคานําเขา
(Import Parity Price) โดยทั่วไป ราคานําเขาใชกําหนดราคาขายหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมใน
ตลาดภายในประเทศของประเทศไทย ซึ่ง สะทอนราคาอางอิง (benchmark pricing) เชน ราคาในตลาดสิงคโปร (Singapore
Spot Market) ของผลิตภัณฑดังกลาวตาม MOPS บวกดวยคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑนั้น ๆ จากประเทศสิงคโปรมายัง
ประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาขนสงสินคา อากรขาเขา การสูญเสียน้ํามันอันเกิดจากการขนสงสินคาทางทะเล ( ocean
losses) และคาใชจายในการจัดการ ราคาของผลิตภัณฑบางประเภทอาจมีการบวกราคาสวนเพิ่ม หรือหักราคาสวนลดอัน
เนื่องมาจากการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่แตกตางกันของตลาดของทั้งสองประเทศ และการกําหนดเงื่อนไขทางการ
ตลาดภายในประเทศเปนการเฉพาะ ตัวอยางเชน แรงกดดันจากการแขงขันในตลาดภายในประเทศหรือในภูมิภาคซึ่งสงผล
กระทบตออุปสงคของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในตลาดดังกลาว ทําใหมีการบวกราคาสวนเพิ่ม หรือหักราคาสวนลดตามกลไก
ของตลาดในราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ยังมีหนาที่ตองสงเงินที่ไดจากการขายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมบางชนิดเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามที่กําหนดโดยประกาศของ
กบง. อีกสวนหนึ่งดวย
โรงกลั่นน้ํามันแตละแหงจะเปนผูกําหนดราคาหนาโรงกลั่น โดยราคาขายสงผลิตภัณฑปโตรเลียมจะประกอบดวย
ราคาหนาโรงกลั่น บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีเพื่อมหาดไทย เงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานซึ่งกําหนดโดยรัฐบาล โดยภาษีและเงินสงเขากองทุนที่จัดเก็บโดยโรงกลั่นน้ํามันแตละราย
ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ จะถูกนําสงใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
โดยทั่วไป การสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมจะกําหนดราคาตามราคาเทียบเทากับราคาสงออก (export parity price)
ซึ่งหมายความวาราคาหนาโรงกลั่นของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับสงออกจะถูกกําหนดโดยการเจรจาตอรองกับผูซื้อ และ
ความแตกตางของคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม รวมทั้งการใชราคาอางอิง (benchmark pricing) ของผลิตภัณฑดังกลาว
เชน ราคาในตลาดสิงคโปร โดยอางอิงจาก MOPS บวกราคาสวนเพิ่มหรือลบราคาสวนลดโดยขึ้นอยูกับสภาพตลาดในเวลานั้น
รัฐบาลไดขอความรวมมือใหโรงกลั่นน้ํามันในประเทศชวยรักษาระดับราคาผลิตภัณฑน้ํามันบางประเภทที่จําหนาย
ใหแกผูคาปลีกในประเทศเปนครั้งคราว ซึ่งในกรณีดังกลาว รัฐบาลอาจขอใหโรงกลั่นน้ํามันจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันใหแก
ผูซื้อในราคาที่ต่ํากวาราคาหนาโรงกลั่น และกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะจายเงินชดเชยสําหรับสวนตางระหวางราคาหนาโรงกลั่น
และราคาที่ควบคุมดังกลาว อยางไรก็ตาม ระยะเวลาที่โรงกลั่นน้ํามันในประเทศเริ่มจําหนายผลิตภัณฑในราคาที่ต่ํากวาราคา
หนาโรงกลั่นกับระยะเวลาที่กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเริ่มจายเงินชดเชยมักจะเหลื่อมกัน ทั้งนี้ ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลา
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ที่กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองชําระเงินชดเชยและไมมีการจายดอกเบี้ยสําหรับเงินชดเชยที่คางชําระดังกลาว อนึ่ง กลไกที่
เหมาะสมในการรักษาระดับราคาขายปลีก ผลิตภัณฑปโตรเลียมในเวลาที่ราคาของผลิตภัณฑดังกลาวสูง ขึ้นมากผิดปกติจะ
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังควบคุมราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซึ่งสวนใหญใชเปนกาซหุงตม
ในครัวเรือน รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริษัทฯ ตองขายกาซปโตรเลียมเหลวใหแกผู รับซื้อ
ในราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุม ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษี เพื่อมหาดไทย และภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดย
สนพ. จะเปนผูประกาศราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมเปนครั้งคราว ราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่
รัฐบาลควบคุมมักจะต่ํากวาราคากาซปโตรเลียมเหลวในตลาดโลก
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการควบคุมราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวภาคขนสงและภาคอุตสาหกรรมโดยการปรับใช
มาตรการตาง ๆ หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ไดมีการกําหนดใหมี การพิจารณากําหนดราคา
กาซปโตรเลียมเหลวจากแหลงผลิตและแหลงจัดหา โดยราคากาซปโตรเลียมเหลวจากแหลงผลิตและแหลงจัดหาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกเดือน และมีการทบทวนทุกสามเดือน นอกจากนี้ กบง. ยังมีมติอนุมัติใหใชกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนกลไก
