บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสร้างรายได้

รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ
น้ามัน รายได้จากการขายที่สาคัญประกอบด้วยการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมุ่งเน้นที่น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเบนซิน
และน้ามัน เชื้อ เพลิง อากาศยาน โรงกลั่น น้ามัน ของบริษัท ฯ ผลิต ผลิต ภัณฑ์ปิโ ตรเลี ย มซึ่ง รวมถึง ก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลว
น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว เกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ามันเตา รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ก๊าซผสม C4 และรีฟอร์เมท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ยางมะตอยและกามะถัน
ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ (by-products) ที่ได้รับจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ส่วนเงินชดเชยจากการ
จาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันเป็นเงินชดเชยที่บริษัทฯ ได้รับจากรัฐบาลผ่านกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อชดเชยจาก
การที่รัฐบาลควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการขายเมื่อ ผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสาคัญ ของความเป็น
เจ้าของ
ทั้งนี้ ราคาขายของบริษัทฯ เป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตที่ใช้บังคับตลอดจนเงินส่งกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งถือ
เป็นรายการที่รวมอยู่ในราคาที่ขายให้ลูกค้าและนาส่งให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเงินชดเชยจากการจาหน่ าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามัน และอัตราส่วนร้อยละของรายได้จากการขายดังกล่าวเทียบกับยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ
สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

โพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์ .......
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(1) ...........
ผลิตภัณฑ์เบา
แนฟทาเบา ...............................
น้ามันเบนซิน (พิเศษและ
ธรรมดา) ............................
รวมผลิตภัณฑ์เบา
ทั้งหมด.......................
น้ามันสาเร็จรูปกึ่งหนักกึ่ง
เบา
น้ามันดีเซล..............................

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2556

2557

2557

ยอดขาย

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ร้อยละ
ร้อยละ
ของ
ของ
ยอดขาย
ยอดขาย
ทั้งหมด ยอดขาย ทั้งหมด ยอดขาย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)

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

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

99.3
162.9

1.9
3.1

106.7
113.7

2.6
2.8

3.3

186.5

3.5

111.9

2.7

2,158.5

30.7

1,687.2

31.6

1,223.1

29.9

31.7

2,390.9

34.0

1,873.7

35.1

1,335.1

32.6

36.4

2,506.4

35.6

1,816.9

34.0

1,636.2

40.0
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ....
รวมน้ามันสาเร็จรูปกึ่ง
หนักกึง่ เบา.................
ผลิตภัณฑ์หนัก
น้ามันเตา..................................
ยางมะตอย................................
รวมผลิตภัณฑ์หนัก
ทั้งหมด.......................
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ก๊าซผสม C4.............................
น้ามันดิบ .................................
อื่น ๆ(2).......................................
รวมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ .......
รวมยอดขายทั้งหมด.......

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2556

2557

2557

ยอดขาย

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ร้อยละ
ร้อยละ
ของ
ของ
ยอดขาย
ยอดขาย
ทั้งหมด ยอดขาย ทั้งหมด ยอดขาย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐยกเว้นส่วนที่เป็นร้อยละ)
8.1
417.1
5.9
307.2

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

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

ยอดขาย

ร้อยละ
ของ
ยอดขาย
ทั้งหมด

5.8

238.9

5.8

2,124.1

39.8

1,875.1

45.8

7.2
1.2

397.2
62.5

7.4
1.2

231.4
61.6

5.7
1.5

588.6

8.4

459.7

8.6

293.0

7.2

2.7
1.0
6.0
9.7

162.9
86.1
541.5
790.6

2.3
1.2
7.7
11.2

120.5
85.6
413.3
619.4

2.3
1.6
7.7
11.6

101.4
4.0
265.0
370.4

2.5
0.1
6.5
9.0

100.0

7,034.6

100.0

5,339.1

100.0

4,093.9

100.0

_________________
(1)

รวมถึงเงินชดเชยจากการจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามัน

(2)

กามะถัน รีฟอร์เมท และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทาการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นกลางสาหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker
Feed Exchange) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขันกลาง
(Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล”

2.2

การประกอบธุรกิจตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่ได้จากกระบวนการกลั่น (distillation) และการแปรสภาพโมเลกุล (conversion)
น้ามันดิบ คือเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา
น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเตา และยางมะตอย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้น
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ก๊าซผสม C4 รีฟอร์เมท
และกามะถัน
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ สามารถกลั่นน้ามันดิบ ได้หลายประเภท ซึ่งโดยปกติ บริษัทฯ จัดหาน้ามันดิบมาจาก
ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกไกล การเลือกวัตถุดิบและกาหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) ของ
บริษัทฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ บริษัทฯ จะตัดสินใจในเรื่องสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจากการประเมินความต้องการและประมาณการราคาสาหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได้
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โดยใช้ข้อมูลจากผู้ ซื้อผลิตภัณฑ์ (offtakers) ของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติ บริษัทฯ จะกาหนดปริมาณการผลิตล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาประมาณสามเดือนก่อนที่จะมีคาสั่งซื้อวัตถุดิบ ตารางต่อไปนี้แสดงถึง รายได้จากการขายและปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
รายได้จากการ
ขาย (พัน
ดอลลาร์สหรัฐ)

2556
ดอลลาร์
สหรัฐต่อ
บาร์เรล(1)

รายได้จาก
การขาย

ปริมาณ
(พันบาร์เรล)

ดอลลาร์
สหรัฐต่อ
บาร์เรล(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

รายได้จาก
การขาย

ปริมาณ
(พันบาร์เรล)

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

รายได้จาก
การขาย......... 8,444,825
_________________

โพรพิลีนเกรด
โพลิเมอร์ ......
ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว.............
แนฟทาเบา ........
น้ามันเบนซิน
เกรดพิเศษ.....
น้ามันเบนซิน
เกรดธรรมดา
น้ามันดีเซล .......
น้ามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน ....
น้ามันเตา...........
ยางมะตอย ........
ก๊าซผสม C4 ......
น้ามันดิบ...........
อื่น ๆ(2) ..............

2557

รายได้จาก
การขาย

ดอลลาร์
สหรัฐต่อ
บาร์เรล(1)

ปริมาณ
(พันบาร์เรล)

(1)

รวมภาษีสรรพสามิต กองทุนอนุรักษ์พลังงาน กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและภาษีท้องถิ่น

(2)

กามะถัน รีฟอร์เมท และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทาการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นกลางสาหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker
Feed Exchange) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ขันกลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล”
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557

รายได้จากการขาย (พัน
ดอลลาร์สหรัฐ)
โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ..........
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว................

รายได้จากการ
ขาย
99,310
162,882

ปริมาณ
(พันบาร์เรล)
935
2,281

2558
ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล(1)

รายได้จากการ
ขาย

106.18
71.40

106,700
113,669

ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 17

ปริมาณ
(พันบาร์เรล)
1,377
2,465

ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล(1)
77.51
46.11

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557
รายได้จากการขาย (พัน
ดอลลาร์สหรัฐ)

รายได้จากการ
ขาย

2558

ปริมาณ
(พันบาร์เรล)

ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล(1)

รายได้จากการ
ขาย

ปริมาณ
(พันบาร์เรล)

ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล(1)

แนฟทาเบา ..............................
น้ามันเบนซินเกรดพิเศษ ..........
น้ามันเบนซินเกรดธรรมดา......
น้ามันดีเซล .............................
น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน .......
น้ามันเตา.................................
ยางมะตอย ..............................
ก๊าซผสม C4 ............................
น้ามันดิบ.................................
อื่น ๆ(2) ....................................

186,454
1,585,720
101,489
1,816,894
307,241
397,187
62,529
120,506
85,620
413,266

1,885
10,025
929
14,473
2,570
4,363
693
1,260
1,087
4,214

98.91
158.18
109.24
125.54
119.57
91.04
90.25
95.65
78.78
98.06

111,944
1,203,403
19,703
1,636,222
238,915
231,360
61,649
101,420
3,989
264,972

2,103
11,402
337
17,640
3,507
5,068
917
1,951
65
4,225

53.24
105.54
58.53
92.76
68.13
45.65
67.25
51.99
61.13
62.71

รายได้จากการขาย ..............

5,339,101

44,714

119.40

4,093,947

51,056

80.19

_________________
(1)

รวมภาษีสรรพสามิต กองทุนอนุรักษ์พลังงาน กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและภาษีท้องถิ่น

(2)

กามะถัน รีฟอร์เมท และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทาการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นกลางสาหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Cracker
Feed Exchange) กับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ขันกลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล”

2.2.2

การขายและการตลาด

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญผ่านทางสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทาไว้
กับเชฟรอนและ บมจ. ปตท. เป็นหลัก และบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2555
เชฟรอน บมจ. ปตท. และบริษัทฯ ได้ทาการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อ
ผลิตภัณฑ์จะมีผลบังคับใช้ในวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเหล่านี้ ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ยง” หัวข้อ “16.2.2 ราคานามันดิบและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม” และหัวข้อ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซือขายผลิตภัณฑ์” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าทาสัญญาซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์ที่ทาเป็นครั้งต่อครั้ง (spot basis) และสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์แบบมีระยะเวลา (term basis) สาหรับผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมส่วนที่เหลือซึ่งผลิตโดยโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
ลูกค้าในประเทศสองอันดับแรกของบริษัทฯ คือ เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลอัตราส่วนร้อยละ
ของรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าแต่ละรายต่อรายได้จากการขายรวม สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
เชฟรอน ...........................................
บมจ. ปตท(1) .....................................

2556
36.9
52.1

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2557
2557
(ร้อยละของรายได้จากการขายทั้งหมด)
34.3
33.8
33.4
54.9
54.9
55.1

ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 18

2558
49.8
40.5

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556
11.0
100.0

อื่น ๆ ................................................
รวม..................................................

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2557
2557
(ร้อยละของรายได้จากการขายทั้งหมด)
10.8
11.3
11.5
100.0
100.0
100.0

2558
9.7
100.0

____________
(1)

รวมรายได้จากการขายให้แก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ทั้งนี้ หากไม่รวมการขายให้แก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล รายได้จาก
การขายให้แก่ บมจ. ปตท. จะคิดเป็นร้อยละ 46.9 ของรายได้รวมของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ร้อยละ 49.6
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 48.7 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 48.9 สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 และร้อยละ 35.4 สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(ก)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ทั้งที่ขายในประเทศและที่ส่งออก สาหรับ
ระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ในประเทศ ........
ส่งออก ..............
ร า ย ไ ด้ จ า ก
การขายรวม ..

2556

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557

2557

รายได้
จากการ
ขาย

ร้อยละ
ของ
รายได้
จากการ
ขายรวม

ร้อยละ
ร้อยละ
ของ
ของ
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
จากการ จากการ จากการ จากการ
ขายรวม
ขาย
ขายรวม
ขาย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นอัตราร้อยละ)

รายได้
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

(ข)

2558

ร้อยละ
ของ
รายได้
จากการ
ขายรวม

รายได้
จากการ
ขาย

ร้อยละ
ของ
รายได้
จากการ
ขายรวม

4,614.8
724.3

86.4
13.6

3,714.2
379.7

90.7
9.3

5,339.1

100.0

4,093.9

100.0

การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์
โดยทั่วไป ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยจะกาหนดโดยใช้ราคาอ้างอิง (benchmarking pricing) ต่าง ๆ
เช่น ราคาอ้างอิงที่เฉลี่ยจากราคาซื้อขายสูงสุดและต่าสุดในตลาดสิงคโปร์ (average of the high and low FOB Singapore
prices) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่รายงานโดย Platt’s Oilgram News (Mean of Platt’s Singapore หรือ MOPS) ราคา
MOPS จะสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งระดับราคาน้ามันดิบ และโดยทั่วไปจะมี
การประกาศราคาเป็นรายวันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการเชื้อเพลิงสะอาดสาเร็จ
ลุล่วงแล้ว บริษัทฯ จะได้รับเงินส่วนเพิ่มเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 สาหรับน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซลที่จาหน่ายในประเทศ
โดยเงินส่วนเพิ่มเชื้อเพลิงดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาขายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โปรดพิจารณา “16.2.2 ราคานามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”

ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 19

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

บริษัท ฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโ ตรเลียมในสัด ส่วนที่มีนัย สาคัญตามสัญญารับ ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทาไว้กับเชฟรอนและ
บมจ. ปตท. ซึ่งสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2555 โดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์จะ
มีผลบังคับใช้ในวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวนี้ได้ในหัวข้อ “16.2.2 ราคานามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม” และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ
ในหัวข้อ “3.ปัจจัยความเสี่ยง” และหัวข้อ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซือขายผลิตภัณฑ์ ” ทั้งนี้ ราคาขายใน
ประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ไม่ได้ขายภายใต้สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ถูกกาหนดโดยคานึงถึงสภาพตลาด และโดยทั่วไป
ขึ้นอยู่กับราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องในเดือนที่มีการขายผลิตภัณฑ์นั้นด้วย ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ไม่ได้ขายภายใต้สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะกาหนดราคาตามราคาอ้างอิง เช่น ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามราคา MOPS บวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลดโดยอ้างอิงกับสภาพตลาดและการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ
รวมทั้งคานึงถึงความแตกต่างของคุณภาพและแหล่งปลายทางของผลิตภัณฑ์
2.2.3

หน่วยการผลิตและกระบวนการผลิต
หน่วยการผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 200

กิโลเมตร
แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
รูปแบบของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

แนฟทาเกรดปิโตรเคมี
H2

หอกลั่นน้ามันดิบ
165.0KBPD

หน่วยกาจัดกามะถัน
ในแนฟทา

หน่วยเพิ่มออกเทน
ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา

18.9 KBPD

17.4 KBPD

หน่วยกาจัดสารเบนซีน
15.1 KBPD

หน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

น้ามันเบนซินยูโร 4

น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

20.0 KBPD

น้ามันดิบ

หน่วยกาจัดกามะถัน
ในน้ามันดีเซล

วัตถุดิบอื่น ๆ

64.9 KBPD

น้ามันดีเซลยูโร 4

โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หอกลั่น
สุญญากาศ
63.4 KBPD

หน่วยแตกโมเลกุลด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยา

หน่วยกาจัดกามะถัน
ในน้ามันเบนซิน

40.8 KBPD

22.6 KBPD

หน่วยกาจัดกามะถันในน้ามัน
ก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนัก
34.7 KBPD

น้ามันเบนซินยูโร 4

น้ามันเตา

น้ามันเตา/ยางมะตอย

โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ประกอบด้วยหน่วยการผลิตหลักดังต่อไปนี้ (ตัวเลขกาลังการผลิตทั้งหมด ณ วันที่ 30
กันยายน 2558)

ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 20

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

-

หอกลั่นน้ามันดิบ (Crude Distillation Unit หรือ CDU) จานวนหนึ่งหน่วย ซึ่งทาหน้าที่ให้ความร้อนและกลั่น
น้ามันดิบ มีกาลังการผลิตวันละ 165,000 บาร์เรล และใช้น้ามันดิบเป็นวัตถุดิบหลัก โดยทาหน้าที่ในการผลิต
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ามันดีเซล และน้ามันหนัก (long residue) เป็นหลัก

-

หอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit หรือ VDU) จานวนหนึ่งหน่วย ซึ่งใช้สุญญากาศเพื่อการ
ปรับปรุงการกลั่นน้ามันหนักที่ได้จากหน่วย CDU มีกาลังการผลิตวันละ 63,400 บาร์เรล และทาหน้าที่ผลิต
น้ามันดีเซล น้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนักและหนักมาก (Heavy And Very Heavy Vacuum Gas Oil)
น้ามันเตา และยางมะตอยเป็นหลัก

-

หน่วยกาจัดกามะถันในแนฟทา (Naphtha Hydrotreater Unit หรือ NHTU) จานวนหนึ่งหน่วย ซึ่งมีกาลังการ
ผลิตวันละ 18,900 บาร์เรล และทาหน้าที่กาจัดกามะถันจากแนฟทาหนักก่อนที่จะส่งเข้าไปในหน่วยเพิ่มออกเทนด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer หรือ CCR)

-

หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer หรือ CCR) จานวนหนึ่ง
หน่วย ซึ่งมีกาลังการผลิตวันละ 17,400 บาร์เรล และทาหน้าที่แปรสภาพแนฟทาหนักที่มีออกเทนต่าให้เป็น
น้ามันเชื้อเพลิงออกเทนสูงสาหรับการผลิตน้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดต่าง ๆ

