บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย และบริษัทฯ เชื่อว่าโรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยจากผลการสารวจโดยโซโลมอนและข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของลาดับกลุ่มที่หนึ่ง
(top of the first quartile) จากจานวนโรงกลั่นน้ามันทั้งหมดมากกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดียที่
เข้าร่วมในการสารวจดังกล่าวในด้านการใช้กาลังการกลั่นน้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ (effective utilization) และความเชื่อถือ
ได้อย่างสูงในการผลิต (high reliability) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) และ
ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ที่ผลิตโดยโรงกลั่น
น้ามันของบริษัทฯ ให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ (Offtake Agreement) ที่ทากับเชฟรอนและ
บมจ. ปตท. ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่หุ้นของบริษัทฯ
เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะยังคงเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป
โดยเงื่อนไขราคาที่มีการแก้ไขใหม่นั้นจะสะท้อนราคาตลาดมากขึ้นแต่ให้ประโยชน์แก่บริษัทฯ น้อยกว่าเงื่อนไขราคาที่บริษัทฯ
ได้รับในปัจจุบัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “16.2.2 ราคานามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”
บริษัทฯ เป็นเจ้าของและผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามันแบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามัน (complex refinery)
ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีกาลังการกลั่นน้ามันดิบ 165,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นกาลังการผลิต
ประมาณร้อยละ 13.2 ของกาลังการกลั่นน้ามันดิบทั้งหมดของประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี 2557 ปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมทั้งหมดของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีจานวน 52.7 ล้านบาร์เรล น้อยลงเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตจานวน
60.9 ล้านบาร์เรลในปี 2556 และ 58.5 ล้านบาร์เรลในปี 2555 เนื่องจากมีการหยุดการดาเนินการของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ในช่วงต้นปี 2557 เพื่อการดาเนินการต่าง ๆ ตามโครงการสาหรับปี 2557 และในงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจานวน 46.1 ล้านบาร์เรล
ในการดาเนินการโรงกลั่นน้ามัน บริษัทฯ มุ่ง เน้นที่ความเป็นเลิศในการดาเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจาก
อุบัติการณ์และการบาดเจ็บ การเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น และการเป็นผู้นาด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงกลั่นน้ามัน
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักที่สาคัญสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 กิโลเมตร ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มี
ความได้เปรียบและอยู่ใกล้กับสิ่งอานวยความสะดวกหลักในการขนส่งผลิตภัณฑ์ (รวมทั้งท่อส่ง รถบรรทุกและเรือบรรทุก
ชายฝั่ง) และศูนย์กลางของอุปสงค์ที่สาคัญ จึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งและก่อให้เกิดข้อได้เปรียบหลายอย่างในด้านการจัดหา
และจัดส่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีลูกค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลายรายที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งทาให้
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนในการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโ ตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว
เกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้
เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี
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ก๊าซผสม C4 และรีฟอร์เมท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ยางมะตอยและกามะถัน ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้
(by-products) ที่ได้รับจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงกาไรสุทธิของบริษัทฯ สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
_________________

2556
155.4

2557

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
128.6
(194.1)(1)

193.2

(1)

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่มีการรับรู้ทางบัญชีลดลงเนื่องจากราคาน้ามันดิบในปี 2557 ที่
ลดลงเมื่อเทียบกับราคาน้ามันดิบในปี 2556 และปริมาณการขายในปี 2557 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากการหยุดโรงกลั่นน้ามัน
ของบริษัทฯ ตามระยะที่กาหนดในช่วงต้นปี 2557 ตามโครงการสาหรับปี 2557

1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท

1.1.1

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว… ร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย”

1.1.2

พันธกิจ

พันธกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยกระบวนการการดาเนินงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมกับดูแลพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
1.1.3

เป้าหมาย ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทาธุรกิจการกลั่นน้ามันซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับธุรกิจในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทยและ
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามัน แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามัน เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจ
การกลั่นน้ามันอย่างเดียวเท่านั้น (pure complex oil refinery) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพสูง
และเชื่อถือได้สาหรับการใช้ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิ ทธิภาพการ
ดาเนินงานของโรงกลั่นน้ามัน และการกระจายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการจัดจาหน่ายต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มผลกาไรให้สูงสุด โดยบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ สามารถดาเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวได้เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขันหลายประการที่สาคัญดังนี้
(ก)