ในการบริหารจัดการราคากาซปโตรเลียมเหลว โดยการกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและอัตราการใหเงินชดเชย
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามผลของมติดังกลาว กบง. จะดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเปนระยะ ๆ
เพื่อกําหนดราคาและอัตราตาง ๆ เชน ราคาขายสงหนาโรงกลั่นและราคาขายกาซ ณ คลังกาซ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ราคากาซที่
ผลิตในราชอาณาจักร และราคากาซที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร อัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชย
เปนตน ทั้งนี้ ราคาและอัตราตาง ๆ ขางตนอาจมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่
รัฐบาลมีการควบคุมราคาขายปลีกและขายสงของน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วและน้ํามันดีเซลในชวงระยะเวลาสั้น ๆ
ยกตัวอยางเชน การควบคุมราคาน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วในชวงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2547 และการควบคุมราคาน้ํามันดีเซล
ในชวงเดือนมกราคม 2547 ถึงมิถุนายน 2548 โดยราคาขายปลีกและขายสงน้ํามันดังกลาวไดมีการปรับเปลี่ยนเปนคราว ๆ
ตามราคาหนาโรงกลั่นที่กําหนดไว และเพื่อรักษาระดับราคาดังกลาว รัฐบาลจึงไดปรับราคาโดยใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ชดเชยสวนตางดังกลาวใหแกโรงกลั่นน้ํามัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการกําหนดอัตราเงินชดเชยและอัตราเงินสงเขากองทุน
(ยกเวนในสวนของน้ํามันแกสโซฮอล E85) ไดมีการออกประกาศ สนพ. เรื่อง ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชย
ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ไดกําหนดราคาขายปลีกของน้ํามันแกส โซฮอลออกเทน 95 น้ํามัน แกสโซฮอลออก
เทน 91 น้ํามันแกสโซฮอล E20 น้ํามันแกสโซฮอล E85 และน้ํามันดีเซลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไวที่ลิตรละ 37.80 บาท
35.78 บาท 33.98 บาท 24.28 บาท และ 29.99 บาท ตามลํา ดับ และไดกํา หนดอัต ราเงิน ชดเชยสํา หรับ น้ํา มัน แกส โซฮอล
ออกเทน 95 น้ํา มัน แกส โซฮอล อ อกเทน 91 และน้ํามันแกสโซฮอล E20 ไวที่ลิตรละ 1.99 บาท 1.59 บาท และ 0.93 บาท
ตามลําดับ และกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันดีเซลไวที่ลิตรละ 0.13 บาท นอกจากนี้ การควบคุม
ราคาเชื้อเพลิงมักจะเปนในรูปแบบของการปรับอัตราการจัดเก็บเงินเพื่อสงเขากองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิงหรือภาษีสรรพสามิตที่
เรียกเก็บ โดยกอนหนาที่จะมีการลดการควบคุมราคาขายปลีกของน้ํามันเชื้อเพลิง รัฐบาลจะใชการจัดเก็บเงินเพื่อสงเขา
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายสง (ราคาหนาโรงกลั่น) และราคานําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง ทําให
ราคาขายปลีกไมมีการเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากการลดการควบคุมราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาขายสงน้ํามันเชื้อเพลิงจะปรับตัว
ตามราคาหนาโรงกลั่น ซึ่งกําหนดโดยผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันและทําใหราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย
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(2)
การจํากัดการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว
นอกเหนือจากกฎระเบียบเกี่ยวกับราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ยังได
ดําเนินนโยบายเพื่อดูแลการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวโดยผูผลิตในประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดภาวะ
ขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลวภายในประเทศ โดยรัฐบาลไดมีการกําหนดหลักเกณฑควบคุมการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว
ควบคูกับการควมคุมราคาขายของกาซปโตรเลียมเหลวในประเทศ ในขณะที่ผูผลิตอาจสงออกกาซปโตรเลียมเหลวไดในราคา
สงออกที่สูงกวา ดังนั้น การจํากัดปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถสงออกไดจึงอาจมี ผลกระทบตอรายไดของ
บริษัทฯ
(3)
การสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศใชเมื่อป 2549 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการคา
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ไดกําหนดให ผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแตละรายตองสํารองน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่
นําเขามากลั่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับจําหนายในประเทศในปริมาณเทากับรอยละ 5 ของปริมาณที่ใชทั้งหมดใน
แตละป ในเดือนกรกฎาคม 2556 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานไดออกประกาศกรมธุร กิจ พลัง งาน กํา หนดให