-

หน่วยกาจัดสารเบนซีน (Benzene Saturation Unit หรือ BSU) จานวนหนึ่งหน่วย ซึ่งทาหน้าที่กาจัดสารเบนซีน
ออกจากน้ามันเบนซิน และมีกาลังการผลิตวันละ 15,100 บาร์เรล

-

หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Merox Unit) จานวนหนึ่งหน่วย ซึ่งทาหน้าที่ปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตที่ได้จากหน่วย CDU เพื่อการผลิตน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และมีกาลังการผลิตวันละ 20,000
บาร์เรล

-

หน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันดีเซล (Diesel Hydrotreater Unit หรือ DHTU) จานวนหนึ่งหน่วย ซึ่งทาหน้าที่
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตที่ได้จากหน่วย CDU หน่วย VDU และ หน่ ว ยแตกโมเลกุ ล ด้ ว ยตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
(RFCCU) เพื่อการผลิตน้ามันดีเซล และมีกาลังการผลิตวันละ 64,900 บาร์เรล

-

หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) จานวนหนึ่งหน่วย ซึ่งทาหน้าที่แตกโมเลกุลไฮโดรคาร์บอน
เพื่อแปรสภาพส่วนหนักของน้ามันดิบที่มีมูลค่าต่า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและกาไรสูงขึ้น และมีกาลังการ
ผลิตวันละ 40,800 บาร์เรล โดยทางานร่วมกับหน่วยแยกโพรเพน/โพรพิลีน (Propane/Propylene Splitter) ซึ่งทา
หน้าที่แยกโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP) โดยมีกาลังการผลิตวันละ 6,400 บาร์เรล และหน่วยกาจัดสาร
ปนเปื้อนในก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Merox Treating Unit) อีกสองหน่วย และหน่วยกาจัดสารปนเปื้อนในน้ามัน
เบนซิน (Gasoline Treating Unit) อีกสามหน่วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวและน้ามันเบนซิน
เป็นไปตามลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีกาลังการผลิตวันละ 49,000 บาร์เรล

-

หน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันเบนซิน (Whole Cracked Naphtha Hydrotreater Unit หรือ WCN) จานวนหนึ่ง
หน่วย ซึ่งทาหน้าที่กาจัดกามะถันออกจากน้ามันเบนซิน และมีกาลังการผลิตวันละ 22,600 บาร์เรล

-

หน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนัก (Heavy Vacuum Gas Oil Hydrotreater Unit หรือ
HVGO HTU) จานวนหนึ่งหน่วย ซึ่งทาหน้าที่กาจัดกามะถันและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตที่ได้จากหอกลั่น
สุญญากาศ (VDU) และมีกาลังการผลิตวันละ 34,700 บาร์เรล
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(ก)

ภาพรวมของกระบวนการกลั่นนามัน
การทาให้น้ามันดิบมีความร้อนถึงอุณหภูมิในระดับหนึ่งและส่งไปยังหน่วยกลั่นน้ามันดิบจะทาให้สามารถแยก
น้ามันดิบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละส่วนจะมีจุดเดือดเฉพาะสาหรับส่วนนั้น ๆ หน่วยกลั่นน้ามันดิบจะผลิตผลผลิตตั้งต้น
ต่าง ๆ ที่โรงกลั่นน้ามันใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ามันส่วนที่เบาซึ่งมีจุดเดือดต่ากว่าจะลอยขึ้นไปด้านบนของ
หน่วยกลั่นน้ามันดิบ ในขณะที่น้ามันส่วนที่หนักซึ่งมีจุดเดือดสูงกว่าจะตกลงไปด้านล่าง เมื่อส่วนที่เบากว่าไหลผ่านหน่วย
กลั่นน้ามันดิบ อุณหภูมิน้ามันจะค่อย ๆ ลดลงและไอระเหยจะเกิดการควบแน่น การกลั่นไอน้ามันที่อุณหภูมิต่างกันจะได้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ามันดีเซลและน้ามันเตา
หรือน้ามันส่วนที่หนักกว่านี้จะถูกส่งไปยังหน่วยกลั่นสุญญากาศซึ่งจะลดจุดเดือดของส่วนที่หนักกว่าเพื่อแยกน้ามันดีเซล
น้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนัก (heavy vacuum gas oil) และกากน้ามัน โดยน้ามันหนักจากหน่วยกลั่นสุญญากาศนี้จะ
ถูกนาไปใช้ในการผลิตน้ามันเตาและยางมะตอย และผลผลิตส่วนหนึ่งที่ได้จากหน่วยกลั่นสุญญากาศจะถูกส่งไปยังหน่วยแตก
โมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU)
น้ามัน ก๊า ซออยล์สุญ ญากาศชนิด หนัก จะถูกส่ง ไปยัง หน่วยกลั่น สุญ ญากาศผ่า นทางหน่ว ยกาจัด กามะถัน ใน
น้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนัก (HVGO HTU) ซึ่งจะกาจัดกามะถันและปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบสาหรับหน่วยแตก
โมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) โดยหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) นี้จะแปรสภาพผลผลิตจากหน่วย
กลั่นสุญญากาศและหน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนักให้กลายเป็นน้ามันที่มีน้าหนักเบาลง โดยการ
แปรสภาพโมเลกุล หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) ของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณภาพของน้ามันหนักส่วน
หนึ่งที่ได้จากหน่วยกลั่นสุญญากาศ ซึ่งทาให้โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ สามารถทาการกลั่นน้ามันดิบชนิดหนักกว่าซึ่งมีราคา
ถูกกว่าได้ และภายหลังจากการแปรสภาพ จะมีการใช้กระบวนการกลั่นเฉพาะเพื่อแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ออกเป็นก๊าซ
(gas stream) ซึ่งจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงก๊าซสาหรับโรงกลั่น (refinery fuel gas) โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
แนฟทา น้ามันดีเซล และน้ามันเตาจานวนเล็กน้อย โดยแนฟทาที่ได้จากหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) จะ
ถูกส่งไปยังหน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันเบนซิน (WCN) ซึ่งจะทาการกาจัดกามะถันเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะและคุณภาพ
ของน้ามันเบนซินตามมาตรฐานยูโร 4
องค์ประกอบที่เบากว่าบางส่วนที่ได้มาจากหน่วยกลั่นน้ามันดิบนั้น จะถูกส่งไปยังชุดหอกลั่นที่เรียกว่า หน่วยกลั่น
น้ามันเบา (Light End Recovery) โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ถูกแยกออกจะประกอบด้วยก๊าซ (gas stream) (ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในโรงกลั่นน้ามัน) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถูกแยกต่อไปอีกเป็นแนฟทาเบาและแนฟทาหนัก แนฟทาเบา
จะถูกส่งไปยังหน่วยผสมน้ามันเบนซิน (Gasoline-blending Unit) หรือขายเป็นแนฟทาเกรดปิโตรเคมีให้กับโรงงานปิโตรเคมี
ที่มีหน่วยเอทิลีนแครกเกอร์ (ethylene cracker) แนฟทาหนักซึ่งมีออกเทนต่าจะถูกส่งไปยัง หน่วยกาจัดกามะถันในแนฟทา
เพื่อกาจัดกามะถันและส่งต่อไปยังหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (CCR) เพื่อเพิ่มออกเทนด้วยการปรับสภาพโมเลกุล
น้ามัน แนฟทาที่ผ่านการปรับสภาพแล้วจะถูกส่งไปยังหน่วยกาจัดสารเบนซีน (BSU) เพื่อกาจัดสารเบนซีนให้เป็นไปตาม
ลักษณะและคุณภาพของมาตรฐานยูโร 4 ผลผลิตจากหน่วยกาจัดสารเบนซีนจะนาไปใช้ในการผลิตน้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว
เกรดต่าง ๆ
น้ามันเชื้อเพลิงที่ได้จากผลผลิตส่วนหนึ่งของหน่วยกลั่นน้ามันดิบจะถูกส่งไปยังหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Merox Unit) เพื่อกาจัดกามะถันปนเปื้อน (reactive sulfur species) และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ สาหรับการ
ผลิตน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ส่วนน้ามันที่ได้จากผลผลิตอีกส่วนหนึ่งของหน่วยกลั่นน้ามันดิบ หน่วยกลั่นสุญญากาศและ
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หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) จะถูกส่งไปยังหน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันดีเซล (DHTU) ซึ่งจะมีการกาจัด
กามะถันในน้ามันโดยใช้ไฮโดรเจน (hydrotreated) เพื่อทาการกาจัดกามะถันและผลิตเป็นน้ามันดีเซล
(ข)

ประสิทธิภาพของโรงกลั่นนามัน
บริ ษั ท ฯ จะตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโรงกลั่ น น้ ามั น อย่ า งสม่ าเสมอ ด้ ว ยการติ ด ตามตรวจสอบตั ว บ่ ง ชี้
ประสิทธิภาพต่าง ๆ บริษัทฯ กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการวัดค่าของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักแต่ละชนิดตามผลการสารวจ
ประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ามันทั่วโลกซึ่งดาเนินการสารวจโดยโซโลมอน
ตารางต่อไปนี้แสดงความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) และอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้
จริง (EDC Utilized) สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2557
(ร้อยละ)

ข้อมูลจากการสารวจของโซโลมอน
ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability)
(รวมถึงการบารุงรักษาตามกาหนดการและการตรวจสอบ)(1) ..........................................
อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized)(2) .....................................................
___________

96.1
95.0

97.9
91.9

โปรดดูหัวข้อ “คานิยาม” สาหรับความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ข้างต้น
(1)

ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) แสดงค่าเฉลี่ยของจานวนวันปฏิทินในหนึ่งปีซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงกลั่น
น้ามันของบริษัทฯ มีความพร้อมในการผลิต ปรับปรุงด้วยเวลาเฉลี่ยรายปีในการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2.2.3(ค) การบารุงรักษาโรงกลั่นนามัน”

(2)

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 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “16.2.4 อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Equivalent Distillation
Capacity Utilized หรือ EDC Utilized)”
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ(1)

ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability)
(รวมถึงการบารุงรักษาตามกาหนดการและการตรวจสอบ)(2) ..........................................
อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) ........................................................
___________

97.2
92.4

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2557
2558
(ร้อยละ)
97.7
90.3

97.9
97.5

โปรดดูหัวข้อ “คานิยาม” สาหรับความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ข้างต้น
(1)

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คานวณโดยอ้างอิงวิธีการที่ใช้โดยโซโลมอนสาหรับจัดทาดัชนีชี้วัดดังกล่าว โปรดพิจ ารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “คานิยาม”
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(2)

ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability) แสดงค่าเฉลี่ยของจานวนวันปฏิทินในหนึ่งปีซึ่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรง
กลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีค วามพร้อมในการผลิต ปรับปรุง ด้วยเวลาเฉลี่ยรายปีใ นการซ่อมบารุง ครั้ง ใหญ่ตามกาหนดการ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2.2.3(ค) การบารุงรักษาโรงกลั่นนามัน”

(ค)

การบารุงรักษาโรงกลั่นนามัน
หากระยะเวลาการหยุดโรงกลั่นน้ามันเพื่อการบารุงรักษาและซ่อมแซมในปี ที่มีการซ่อมบารุง มีระยะเวลาสั้นลง
อัตราส่วนของต้นทุนการดาเนินงานคงที่ต่อบาร์เรลของน้ามันดิบก็จะลดลงด้วย และทาให้โรงกลั่นน้ามันมีกาลังการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้นสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง บริษัทฯ จะหยุดโรงกลั่นน้ามันเป็นครั้งคราวเพื่อการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการที่
วางไว้และการซ่อมแซมแก้ไขนอกกาหนดการที่วางไว้หรือการซ่อมบารุงฉุกเฉินเช่นเดียวกับโรงกลั่นน้ามันทุกแห่ง แม้ว่าการ
หยุดโรงกลั่นน้ามันเพื่อบารุงรักษาจะเป็นการลดการใช้กาลังการกลั่นน้ามันของโรงกลั่นน้ามัน แต่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ามัน ตลอดจนลดความน่าจะเป็นที่
จะต้องหยุดโรงกลั่นน้ามันนอกกาหนดการที่วางไว้ในอนาคตหรือ เนื่องจากความชารุดบกพร่องที่อาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของโรงกลั่นน้ามันอีกด้วย
บริษัทฯ สามารถขอรับการสนับสนุนด้านเทคนิค และการบริการด้านการดาเนินงาน ตลอดจนระบบและเครือข่าย
การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management System and Networks) จากเชฟรอน และบริษัทฯ เข้าทาสัญญา
บริการซ่อมบารุงส่วนหนึ่งกับบริษัท ซีบีไอ จากัด เพื่อการบารุงรักษาโรงกลั่นของบริษัทฯ กลยุทธ์การบารุงรักษาโรงกลั่น
น้ามันของบริษัทฯ คือการใช้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีทักษะสูงในการบริหารจัดการผู้รับเหมาท้องถิ่น เช่น บริษัท ซีบีไอ จากัด สาหรับการ
บารุงรักษาตามกาหนดการและโครงการที่มีความซับซ้อน
หน่ วยการผลิ ตของบริษั ท ฯ จะหยุ ด ดาเนิ น การตามระยะเพื่ อ การซ่ อ มบ ารุ ง ครั้ งใหญ่ ต ามกาหนดการและการ
ซ่อมแซมแก้ไขนอกกาหนดการที่วางไว้หรือการซ่อมบารุงฉุกเฉิน บริษัทฯ จะทาการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการทุก
ช่วงระยะเวลาห้าปีโดยประมาณ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทาการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการครั้งล่าสุดในช่วงต้นปี 2557 (ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการดาเนินการต่าง ๆ ตามโครงการสาหรับปี 2557) โดยมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวประมาณ
38.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปัจจุบัน บริษัทฯ กาลังริเริ่มกระบวนการต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงหน่วยการผลิต
เพื่ อ ใช้ ใ นการพิ จ ารณาด าเนิ น การในช่ วงการซ่ อ มบ ารุ ง ครั้ ง ใหญ่ ต ามกาหนดการครั้ ง ต่ อ ไปในปี 2562 โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบารุงรักษาที่ได้มีการดาเนินการแล้วในช่วงต้นปี 2557 ในหัวข้อ “2.2.3(ค)(2) โครงการสาหรับ
ปี 2557”
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบการจัดการทรัพย์สินในโรงกลั่นน้ามัน (Refinery Asset Management System) ซึ่งทาให้
บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บ การที่อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ
การซ่อมบารุงนอกกาหนดการที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทาบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียด ติดตามตรวจสอบทรัพย์สินใน
โรงกลั่นน้ามันโดยใช้โปรแกรมการตรวจสอบและการติดตามผลโดยพิจารณาจากความเสี่ยง ใช้มาตรการควบคุมต่าง ๆ ใน
ระหว่างการออกแบบและขั้นตอนการดาเนินงาน ตลอดจนดาเนินการในเชิงรุกเพื่อตรวจสอบ บารุงรักษา ทดสอบและติดตาม
การดาเนินการในช่วงระยะเวลาระหว่างรอบของการหยุดโรงกลั่นน้ามันเพื่อการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตามกาหนดการ บริษัทฯ
ได้วางแผนการบารุงรักษาย่อยตามกาหนดการเป็นระยะด้วย โดยในระหว่างการบารุงรักษาย่อยนี้ จะมีการหยุดส่วนต่าง ๆ ของ
โรงกลั่นน้ามัน เช่น ในปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ คาดว่าจะหยุดหน่วยต่าง ๆ ของโรงกลั่นโดยมี ระยะเวลาหนึ่งถึงแปดวัน
เพื่ อ ดาเนิ นการต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง ท าการตรวจสอบตามหลั กเกณฑ์ กฎหมาย การบ ารุ ง รั กษาประจ าตามกาหนดการ การ
ตรวจสอบและการทาความสะอาด แล้วแต่กรณี
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ทั้งนี้ นอกเหนือจากการหยุดโรงกลั่นน้ามันครั้งใหญ่ตามกาหนดการในปี 2557 และการหยุดหน่วยการผลิตระยะสั้น
ตามกาหนดการตามที่ได้กล่าวข้างต้น ในช่วงตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ ยังมีการหยุดบางส่วนของโรงกลั่นน้ามัน
ชั่วคราวเพื่อการซ่อมบารุงนอกกาหนดการที่วางไว้
(1)
โครงการเชือเพลิงสะอาด
โครงการเชื้อเพลิงสะอาดดาเนินการเสร็จสิ้นในปี 2555 โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงโรงกลั่นน้ามันเพื่อให้โรงกลั่น
น้ามันของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะและคุณภาพที่ตรงกับมาตรฐานยูโร 4 โดยมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานซึ่ง
ประเทศไทยได้ประกาศใช้ สาหรับน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซลที่ขายในตลาดภายในประเทศ โดยวันเริ่มมีผลบังคับใช้คือ
วันที่ 1 มกราคม 2555 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในคุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ การลดปริมาณกามะถันในน้ามันเบนซินและ
น้ามันดีเซลจาก 500 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และ 350 ส่วนในล้านส่วน ตามลาดับ ไปเป็น 50 ส่วนในล้านส่วน และการลด
ปริมาณส่วนผสมของสารเบนซีนในน้ามันเบนซินจากร้อยละ 3.5 ให้เป็นร้อยละ 1 โครงการเชื้อเพลิงสะอาดของบริษัทฯ
ประกอบด้วยการปรับปรุงหน่วยกาจัดกามะถันในน้ามันดีเซล (DHTU) ที่มีอยู่ด้วยการเพิ่มเครื่องปฏิกรณ์หนึ่งเครื่องและเพิ่ม
สมรรถภาพ การเพิ่มความดันเพื่อให้สามารถกาจัดกามะถันในระดับความร้อนที่สูงขึ้น การก่อสร้างหน่วยกาจัดสารเบนซีน
(BSU) เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของสารเบนซีนให้เป็นไซโคลเฮกเซน (cyclohexane) ซึ่งไม่เป็นอันตราย การก่อสร้างหน่วยกาจัด
กามะถันในน้ามันเบนซิน (WCN) เพื่อกาจัดกามะถันออกจากน้ามันเบนซินก่อนที่จะนาไปทาการผสม และการปรับปรุงเพิ่ม
ระดับ ประสิทธิภาพของสาธารณูปโภคและการปรับปรุงหน่วยสนับสนุนการผลิต เพื่อสนับสนุนหน่ วยการผลิตและการ
ปรับปรุงเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงหม้อต้มไอน้า (fired steam boiler) เครื่องใหม่ เมื่อได้ดาเนินโครงการเชื้อเพลิงสะอาดจนแล้วเสร็จ
บริษัทฯ สามารถขายผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มาตรฐานตามคุณลักษณะมาตรฐานยูโร 4 ให้แก่ผู้รับซื้อของบริษัทฯ ได้ในราคาที่สูงขึ้น
จากค่าปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินส่วนเพิ่มเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 ที่บริษัทฯ
ได้รับในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการเชื้อเพลิงสะอาด ในหัวข้อ “16.2.2 ราคานามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”
(2)
โครงการสาหรับปี 2557
ในช่วงต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ทาการปรับปรุงโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ พร้อมกับที่มีการซ่อมบารุงครั้งใหญ่ตาม
กาหนดการ โดยเฉพาะการปรับปรุง หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) และประกอบด้วยโครงการที่สาคัญสาม
โครงการ ได้แก่
-