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง นาไปสู่ความเป็น
เลิศในการดาเนินงาน
นั บ ตั้ ง แต่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2535 บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของคณะผู้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์สูงและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการฝ่ายการเงินและ
การคลังของบริษัทฯ รายปัจจุบันเป็นบุคลากรที่จัดหามาจากเชฟรอน (secondees) และได้ร่วมทางานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลาเก้าปี
และหกปีแล้ว ตามลาดับ โดยภาพรวมนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ามันมา
เป็นเวลานาน
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วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วม “ครอบครัวเดียวกัน (One Family)” อันจะทาให้พนักงาน
รู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ง ขององค์กรอย่างแรงกล้าและมีค วามเป็น น้าหนึ่ง เดี ยวกัน มีการทางานที่ มุ่ งเน้ นความเป็นเลิศ ในการ
ดาเนินงาน ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการสร้างสถานที่ทางานที่ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ทั้งนี้ การทางาน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ของบริษัทฯ ได้นาพาให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการเป็นหนึ่ง
ในผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียมและผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในโรง
กลั่นน้ามันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยผลจากการบริหารจัดการและการทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพดังกล่าว ส่งผลให้ผลการสารวจโดยโซโลมอนและข้อ มูล ภายในของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของลาดับกลุ่มที่หนึ่ง (top of the first quartile) จากจานวน
โรงกลั่นน้ามันทั้งหมดมากกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดีย ที่เข้าร่วมในการสารวจดังกล่าวในด้าน
การใช้ กาลั ง การกลั่ น น้ ามั นอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ (effective utilization) และความเชื่ อ ถื อ ได้ อ ย่ างสู ง ในการผลิ ต (high
reliability) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) และความพร้อมของหน่วยการผลิต
(Operational Availability) นอกจากนี้ โรงกลั่ น น้ ามั น ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบการจั ด การด้ านคุ ณ ภาพ
ISO9001:2008 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย OHSAS 18001:2007 และการรั บ รองระบบงานของห้ อ งปฏิ บั ติ การทดสอบและสอบเที ย บ ISO/IEC
17025:2005
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้การดาเนินงานในทุกด้านของโรงกลั่นน้ามันปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ โดยในปี 2548
บริษัทฯ ได้ริเริ่มเป้าหมายที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางานด้วยการดาเนินโครงการปลอดอุบัติการณ์และ
การบาดเจ็บ (incident and injury free (“IIF”) program) ซึ่งเป็นการกาหนดหลักวิธีปฏิบัติงานที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นที่
เชื่อถือได้และมีความปลอดภัย โครงการนี้ส่งผลให้บริษัทฯ มีประวัติด้านการดาเนินงานที่ปลอดภัยเป็นเลิศ และบริษัทฯ มี
ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ บันทึกชั่วโมงทางาน
โดยไม่มีกรณีการบาดเจ็บขั้นหยุดงาน (Days Away from Work Case หรือ DAWC) กว่า 9.5 ล้านชั่วโมงทางาน และในปี 2557
บริษัทฯ มีอัตราการบาดเจ็บขั้นบันทึก (Total Recordable Injury Rate) เพียง 0.03 ต่อ 200,000 ชั่วโมงทางาน ซึ่งเป็นสถิติ
ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และบริษัทฯ เชื่อว่า ต่ากว่าอัตราดังกล่าวของบริษัทน้ามันต่างชาติรายใหญ่อื่น ๆ
อย่างมีนัยสาคัญ โดยข้อมูลจากบริษัทต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะนั้น อัตราการบาดเจ็บ ขั้นบันทึกของบริษัทดังกล่าวอยู่ที่
ระหว่าง 0.21 ถึง 0.37 ต่อ 200,000 ชั่วโมงทางานสาหรับปี 2554 ถึง 2556 ความมุ่งมั่นของบุคลากรและผู้บริหารของบริษัทฯ
ที่จะทาให้การดาเนินงานของบริษัทฯ ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในธุรกิจของบุคลากร
และพนักงาน และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลงาน อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะ
ดาเนินกิจการโรงกลั่นน้ามันให้เป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการปรับปรุงผลการดาเนินงานและเพิ่มค่าการกลั่นของ
บริษัทฯ ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Prime Minister Industry Award” สาขา “Safety Management” จาก
นายกรัฐมนตรีในปี 2552 และได้รับรางวัล “Best Practice Sharing” ในปี 2555 รวมทั้งรางวัล “Zero Unplanned Shutdown”
อีกหลายครั้งจากคณะกรรมการ PTT Operational Excellence ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องใน
ด้านการดาเนินงานของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ โดยไม่มีการหยุด โรงกลั่นน้ามันนอกเหนือจากแผนที่มีการวางไว้ (โดย
หน่วยการผลิตที่ได้รางวัล Zero Unplanned Shutdown ได้แก่ หอกลั่นน้ามันดิบ (Crude Distillation Unit หรือ CDU) ตั้งแต่ปี
2554 ถึงปี 2557 หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer หรือ CCR) ในปี 2554 ปี
2556 และปี 2557 และหน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันดีเซล (Diesel Hydrotreater Unit หรือ DHTU) ในปี 2557) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล “Zero is Attainable” ด้านความปลอดภัยของบุคคลจากเชฟรอนเป็นจานวนแปดปีติดต่อกัน ซึ่งสามารถ
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แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง และได้รับ รางวัล “Zero is Attainable” ด้าน
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจากเชฟรอนในปี 2557 อีกด้วย บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมการปล่อยมลพิษเข้าสู่อากาศเพื่อลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยจากโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ สู่อากาศ
โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างผลการดาเนินงานอย่างเป็นเลิศ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล
“Environmental and Safety Good Governance Award” (เดิมคือรางวัล “Green Star Award”) จาก กนอ. และรางวัล “Gold
Star Award” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ได้รางวัล “Green Star Award” เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน
(ข)