บริษัท ผู ป ระกอบกิจ การโรงกลั่น น้ํา มัน แตละแหงเพิ่มสัดสวนการสํารองน้ํามัน ดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นําเขามากลั่นเพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม รวมทั้งน้ํามันสําเร็จรูปจากรอยละ 5 เปนรอยละ 6 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน ผูประกอบกิจการโรงกลั่นอาจสํารองน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดแทน
การสํารองน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นําเขามากลั่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
(4)
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไดจัดตั้งขึ้ นตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนด
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ตามที่แกไขเพิ่มเติม โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายปลี กของน้ํามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศดวยเหตุที่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีการปรับขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจ
ใหเหลือนอยที่สุด รวมทั้งเพื่อลดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภท ในการนี้ ผูผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง มี
หนาที่ตองนําสงเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่ กบง. กําหนด ซึ่งจะไดมีการปรับปรุงเปนครั้งคราว การสงเงินเขา
กองทุนนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ทั้งนี้ อัตราการจัดเก็บเงินเพื่อสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชยสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ที่
ผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักร รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร เปนไปตามที่
กําหนดในประกาศ กบง. ซึ่งมีการกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเปนระยะ
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับการดําเนินงานและนําไปใชเปนคาใชจายเพื่อชวยเหลือหรือ สงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน ปองกัน บรรเทา และแก ไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและการใชพลังงาน โดยผูผลิตและ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงมีหนาที่นําสงเงินเขากองทุนในอัตราตามที่ กพช. กําหนด และมีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินเขากองทุน
ทั้ง นี้ อัต ราเงิน สง เขา กองทุน เพื่อ สง เสริม การอนุรัก ษพ ลัง งานสํา หรับ น้ํา มัน เชื้อ เพลิง แตล ะชนิด (รวมถึง
น้ํามันเบนซิน ไรสารตะกั่ว น้ํามันแกสโซฮอล น้ํามันดีเซลหมุ นเร็ว น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา) ซึ่งผลิต โดยโรงกลั่น ใน
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ราชอาณาจักร และที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร เปนไปตามที่กําหนดในประกาศ กพช. ซึ่งมีการกําหนดและแกไข
เปลี่ยนแปลงเปนระยะ
(5)
คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม
รัฐบาลไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เขมงวดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ซึ่งรับถายโอนอํานาจมาจากอธิบดีกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานที่ออกกฎระเบียบ
ดังกลาวเปนระยะภายใตพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียมอยางมีนัยสําคัญ โดย
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานมีการออกประกาศกรมธุรกิจพลังงานฉบับใหมเปน ระยะเพื่อกําหนดลักษณะและ
คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน กําหนดปริมาณสารตะกั่วและกํามะถันในน้ํามันเบนซิน รวมถึงสัดสวนของกํามะถัน
และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (polycyclic aromatic hydorcarbons) ในน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติยุทธศาสตรใหมในการแกปญหา
ภาวะการขาดแคลนพลังงานของประเทศ โดยสงเสริมการใชพลังงานจากแหลงทดแทนแทนการใชน้ํามัน พลังงานจากแหลง
ทดแทน หมายความรวมถึงกาซธรรมชาติสําหรับใชกับยานพาหนะ แก สโซฮอล และไบโอดีเซล และตั้งเปาหมายใหยกเลิก
การใชน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 95 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2550 อยางไรก็ตาม ยังไมไดมีการยกเลิกการใชน้ํามัน
เบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 95 จริงแตอยางใด และ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ยังคงมีการจําหนายน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว
ออกเทน 95 อยูใ นบางพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบ
ในหลักการตามมติของ กพช. ที่ใหยกเลิกน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
และไดมีการยกเลิกการใช น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91 เรียบรอยแลว