โครงการปรับปรุงความเชื่อถือได้และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU
reliability project)

-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ (PGP recovery project) และ

-

โครงการหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air pre-heater project)

ทั้งนี้ โครงการทั้งสามโครงการดังกล่าวดาเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2557
เป้าหมายของโครงการปรับปรุงความเชื่อถือได้และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา
(RFCCU) คือการเพิ่มความเชื่อถือ ได้อย่างต่อเนื่องของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า
โครงการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ที่เคยเกิดขึ้นในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 บริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยี
และกระบวนการ (process design) ซึ่งบริษัทฯ ได้สิทธิในการใช้จาก Stone & Webster International, Inc. มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
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ของโครงการปรับปรุงความเชื่อถือได้และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) เพื่อการ
ปรับปรุงเครื่องปฏิกรณ์ (reactor) ซึ่งช่วยปรับปรุงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหน่วยการผลิตนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์คือการปรับปรุงความสามารถของ
บริษัทฯ ในการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ซึ่งมีมูลค่าสูง (high-value polymer grade propylene) สาหรับโครงการหน่วยเพิ่ม
อุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผา บริษัทฯ ได้ติดตั้งหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเตาเผาในหน่วยกลั่นน้ามันดิบและ
หน่วยกลั่นสุญญากาศโดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานในโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในการดาเนินการตามโครงการสาหรับปี 2557 โดยรวมประมาณ 134 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2557 โดยมีการบารุงรักษาในเบื้องต้นและการดาเนินการ
ตรวจสอบ รวมทั้ง การดาเนิน การตามโครงการหน่วยเพิ่มอุณหภูมิข องอากาศก่อนเข้าเตาเผา (air pre-heater project)
ภายใน 39 วันตามแผนที่วางไว้ สาหรับการดาเนินการตามโครงการปรับปรุงความเชื่อถือได้ และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ของ
หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU reliability project) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์
(PGP recovery project) ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน 59 วัน ซึ่งช้ากว่ากาหนดเดิมเจ็ดวัน ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุหลัก
จากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงานซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ
กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการให้แล้วเสร็จตามโครงการที่ค่อนข้างกระชั้นชิด อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าดังกล่าวไม่ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนสาหรับปี 2557 ของบริษัทฯ
2.2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก)

การจัดหานามันดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ คือน้ามันดิบ บริษัทฯ สามารถดาเนินการกลั่น
น้ามันดิบได้หลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงน้ามันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกล และภูมิภาคอื่น ๆ
เนื่องจากโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีหน่วยเพิ่ม คุณภาพน้ามัน (upgrading and conversion unit) บริษัทฯ จึงสามารถใช้
น้ามันดิบชนิดหนัก (heavy sour crude) จากตะวันออกกลางซึ่งมีปริมาณกามะถันสูงกว่าแต่มีต้นทุนต่ากว่าน้ามันดิบชนิดเบา
(light sweet crude) ในสัดส่วนที่สูงขึ้นได้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประโยชน์
จากการใช้เครือข่ายการจัดหาน้ามันดิบและวัตถุดิบทั่วโลกของเชฟรอน การจาแนกคุณลักษณะน้ามันดิบ (crude characterizations)
ของเชฟรอน และการใช้ระบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Program) ที่เป็นทรัพย์สินของเชฟรอน เพื่อกาหนดคุณภาพและชนิด
ของน้ามันดิบและวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการป้อนเข้าโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจผลกระทบ
และคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ผ่านเข้าโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสามารถจัดหา คัดเลือกและผสมน้ามันดิบได้
อย่างแม่นยายิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าการกลั่นรวมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น และได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จะกาหนดสัดส่วนของน้ามันดิบแต่ละชนิด (crude oil slate) ที่บริษัทฯ จะสั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้พิจารณากาหนดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ซื้อของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกับการ
ประเมินค่าความต้องการของลูกค้าและประมาณการราคาสาหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได้ ซึ่งโดยทั่วไป
บริษัทฯ จะกาหนดปริม าณน้ามันดิบที่จะสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณสามเดือนก่อนการสั่งซื้อจริง หลังจากนั้น
บริษัทฯ จะป้อนข้อมูลตั้งต้นและข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง ข้อมูลราคาลงในระบบโปรแกรมเชิงเส้น
(Linear Program) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเชฟรอน โดยนาข้อจากัดในการผลิตของบริษัทฯ มารวมพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการ
ซื้อน้ามันดิบที่มีความเหมาะสมที่สุด
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ในปัจจุบัน บริษัทฯ จัดหาและซื้อน้ามันดิบจากหรือผ่านเชฟรอนและ บมจ. ปตท. และบริษัทในเครือของบริษัท
ดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการชาระเงิน (credit terms) ซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางการค้าทั่วไป โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญ
และบริษัทฯ จะพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหานามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ
ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะ
สามารถขายให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ”
และหัวข้อ “14.1.3(ก) สัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญาซือขายผลิตภัณฑ์”
ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณน้ามันดิบที่ซื้อ โดยจาแนกตามภูมิภาคของแหล่งที่มาและสัดส่วนการจัดซื้อจากแต่ละ
ภูมิภาคสาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ภูมิภาคของแหล่งที่มา
ตะวันออกกลาง(1) .........
เอเชียตะวันออกไกล(2) ..
อื่น ๆ(3) .........................
รวม..............................

2555
ร้อยละ
ของ
ปริมาณ
ปริมาณ
รวม
43,983
13,180
1,758
58,921

74.6
22.4
3.0
100.0

2556

ปริมาณ
47,296
11,136
344
58,776

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557

2557
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ของ
ของ
ของ
ของ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
รวม
ปริมาณ
รวม
ปริมาณ
รวม
ปริมาณ
รวม
(พันบาร์เรล ยกเว้นอัตราร้อยละ)
80.5 36,518
70.9 27,655
75.2 32,058
71.6
18.9 13,710
26.6
8,132
22.1 12,346
27.6
0.6
1,250
2.4
982
2.7
398
0.9
100.0 51,478
100.0 36,770
100.0 44,802
100.0

________________
(1) ประกอบด้วยน้ามันดิบจากประเทศต่าง ๆ อาทิ สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต์ กาตาร์ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย และเยเมน
(2) ประกอบด้วยน้ามันดิบจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
(3) ประกอบด้วยน้ามันดิบจากประเทศต่าง ๆ อาทิ แองโกลา รัสเซีย อาเซอร์ไบจาน และประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา

(ข)

วัตถุดิบสาหรับโรงกลั่นนามันและวัตถุดิบอื่น ๆ
บริษัทฯ ซื้อ น้ามันหนักและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อกระบวนการผลิตในโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ซื้อ
วัตถุดิบหลักสาหรับโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ จากเชฟรอนตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญ และบริษัทฯ
จะพึ่งพาเชฟรอนในการจัดหานามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ ภายหลัง
จากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะ
สามารถขายให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ”
และหัวข้อ “14. รายการระหว่างกัน”
บริษัทฯ ใช้ไฮโดรเจนเพื่อกาจัดกามะถันออกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญากับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด (“บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส”)
เพื่อการจัดหาไฮโดรเจน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “8.2 สัญญาซือขายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
(Utility Supply Contracts)”
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(ค)

การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขันกลางสาหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุล (Intermediate Product Exchange)
บริษัทฯ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นกลางสาหรับกระบวนการแปรสภาพโมเลกุลกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดย
บริษัทฯ ได้ตกลงที่จะจัดหา และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอลได้ตกลงที่จะซื้อน้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนัก (heavy
vacuum gas oil) ในขณะที่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอลได้ตกลงที่จะจัดหา และบริษัทฯ ได้ตกลงที่จะซื้อ น้ามันขั้นกลางจาก
หน่วยแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน (hydrocracker bottoms) การแลกเปลี่ยนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงผลผลิตทั้ง ที่
หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) ของบริษัทฯ และที่หน่วยแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน (hydrocracker unit)
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งตั้งอยู่ในโรงกลั่นน้ามันของ บมจ. พีที ที โกลบอล เคมิคอล เพื่อเพิ่มอายุตัวเร่งปฏิกิริยา
(catalyst life) และเพิ่มผลผลิตจากทั้งสองหน่วยอย่างสูงสุด ทั้งนี้ หน่วยการผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยการผลิตของ
โรงกลั่นน้ามันของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นกลางสาหรับกระบวนการแปรสภาพ
โมเลกุลนั้น บริษัทฯ ได้ใช้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งท่อส่งที่เชื่อมตรงระหว่างหน่วยการผลิต โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ
“3.1.3 บริษัทฯ พึ่งพาเชฟรอนและ บมจ. ปตท. ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญ และบริษัทฯ จะ
พึ่งพาเชฟรอนในการจัดหานามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ ภายหลังจากที่
หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดที่บริษัทฯ จะสามารถ
ขายให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. จะปรับลดลงภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ” และ
หัวข้อ “14.1.3(ข)(2) สัญญาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ขันกลาง (Intermediate Products Exchange Agreement) กับบมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล”
(ง)

ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)
บริษัทฯ ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต และในหน่วยการผลิตที่สาคัญในโรงกลั่นน้ามันของ
บริษัทฯ โดยปกติ ตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีอายุสองถึงห้าปี ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ และหน่วยที่ใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาดังกล่าว บริษัทฯ จะประเมินและคัดเลือกประเภทตัวเร่งปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและราคา อีกทั้งความ
ต้องการของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ โดยทั่วไป บริษัทฯ ซื้อตัวเร่งปฏิกิริยาในลักษณะเป็นการซื้อแบบครั้งเดียว ตาม
ข้อพิจารณาทางด้านเทคนิคและการค้าในเวลานั้น ๆ อย่างไรก็ดี สาหรับหน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่ง ปฏิกิริยา (RFCCU) นั้น
จาต้องมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมักจะเข้าทาสัญญาแบบมีกาหนดระยะเวลาเพื่อจัดหาตัวเร่งปฏิกิริยา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Albemarle Singapore Pte Ltd. เป็นผู้จัดหาตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่บริษัทฯ ใช้ในหน่วยแตกโมเลกุลด้ วย
ตัวเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) ตามสัญญาซึ่งจะสิ้นผลบังคับใช้ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ
“8.3.6 สัญญาซือขายตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Supply Agreement) กับ Albemarle Singapore Pte. Ltd.”
2.2.5

สาธารณูปโภค

(ก)

นา
บริษัทฯ ต้องการน้าเพื่อนาไปใช้ในการผลิตไอน้า สาหรับหอทาความเย็น (cooling tower) และใช้ในส่วนต่าง ๆ ของ
กระบวนการผลิตน้ามัน บริษัทฯ จัดหาน้าจากหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ ใน
ระหว่างปี 2548 พื้นที่ของประเทศไทยบางส่วนซึ่งรวมถึงจังหวัด ระยองประสบภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง และส่งผลให้เกิด
วิกฤตการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรง และในปี 2557 บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการรับมือกับภัยแล้งเป็นขั้นตอนเนื่องจากมีการ
คาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะภัยแล้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงดังกล่าวไม่ได้มีภาวะภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้น้าตามปกติ เช่น การนาน้ากลับมาใช้ใหม่ (water recycling) และมีการศึกษา
ความคุ้มทุนในการลงทุนในโครงการฟื้นฟูสภาพน้า (water recovery) และมีการศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยใน
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การประหยัดการใช้น้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและลดการพึ่งพาการใช้น้าดิบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “3.2.6 การดาเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในประเทศไทย”
(ข)

ไฟฟ้า ไอนาและก๊าซธรรมชาติ
บริษัทฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้าเองโดยใช้หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้าที่มี อยู่ในบริเวณที่ตั้งโรงกลั่น
น้ามันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าผ่านหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (combined cycle power plant) ซึ่ง
ประกอบด้วยกังหันก๊าซจานวนสองเครื่องและกังหันไอน้าจานวนหนึ่งเครื่อง บริษัทฯ ผลิตไอน้าจากหน่วยนาความร้อน
กลับมาใช้ใหม่ (heat recovery steam generators) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตอนท้ายของกังหันก๊าซทั้งสองเครื่อง และหม้อต้มไอน้า (fired
steam boiler) สามเครื่อง กังหันก๊าซและกังหันไอน้าของบริษัทฯ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันเกินกว่า 41 เมกะวัตต์ ส่วน
หน่วยผลิตไอน้าและหม้อต้มไอน้ามีกาลังการผลิตไอน้ารวม 320 ตันต่อชั่วโมง นอกจากนี้ เพื่อการจัดหาไฟฟ้าสารองเพิ่มเติม
บริษัทฯ ยังมีการเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานเข้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซจะใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในขณะที่หน่วยผลิตไอน้าและหม้อต้มไอน้าจะใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซที่กาจั ดกามะถันแล้ว (desulfurized gas) ที่เกิดจาก
กระบวนการกลั่นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “14. รายการระหว่างกัน”
บริษัทฯ ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 35 ถึง 36 เมกะวัตต์ และปริมาณไอน้าโดยเฉลี่ย 170 ถึง 190 ตันต่อ
ชั่วโมงสาหรับกระบวนการกลั่นและการผลิตน้ามันจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน่วย
ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและหม้อต้มไอน้าของบริษัทฯ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้าได้สูงกว่าจานวนข้างต้น
2.2.6

การขนส่งและการจัดเก็บ

(ก)