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินงานของบริษัทฯ นาไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ
บริษัทฯ เชื่อว่าการบริหารจัดการบุคลากรและผู้รับเหมาท้องถิ่น ที่มีทักษะความสามารถและความเชี่ยวชาญเป็น
องค์ประกอบสาคัญในการดาเนินกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ให้มีความเชื่อถือได้และมีความปลอดภัยสูง
และช่วยให้บริษัทฯ สามารถดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งทาให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ยกตัวอย่ างเช่น ในปี 2551 บริษัทฯ สามารถติดตั้งหน่วยกาจัดสารปรอท (Mercury Removal Unit) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งทาให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการดาเนินกระบวนการกลั่นน้ามันดิบที่มีสารปรอทในปริมาณที่สูง ซึ่งมี
ต้นทุนต่ากว่าการกลั่นน้ามันดิบที่มีสารปรอทในปริมาณต่า นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ ยังสามารถติดตั้งหน่วยปรับปรุง
คุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Merox Unit) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาให้บริษัทฯ สามารถผลิตน้ามัน เชื้อเพลิง
อากาศยานที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่กาหนด ช่วยเพิ่มกาลังการผลิตที่หอกลั่นน้ามันดิบ (crude throughput) และเพิ่มยอดขาย
ภายในประเทศของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ จานวนสามโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการสาหรับปี 2557 ไปพร้อมกับการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโพรพิลีน
เกรดโพลิเมอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (high-value polymer grade propylene recovery) เพิ่มความเชื่อถือได้ในการผลิต
ของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน (energy efficiency) ของ
เตาเผาที่ใหญ่ที่สุดสองเตาแรกของบริษัทฯ โดยมีต้นทุนในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 134.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้
การดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557 เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยมีระดับความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับ
สากล
เพื่อการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินงานนั้น บริษัทฯ มีกระบวนการในการค้นหา จัดลาดับความสาคัญและริเริ่ม
โครงการใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงค่าการกลั่นของบริษัทฯ บริษัทฯ ดาเนินการเหล่านี้ภายใต้โครงการการปรับปรุงผลกาไร
(Bottom Line Improvement Program) โดยมีจุดมุ่งหมายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในการเลือกใช้น้ามันดิบให้ได้ผลคุ้มค่า
มากที่สุด การกาหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) อย่างเหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของโรงกลั่นน้ามัน การใช้ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางสาหรับหน่วยแตกโมเลกุล
(cracker feed) ร่วมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน การลดการสูญเสียน้ามัน
การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และการกาจัดของเสียของบริษัทฯ
บริษัทฯ เชื่อว่าการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินงาน วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งมุ่ง เน้นที่ผลประกอบการ
ควบคู่ไปกับความปลอดภัย และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ ในด้านการดาเนินงาน วิศวกรรม เทคโนโลยี การค้า
การเงินและด้านอื่น ๆ มีส่วนสนับสนุนอย่างสาคัญต่อความสาเร็จที่ผ่านมาของบริษัทฯ และจะยังคงช่วยเสริมสร้างธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง และสนับสนุนการเติบโตในอนาคตต่อไป
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(ค)

ความเชื่อถือได้และความคล่องตัวของโรงกลั่นนามันจะช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานและทาให้มีผลการดาเนินงาน
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นน้ามันที่ใหม่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและมีการออกแบบที่ ช่วยเพิ่ม
ความเชื่อถือได้ของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ในขณะที่คุณสมบัติของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) ของ
บริ ษั ท ฯ ที่ ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถเลื อ กใช้ น้ ามั น ดิ บ ได้ ห ลากหลายประเภท ก็ มี ส่ ว นในการเพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว และ
ความสามารถในการทากาไรของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
(1)
ความเชื่อถือได้และความมีประสิทธิภาพของโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ
ระยะเวลาที่สั้นลงในการหยุดโรงกลั่นน้ามันเพื่อการบารุงรักษาและซ่อมแซมจะส่งผลให้อัตราส่วนของต้นทุนการ
ดาเนินงานคงที่ต่อบาร์เรลของน้ามันดิบลดลงด้วย และทาให้โรงกลั่นน้ามันมีกาลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง กลยุทธ์การบารุงรักษาโรงกลั่นน้ามันของบริษั ทฯ คือการใช้บุคลากรซึ่งมีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ
ผู้รับเหมาในประเทศ ทั้งสาหรับโครงการบารุงรักษาตามกาหนดเวลาและโครงการที่มีความซับซ้อน ระบบการจัดการ
ทรัพย์สินภายในโรงกลั่นน้ามัน (Refinery Asset Management System) ของบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ ยงที่
เกิดจากการชารุดของอุปกรณ์และลดความจาเป็นที่จะต้องทาการซ่อมแซมแก้ไขนอกกาหนดการที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้
จัดทาบันทึกการตรวจสอบโดยละเอียด ตรวจสอบคุณภาพของสินทรัพย์ด้วยการใช้โปรแกรมตรวจสอบและการติดตามผล
โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ควบคุมขั้นตอนการออกแบบและดาเนินงาน และการทางานในเชิงรุกในด้านการตรวจสอบ
การบารุงรักษา การทดสอบและการตรวจติดตามสภาพ การดาเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีความ
พร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของหน่วยการผลิต
(Operational Availability) ของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2557
(ร้อยละ)

ข้อมูลจากการสารวจของโซโลมอน
ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability)
(รวมถึงการบารุงรักษาตามกาหนดการและการตรวจสอบ)(1) ..........................................
___________
(1)

96.1

97.9

ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) แสดงค่ าเฉลี่ยของจานวนวันปฏิทิน ในหนึ่ง ปีซึ่ง อุป กรณ์ต่า ง ๆ ใน
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีค วามพร้อมในการผลิต ปรับปรุง ด้วยเวลาเฉลี่ยรายปีใ นการซ่อมบารุง ครั้ง ใหญ่ตามกาหนดการ
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ(1)

ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability)
(รวมถึงการบารุงรักษาตามกาหนดการและการตรวจสอบ)(2) ..........................................
___________

97.2

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2557
2558
(ร้อยละ)
97.7

97.9

(1)

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คานวณโดยอ้างอิงวิธีการที่ใช้โดยโซโลมอนสาหรับจัดทาดัชนีชี้วัดดังกล่าว โปรดพิจ ารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “คานิยาม”

(2)

ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) แสดงค่าเฉลี่ยของจานวนวันปฏิทินในหนึ่งปีซึ่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรง
กลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีความพร้อมในการผลิต ปรับปรุงด้วยเวลาเฉลี่ยรายปีในการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 5

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ด้วยระดับความพร้อมของหน่วยการผลิตดังกล่าวนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากกาลังการ
ผลิตของโรงกลั่นน้ามันให้ได้ในระดับที่สูงมาก ตารางต่ อไปนี้แสดงถึงอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized)
ซึ่งเป็นตัววัดกาลังการผลิตที่ใช้จริงของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ข้อมูลจากการสารวจของโซโลมอน
อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized)(1) .....................................................
___________
(1)