นอกจากนี้ รัฐบาลกําลังพิจารณาการยกเลิกการใชน้ํามันแกสโซฮอลออกเทน 91 กอนหนาแผนการเดิมที่กําหนดไว
วาจะเกิดขึ้นภายในป 2562 เพื่อเปนการสงเสริมการใชน้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอทานอลในสัดสวนที่มากขึ้น โดย
รัฐบาลอาจพิจารณาสงเสริมการใชน้ํามันแกสโซฮอลออกเทน 95 โดยการใชมาตรการทางภาษีและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงใน
การลดสวนตางระหวางราคาของน้ํามันแกสโซฮอลออกเทน 91 และน้ํามันแกสโซฮอลออกเทน 95 เพื่อสงเสริมการใชน้ํามัน
แกสโซฮอลออกเทน 95 ทั้งนี้ บริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามัน ไดมีการแสดงความคิดเห็นไปยังรัฐบาลเพื่อใหมีการ
ชะลอการยกเลิกการใชน้ํามันแกสโซฮอลออกเทน 91 โดยเนนย้ําเรื่องผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอปริมาณน้ํามันเบนซินใน
ประเทศ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ “3.2.4 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือขอกําหนด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ อาจทําใหบริษัทฯ ตองมีความรับผิดอยางมากหรือมีคาใชจายจํานวนมาก”
รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการใชน้ํามันแกสโซฮอลที่มีสวนผสมของเอทานอลในปริมาณที่กําหนดใน
กฎระเบียบของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งออกเมื่อป 2553 (และมีการแกไขเปนระยะ) โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยปริมาณเอทานอลขั้นต่ําในแกสโซฮอลจะขึ้นอยูกับชนิดของแกสโซฮอล
เชน แกสโซฮอล E-10 แกสโซฮอล E-20 หรือแกสโซฮอล E-85 ทั้งนี้ ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่ง
ออกเมื่อป 2557 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนดวา น้ํามันน้ํามันแกสโซฮอลที่
จําหนายในประเทศตองมีปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ (denatured ethanol) อยูในชวงอัตราสวนรอยละโดยปริมาตรตามที่
กําหนดไวในประกาศ เวนแตจะไดรับยกเวนเปนอยางอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุไวในประกาศ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวขอ “3.2.4 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ อาจทําใหบริษัทฯ ตอง
มีความรับผิดอยางมากหรือมีคาใชจายจํานวนมาก”
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มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียมแตละชนิดมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดและวัตถุประสงคที่ใช
ตัวอยางเชน หากเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ผลิตเพื่อการสงออก ก็อาจไดรับการยกเวนไมตองเปนไปตามขอกําหนดกา ร
ควบคุมลักษณะและคุณ ภาพของน้ํา มัน เชื้อ เพลิง ในประเทศที่มีค วามเขม งวด โดยตอ งไดรับ การอนุมัติจ ากอธิบ ดีก รม
ธุรกิจพลังงานกอน
(6)
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
นับตั้งแตป 2553 เปนตนมา รัฐบาลไดออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
ประเภทตาง ๆ ซึ่งรวมถึงโรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553
นอกจากมาตรฐานควบคุม สารเจือ ปนในอากาศที่ร ะบายออกจากโรงงานกลั่นน้ํามัน ขางตน รัฐบาลยั งไดออก
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกสองฉบับเพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งฝุนละออง
กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไฮโดรเจนซัล ไฟด กาซออกไซดของไนโตรเจน สารตะกั่ว และสาร
ปรอทจากโรงงานกลั่นน้ํามัน และมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ งสารอินทรียระเหยงายจากน้ํามันเบนซิน ในรูปของ Total
Volatile Organic Compounds จากคลังน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณขนถายน้ํามันที่เกี่ยวของ
(7)
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โรงกลั่นน้ํามันและกิจการอื่นที่ตองไดรับอนุญาตจากทางราชการกอนเริ่มกอสรางหรือดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด ต องทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่ง จัดทําโดย
บุคคลภายนอกตอหนวยงานราชการที่มีอํานาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของอาจกําหนดใหมีการระบุ
มาตรฐานการดําเนินการดานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการตาง ๆ เพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมาย
โดยหนวยงานราชการอาจกําหนดมาตรฐานการดําเนินการและมาตรการตาง ๆ ดังกลาวเปนเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตใหแก
โรงกลั่นน้ํามัน ทั้งนี้ ในสวนของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ในป 2557 หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดใหบริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย ซึ่งมีการกําหนดไว
โดยเฉพาะและมีความเขมงวดมากกวามาตรฐานที่กําหนดไวในกฎเกณฑตาง ๆ ดังกลาวขางตน
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