นามันดิบ
บริษัทฯ สามารถรับ น้ามันดิบเรือบรรทุกน้ามันดิบ ขนาดใหญ่ (very large crude carriers หรือ VLCC) ซึ่ง มี
ขนาดใหญ่ที่สุดได้ถึง 265,000 เดทเวทตัน (dwt) ผ่านทางทุ่นผูกเรือน้าลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring
System) ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของร่วมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งความสามารถในการรับน้ามันดิบจากเรือบรรทุก
น้ามันดิบขนาดใหญ่และการดาเนินการขนส่งน้ามันดิบด้วยเรือบรรทุกน้ามันดิบขนาดใหญ่ ร่วมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิค อล ช่ว ยลดต้น ทุน การขนส่ง น้ามัน ดิบ จากตะวัน ออกกลางได้เ ป็น อย่า งมาก นอกจากนี้ บริษัท ฯ สามารถรับ
น้ามันดิบจากเรือบรรทุกขนาดเล็ก โดยผ่านทางท่าเทียบเรือเดินทะเล (marine terminal) ของบริษัทฯ น้ามันดิบนี้จะถูกขนส่ง
มายังถังเก็บที่โรงกลั่นน้ามันโดยทางท่อส่งซึ่งเชื่อมต่อกับโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ โดยตรง โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “3.1.10 บริษัทฯ พึ่งพาท่อรับนามันดิบที่เชื่อมต่อทุ่นผูกเรือนาลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (Single Point
Mooring System) ของบริษัทฯ กับโรงกลั่นนามันของบริษัทฯ เพื่อลาเลียงนามันดิบ และบริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าถึงท่อรับ
น้ามันดิบดังกล่าวบางส่วนเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมได้ทันต่อเวลา” และหัวข้อ “3.1.11 บริษัทฯ พึ่งพาทุ่นผูกเรือนาลึก
แบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring System) และท่าเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ เพื่อรับนามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ๆ และการหยุดชะงักหรือหยุดดาเนินการของการใช้ทุ่นผูกเรือนาลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลและท่าเทียบเรือดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ”
(ข)

การขนส่งผลิตภัณฑ์
เนื่องจากความได้เปรียบของสถานที่ตั้งของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ทาให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเครือข่ายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สะดวก และสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ ทางเรือบรรทุกน้ามันชายฝั่งโดยผ่านทางท่าเทียบเรือเดินทะเลของบริษัทฯ
และทางรถบรรทุกโดยผ่านทางคลังน้ามันเพื่อการขนส่งทางรถบรรทุกของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์
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ปิโตรเลียมในประเทศไทยโดยมีต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทปิโตรเคมีหลายแห่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ามัน
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จากัด (“บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย”)
เป็นเจ้าของและผู้ดาเนินการระบบท่อส่งน้ามันซึ่งเชื่อมต่อกับโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ และสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
หลายประเภท ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน (booster pump) (ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของร่วมกับ บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล) เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการสูบถ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าระบบท่อส่งน้ามันของ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
นอกจากการใช้ระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีท่าเทียบเรือเดินทะเล (marine terminal) พร้อมท่าเทียบเรือ
(pier) สองท่า เพื่อใช้สาหรับอานวยความสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปทั่วประเทศ ท่าเทียบเรือหลักมีจุดขนถ่าย
น้ามันห้าจุด และสามารถรองรับเรือบรรทุกน้ามันที่มีขนาดถึง 80,000 เดทเวทตัน ท่าเทียบเรือหลักนี้ ใช้สาหรับการขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งในประเทศและเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วย รวมทั้งใช้สาหรับรับน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
ในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีท่าเทียบเรือซึ่งมีจุดเทียบเรือ (berth) สองจุด เพื่อใช้สาหรับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นหลักและช่วยให้สามารถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยทางเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทา
สัญญาเพื่อให้สิทธิแก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในการใช้ท่าเทียบเรือสาหรับการขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังก ล่าว
บางส่วน โดยบริษัทฯ กาลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อ ขยายระยะเวลาของสัญญาต่อไปจากกาหนดสิ้นสุดสัญญาเดิมในเดือน
กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ กาลังปรึกษาหารือกับ กนอ. เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และการดาเนินงานต่าง ๆ ในท่าเทียบเรือ
เดินทะเลของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3.1.12 ลูกค้าของบริษัทฯ พึ่งพาท่าเทียบเรือเดินทะเลของ
บริษัทฯ เพื่อรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ รวมถึงพึ่งพาระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางท่อ และระบบการขน
ถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าสู่รถบรรทุกของบริษัทฯ เพื่อรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ”
บริษัทฯ ยังมีหน่วยปฏิบัติการจ่ายน้ามันทางรถบรรทุกเพื่อการขนถ่ายน้ามันสู่รถบรรทุก (truck loading terminal)
สาหรับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อที่จะอานวยความสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งภายในจังหวัดระยอง และขนส่งไปยังตลาดส่งออกในอินโดจีน ซึ่งรวมถึง
ประเทศลาว กัมพูชาและพม่า หน่วยปฏิบัติการจ่ายน้ามันทางรถบรรทุกเพื่อการขนถ่ายน้ามันสู่รถบรรทุกของบริษัทฯ ยังมีจุด
จ่ายยางมะตอย (asphalt loading rack) เพื่อการขนส่งยางมะตอยด้วย โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
สาหรับการขนถ่ายน้ามันสู่รถบรรทุกจากผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง
(Vapor Recovery Unit) ที่หน่วยปฏิบัติการจ่ายน้ามันทางรถบรรทุกเพื่อการขนถ่ายน้ามันสู่รถบรรทุกเพื่อที่จะลดการปล่อย
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ที่หน่วยปฏิบัติการจ่ายน้ามันทางรถบรรทุก
(ค)

การจัดเก็บ
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีถังเก็บและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งทาให้บริษัทฯ สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนการส่ง
มอบและจัดเก็บวัตถุดิบก่อนนาไปใช้ และสามารถดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับถัง
เก็บทั้ง 71 ถังที่ตั้งอยู่ในโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
วัตถุประสงค์หลัก
จานวนถังเก็บ
น้ามันดิบ........................................................................................................................................
7 (แบบหลังคาลอย)
โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ................................................................................................................
2 (แบบทรงกลม)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ......................................................................................................................
5 (แบบทรงกลม) และ
2 (แบบทรงกระบอกวางนอน)
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ขนาดความจุ
(บาร์เรล)
121,412
679,314
410,733
616,414
306,949
194,895
355,485
1,116,141

วัตถุประสงค์หลัก
จานวนถังเก็บ
แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ...................................................................................................................
2 (แบบหลังคาลอย)
น้ามันเบนซินสาเร็จรูป ..................................................................................................................
7 (แบบหลังคาลอย)
น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ............................................................................................................
4 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย)
น้ามันดีเซล ....................................................................................................................................
4 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย)
น้ามันเตา........................................................................................................................................
4 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย)
ยางมะตอย .....................................................................................................................................
5 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย)
สารประกอบน้ามันเบนซิน............................................................................................................
7 (แบบหลังคาลอย)
สารประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (intermediate components) .......................................................
13 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย
และแบบหลังคาลอย)
ถังน้ามัน (day tank) สาหรับสนับสนุนการขนส่งทางรถบรรทุก ..................................................
5 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย
57,754
และแบบหลังคาลอย)
เอทานอลและไบโอดีเซล ..............................................................................................................
4 (แบบหลังคาทรงกรวยติดตาย
32,330
และแบบหลังคาลอย)
บริษัทฯ มีกาลังการจัดเก็บน้ามันดิบประมาณ 4.9 ล้านบาร์เรล และเมื่อคิดจากอัตราการนาน้ามันดิบเข้ากลั่น (crude
throughput) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กาลังการจัดเก็บน้ามันดิบนี้เทียบเท่ากับความสามารถในการจัดเก็บอุปทานน้ามันดิบ
สูงสุด 29 วันโดยประมาณ ทั้งนี้ ปริมาณการจัดเก็บน้ามันดิบโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นของปี 2557 ถึงสิ้นสุด
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 อยู่ในระดับประมาณ 3.0 ล้านบาร์เรล โดยตามกฎระเบียบของกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลั งงาน กาหนดให้ บริ ษัท ฯ จ าเป็น ต้ องมีน้ ามัน สารองตามกฎหมายเท่ ากับ ร้อ ยละ 6 ของยอดขายผลิ ตภั ณฑ์
ปิโตรเลียมรายปีในประเทศของบริษทั ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2.2.12 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปิโตรเลียมในประเทศไทย” ผลิตภัณฑ์คงคลังของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงเป็น
ครั้งคราว เนื่องจากการที่ลูกค้าหยุดโรงงานนอกกาหนดการที่วางไว้หรือปัญหาอื่น ๆ ที่โรงงานของลูกค้าซึ่ง ทาให้ลูกค้า
ไม่สามารถรับมอบผลิตภัณฑ์หรือต้องเลื่อนการรับมอบผลิตภัณฑ์ออกไป รวมทั้งการวางแผนสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ก่อน
การหยุดโรงกลั่นตามกาหนดการที่วางไว้ และการวางแผนสินค้าคงเหลือของลูกค้าเพื่อการผลิตตามแผน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3.2.5 การแทรกแซงของรัฐบาลในการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ”
2.2.7

การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย

บริษัทฯ พยายามให้การดาเนินงานทั้งหมดของโรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บใด ๆ
ทั้งสิ้น บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและเพิ่มขีด ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
โดยความมุ่งหมายของบริษัทฯ ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกคนเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีสาหรับ
ธุรกิจในทุกด้าน ตารางต่อไปนี้แสดงถึงอัตราการบาดเจ็บขั้นบันทึกต่อชั่วโมงทางานจานวน 200,000 ชั่วโมงทางานของบริษัทฯ
สาหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
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งวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2558

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2553
อัตราการบาดเจ็บขั้นบันทึก

2554
0.19

2555
2556
(ต่อชั่วโมงทางานจานวน 200,000 ชั่วโมง)
0.16
0.11
0.06

2557
0.03

0.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ บันทึกชั่วโมงทางานโดยไม่มีกรณีการบาดเจ็บขั้นหยุดงาน (Days Away from
Work Case หรือ DAWC) กว่า 9.5 ล้านชั่วโมงทางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่น ที่จะ
ก่อให้เกิดการดาเนินงานที่ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ และบริษัทฯ เชื่อว่าการมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุบัติการณ์
และการบาดเจ็บนั้นจะส่งผลต่อความสามารถของบริษัทฯ ที่จะดาเนินการโรงกลั่นน้ามันได้อย่างเป็นที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมี
ความเป็นเลิศในด้านการดาเนินงาน
บริษัทฯ ใช้กรอบการดาเนินงานที่มีความเคร่งครัดในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องการรักษาความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรอบการทางานในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยนี้ครอบคลุมในหลายด้าน
ซึ่งรวมถึง การจัดการ ภาวะผู้นา พันธกิจและรับผิดชอบ การประเมินและบริหารความเสี่ยง การออกแบบและก่อสร้างโรงงาน
ความปลอดภัยส่วนบุ คคล อาชีวอนามัย การปกป้องรักษาสิ่ งแวดล้อม การปฏิบั ติตามกฎระเบียบ และการประเมินและ
ปรับปรุงความถูกต้อ งในการด าเนินงาน บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิจของบริษั ทฯ อย่าง
สม่าเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้นาในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
และแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ
2.2.8

การแข่งขัน

อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ามันในประเทศไทย มีการแข่งขันสูงมาก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีโรงกลั่นน้ามัน
ในประเทศไทยจานวนแปดแห่ง รวมมีกาลังการกลั่นน้ามัน วันละ 1,251.5 พันบาร์เรล โดยโรงกลั่นน้ามันแห่งอื่น ๆ ใน
ประเทศไทยซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สาคัญของบริษัทฯ มีจานวนห้าราย คือ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (“บมจ. ไทยออยล์”)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)”) บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
(“บมจ. บางจากปิโตรเลียม”) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ไออาร์พีซี โดยมีกาลังการกลั่นน้ามันรวมวันละ 1,067
พันบาร์เรล บมจ. ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทที่ทาธุรกิจด้านก๊าซและน้ามันแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั้ นถือหุ้นในสัดส่วนที่ มี
นัยสาคัญในโรงกลั่นน้ามันซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สาคัญของบริษัทฯ สามแห่ง ได้แก่ บมจ. ไทยออยล์ บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล และ บมจ. ไออาร์พีซี
บริษัทฯ พยายามใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดสรรโครงการลงทุน บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและขอรับ
การสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลกของเชฟรอนเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการทาง
เทคโนโลยี การดาเนินงานและวิศวกรรมที่ ล้าสมัย บริษัทฯ มีสัญญาจัดหาวัตถุดิบและสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์กับทั้งเชฟรอน
และ บมจ. ปตท. อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการซื้อ ขายหุ้น ของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ แล้ว บริษัท ฯ จะมีเ พีย งสัญ ญา
จัด หาวัต ถุดิบ กับ เชฟรอนเท่านั้น และ บมจ. ปตท. จะไม่มีหน้าที่ต้องจัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ
ต้องการอีก โดยที่ บมจ.ปตท. จะยังคงมีสิทธิที่จะเสนอที่จะจัดหาน้ามัน ดิบและวัตถุดิบอื่นบางส่วนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้ รวมทั้งที่ตั้งที่มีความได้เปรียบ และการสามารถเข้าถึงเครือข่ายการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้
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2.2.9

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของบริษัทฯ มีแม่ข่ายอยู่ในจังหวัดระยอง และมีการดาเนินการและบารุงรักษาโดย
บริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งทาให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สาคัญเพื่อการใช้โครงสร้างขั้นพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ มีความพร้อมอย่างสูง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือได้ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบฟื้นฟูจากภัยพิบัติ (disaster recovery
system) และทาการทดสอบแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (business continuity plan) เป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ การ
บริหารจัดการและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ระบบการดาเนินงานโรงกลั่นน้ามัน
หลัก (core refinery system) ซึ่งได้กาหนดวิธีการแบบรวมศูนย์ในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ การควบคุมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทฯ ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากร SAP (SAP Enterprise Resource Planning System) เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจ เช่น ในด้านบัญชีการเงิน บัญชีสาหรับผู้บริหาร การบริหารวัสดุ การบริหารสินค้าคงเหลือ การบารุงรักษา
โรงกลั่นน้ามัน การบริหารทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคงคลัง และ
การขายและการจัดจาหน่าย บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ
สารสนเทศของหน่วยการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลจากห้องทดลองเพื่อรักษาระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ
และควบคุมเอกสารทางด้านวิศวกรรมและโครงการที่สาคัญของบริษัทฯ
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ใช้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แ วร์ที่มีความทันสมัย สาหรับควบคุมกระบวนการทางาน
ซึ่งทาให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของโรงกลั่นน้ามันอย่างละเอียด วิศวกรของบริษัทฯ จึงสามารถกากับดูแลการ
ดาเนินงานของโรงกลั่นน้ามันได้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง
2.2.10 สิ่งแวดล้อม
การดาเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สาคัญหลายฉบับ ซึ่งรวมถึง
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อ เพลิง พ.ศ. 2542 ในปี 2535 ประเทศไทยได้ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น
กฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมได้ กาหนดประเภท ปริมาณและความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ที่จะปล่อยออกสู่
สภาพแวดล้อม ทั้งนี้ การดาเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
จั ด การ การเก็บ รั กษา และการขนส่ ง ผลิ ต ภั ณฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม การบ าบั ด สารมลพิ ษ ต่ าง ๆ ก่อ นปล่ อ ยออกสู่ สิ่ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ยวข้ องกับ การจัด การกากของเสี ย การปล่ อ ยอากาศเสีย และน้ าทิ้ง จาก
กระบวนการการกลั่นน้ามันของบริษัทฯ มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานหลักของรัฐที่กากับดูแล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกรมควบคุม มลพิษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม การนิค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัทฯ ได้ดาเนินมาตรการควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะควบคุมการปล่อยอากาศเสีย
ตามที่ กฎหมายที่ เกี่ย วข้องกาหนด ซึ่ งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทั นสมั ยเพื่อ ลดการปล่ อยสารมลพิษ และอนุ รักษ์ รักษา
ทรัพยากร โรงกลั่นน้ามันของบริษัทฯ ยังมีการใช้ระบบบาบัดน้าเสี ยที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง ประกอบด้วยหน่วยแยกน้ามัน
ออกจากน้าเสียเพื่อการนาน้ามันกลับไปใช้ใหม่ หน่วยแยกอนุภาคน้ามันแขวนลอยโดยการใช้ฟองอากาศ (Induced Air
Floatation Unit) หน่วยปรับสภาพน้าเสียที่ทาการผสมและควบคุมปริมาณและความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนและหน่วยบาบัด
ทางชีวภาพ กาจัดสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะมีการปล่อยน้าทิ้ง
บริษัทฯ ได้ทาการประเมิน ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอเพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญในทุกด้านที่
ใช้บังคับกับบริษัทฯ โดยในระหว่างปี 2553 และ 2554 รัฐบาลได้ออกมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงกลั่น
น้ามัน และบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปรับปรุงวิธีการขนถ่ายน้ามันทางรถบรรทุก (truck bottom
loading project) และการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง (vapor recovery unit) เพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3.2.4 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือข้อกาหนดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ อาจทาให้บริษัทฯ ต้องมีความรับผิดอย่างมากหรือมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก”
2.2.11 อุตสาหกรรมการกลั่นน้ามัน
ข้อมูลในหัวข้อนี ซึ่งรวมถึงแนวโน้มและการประมาณการเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน หรือได้มาจากหน่วยงานของภาครัฐในประเทศไทย บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่าย ผู้ซือหลักทรัพย์เบืองต้นในต่างประเทศ (initial purchasers) หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ หรือของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหรือผู้ซือหลักทรัพย์เบืองต้นในต่างประเทศ มิได้จัดเตรียมหรือตรวจสอบข้อมูลเหล่านี
แต่อย่างใด
(ก)