91.9

อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) สาหรับปี 2557 รวมผลกระทบจากการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ จานวนสาม
โครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาหรับปี 2557 แต่ไม่ได้นับรวมผลกระทบที่เกิดจากการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ
ในช่วงต้นปี 2557 ทั้งนี้ หากไม่นับรวมผลกระทบจากการดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ จานวนสามโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการสาหรับปี 2557 บริษัทฯ ประมาณการว่าอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) ของบริษัทฯ สาหรับปี 2557 จะ
เท่ากับร้อยละ 95.0
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ(1)

อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) ........................................................
___________
(1)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2557
(ร้อยละ)
95.0

92.4

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2557
2558
(ร้อยละ)
90.3
97.5

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คานวณโดยอ้างอิงวิธีการที่ใช้โดยโซโลมอนสาหรับจัดทาดัชนีชี้วัดดังกล่าว โปรดพิจ ารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “คานิยาม”

ทั้งนี้ จากผลการสารวจโดยโซโลมอนและข้อมูลภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยูใ่ นอันดับต้น ๆ ของลาดับกลุ่มที่หนึ่ง (top of the first quartile) จากจานวนโรงกลั่นน้ามันทั้งหมด
มากกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดียซึ่งเข้าร่วมการสารวจโดยโซโลมอนในด้านการใช้กาลังกลั่น
อย่างมีประสิทธิภาพ (effective utilization) และความเชื่อถือได้อย่างสูงในการผลิต (high reliability) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
จากอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) และความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability)
(2)
ความคล่องตัวของโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ
โครงสร้างโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ช่วยให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวสูงในการบริหารจัดการน้ามันดิบที่มีต้นทุน
ต่ากว่าเพือ่ นามากลั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในปริมาณที่มากกว่า และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ
สามารถเพิ่ มผลกาไร (margins) ได้ อย่ างเต็ม ที่ ตั วอย่ างเช่น บริ ษั ทฯ สามารถเพิ่ม การผลิตผลิ ตภัณฑ์ ที่มี มูลค่ าสู ง อาทิ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทฯ จาหน่ายให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมหลายรายที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่งผลให้
บริษัทฯ มีค่าการกลั่นสูงขึ้น ความคล่องตัวในการกลั่นน้ามันดิบได้หลากหลายทาให้บริษัทฯ สามารถเลือกใช้น้ามันดิบได้
หลายประเภท เช่น น้ามันดิบชนิดเบา น้ามันดิบชนิดกลาง และน้ามันดิบชนิดหนัก รวมทั้งน้ามันดิบซึ่งมีปริมาณกามะถัน สารปรอท
หรือค่ าความเป็ นกรดในระดับต่ าง ๆ ไม่ ว่าสูง หรือต่ า และน้ามันดิ บอื่น ๆ ที่ย ากต่ อการกลั่น ความสามารถในการกลั่ น
น้ามันดิบได้หลากหลายชนิด ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
วัต ถุดิ บ และผลิต ผลิต ภั ณฑ์ ที่ มีมู ลค่ าสูง ขึ้ น และในขณะเดีย วกัน ก็เ พิ่ มการใช้กาลัง การกลั่ น น้ามั นของบริษั ท ฯ อี กด้ วย
นอกจากนี้ การปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้ในหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) ของบริษัทฯ ในช่วงที่ดาเนินการ
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 6

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ตามโครงการสาหรับปี 2557 ยังช่วยพัฒ นาในด้านสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (yield) และความสามารถด้านการผลิตของหน่วย
การผลิตดังกล่าว และทาให้การเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์ (reactor) และอัตราการทาปฏิกิริยาปรับตัวดีขึ้นและได้รับ
ประโยชน์ต่าง ๆ จากกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งทาให้สัดส่วนการผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงที่ลดลงในขณะที่สัดส่วนการผลิตน้ามันเบนซินเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีความสามารถในการใช้น้ามันดิบที่ยากต่อการกลั่น การเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการ
สูญเสียของโรงกลั่นน้ามัน รวมทั้งผลจากการดาเนินโครงการปรับปรุงผลกาไร (Bottom Line Improvement Program) ของ
บริษัทฯ ตารางต่อไปนี้แสดงถึงอัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ (Return on Capital Employed) ค่าการกลั่น (gross refining
margin) และค่าการกลั่นตลาด (market gross refining margin) ของบริษัทฯ สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับงวดเก้า
เดือนสิ้นสุดวันที่
2556
2557
30 กันยายน 2558
(ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ยกเว้นอัตราร้อยละ)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ (Return on Capital Employed)
(ร้อยละ)(1)
ค่าการกลั่น (gross refining margin)
ค่าการกลั่นตลาด (market gross refining margin)
_________________

9.6
5.46
5.84

8.0
5.26
5.18

(13.1)
(1.45)
6.15

0.6(2)
8.26
9.95

(1)

อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้คานวณโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการกาหนดสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (functional currency) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนั้นการคานวณอัตรา
ผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ สาหรับปี 2555 จึงไม่มีการใช้ค่าเฉลี่ยในการคานวณ เนื่องจากตัวเลขงบการเงินสาหรับปี 2554 ไม่มีการ
นาเสนอในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

(2)

คานวณโดยปรับยอดรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายการในงบกระแสเงินสดของงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
เป็นยอดเต็มปีซึ่งคานวณจากยอดสะสม 12 เดือนล่าสุด

(ง)