สถานการณ์ราคานามันในปัจจุบัน
ในปี 2557 ราคาน้ามันดิบได้ปรับตัว ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ภายหลังจากช่วงสามปีก่อนหน้านี้ที่ราคาน้ามันดิบ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล การปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบเป็นผลมาจากการขยายตัวของกาลัง
การผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งอื่น ๆ ในขณะที่อุปสงค์ จากทั่วโลกได้ลดลง นอกจากนี้
ราคาน้ามันดิบยังคงปรับตัวลดลงไปอีก สืบเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2557 องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ามันเพื่อการ
ส่งออก (Organization of Petroleum Exporting Countries หรือ OPEC) ได้มีมติที่จะคงไว้ซึ่งปริมาณการผลิตน้ามันดิบถึงแม้ว่า
ราคาน้ามันดิบจะลดต่าลง
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(ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)
130

ราคาน้ามันดิบ (Spot Price) ย้อนหลังสามปี

120
110
100
90
80
70
60
50
40
 ตุลาคม

 เมษายน

ตุลาคม

เมษายน

ตุลาคม

เมษายน

ตุลาคม
Brent
WTI

ที่มา: Factset

80,000

8,428

8,288

8,382

8,286

8,324

–
อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปี
(0.3%)

70,000

8,684

8,263

9.3%

8,524

9,275

(4.9%)

10,095
25,777

28,088

28,502

28,198

28,555

2.6%

32.2%

17,692

17,385

17,119

17,155

17,198

(0.7%)

19.4%

7,350

7,379

7,317

7,335

7,613

0.9

8.6%

13,847

14,316

15,555

16,921

18,721

7.8%

21.1%

2553 – 2557
อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปี

2557
ส่วนแบ่งของ
จานวนรวม

ปริมาณการผลิตน้ามันดิบในอดีต

(พันบาร์เรลต่อวัน)

90,000

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

2553

2554
North America

2555
S. & Cent. America

2556
Europe & Eurasia

Middle East

ส่วนแบ่งของ
จานวนรวม
9.4%

2557
Africa

Asia Pacific

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy มิถุนายน 2558
(พันบาร์เรลต่อวัน)

ปริมาณความต้องการน้ามันดิบในอดีต

100,000

90,000
80,000

27,766

28,808

29,914

30,415

30,856

2.7%

33.5%

50,000

3,479
7,766

3,390
7,985

3,561
8,296

3,650
8,450

3,800
8,706

2.2%
2.9%

4.1%
9.5%

40,000

19,125

19,007

18,551

18,450

18,252

(1.2%)

19.8%

6,220

6,454

6,599

6,913

7,125

3.5%

7.7%

23,511

23,330

22,926

23,364

23,347

(0.2%)

25.4%

70,000
60,000

30,000
20,000
10,000
0

2553

2554
North America

2555
S. & Cent. America

2556
Europe & Eurasia

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy มิถุนายน 2558

ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 35

Middle East

2557
Africa

Asia Pacific

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

(ข)

หลักพืนฐานของการกลั่นนามัน

(1)
ภาพรวมของกระบวนการกลั่นนามัน
การกลั่นน้ามันคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในน้ามันดิบ และแปรสภาพสารดังกล่าวให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีมูลค่าสูงกว่า เช่น น้ามันดีเซลหมุนเร็ว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและ
เกรดธรรมดา น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ามันก๊าด น้ามันเตา และยางมะตอย โรงกลั่นน้ามันได้รับการออกแบบให้สามารถ
กลั่นน้ามันดิบหลายประเภทรวมถึงวัตถุดิบอื่น ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีค่าการกลั่น
(gross refining margin) สูงสุด และตอบสนองความต้องการของตลาดโรงกลั่นน้ามันจะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้างเฉพาะ
และการออกแบบของหน่วยการผลิตต่าง ๆ โดยทั่วไป หน่วยการผลิตต่าง ๆ ของโรงกลั่นน้ามันจะทาหน้าที่ได้อย่างน้อยอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-

แยกสารไฮโดรคาร์บอนประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ามันดิบออกเป็นส่วน ๆ (fractions) ต่าง ๆ ด้วยวิธีการกลั่นแยก
ส่วน

-

แปรสภาพโมเลกุลสารไฮโดรคาร์บอนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

-

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการกาจัดสารปนเปื้อน (impurities) ออก และ/หรือ

- ผสมผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (intermediate streams) ให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ามันสาเร็จรูป
น้ามันดิบเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการกลั่นน้ามัน คุณภาพของน้ามันดิบที่ใช้ในการกลั่นและรูปแบบ (configuration)
ของโรงกลั่ น น้ามั นจะมี ผ ลต่อ ระดับ ของกระบวนการกลั่น น้ ามัน เพื่อ ให้ไ ด้ ผลิ ต ภัณฑ์ สาเร็ จรู ป ชนิ ด ต่าง ๆ ที่เ หมาะสม
น้ามันดิบจะถูกแบ่งประเภทตามความหนาแน่น (density) จากเบาไปหนัก (light to heavy) และปริมาณกามะถัน จากต่าไปสูง
(sweet to sour) น้ามันดิบชนิดเบาซึ่งมีปริมาณกามะถันต่า (light sweet crude oil) จะมีราคาสูงกว่าน้ามันดิบชนิดหนักซึ่งมี
ปริมาณกามะถันสูง (heavy sour crude oil) เนื่องจากน้ามันดิบชนิดเบาต้องการการปรับปรุงคุณภาพน้อยกว่า และให้
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่มีราคาสูงกว่าในสัดส่วนที่มากกว่า อาทิ น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าดและน้ามันดีเซล น้ามันดิบชนิดหนัก
มักจะขายในราคาที่ต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ามันดิบชนิดเบา เนื่องจากน้ามันดิบชนิดหนักให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ากว่าใน
สัดส่วนที่สูงกว่า และต้องการกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและการกลั่น เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดเบาที่มีมูลค่า
สูงขึ้น นอกจากนี้ น้ามันดิบบางชนิดอาจมีการให้ส่วนลดราคาตามคุณภาพ (quality discount) สาหรับคุณสมบัติบางอย่างซึ่ง
ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและผลิตเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น น้ามันดิบที่มีปริมาณสารปรอทสูงซึ่งจาเป็นต้องใช้หน่วย
กาจัดสารปรอท และน้ามันดิบที่มีค่าความเป็นกรด (Total Acid Number หรือ TAN) สูงซึ่งจาเป็นต้องใช้หน่วยการผลิตพิเศษ
เพื่อลดสภาวะการกัดกร่อนของท่อและอุปกรณ์ของโรงกลั่นจากความเป็นกรดสูงของน้ามันดิบ ดังนั้น ผู้กลั่นน้ามันจึงพยายาม
เลือกกลั่นน้ามันดิบชนิดต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมที่สุด โดยคานึงถึงหน่วยเพิ่มคุณภาพและหน่วยกาจัดสารปนเปื้อนของแต่ละ
โรงกลั่นน้ามัน ราคาของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ราคาที่คาดการณ์ในอนาคต ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และราคาของน้ามันดิบ
ชนิดอื่น ๆ และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จัดหาได้
“ความซับซ้อน (complexity)” ของโรงกลั่นน้ามัน หมายถึง ความสามารถของโรงกลั่นน้ามันที่จะแปรสภาพวัตถุดิบ
ที่มีราคาต่ากว่า เช่น น้ามันดิบที่ มีชนิดหนักและปริมาณกามะถันสูง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ความซับซ้อนของ
โรงกลั่น น้ามันขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของหน่วยเพิ่มคุณภาพน้ามัน (conversion unit) โดยทั่วไป ยิ่งโรงกลั่นน้ามันที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ก็จะมีความคล่องตัวในด้านการคัดเลือกวั ตถุดิบมากขึ้นเท่านั้น นอกจากความซับซ้อนของโรง
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กลั่นน้ามันแล้ว การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์น้ามันดิบก็สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ามัน ในการกลั่น
น้ามันดิบที่ยากต่อการกลั่นและมีราคาถูกกว่าได้ ซึ่งทาให้มีโอกาสได้รับค่าส่วนต่างการกลั่นสูงขึ้น
(2)
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่สาคัญ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่สาคัญของโรงกลั่นน้ามันได้แก่
-

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์ชนิดเบาที่สุดซึ่งได้จากการกลั่นน้ามันคือก๊าซปิโตรเลียม เช่น โพรเพนและ
บิว เทน ผลิ ต ภั ณฑ์ นี้ จ ะอยู่ ใ นสภาพของเหลวภายใต้ แ รงดั น เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง และน าไปใช้ ใน
กระบวนการผลิตปิโตรเคมี

-

น้ามันเบนซิน ซึ่งส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และในน้ามันเพื่อใช้ในการผสมสูตรต่าง ๆ (blended
formulations)

-

น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ซึ่งใช้กับเครื่องบิน

-

น้ามันดีเซล ซึ่งใช้ทั่วไปในยานยนต์ รถไฟ รถบรรทุก และเครื่องมือหนักชนิดต่าง ๆ

-

น้ามันเตาและกากน้ามัน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับอุตสาหกรรมและการให้ความร้อน อีกทั้งยังใช้ในเรือ เดิน
สมุทรด้วย

-

แนฟทา ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมสาหรับน้ามันเบนซินและเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

-

กามะถัน ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และ

-

ยางมะตอย ซึ่งใช้ในการก่อสร้างถนน

(3)
เศรษฐศาสตร์การกลั่นนามัน (Economics of Refining)
การกลั่นน้ามันเป็นธุรกิจที่ผลกาไรขึ้นอยู่กับค่าการกลั่น (margin-based business) เป็นส่วนใหญ่ โดยเป้าหมายของ
ผู้กลั่นน้ามันคือการทาให้กระบวนการกลั่นมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งได้ จาก
วัตถุดิบที่ใช้ โดยค่าการกลั่น (gross refining margin) หมายถึง มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป หักด้วยต้นทุนน้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ และสาธารณูปโภค ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบ (configuration) ของโรงกลั่นน้ามัน ชนิดของน้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ องค์ประกอบของน้ามันดิบมีความสาคัญเนื่องจากเป็นตัวกาหนดโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่น
น้ามันและความสามารถในการทากาไรของโรงกลั่น
ในโรงกลั่นน้ามันแบบพื้นฐาน (simple refinery) ซึ่งมีความสามารถต่าในด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนักซึ่งมีมูลค่าต่ากว่า เช่น น้ามันเตา น้ามันหนัก และยางมะตอย ส่วนที่เหลือจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดเบา เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว และน้ามันสาเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา เช่น น้ามัน
ดีเซลและน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ามันแบบพื้นฐาน (simple gross refining margin) ซึ่งโดยทั่วไป
จะเป็นค่าที่ต่ากว่า สะท้อนถึงความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าในสัดส่วนที่สูงกว่า
ค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ามันแบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามัน (complex gross refining margin) แตกต่างจาก
ค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ามันแบบพื้นฐาน (simple gross refining margin) ตรงที่โรงกลั่นน้ามันแบบที่มีหน่วยปรับปรุง
คุณภาพน้ามันจะผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดหนักซึ่งมีมูลค่าต่ากว่าในสัดส่วนที่ต่า เนื่องจากมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สามารถแปร
สภาพผลิตภัณฑ์ชนิดหนักที่ มีมูลค่าต่ากว่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเบาที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ โรงกลั่นน้ามันที่มี หน่วยปรับปรุง
คุณภาพน้ามันมากกว่ามักจะสร้างผลตอบแทนในรูปค่าการกลั่นที่สูงกว่าเนื่องจากสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าโดย
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ใช้น้ามันดิบหรือวัตถุดิบอื่น ๆ ในชนิดเดียวกันหรือที่ มีราคาต่ากว่า ดังนั้น โดยทั่วไป ค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ามันแบบที่มี
หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามันจึงสูงกว่าค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ามันแบบพื้นฐาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ค่าการกลั่นในหัวข้อ “16.2.1 ค่าการกลั่น”
โรงกลั่นน้ามันแบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามันมีโครงสร้างที่เป็นระบบสาเร็จรูปซึ่งสามารถทาการปรับปรุงได้ง่าย
องค์ประกอบส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเรียกว่า “หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามัน” (upgrading units) จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
จากการกลั่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าดและน้ามันดีเซล โดยผลิตภัณฑ์จากการกลั่นมักจะมีมูลค่าสูงกว่าน้ามันหนัก ดังนั้น
ยิ่งโรงกลั่นน้ามันมีหน่วยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์มากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งมีกาไรสูงขึ้นตาม ตารางต่อไปนี้แสดงหน่วยการกลั่น
น้ามันต่าง ๆ ในรูปแบบ (configuration) ของโรงกลั่นน้ามันทั่วไป และการทางานของหน่วยเหล่านี้
หน่วย

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้

วัตถุประสงค์

หน่วยกลั่นน้ามันดิบ (Crude
Distillation Unit หรือ CDU)

น้ามันดิบ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา
เบา แนฟทาหนัก น้ามันก๊าด
น้ามันดีเซลและน้ามันเตา

แยกน้ามันดิบออกเป็นส่วนตามระดับของจุดเดือด
ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเบา แนฟทา
หนัก น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ามันดีเซล และ
น้ามันเตา

หน่วยกลั่นสุญญากาศ

น้ามันหนัก

น้ามันดีเซล น้ามันก๊าซออยล์
สุญญากาศชนิดหนักและ
ชนิดหนักมาก น้ามันเตาและ
ยางมะตอย

ใช้เครื่องทาสุญญากาศเพื่อเพิ่มการกลั่นน้ามันหนัก
จากหน่วยกลั่นน้ามันดิบ

หน่วยกาจัดกามะถันในน้ามัน
โดยใช้ไฮโดรเจน
(Hydrotreating Unit หรือ
Hydrodesulfurization Unit)

แนฟทาที่มีปริมาณ
กามะถันสูง น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล

แนฟทาที่มีปริมาณกามะถันต่า ลดปริมาณส่วนประกอบกามะถันและสารปนเปื้อน
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
อื่นที่อยู่ในแนฟทา น้ามันเบนซินและน้ามันดีเซล
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและไฮโดรเจน (กระบวนการ
นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ากระบวนการกาจัดกามะถัน
(desulfurization))

หน่วยเพิ่มออกเทนในแนฟทา
เบา (Isomerization Unit)

แนฟทาเบา

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
ไอโซเมอเรท

แปรสภาพแนฟทาเบา (ซึ่งมีค่าออกเทนต่า) เป็น
ไอโซเมอเรท (ซึ่งมีค่าออกเทนสูงขึ้น) โดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาและก๊าซไฮโดรเจน

หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Continuous Catalyst
Platforming Unit)

แนฟทาหนัก

ก๊าซที่มีไฮโดรเจนสูง
(hydrogen rich gas)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
รีฟอร์เมท

แปรสภาพน้ามันแนฟทาหนักที่มีค่าออกเทนต่าให้
เป็นน้ามันที่มีค่าออกเทนสูงขึ้นโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

หน่วยกาจัดสารเบนซีน
(Benzene Saturation)

น้ามันเบนซินที่มี
ปริมาณสารเบน
ซีนสูง

น้ามันเบนซินที่มีปริมาณสาร
เบนซีนต่ากว่า

กาจัดสารเบนซีนจากน้ามันเบนซินด้วยการสกัด
โดยไฮโดรเจนเพื่อทาให้โมเลกุลของสารเบนซีนอิ่มตัว

หน่วยการผลิตน้ามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน (Jet Merox Unit)

เชื้อเพลิงอากาศยาน
จากหน่วยกลั่น
น้ามันดิบ

น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

กาจัดสารปนเปื้อนในน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานที่
ได้จากหน่วยกลั่นน้ามันดิบ เพื่อผลิตน้ามันเชื้อเพลิง
อากาศยาน
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หน่วย

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้

วัตถุประสงค์

หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Residue Fluidized
Catalytic Cracker Unit)

น้ามันเตาชนิดหนัก
(short residue) และ
น้ามันก๊าซออยล์
สุญญากาศชนิดหนัก

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
น้ามันเบนซิน

แปรสภาพน้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนัก
เป็นน้ามันเบนซิน น้ามันดีเซลและน้ามันเตาเป็น
สาคัญ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

หน่วยแตกโมเลกุลด้วย
ไฮโดรเจน (Hydrocracking
Unit)

น้ามันก๊าซออยล์
สุญญากาศชนิดหนัก
(heavy vacuum gas
oil)

น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล

แปรสภาพน้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิดหนัก
เป็นน้ามันเบนซิน น้ามันก๊าดและน้ามันดีเซลโดย
ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและก๊าซไฮโดรเจน กระบวนการ
นี้แตกต่างจากกระบวนการแปรสภาพน้ามันหนัก
ตกค้างให้เป็นน้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล
ตรงที่มีการใช้ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อแยกกามะถันและ
ทาการแตกตัวน้ามันชนิดหนัก (heavy oils) ให้เป็น
น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด และน้ามันดีเซล

หน่วยแตกโมเลกุลด้วยความ
ร้อน (Thermal Cracking Unit)

น้ามันเตาชนิดหนัก
(short residue)

น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด
น้ามันก๊าซออยล์ และน้ามัน
เตา

แปรสภาพน้ามันเตาชนิดหนัก (น้ามันหนัก) เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยใช้ความร้อนสูงแต่
ไม่ได้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

หน่วยกาจัดกามะถันใน
น้ามันก๊าซออยล์สุญญากาศชนิด
หนัก (Heavy Vacuum Gas Oil
Hydrotreater Unit)

น้ามันก๊าซออยล์
สุญญากาศชนิดหนัก

น้ามันดีเซล น้ามันก๊าซออยล์ กาจัดกามะถันและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สุญญากาศชนิดหนักกามะถัน
ต่า

เกณฑ์มาตรฐาน (benchmarks) ต่าง ๆ ที่ถูกนามาใช้อ้างอิงในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ามัน เพื่อการเปรียบเทียบค่า
กาไร (margin) และความซับซ้อนและประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ามัน ได้แก่
-

ค่าการกลั่น (gross refining margin) (ของโรงกลั่นน้ามันทั้งแบบพื้นฐานและแบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามัน)

-

อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized)

-

อัตราการใช้กาลังการผลิต (utilization rate)

-

อัตราส่วนกาลังการผลิตของหน่วยกาจัดกามะถันต่อกาลังการกลั่นน้ามัน (hydrotreating-to-refining ratio)

-

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา (maintenance costs and expenses)

-

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency) และ

- ความพร้อมของหน่วยการผลิต (Operational Availability)
สาหรับคาอธิบายโดยสังเขปของคาเหล่านี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “อภิธานศัพท์”
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(ค)

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกลั่นนามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

(1)
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเกิดจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แต่โดยปกติแล้ว ก็ไม่ได้
เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับเดียวกันโดยตลอด ตารางต่อไปนี้แสดงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่
แท้จริง (Real GDP) ในรอบปีต่าง ๆ นับตั้งแต่ปี 2553 ของบางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงในรอบปี
(Year-on-Year Real GDP)
(ร้อยละ)

ประเทศ
จีน ................................................................
อินเดีย ...........................................................
เกาหลี ...........................................................
มาเลเซีย ........................................................
สิงคโปร์ ........................................................
ไทย...............................................................
ประเทศกาลังพัฒนาในเอเชีย ........................
โลก...............................................................
ที่มา:

2553
10.6
10.3
6.5
7.4
15.2
7.5
9.6
5.4

2554

2555
9.5
6.6
3.7
5.3
6.2
0.8
7.7
4.2

2556
7.8
5.1
2.4
5.5
3.4
7.3
6.8
3.4

อัตราการ
เติบโตเฉลี่ย
งวดหกเดือน
สะสม
แรกของปี
ต่อปี
2558
2553-2557

2557
7.7
6.9
2.9
4.7
4.4
2.8
7.0
3.4

7.3
7.2
3.3
6.0
2.9
0.9
6.8
3.4

7.0
N.A.
2.2
5.3
2.3
2.9
N.A.
N.A.

8.0
6.4
3.0
5.4
4.2
2.9
7.1
3.6

IMF World Economic Outlook ตุลาคม 2558 National Bureau of Statistics ของประเทศจีน Statistical Information Service ของประเทศ
เกาหลีใต้ Economic Planning Unit ของประเทศมาเลเซีย Department of Statistics ของประเทศสิงคโปร์ และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการขยายกาลังการกลั่น น้ามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมีอัตราการเติบโตที่สูง
กว่าส่วนอื่น ๆ ของโลกอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2548 ถึง 2557 การบริโภคน้ามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศ
ญี่ปุ่น) เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตรายปีโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.6 ในระหว่างปี 2548 ถึง 2557 เปรียบเทียบกับการบริโภคน้ามัน
ของโลกที่มีอัตราการเติบโตรายปีโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.0 ในระยะเวลาเดียวกัน เช่นเดียวกับ กาลังการกลั่นน้ามันในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งมีอัตราการเติบโตรายปีโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ในระหว่างปี 2548 ถึง 2557 เปรียบเทียบ
กับกาลังการกลั่นน้ามันของโลกซึ่งมีอัตราการเติบโตรายปีโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ในระยะเวลาเดียวกัน ดังที่แสดงอยู่ในตาราง
ต่อไปนี้
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อัตราการเติบโตรายปีของการบริโภคน้ามันและกาลังการกลั่นน้ามัน
(ร้อยละ)
อัตราการเติบโตรายปี
การบริโภค(1)
เอเชียแปซิฟิค ยกเว้นญี่ปุ่น(2)
โลก
กาลังการกลั่นน้ามัน(3)
เอเชียแปซิฟิค ยกเว้นญี่ปุ่น(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)

อุปสงค์ในประเทศ ประกอบกับการบินระหว่างประเทศ น้ามัน จากโรงกลั่นและน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเรือเดินทะเล และค่าความสูญ
หาย (loss) รวมถึงการใช้น้ามันเบนซินชีวภาพ (biogasoline) (เช่น เอทานอลและน้ามันแก๊สโซฮอล์) ไบโอดีเซล ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติ

(2)

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคยกเว้นญี่ปุ่น ได้แก่ บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือ
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เอเชียใต้ (อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย พม่า เนปาล ปากีสถานและศรีลังกา) เกาหลีใต้ ไต้หวัน ประเทศไทย
เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินีและโอเชเนีย

(3)

กาลังการกลั่นน้ามันของหอกลั่นความดันบรรยากาศคานวณตามวันปฏิทิน

ดังนั้น อัตราการใช้กาลังการผลิตของบริษัทผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นญี่ปุ่น)
จึงปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยในรอบหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการเงินโลกก็ตาม ดังที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
โดยมีอัตราการเติบโตรายปีของอุปสงค์โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.3 ในขณะที่อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.3
ในระหว่างปี 2553 ถึง 2557
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยกเว้นญี่ปุ่น (1)

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

(2)

อุปสงค์ (2)
(พันบาร์เรลต่อวัน)
23,324
24,369
25,226
25,894
26,558

อัตราการใช้กาลังการผลิต (3)
(ร้อยละ)
83.9
83.8
82.2
78.9
77.7

BP Statistical Review of World Energy เดือนมิถุนายน 2558
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคยกเว้นญี่ปุ่น ได้แก่ บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือ
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เอเชียใต้ (อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย พม่า เนปาล ปากีสถานและศรีลังกา) เกาหลีใต้ ไต้หวัน ประเทศไทย
เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินีและโอเชเนีย
อุปสงค์ในประเทศ ประกอบกับการบินระหว่างประเทศ น้ามันจากโรงกลั่นและน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเรือเดินทะเล และค่าความสูญหาย
(loss) รวมถึงการใช้ไบโอเบนซิน (เช่น เอทานอลและน้ามันแก๊สโซฮอล์) ไบโอดีเซล ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
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(3)

การใช้กาลังการผลิต หมายถึง ปริมาณผลผลิตของโรงกลั่นน้ามันที่ได้จากหอกลั่นหลัก หารด้วยกาลังการกลั่นน้ามันของโรงกลั่นน้ามัน
โดยที่กาลังการกลั่นน้ามันของโรงกลั่นน้ามัน หมายถึง กาลังการกลั่นน้ามันของหอกลั่นความดันบรรยากาศคานวณตามวันปฏิทิน ทั้งนี้
อัตราการใช้อัตราการกลั่นแตกต่างจากอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (EDC Utilized) อัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริงเป็น
การวัดอัตราการใช้สินทรัพย์ที่ครอบคลุมกว่าอัตราการใช้กาลังการกลั่นน้ามัน (utilization rate) ส่วนอัตราการกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้
จริง (EDC Utilized) คือ หน่วยวัดการใช้กาลังการกลั่นน้ามันของหน่วยแปรรูปแต่ละหน่วยเมื่อเทียบกับกาลังการกลั่นน้ามันที่แท้จริง
ของหน่วยแปรรูปนั้นที่มีการถ่วงน้าหนัก โดยหน่วยแปรรูปต่าง ๆ มีปัจจัยถ่วงน้าหนักที่ต่างกัน

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ดังต่อไปนี้เป็นสาคัญ
-

อุปสงค์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนและอินเดีย ซึ่งสะท้อนจากการเติบโตในอุตสาหกรรมและการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

-

กฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งนาไปสู่การหยุดการผลิต (rationalization) และการหยุดของ
โรงกลั่นน้ามันที่มีอายุการใช้งานนานและไม่มีประสิทธิภาพ

-

กาลังการกลั่นน้ามันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและอินเดีย

(2)
กฎระเบียบ
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้มีการบังคับใช้กฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ความเข้มงวดยิ่งขึ้นในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยกฎระเบียบเหล่านี้มักกาหนดปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วและ
กามะถั นในผลิ ตภั ณฑ์ ปิ โตรเลี ยม และสารอะโรเมติกส์ (สารเบนซี น ) ในน้ ามั นเบนซิ น ดั งนั้ น โรงกลั่ น น้ามัน ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจาเป็นจะต้องเพิ่มหรือขยายหน่วยกาจัดสารปนเปื้อนหรือหน่วยกาจัดกามะถันเพื่อปฏิบัติตามข้อกาหนดเหล่านี้
ด้วยเหตุนี้ มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นข้อจากัดที่สาคัญและเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงในบริบทการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการกลั่นน้ามันในเอเชีย
ทั้งกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและข้อกีดกันทางการค้าที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ส่งผลให้โรงกลั่นน้ามัน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพต้องปิดการดาเนินการลง นอกจากนี้ ต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีม่ ีความเข้มงวดยิ่งขึ้นยังอาจเป็น
การลดความคุ้มค่าของเงินลงทุนที่ใช้สาหรับการขยายกาลังการกลั่นน้ามันอีกด้วย
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ประเทศไทยได้บังคับใช้มาตรฐานยูโร 4 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์และสารเบนซีน โดยโรงกลั่นน้ามันจะต้องปรับลดปริมาณกามะถันของน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซลที่ผลิตลง
เหลือไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน และจากัดปริมาณสารเบนซีนลงเหลือไม่เกินร้อยละ 1 ตามข้อมูลของกระทรวงพลังงานชี้ว่า
ในการปฏิบัติตามข้อกาหนดเหล่านี้ โรงกลั่นน้ามันในประเทศไทยได้ใช้จ่ายเงินโดยรวมประมาณห้าหมื่นล้านบาทถึงหกหมื่น
ล้านบาท เพื่อปรับปรุงโรงกลั่นของตนเอง
ความสามารถของโรงกลั่นน้ามันที่จะกลั่นน้ามันเพื่อให้มีคุณสมบัติด้านปริมาณกามะถันในระดับที่ต่าตามที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้นนั้น สามารถวัดได้จากอัตราส่วนความสามารถในการกาจัด กามะถันต่อกาลังการกลั่น น้ามัน ซึ่งเป็นผลรวมของ
ความสามารถในการแปลงสภาพโมเลกุล ความสามารถในการกาจัดกามะถันและสารปนเปื้อน และความสามารถในการกาจัด
กามะถันในน้ามันโดยใช้ไฮโดรเจน ที่คิดเป็นอัตราร้อยละของกาลังการกลั่นน้ามันดิบรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงอัตราส่วนความสามารถในการกาจัดกามะถันต่อกาลังการกลั่นน้ามันของโรงกลั่นน้ามันรายใหญ่
ในประเทศไทย และโรงกลั่นน้ามันอื่น ๆ ในภูมิภาค
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

บมจ. ไทยออยล์..........................................................
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) .......................................
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน) .....
Pakistan Refinery Ltd ................................................
S-Oil Corp. ...............................................................
GS Caltex Corp. ........................................................
ExxonMobil Refining & Supply Co. .........................
Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd. ...........................
Caltex Refineries (Qld.) Ltd. .....................................
SK Innovation ............................................................
Petron Corp. ..............................................................
Petron Corp. ..............................................................
Singapore Refining Co. Pte. Ltd. ..............................
Shell Refining Co. Bhd ..............................................
Hindustan Petroleum Corp. Ltd..................................
Bharat Petroleum Corp. Ltd .......................................
National Refinery Ltd. ..............................................
Chennai Petroleum Corp Ltd. ....................................
Attock Refinery Ltd. .................................................
Indian Oil Co. Ltd ......................................................

ที่ตั้งโรงกลั่น
ศรีราชา ประเทศไทย
ศรีราชา ประเทศไทย
มาบตาพุด ประเทศไทย
Karachi, Pakistan
Onsan, South Korea
Yeosu, South Korea
Jurong, Singapore
Pulau Bukom, Singapore
Lytton, Australia
Ulsan / Incheon, South Korea
Limay, Philippines
Port Dickson, Malaysia
Pulau Merlimau, Singapore
Port Dickson, Malaysia
Visakhapatnam, India
Ambalamugal, India
Korangi, Pakistan
Madras, India
Rawalpindi, Pakistan
เมืองต่าง ๆ India

อัตราส่วนความสามารถในการกาจัด
กามะถันต่อกาลังการกลั่นน้ามัน
(ร้อยละ)
92
89
88(1)
82
80
76
73
71
69
61
52
47
45
34
28
27
22
15
14
4

ที่มา:

ผลสารวจเกี่ยวกับการกลั่นน้ามันของ Oil and Gas Journal Worldwide ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ยกเว้นข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้มาจากข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(1)

ข้อ มูล ภายในของบริษัทฯ คานวณโดยอ้า งอิง ข้อ มูล จากผลสารวจเกี่ยวกับการกลั่นน้ามันของ Oil and Gas Journal Worldwide
สาหรับจัดทาอัตราส่วนดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “อภิธานศัพท์”

(3)
ค่าการกลั่น
โดยส่วนใหญ่ ผลประกอบการทางการเงินของผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามันจะพิจารณาจากค่าการกลั่น ค่าการกลั่น
จะได้รับผลกระทบอย่างสูงจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของโลก รวมทั้ง ในภูมิภาคและในประเทศ ทั้งนี้ ค่าการกลั่น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงชนิดของน้ามันดิบที่ใช้ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product
slate) และต้นทุนสาธารณูปโภคของโรงกลั่นน้ามัน โดยทั่วไป โรงกลั่น น้ามัน จะกลั่น น้ามัน ดิบ ชนิด ต่า ง ๆ ซึ่ง มีร าคา
ผลตอบแทน และสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิด ที่แตกต่างกัน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ค่าการกลั่นของสิงคโปร์ถูกใช้
เป็นค่าอ้างอิงของภูมิภาคเนื่องจากสิง คโปร์มีฐานะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สาคัญ แต่อย่างไรก็ดี
ค่าการกลั่นของสิงคโปร์มิได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงกาไรของโรงกลั่นน้ามันแห่งใดแห่งหนึ่ง เพียงแต่โรงกลั่นน้ามันในภูมิภาคเอเชีย
มักจะนามาใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มเพื่อที่จะประเมินค่าการกลั่นของตนเองเท่านั้น
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ค่าการกลั่นของสิงคโปร์ – โรงกลั่น
แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามัน(1)
ค่าการกลั่นของสิงคโปร์ – โรงกลั่น
แบบพื้นฐาน(2)