ความได้เปรียบของสถานที่ตังซึ่งอยู่ใกล้กับระบบการคมนาคมสาหรับการขนส่งมาจากผู้จัดหาและการขนส่งไปยัง
ลูกค้ารายใหญ่ และความคล่องตัวในการเติบโตในอนาคต
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ตั้งอยู่ บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ1,300 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200 กิโลเมตร โดยที่ตั้งดังกล่าว ทาให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรือน้าลึก เครือข่ายถนนและระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สาคัญโดยมีบริษัทปิ โตรเคมีจานวนมากตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
สิ่งอานวยความสะดวกหลักในการขนส่ง ลูกค้ารายใหญ่หลายราย รวมทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ นั้นช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง
และเอื้อประโยชน์ด้านการขนส่งและการกระจายผลิตภัณฑ์หลายประการ การที่บริษัทฯ มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มบริษัทปิโตรเคมี
ทาให้บริษัทฯ สามารถขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสาหรับเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีได้เป็นจานวนมาก ยอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ที่มีโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ในสัดส่วนที่สูงของบริษัทฯ มีส่วนต่างกาไร (margins) สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บริษัทฯ ยั งได้รับ
ประโยชน์จากการที่บริษัทฯ มีพื้นที่ว่างอยู่มากภายในที่ตั้งโรงกลั่นน้ามัน ซึ่งทาให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะเติบโตและ
ขยายกิจการได้

ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 7

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ด้วยข้อได้เปรียบของสถานที่ตั้ง บริษัทฯ จึงสามารถรับเรือบรรทุกน้ามันดิบขนาดใหญ่ (very large crude carriers
หรือ VLCC) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดได้ถึง 265,000 เดทเวทตัน (dwt) ผ่านทางทุ่นผูกเรือน้าลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (Single
Point Mooring System) ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของร่วมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล การใช้เรือบรรทุกน้ามันดิบขนาดใหญ่
จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ามันดิบจากตะวันออกกลางได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนการ
ขนส่งและสามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือได้ดีขึ้น ด้วยการขนส่งน้ามันดิบด้วยเรือบรรทุกน้ามันดิบขนาดใหญ่ร่วมกับ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล อีกทั้งบริษัทฯ สามารถใช้เรือบรรทุกขนาดเล็กในการรับน้ามันดิบที่มาจากแหล่งภายในประเทศ
และต่างประเทศผ่านทางท่าเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ การขนส่งโดยเรือบรรทุกขนาดเล็กนี้ช่วยลดจานวนเงินทุ น
หมุนเวียนที่บริษัทฯ ต้องใช้เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ามันดิบขนาดใหญ่
ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีเนื้อที่สาหรับใช้ผลิตไฟฟ้าและไอน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ
สาหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (combined cycle power plant) ซึ่งประกอบด้วยกังหันก๊าซจานวนสองเครื่อง
กังหันไอน้าจานวนหนึ่งเครื่อง และหม้อต้มไอน้า (fired steam boiler) จานวนสามเครื่อง รวมผลิตพลังงานไฟฟ้าสาหรับโรง
กลั่นน้ามันของบริษัทฯ ประมาณ 35 ถึง 36 เมกะวัตต์ และไอน้าประมาณ 170 ถึง 190 ตันต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอต่อความ
ต้องการของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
(จ)

ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับฐานลูกค้าที่มีชื่อเสียง
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบ
กิจการปิโตรเลียมรายใหญ่ของโลก เช่น เชฟรอน บมจ. ปตท. และเชลล์ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเคมี เช่น บมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด (“บจก. เอ็ชเอ็มซี”) บริษัท ระยองโอเลฟินส์
จากัด และบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จากัด เป็นต้น โดยความสัมพันธ์กับลูกค้าหลายรายเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2539 ถึงปี
2544 ซึ่งเป็นช่วงห้าปีแรกที่บริษัท ฯ เริ่มประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ฯ มีสัญญารับซื้อผลิ ตภัณฑ์ระยะยาว
กับเชฟรอนและ บมจ. ปตท. เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา
ดังกล่าวในหัวข้อ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซือขายผลิตภัณฑ์” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจาหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ
หลายชนิด เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP) ก๊าซผสม C4 และแนฟทา ให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ เช่น บจก.
เอ็ชเอ็มซี บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จากัด บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (“บมจ. ไออาร์พีซี”)
และบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด ทั้งนี้ เชฟรอนและ บมจ. ปตท. มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงตลาดต่างประเทศในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ดาเนินการส่งออกและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
(ฉ)

ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเชฟรอน
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือของเชฟรอน บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการที่เชฟรอนสามารถจัดหา
น้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ให้แก่บริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ และสามารถรับซื้อ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ามัน
ของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญตามสัญญารับซื้อผลิ ตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากโอกาสในการซื้อ
สินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเข้าทาสัญญาไว้กับเชฟรอนรวมทั้งสามารถเข้าถึงความ
เชี่ยวชาญทางด้านการดาเนินงานและเทคนิคของเชฟรอน หลักวิธีปฏิบัติที่ดีของเชฟรอน รวมทั้งการสนับสนุนและการเข้าถึง
ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล (proprietary information) ของเชฟรอน
(1)
สัญญาจัดหาวัตถุดิบ และสัญญารับซือผลิตภัณฑ์
ตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่บริษัทฯ เข้าทากับเชฟรอน บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความสามารถและความเชื่อถือได้
ของเชฟรอนในการจัดซื้อน้ามันดิบจากทั่วโลกเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ามันดิบและวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน และด้วย
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สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าทากับเชฟรอน และการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้สัญญาดังกล่าวให้กับเชฟรอน บริษัทฯ
ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายการขายผลิตภัณฑ์จากการกลั่ นปิโตรเลียมทั่วโลกของเชฟรอน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากโอกาสในการซื้อสินค้าหรือรับบริการ
จากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเข้าทาสัญญาไว้กับเชฟรอน เพื่อการจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงานหรือ
การยกระดับโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์
ในหัวข้อ “16.2.2 ราคานามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”
(2)
ความเชี่ยวชาญทางด้านการดาเนินงานและเทคนิค และหลักวิธีปฏิบัติที่ดี
บริษัท ฯ ได้ รับประโยชน์จ ากการสนั บสนุน ทางด้านการด าเนิน งานและเทคโนโลยี ของเชฟรอน และบริษัท ฯ
สามารถเรียนรู้หลักวิธีปฏิบัติที่ดีซึ่งได้มาจากทั้งเครือข่ายการผลิตที่เป็นของเชฟรอนเองทั้งหมดและเครือข่ายการผลิตที่เป็น
กิจการร่วมค้า (joint venture) ของเชฟรอน อีกทั้งสามารถเลือกนาหลักวิธีปฏิบัติเหล่านั้นมาใช้ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมในเครือข่ายการเพิ่มศักยภาพธุรกิจต่าง ๆ (Business Improvement Networks หรือ BIN) ของเชฟรอน อาทิ เครือข่ายการ
เพิ่มศักยภาพธุรกิจในด้านกระบวนการและเทคนิค (Process and Technical BINs) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน
คณะทางานด้านกิจการร่วมค้า (Joint Venture Committees) คณะทางานต่าง ๆ ของเชฟรอน เช่น Joint Venture Refining
Operating Committee และ Joint Venture Reliability and Maintenance Managers รวมทั้ง Joint Venture Technical Leadership
Group ด้วยสัญญาบริการทางเทคนิคที่บริษัทฯ เข้าทากับเชฟรอน บริษัทฯ สามารถเข้ าถึ งบริ การทางเทคนิ คที่ เกี่ย วกับ
ประสิ ท ธิ ภาพทางด้ านต้ น ทุ น เช่ น การสนั บ สนุ น โรงกลั่ น น้ ามั น การตลาด การวิ จั ย และการวางแผนกลยุ ท ธ์ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ เชฟรอนยังมี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและเฉพาะด้ านจานวนหนึ่งซึ่งทาหน้าที่ให้การสนับสนุนแก่โรงกลั่น
น้ามันในเครือของเชฟรอนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อีกด้วย การที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับเชฟรอนยังคงทาให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ได้รับโอกาสไปปฏิบัติงานชั่วคราว (secondment) ภายในองค์กรของเชฟรอน อีกทั้งยังมีโอกาสที่พนั กงานที่
จัดหาจากเชฟรอนจะมาปฏิบัติงานชั่วคราว (secondment) กับบริษัทฯ อีกด้วย
(3)
การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
การเป็นบริษัทในเครือของเชฟรอนทาให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี ที่เป็นทรัพย์สินของ
เชฟรอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชฟรอนได้วิเคราะห์น้ามันดิบชนิดต่าง ๆ ไว้อย่างครอบคลุม และจัดทาศูนย์ข้อมูลน้ามันดิบโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางเคมีและทางกายภาพอย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการใช้วัตถุดิบ
ที่ป้อนเข้าโรงกลั่นน้ามันให้มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มค่าการกลั่นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ามัน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการวิจัยเฉพาะของเชฟรอนด้วย อาทิ
เช่ น บริ ษั ท ฯ ใช้ เ ทคโนโลยี ข องเชฟรอนในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยกาจั ด กามะถั น ในน้ ามั น โดยใช้ ไ ฮโด รเจน
(hydrotreating unit) และใช้งานวิจัยที่ได้จากเครือข่ายแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing networks) ของเชฟรอนในการดาเนิน
โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงหน่วยกาจัดกามะถันบางหน่วยของบริษัทฯ
(ช)

การรักษาวินัยทางการเงินและการมีอัตราส่วนทางการเงินที่เข้มแข็ง รวมทังความมุ่งมั่นในการเติบโตทางธุรกิจด้วย
การลงทุนด้วยความรอบคอบ
การที่บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติทางการเงินที่เคร่งครัดทาให้บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ สามารถดารงระดับการใช้เงินกู้ยืม
(leverage) ให้อยู่ในระดับที่ต่าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของบริษัทฯ ในประเทศไทย ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีเงินกู้ยืมระยะสั้น
เพื่อใช้สนับสนุนโครงการสาหรับปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ชาระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทฯ จะมีการเบิก
ถอนเงินกู้ยืมจานวนไม่เกิน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนามาใช้ในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุน
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ของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว บริษัทฯ เชื่อว่าแม้บริษัทฯ จะมีการเบิกเงินกู้ตามวงเงินที่บริษัทฯ
ได้รับภายใต้สัญญาสินเชื่อดังกล่าวทั้งหมด อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระการจ่ายดอกเบี้ยต่อทุนของบริษัทฯ จะยังคงอยู่ในระดับ
ต่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่นน้ามันอื่นในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการรักษาวินัย
ทางการเงินของบริษัทฯ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมดุลของเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ให้สูงสุดได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดีย วกัน ก็สามารถดารงสภาพคล่อ งทางการเงิน ให้มีค วามคล่อ งตัว บริษัท ฯ เชื่อ ว่า
สภาพคล่อ งทางการเงิน นี้เ อื้อ ประโยชน์ต่อ บริษัท ฯ ในการวางแผนโครงการขยายกิจการในอนาคต การรับมือกับภาวะ
วิกฤตด้านราคาในระยะสั้น และสามารถตอบสนองต่อความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนอันเนื่องมาจากความผันผวน
ของราคา
นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่ารายได้ซึ่งมีความต่อเนื่องของบริษัทฯ เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนที่มั่นคงเพื่อใช้
สาหรับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของบริษัทฯ และช่วยลดการพึ่งพาการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
ทั้งนี้ บริษัทฯ รักษาแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยโครงการ
ลงทุน แต่ล ะโครงการจะถูก วิเ คราะห์ต รวจสอบโดยใช้ แ บบจาลองผลตอบแทนทางธุร กิจ ในสถานการณ์ต่า ง ๆ เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือ ต่อสถานการณ์ที่ อาจเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้ใช้กระบวนการพัฒนาและจัดการโครงการ Chevron
Project Development and Execution Process (CPDEP) และเครื่องมือวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis tools) ของ
เชฟรอน ในการคัดเลือกโครงการและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากการลงทุน บริษัทฯ จะประเมิน ผล
อย่างรอบคอบ และความรู้ที่ได้จากการประเมินนี้จะนาไปผนวกเข้ากับการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะประเมินโอกาสการลงทุน
เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจปลายน้าในอนาคต
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

1.2.1

ความเป็นมา

โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ เริ่มดาเนินงานในปี 2539 โดยมีกาลังการกลั่นน้ามันตามที่ออกแบบ (design capacity) วันละ
130,000 บาร์เรล และบริษัทฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการผลิตจนกระทั่งมีกาลังการกลั่น น้ามันตามที่ออกแบบวันละ 165,000
บาร์เรลในปัจจุบนั โดยผ่านการพัฒนาและยกระดับการผลิตหลายครั้ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “8.1 สัญญา
จัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมกับกระทรวงพลังงาน”
จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่าหลังจากที่เกิดวิกฤตการเงินในเอเชีย ในปี 2542 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมดาเนินการ
กลั่นในรูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance) กับ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง เพื่อร่วมดาเนินการจัดการโรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ และโรงกลั่นน้ามันของ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง โดยได้มีการจัดตั้งบริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จากัด ขึ้น
โดยมีบริษัทฯ และ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยองเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อดาเนิน กิจการโรงกลั่นน้ามันทั้งสองแห่ง ต่อมาเมื่อ
วัน ที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ 2549 บริษัทฯ และ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง ได้ตกลงยกเลิกการร่วมดาเนินการกลั่นในรูปแบบ
พันธมิตร โดยให้มีผลในวันที่ 1 กุมภาพัน ธ์ 2552 อนึ่ง ในเดือนธันวาคม 2550 บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยองได้ควบรวม
กิจการเข้ากับ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) และจดทะเบียนเป็น บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น และได้เข้าสวมสิทธิ
และภาระผูกพัน ทั้งปวงของ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง ภายใต้การร่วมดาเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร ทั้งนี้ ในเดือน
ตุลาคม 2554 บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น และ บมจ. ปตท. เคมิคอล ได้ควบรวมบริษัทและจดทะเบียนเป็น
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 10

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจากัดตาม
พรบ. บริษัทมหาชนจากัด และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
ในช่วงต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการที่มีการใช้เงินทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงหน่วยการผลิตต่าง ๆ ที่เป็น
ส่วนสาคัญของโรงกลั่นน้ามันของบริษทั ฯ รวมถึงการปรับปรุงหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) เพื่อเพิ่มความ
เชื่อถือได้ในการผลิต และความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงของหน่วยการผลิตดังกล่าว และบริษัทฯ ยังได้ลงทุน
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ซึ่งมีมูลค่าสูง (high-value polymer grade propylene) และติดตั้ง
หน่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air pre-heater project) ในเตาเผาของหอกลั่นน้ามันดิบและหอกลั่นสุญญากาศ
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน (energy efficiency)
1.2.2

พัฒนาการที่สาคัญ
พัฒนาการที่สาคัญที่ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
ปี 2535

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 500,000,000 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2535 ตามข้ อ ตกลงแห่ ง สั ญ ญาจั ด สร้ า งและประกอบกิ จ การ
โรงกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งทาขึ้นระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับบริษัท คาลเท็กซ์ เทรดดิ้ง
แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2534 โดยมีการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และบริษัท คาลเท็กซ์ เทรดดิ้ง ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จากัด ถือหุ้นใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 36.0 และ 64.0 ตามลาดับ และบริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโ ตรเลียมดังกล่าว จากบริษัท คาลเท็กซ์ เทรดดิ้ง
แอนด์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จากัด ในเวลาต่อมา

ปี 2539

โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ เริ่มดาเนินการเต็มกาลังการผลิต

ปี 2540

บริษัทฯ เข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม
(ฉบับที่ 1) กับกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 เพื่อยกเลิกข้อตกลงที่สาคัญ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินประจาปีและเงินพิเศษ

ปี 2541

บริษัทผู้ถือหุ้นของ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง และโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท
เชลล์ บริษัท คาลเท็กซ์ และการปิโตรเลียมแห่ งประเทศไทย ได้บรรลุความตกลงในการร่วม
ดาเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร เพื่อให้โรงกลั่นที่รวมกันนี้มีความเข้มแข็งในการแข่งขัน
ระดับภูมิภาค และเป็นผู้นาในธุรกิจการกลั่นน้ามัน (global pacessetter)

ปี 2542

บริษัทฯ ร่วมกับ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง จัดตั้งบริษัท อั ลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จากัด ตาม
ความตกลงในการร่วมดาเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance)

ปี 2549

ยกเลิกความตกลงในการร่วมดาเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance) ระหว่าง
บริษัทฯ กับ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง โดยการยกเลิกความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปี 2552

ปี 2552

การยกเลิกความตกลงในการร่วมดาเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร (Operating Alliance)
ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. โรงกลั่นน้ามันระยอง มีผลบังคับใช้และบริษัทฯ เริ่มดาเนินการ
โรงกลั่นน้ามันด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
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1.3

ปี 2554

บริษัทฯ เข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม
(ฉบับที่ 2) กับกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลัน่
ปิโตรเลียม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปยังกระทรวงพลังงาน การเปลี่ยนชื่อและการปรับ
โครงสร้างการถือ หุ้น ของเชฟรอนและการแปรสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็น
บมจ. ปตท. อีกทั้งเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการจาหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่
ประชาชน อาทิ กาหนดเวลาในการจาหน่ายหุ้น

ปี 2555

บริษ ัท ฯ ได้จ ดทะเบีย นแปรสภาพจากบริษ ัท จ ากัด เป็น บริษัท มหาชนจ ากัด โดยใช้ชื่อ ว่า
“บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555

ปี 2557

บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการที่มีการใช้เงินทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงหน่วยการผลิตต่าง ๆ ที่เป็น
ส่วนสาคัญของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (RFCCU) เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของหน่วยการผลิตดังกล่าว และบริษัทฯ ยังได้ลงทุน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ซึ่งมีมูลค่าสูง (high-value polymer grade
propylene) และติดตั้งหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air pre-heater project) ใน
เตาเผาของหอกลั่ น น้ ามั น ดิ บ และหอกลั่ น สุ ญ ญากาศ ซึ่ ง ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพด้ านการใช้
พลังงาน (energy efficiency)

ปี 2558

-

บริษัทฯ เข้าทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม
(ฉบับที่ 3) กับกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนด
เกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้น และต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมสั ญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) กับ
กระทรวงพลังงาน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับกาหนดเวลาในการจาหน่ายหุ้นใน
กับประชาชน

-

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีมติให้
บริษัทฯ ดาเนินการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 6.92
บาท และออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 671,391,978 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชน รวมทั้งผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน (ESOP)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยเป็นรูปแบบบริษัทจากัดและตั้งอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ณ วันที่เอกสารฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ เชฟรอนถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 64.0 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ บมจ. ปตท. ถือหุ้นส่วนที่
เหลืออยู่คิดเป็นร้อยละ 36.0 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้น ในครั้งนี้และการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
(ESOP) เชฟรอนจะถือ หุ้ นในบริ ษั ทฯ คิด เป็น ร้ อยละ 58.5 ของหุ้ น ที่ออกและจ าหน่ ายได้ แล้ ว ทั้ง หมดของบริษั ท ฯ (บน
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สมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน) หรือ ร้อยละ 57.4 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจาหน่ายได้แล้วของ
บริษัทฯ (บนสมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน) และ บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เสนอขายหุ้นในครั้งนี้
และให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจาหน่ายเป็นจานวนไม่เกิน 86,765,769 หุ้น จะถือหุ้น
ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บนสมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นส่วนเกินทั้งจานวน) หรือจะไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ อีก (บนสมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน)
1.4

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ เป็น บริษัทในเครือของเชฟรอน โดยเชฟรอนถือหุ้นของบริษัทฯ
ร้อยละ 64.0 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เชฟรอนจะถือหุ้นของ
บริษัทฯ ร้อยละ 58.5 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บนสมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน
ทั้งจานวน) หรือร้อยละ 57.4 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจาหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ (บนสมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นส่วนเกินทั้งจานวน) โดยนับรวมหุ้นที่บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะทาการเสนอขายหุ้น ของบริษัท ฯ ในครั้ง นี้ และ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน (ESOP)
ในการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บมจ. ปตท. ได้ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ บมจ. ปตท. ถือ
อยู่จานวนไม่เกิน 1,390,296,600 หุ้น และให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจาหน่ายเป็น
จานวนไม่เกิน 86,765,769 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการถือหุ้นในบริษัทโรงกลั่นน้ามันในประเทศไทยเพื่อให้มีการแข่งขัน
ของอุต สาหกรรมโรงกลั่นน้ามัน ภายในประเทศมากขึ้น และเพื่อ สนับ สนุน การนาหุ้นของบริษัท ฯ เข้า จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่น
ปิโ ตรเลีย มกับ กระทรวงพลัง งาน โดยภายหลัง จากที่มีการเสนอขายหุ้น ในครั้ง นี้แ ละการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ( ESOP) บมจ. ปตท.
จะถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บนสมมติฐานว่าจะไม่มี
การใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจานวน) หรือ จะไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ อีก (บนสมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน
ทั้ง จานวน) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “8.1 สัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลี ยมกับ
กระทรวงพลังงาน”
เชฟรอนเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีมูลค่าตลาดรวม (market capitalization) ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 เกินกว่า 148.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐประโยชน์ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากการเป็นบริษัท ในเครือของเชฟรอน
ได้แก่ การเข้าถึงบริการจัดหาน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ของเชฟรอน เครือข่ายการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น
น้ามันปิโตรเลียมทั่วโลก การบริการทางด้านเทคโนโลยี การดาเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการบริการสนับสนุนทาง
เทคนิคอื่น ๆ รวมทั้งการได้รับประโยชน์จากโอกาสในการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่ง
เข้าทาสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลักกับเชฟรอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือทางด้าน
บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการและเทคนิคของเชฟรอนและบริษทั ในเครือของเชฟรอน รวมทั้งบุคลากรระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง (Chief Financial Officer) รายปัจจุบัน
ของบริษัทฯ เป็นบุคลากรที่จัดหามาจากเชฟรอน อนึ่ง เชฟรอนได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า ณ วันที่ มีการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
เชฟรอนมีแผนที่จะคงความเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
มีเป้าหมายอย่างต่อเนื่องที่จะให้บ ริษัทฯ คงความเป็นองค์ กรชั้นนาในกลุ่มโรงกลั่น น้ามั นในประเทศไทยในด้ านความ
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ปลอดภัย และความเชื่อถือได้ โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับบริษทั ฯ ของบุคลากร
ของบริษัทฯ
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