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

5.5

7.6

6.2

3.7

4.6

8.3

7.5

6.2

5.8

-0.3

1.7

0.4

0.6

0.9

3.7

2.9

0.7

0.1

ที่มา:
(1)

Thomson Reuters Datastream ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
คานวณโดยลบค่าใช้จ่ายสาหรับน้ามันดิบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ระวางเรือออกจากมูลค่าของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตโดยโรงกลั่น บน
สมมติฐานของน้ามันดิบดูไบ และผลผลิตของ น้ามันเบนซิน (ร้อยละ 32) น้ามันเตา (ร้อยละ 23) น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ามันก๊าด
(ร้อยละ 19) น้ามันดีเซล (ร้อยละ 16) แนฟทา (ร้อยละ 7) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ร้อยละ 3)

(2)

คานวณโดยลบค่าใช้จ่ายสาหรับน้ามันดิบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ระวางเรือออกจากมูลค่าของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตโดยโรง กลั่น บน
สมมติฐานของน้ามันดิบดูไบ และผลผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ร้อยละ 3) แนฟทา (ร้อยละ 6) น้ามันเบนซิน (ร้อยละ 10) น้ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ามันก๊าด (ร้อยละ 18) น้ามันดีเซล (ร้อยละ 16) และน้ามันเตา (ร้อยละ 47)

โดยทั่วไป โรงกลั่นน้ามันที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ามัน (complexity) หรือมีความสามารถในการกลั่นวัตถุดิบ
ที่มีราคาต่า เช่น น้ามันดิบชนิดหนักที่มีความหนาแน่นสูงหรือปริมาณกามะถันสูงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นจะมี
ความคล่องตัวในการกาหนดสัดส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิด (feedstock slate) มากกว่า ส่งผลให้มีโอกาสได้รับกาไรขั้นต้นที่
สูงกว่า ทั้งนี้ ความสามารถในการแปรสภาพน้ามันของโรงกลั่นน้ามันรายใหญ่ ๆ ในประเทศไทยและโรงกลั่นน้ามันบางราย
ในภูมิภาคตามที่วัดโดยดัชนีวัดความซับซ้อนของเนลสัน (Nelson Complexity Index) สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ที่ตั้งโรงกลั่น

ดัชนีวัดความซับซ้อนของเนลสัน
(Nelson Complexity Index)(1)

S-Oil Corp. ............................................................................................................................................................
Onsan, South Korea
11.7
ExxonMobil Refining & Supply Co. ...............................................................................................................................................
Jurong, Singapore
9.8
GS Caltex Corp. .....................................................................................................................................................
Yeosu, South Korea
9.4
SK Innovation .........................................................................................................................................................
Ulsan/Incheon , South Korea
8.4
ศรีราชา ประเทศไทย
บมจ. ไทยออยล์.......................................................................................................................................................
7.3
Caltex Refineries (Qld.) Ltd. ...................................................................................................................................
Lytton, Austrialia
6.9
National Refinery Ltd. .........................................................................................................................................................................
Korangi, Pakistan
6.4
มาบตาพุ
ด
ประเทศไทย
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน) ..................................................................................................
6.3(2)
Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd.. ........................................................................................................................
Pulau Bukom, Singapore
6.2
ศรี
ร
าชา
ประเทศไทย
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) ....................................................................................................................................
6.1
Singapore Refining Co. Pte. Ltd. ......................................................................................................................................................
Pulau Merlimau, Singapore
5.4
Shell Refining Co. Bhd ...........................................................................................................................................
Port Dickson, Malaysia
4.9
Petron Corp. ...........................................................................................................................................................
Limay, Philippines
4.6
Bharat Petroleum Co. Ltd .......................................................................................................................................
Ambalamugal, India
3.9
Chennai Petroleum Corp Ltd. ............................................................................................................................................................
Madras, India
3.8
Pakistan Refinery Ltd .............................................................................................................................................
Karachi, Pakistan
3.4
Petron Corp. ...........................................................................................................................................................
Port Dickson, Malaysia
2.6
Indian Oil Co. Ltd ...................................................................................................................................................
Various cities, India
2.3
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
ดัชนีวัดความซับซ้อนของเนลสัน
(Nelson Complexity Index)(1)

ที่ตั้งโรงกลั่น

Attock Refinery Ltd. ............................................................................................................................................................................
Rawalpindi, Pakistan
2.1
Hindustan Petroleum Corp. Ltd. .............................................................................................................................
Visakhapatnam, India
1.0
ที่มา:

ผลสารวจเกี่ยวกับการกลั่นน้ามันของ Oil and Gas Journal Worldwide ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ยกเว้นข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้มาจากข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(1)

เป็นดัชนีที่คานวณตามประเภทและกาลังการกลั่นน้ามันของหน่วยกลั่นน้ามันทั้งหมดในโรงกลั่นน้ามัน เปรียบเทียบกับกาลังการกลั่น
น้ามันของหน่วยกลั่นน้ามันดิบซึ่งเป็นหน่วยการผลิตขั้นแรก และโดยทั่วไปการมีดัชนีที่วัดความซับซ้อนในระดับสูงอาจแสดงถึง
ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

(2)

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คานวณโดยอ้างอิงวิธีการที่ใช้โดย Oil and Gas Journal Worldwide สาหรับจัดทาดัชนีชี้วัดดังกล่าว โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “อภิธานศัพท์”

(ง)

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกลั่นนามันในประเทศไทย

(1)
อุปสงค์
ปริมาณอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นที่อัตราการเติบโตรายปีโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.6 ระหว่าง
ปี 2553 ถึงปี 2557 ในปี 2551 ปริมาณอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปรับตัวลดลงอันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่ได้
ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจไทยในภายหลัง จากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ปริมาณอุปสงค์ในประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เท่ากับ 880,777 พันบาร์เรลในปี 2557 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากปีก่อนหน้า
ตารางต่อ ไปนี้ แสดงพั ฒนาการของปริม าณอุ ปสงค์ โ ดยรวมของผลิ ตภั ณฑ์ปิ โตรเลี ยมและผลิ ต ภัณฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศตามราคาคงที่ (Real GDP) นับตั้งแต่ปี 2553

2553

2554

2555

2556

อัตราการ
เติบโตรายปี
งวดหกเดือน โดยเฉลี่ย
(ร้อยละ)
แรกของปี
2558
2553-2557

2557

Real GDP (พันล้านบาท) ..................

8,228

8,297

8,904

9,154

9,233

4,758

การเติบโต (ร้อยละ)..........................
ปริมาณอุปสงค์ในประเทศโดยรวม
(บาร์เรลต่อวัน) ............................

7.5

0.8

7.3

2.8

0.9

2.9

764,637

807,613

852,218

875,139

880,777

909,686

การเติบโต (ร้อยละ)..........................

3.5

5.6

5.5

2.7

0.6

1.7

ที่มา:

2.9

3.6

Real GDP ตามราคาในปี 2531 จากสานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนข้อมูลปริมาณอุปสงค์
ภายในประเทศมาจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งรวบรวมโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

น้ามันดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีแนวโน้มความต้องการภายในประเทศที่มากขึ้น โดยมียอดขายรถยนต์ใหม่
และภาคการขนส่งที่เข้มแข็งขึ้นเป็นตัวกระตุ้นที่สาคัญของยอดขายน้ามันดีเซล จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งรวบรวมโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

2557 ยอดขายรถยนต์โดยสารในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตรายปีที่ร้อยละ 9.9 ส่วนยอดขายรถยนต์ทุกประเภทมีอัตราการ
เติบโตรายปีที่ร้อยละ 2.4
ในปี 2557 น้ามันดีเซลมีสัดส่วนการใช้ที่สูงที่สุด คือ ร้อยละ 41 ตามด้วยก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ร้อยละ 27 น้ามันเบนซิน
ที่ร้อยละ 17 น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ร้อยละ 11 น้ามันเตาที่ร้อยละ 4 และน้ามันก๊าดที่ร้อยละ 0.03 โดยในปี 2557 ปริมาณอุปสงค์
ในประเทศโดยรวมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากปี 2556 ซึ่งปัจจัยหลักคืออุปสงค์สาหรับน้ามันเบนซินที่สูงขึ้นหลังจากที่ราคา
น้ามันเบนซินปรับตัวต่าลง และปัจจัยรองลงไปคืออุปสงค์สาหรับน้ามันดีเซลที่สูงขึ้น ยอดอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่
เพิ่มขึ้นได้ถูกจากัดเป็นบางส่วนด้วยอุปสงค์ที่ลดลงของก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเตา และน้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 อัตราการเติบโตของการใช้น้ามันดีเซลได้ลดลงจากปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 0.8 เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวช้า อันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงต้นปีดังกล่าว ทั้งนี้การ
ลดลงดังกล่าวถูกจากัดโดยการที่รัฐบาลปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากน้ามันดีเซลที่มีลักษณะและคุณภาพตามที่
กาหนด นอกจากนี้ ปัญหาด้านการเมืองยังส่งผลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้
ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานลดลงร้อยละ 0.9 จากปี 2556 ส่วนอัตราการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่
ร้อยละ 0.1 ในปี 2557 เปรีย บเทีย บกับ ปี 2556 สาเหตุม าจากการควบคุม ที่เ ข้ม งวดขึ้น ของรัฐ บาลในการห้ามนาก๊า ซ
ปิโตรเลียมเหลวในครัวเรือนไปใช้ในภาคการขนส่ง ขณะเดียวกันภายหลังจากที่เกิดอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งได้
ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถยนต์ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้น้ามันเบนซินในประเทศไทยได้กลับมาเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากการที่ราคาน้ามันเบนซินลดต่าลง โดยอัตราการเติบโตของการใช้น้ามันเบนซินได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.1 ในปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2554 นอกจากนี้ผลประโยชน์ทางภาษีจากนโยบายรถยนต์คันแรก ยังเป็นอีกแรงขับ
เคลื่อนที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้น้ามันเบนซินอีกด้วย
(2)
อุปทาน
จานวนโรงกลั่นน้ามันในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นจากสี่แห่งในปี 2533 เป็นแปดแห่งในปี 2557 ซึ่งมีกาลังการกลั่น
น้ามันรวมประมาณ 1,251.5 พันบาร์เรลต่อวัน ในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 222.3 พันบาร์เรลต่อวันในปี 2533 โรงกลั่นน้ามันทั้ง
แปดแห่งนี้ ได้แก่ บริษัท ฯ (“เอสพีอาร์ซี”) บมจ. บางจากปิโตรเลียม (“บางจาก”) บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) (“เอสโซ่”)
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (“พีทีทีจีซี”) บมจ. ไทยออยล์ (“ไทยออยล์”) บมจ. ไออาร์พTotal
ีซี (“ไออาร์
พีซี”) บริษัท อาร์พีซีจี
Capacity: 1,241.5 Thousand
กาลังการกลั่นรวม : 222.3 พันบาร์ เรลต่ อวัน
Barrels/Operating Day
าลังการกลั่นรวม: 849.5 พันบาร์ เรลต่ อวัน
จากัด (มหาชน) (“อาร์พีซีจี”) และโรงกลั่นน้ามันกฝาง
โรงกลั่นน้ามันในประเทศไทย ปี 2533 - 2557
โรงกลัน่ น้ามันฝาง
0.5%

อาร์พีซีจี 2.0%
เอสโซ่
31.3%

ไทยออยล์
37.6%

2533

บางจาก
30.6%

กาลังการกลั่นรวม : 222.3 พันบาร์ เรลต่ อวัน

เอสโซ่ 17.1%

เอสโซ่ 14.1%

พีทีทีจีซี 22.4%

เอสพีอาร์ซี 17.1%
บางจาก 9.6%

อาร์อาร์ซี
17.1%
ไออาร์พีซี
7.7%

2543

บางจาก 14.1%

อาร์พีซีจี 1.4%

2557

เอสพีอาร์ซี ,
13.2%

โรงกลัน่ น้ามันฝาง
0.3%

ไทยออยล์
24.7%

กาลังการกลั่นรวม: 849.5 พันบาร์ เรลต่ อวัน

ไออาร์พีซี 17.2%

โรงกลัน่ น้ามันฝาง
0.2%

กาลังการกลั่นรวม 1,251.5 พันบาร์เรลต่อวัน

_____________________________

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึง่ รวบรวมโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และบริษัทฯ
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ไทยออยล์ 22.0%

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

บมจ. ปตท. เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ
และเป็นผู้มีส่วนได้เสียสาคัญในบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. ไทยออยล์ และ บมจ. ไออาร์พีซี ตารางต่อไปนี้แสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นและกาลังการกลั่นน้ามัน ของบริษัทผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามันทั้งแปดแห่งในประเทศไทย
_

โรงกลั่นน้ามัน

กาลังการกลั่นน้ามันปัจจุบัน(1)

บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล
บมจ. ไทยออยล์

(พันบาร์เรลต่อวัน)
280.0
275.0

บมจ. ไออาร์พีซี

215.0

บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)

177.0

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม
รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
บมจ. บางจากปิโตรเลียม

165.0
120.0

บมจ. อาร์พีซีจี

17.0

โรงกลั่นน้ามันฝาง
รวม

2.5

โครงสร้าง
แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามัน
แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามัน
แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามัน
แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามัน
แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามัน
แบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ามัน

คอนเดนเสทเรสิดิวสปลิตเตอร์
(Condensate Residue Splitter)
แบบพื้นฐาน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่(2)
บมจ.ปตท . ร้อยละ 48.9
บมจ.ปตท . ร้อยละ 49.1
บมจ.ปตท . ร้อยละ 38.5
เอ็กซอน โมบิล ร้อยละ 66.0
เชฟรอน ร้อยละ 64.0
บมจ. ปตท. ร้อยละ 36.0
กองทุนรวมวายุภักษ์ ร้อยละ 15.6
สานักงานประกันสังคม ร้อยละ
14.3
กระทรวงการคลัง ร้อยละ 10.0
เพทโทร-อินสตรูเมนท์ ร้อยละ
19.7
ไม่มี (อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการพลังงานทหาร)

1,251.5

____________________________

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึง่ รวบรวมโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยกเว้นข้อมูลของ
บริษัทฯ ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(2)

ข้อมูลผู้ถือหุ้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

(3)
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ก่อนหน้าปี 2540 ประเทศไทยมียอดนาเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสุทธิ (net deficit position) เนื่องจากมีความต้องการ
บริโภคที่สูงกว่าการผลิต อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ปริมาณการผลิตน้ามันในประเทศมีมากขึ้นหลังจากที่โรงกลั่นน้ามัน
ของเชลล์และคาลเท็กซ์ได้ก่อตั้งขึ้นเริ่มเปิดดาเนินงาน (โดย บมจ. ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น) รวมทั้งการขยายกาลังการกลั่น
น้ามันโดยผู้ประกอบการรายเดิมบางราย
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีการผลิตน้ามันเกินกว่าอุปสงค์ภายในประเทศ (domestic surplus position) ในปี 2557 มี
ปริมาณการผลิตที่สูงกว่าอุปสงค์ในประเทศจานวน 111,533 บาร์เรลต่อวัน อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นโดยมี
อัตราการเติบโตรายปีโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.6 ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 เปรียบเทียบกับการผลิตที่มีอัตราการเติบโตรายปีโดย
เฉลี่ยที่ร้อยละ 2.1 ในระยะเวลาเดียวกัน
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 47

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณอุปสงค์สาหรับน้ามันปิโตรเลียมโดยรวม เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557

รวมปริมาณอุปสงค์ใน
ประเทศ (บาร์เรลต่อวัน)
การเติบโตรายปี (ร้อยละ)
การผลิต (บาร์เรลต่อวัน)
การเติบโตรายปี (ร้อยละ)
ส่วนเกินสุทธิ/(ส่วนขาด)
(บาร์เรลต่อวัน)

อัตราการเติบโตรายปี
โดยเฉลี่ย
(ร้อยละ)
2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

764,637
3.5
912,232
0.6

807,613
5.6
926,626
1.6

852,218
5.5
980,789
5.8

875,139
2.7
1,012,899
3.3

880,777
0.6
992,310
(2.0)

3.6

147,595

119,013

128,571

137,760

111,533

(6.8)

2.1

________________________

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึ่งรวบรวมโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

(4)
การผลิตและการใช้จาแนกตามผลิตภัณฑ์
ในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมทั้งสิ้นประมาณ 992,310 บาร์เรล คิดเป็นการลดลงร้อยละ
2.0 จาก 1,012,899 บาร์เรลในปี 2556 ส่วนปริมาณการใช้ในปี 2557 คือ 880,777 บาร์เรล คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จาก
875,139 บาร์เรลที่ขายในปี 2556 ตารางต่อไปนี้แสดงการผลิต การนาเข้า การส่งออกและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สาคัญ
ในประเทศไทยสาหรับห้าปีล่าสุด รวมทั้งแนวโน้มการส่งออกสุทธิของแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของการผลิต

(บาร์เรลต่อวัน)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
การผลิต
การนาเข้า(1)
การส่งออก(1)
การใช้
การส่งออก (นาเข้า) สุทธิ/การผลิต (ร้อยละ)
น้ามันเบนซิน
การผลิต
การนาเข้า
การส่งออก
การใช้
การส่งออกสุทธิ/การผลิต (ร้อยละ)
น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
การผลิต
การนาเข้า

อัตราการ
เติบโตรายปี
โดยเฉลี่ย
(ร้อยละ)
2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

140,931
50,843
788
191,059
(35.5)

173,036
48,625
515
219,862
(27.8)

181,455
55,213
317
235,702
(30.3)

173,822
62,918
193
240,124
(36.1)

175,710
66,988
319
239,819
(37.9)

5.7
7.1
(20.2)
5.8

150,641
0
23,122
127,807
15.3

143,472
588
16,693
126,330
11.2

157,675
5,256
27,047
132,773
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

108,436
186

100,942
48

115,112
279

114,395
72

1.7
6.2
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2553
2554
2555
(บาร์เรลต่อวัน)
การส่งออก
24,202
20,704
12,967
การใช้
81,192
87,479
87,735
การส่งออกสุทธิ/การผลิต (ร้อยละ)
22.6
18.9
12.8
น้ามันดีเซล
การผลิต
401,757
398,183
433,071
การนาเข้า
1,055
965
264
การส่งออก
94,868
81,085
92,559
การใช้
318,721
330,956
354,610
การส่งออกสุทธิ/การผลิต (ร้อยละ)
23.4
20.1
21.3
น้ามันเตา
การผลิต
103,930
100,732
106,220
การนาเข้า
1,744
5,716
6,247
การส่งออก
55,728
60,018
66,416
การใช้
45,596
42,761
41,166
การส่งออกสุทธิ/การผลิต (ร้อยละ)
51.9
53.9
56.6
(2)
รวมปริมาณการผลิต
912,232
926,626
980,789
(2)
รวมปริมาณการนาเข้า
53,699
56,079
67,026
(2)
รวมปริมาณการส่งออก
206,050
180,852
199,850
(2)
รวมปริมาณการใช้
764,637
807,613
852,218
_____________________________
ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึง่ รวบรวมโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(1)
รวมโพรเพนและบิวเทน
(2)

2556

2557

อัตราการ
เติบโตรายปี
โดยเฉลี่ย
(ร้อยละ)
2553-2557

26,479
95,852
22.8

22,343
95,002
19.5

(2.0)
4.0

439,847
3,390
83,994
360,278
18.3

414,710
5,998
74,389
363,255
16.5

0.8
54.4
(5.9)
3.3

102,352
4,625
65,039
37,481
59.0
1,012,899
75,731
204,201
875,139

97,540
6,390
66,100
35,939
61.2
992,310
94,685
186,751
880,777

(1.6)
38.4
4.4
(5.8)
2.1
15.2
(2.4)
3.6

รวมน้ามันก๊าด

ตารางต่อไปนี้ แสดงอุปสงค์โดยรวมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นอัตราร้อยละในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา หรือสาหรับ ปี 2553
ถึง ปี 2557)
2553

ส่วนผสมผลิตภัณฑ์สาหรับอุปสงค์ในประเทศ
ชนิดเบา(1)
ชนิดกึ่งหนักกึง่ เบา(2)
ชนิดหนัก(3)

41.7
52.3
6.0

2554

42.9
51.8
5.3
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2555

(ร้อยละ)
43.2
51.9
4.8

2556

43.6
52.1
4.3

2557

43.9
52.0
4.1
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2553

2554

2555

รวมปริมาณอุปสงค์ในประเทศ
100.0
100.0
100.0
_____________________________
ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ซึง่ รวบรวมโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(1)
ผลิตภัณฑ์ชนิดเบา ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ามันเบนซิน
(2)
ผลิตภัณฑ์ชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ได้แก่ น้ามันก๊าด น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันดีเซล
(3)
ผลิตภัณฑ์ชนิดหนัก ได้แก่ น้ามันเตา

2556

100.0

2557

100.0

(5)
การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูปในประเทศ
ราคาขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูปในประเทศไทยโดยทั่วไปถูกกาหนดด้วยสภาพตลาดและอ้างอิงจาก
ราคาเทียบเท่าราคานาเข้า (import parity based) ซึ่งหมายถึง ราคาหน้าโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สาเร็จรูปที่ขายภายในซึ่งคานวณจากราคาอ้างอิงที่ประกาศ (published benchmark pricing) เช่น ราคาอ้างอิงเฉลี่ยจากราคาซื้อขาย
สูงสุดและต่าสุดในตลาดสิงคโปร์ (average of the high and low FOB Singapore prices) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่
รายงานโดย Platt’s Oilgram News (Mean of Platt’s Singapore หรือ MOPS) สาหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึง บวกหรือลบค่า
ส่วนเพิ่ม (premium) เพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างในคุณภาพระหว่างเกรดที่อ้างอิงตามรายงานกับเกรดในประเทศไทย บวก
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จากสิงคโปร์มายังประเทศไทย เช่น ค่าประกันภัย ค่าระวาง อากรนาเข้า การสูญเสีย
น้ามันอันเกิดจากการขนส่งสินค้าทางทะเล (ocean losses) ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และต้นทุนนาเข้าอื่น ๆ เมื่อไม่นานมานี้
โรงกลั่นน้ามันต่าง ๆ ได้ใช้วิธีการคืนเงินหรือให้ส่วนลดจากเกณฑ์ราคาเทียบเท่าราคานาเข้าแก่ลูกค้า เพื่อรับมือกับสภาวะ
กดดันด้านการแข่งขัน
อีกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูปในประเทศ คือ ภาษีสรรพสามิตและ
อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง และกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นสาเหตุที่ทาให้ที่ผ่านมาราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สาคัญเช่น น้ามันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ามันเบนซิน ไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง ในอดีต
นั้น ได้มีการพยุงราคาน้ามันดีเซลและก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการส่งเงินเข้ากองทุน
น้ามันเชื้อเพลิง โดยมีการนาเงินชดเชยมาจากน้ามันเบนซิน ซึ่งเป็นการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (cross-subsidization) ผ่าน
การขึ้นอัตราภาษีและอัตราเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
ในเดือนสิงหาคม 2557 กระทรวงพลังงานจึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ามัน เพื่อขจัดปัญหาการชดเชยข้าม
ประเภทเชื้อเพลิงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันฯ ของน้ามันดีเซล และภาษีสรรพสามิตสาหรับ
น้ามันดีเซล การปรับเพิ่มเพดานราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและภาษี
สรรพสามิตสาหรับน้ามันเบนซิน โดยกระทรวงพลังงานระบุว่าจะมีการดาเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ามันใน
ปี 2558 เพื่อให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใกล้เคียงกับราคาตลาดมากขึ้น
โดยทั่วไป โรงกลั่นน้ามัน ย่อมได้ผลกาไรจากการขายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายในประเทศมากกว่าจากการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไปขายยังตลาดในต่างประเทศ ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผลิตภัณฑ์ที่ขายภายในประเทศบางประเภทจะ
ได้รับค่าส่วนเพิ่มจากการผลิตน้ามันคุณภาพสูง (quality premium) เช่น เงินส่วนเพิ่มเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปขายยังตลาดในต่างประเทศ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศมักจะมีการซื้อขาย
โดยใช้ราคาตลาดสิงคโปร์เป็นราคาอ้างอิง ทาให้ต้องมีจากค่าขนส่งจากต้นทางที่อยู่ในประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ “2.2.12(ฉ)(1) การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการรักษาระดับราคา”
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(จ)

การจัดหาและการขนส่งนามันดิบในประเทศไทย
ตามข้อมูลของสานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีการนาเข้าน้ามันดิบประมาณร้อยละ 85.2 ของ
การจัดหาน้ามันดิบโดยรวมในปี 2557 สัดส่วนน้ามันดิบนาเข้านี้ค่อนข้างคงที่มาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งมีการนาเข้าคิดเป็นร้อยละ
85.6 ของปริมาณอุปทานน้ามันดิบโดยรวมของประเทศไทย ในปี 2557 โดยปริมาณการนาเข้าจากตะวันออกกลางคิดเป็นร้อยละ
66.4 ของปริมาณการนาเข้าน้ามันดิบโดยรวมของประเทศไทย จากเอเชียตะวันออกไกลคิดเป็นร้อยละ 9.7 และจากแหล่งอื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามลาดับ ประเทศไทยส่งออกน้ามันดิบไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น เกาหลี สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
การผลิตน้ามันดิบในประเทศได้ลดลงร้อยละ 9.4 โดยลดจาก 153,174 บาร์เรลต่อวันในปี 2553 เป็น 138,758 บาร์เรล
ต่อวันในปี 2557 ในขณะที่น้ามันดิบนาเข้ามีจานวนสูงถึง 798,226 บาร์เรลต่อวันในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 786,243 บาร์เรลต่อ
วันในปี 2553 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 การขนส่งน้ามันดิบภายในประเทศไทยจะใช้เรือบรรทุกน้ามัน รถบรรทุกหรือรถไฟ
ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของแหล่งน้ามันและโรงกลั่นน้ามัน ในขณะที่น้ามันดิบที่นาเข้าทั้งหมดจะขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ามันมายังทุ่น
รับน้ามันดิบและท่าเทียบเรือตามแนวชายฝั่งของประเทศไทย โดยโรงกลั่นน้ามั นทั้งแปดแห่งซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ชายฝั่งจะเป็นผู้ดาเนินการหลักในการนาเข้าและการกลั่นน้ามันดิบในประเทศ
(ฉ)

โครงสร้างพืนฐานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกลั่นในประเทศไทย

(1)
โครงสร้างขันพืนฐานสาหรับการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทางเรือบรรทุกน้ามัน ท่อส่ง รถบรรทุกและรถไฟ เนื่องจากเครือข่ายท่อ
ส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของประเทศไทยยังไม่กว้างขวาง จึงยังมีความจาเป็นต้องพึ่งพาการขนส่งทางถนน ทางรถไฟและทางน้า
ปัจจุบัน โรงกลั่นน้ามันรายใหญ่เกือบทุกรายใช้ท่อรับส่งน้ามันเพื่อที่จะส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และเชื่อมต่อกับคลังจาหน่าย
และศูนย์กระจายน้ามัน ได้โดยตรงมากขึ้น โรงกลั่นน้ามันแห่งต่าง ๆ ตั้งอยู่ใกล้กับภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของตลาดสูงกว่าในภาคอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการใช้ระบบท่อ
ส่งมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และลดมลพิษและความหนาแน่นของการจราจร
(2)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
บริษัทผู้ประกอบกิจการน้ามันและปิโตรเคมีรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจานวนมากมีฐานการดาเนินงานอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่
เป็นอันดับแปดของโลก มาบตาพุดตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตรไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับประโยชน์จากเครื อข่ายผู้จัดหาวัสดุ
วัตถุดิบและลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ รวมทั้งจากการที่ตั้งอยู่ใกล้โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญต่อ
อุตสาหกรรม สิ่งอานวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ตลอดจนระบบการสื่อสารทางไกล ระบบการคมนาคม ระบบการ
ป้องกันอุทกภัย ท่าเรือน้าลึ ก โครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว คลังน้ามันและโรงงานบาบัดของเสีย
อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ กนอ. ยังได้จัดตั้งศูนย์ บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services Center) ซึ่งอยู่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อให้บริการให้คาปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อจัดการและอานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจให้แก่กิจการและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม บริการต่าง ๆ นั้นรวมถึงศูนย์ข้อมูลที่มีข้อมูลพื้นฐานและเป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับโครงการของนิคมอุคสาหกรรม ใบอนุญาต ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับคาขออนุญาตต่าง ๆ
ที่จาเป็ นในการขออนุ ญาตที่สาคัญ และออกใบอนุญ าตสาหรับการประกอบการต่ าง ๆ ในนิ คมอุตสาหกรรม และศูน ย์
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ช่วยเหลือซึ่งให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพาณิชย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนธนาคารพาณิชย์
2.2.12 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปิโตรเลียมในประเทศไทย
(ก)

ข้อมูลทั่วไป
กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการกากับดูแลอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
(ข)

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลัง งานจัด ตั ้ง ขึ ้น ในปี 2545 โดยพระราชบัญ ญัต ิป รับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
(“พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม”) และรับการถ่ายโอนอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเดิมเป็นของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม กระทรวงพลั ง งานประกอบด้ วยส านั กงานหลั ก สองสานั กงาน คื อ สานั ก งานรั ฐ มนตรี และสานั กงาน
ปลัดกระทรวง และประกอบด้ วยหน่วยงานในระดับกรมอีกสี่ หน่วยงาน คือ สานักงานนโยบายและแผนพลัง งาน กรม
เชื้อเพลิง ธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานมีหน้าที่
รับผิดชอบหลักในการกากับดูแลอุตสาหกรรมพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของประเทศ นโยบายด้านพลังงานดังกล่าว
รวมถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการให้สัมปทานการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย น อกจากนี้
กระทรวงพลังงานยังรับผิดชอบในการบังคับใช้นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานและ
กากับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบมจ. ปตท. ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการทางด้านพลังงาน
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังมีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลโรงกลั่นน้ามัน (ผ่านทางกรมธุรกิจพลังงาน) เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ และเป็นผู้ควบคุมการค้าน้ามัน
เชื้อเพลิงในประเทศ รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ามันเชื้อเพลิง และการสารองน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายอีกด้วย
(ค)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
กพช. เป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ”) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หนึ่งในหน้าที่หลัก
ของ กพช. คือ มีหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติเกี่ยวกับนโยบายพลังงานและเสนอแนะแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการกาหนดโครงสร้างราคาพลังงานภายในประเทศ โดยอานาจและหน้าที่ของ กพช. ตามที่
บัญญัติไว้ใน พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินั้น รวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดราคา
พลังงาน และการตรวจสอบและดูแลการดาเนินการของคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจพลังงาน
ซึ่งรวมถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งนี้ มติของ กพช. ถือเป็นนโยบายด้านพลังงานของรั ฐบาลซึ่งจะมีผลใช้
บังคับเมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกับมติดังกล่าว
(ง)

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
โดยผลของ พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สนพ. ได้รับโอนหน้าที่ของสานักงาน กพช. มาในปี 2545 ซึ่งเป็น
เวลาเดียวกับที่ สนพ. ถูกรวมเข้ามาอยู่ในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ อานาจและหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของ สนพ. คือ
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื่อนาเสนอต่อ กพช. ดังนั้น
สนพ. จึงมีหน้าที่ในการเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล
อีกทั้ง สนพ. ยังเป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการตามนโยบายพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
แห่ ง ชาติ เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาการขาดแคลนพลั ง งานภายในประเทศ ตลอดจนรวบรวมข้ อ มู ล ด้ านพลั ง งาน ตรวจสอบ
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สถานการณ์ทางด้านพลังงาน วิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มความต้องการพลังงาน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลสถิติทางด้าน
พลังงาน
นอกจากอานาจหน้าที่ตาม พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว สนพ. ยังมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด
ไว้ในพระราชกาหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 อีกด้วย
สนพ. มีหน้าที่ดาเนินนโยบายของ กพช. และกระทรวงพลังงาน วิเคราะห์แนวโน้มในภาคธุรกิจพลังงาน จัดเก็บและ
จัดพิมพ์ข้อมูลภาคธุรกิจพลังงาน ตัวอย่างเช่น ราคาในปัจจุบันของก๊าซธรรมชาติและน้ามัน และมีหน้าที่จัดเตรียมและเผยแพร่
การคาดการณ์การใช้พลังงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจพลังงานอื่น ๆ นาเสนอนโยบายพลัง งานของ
กพช. และกระทรวงพลัง งานให้สาธารณชนได้รับ ทราบ รวมตลอดถึง มีห น้าที่ เ ผยแพร่เ อกสารเกี่ย วกับ นโยบายและ
บทวิเคราะห์เ กี่ย วกับ ความเป็น ไปได้ในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสาคัญในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
(จ)

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดของ กพช. โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
ใน พรบ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ทั้งนี้ กบง. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลั่นกรองและสนับสนุนข้อมูลให้แก่
กพช. โดยการให้คาแนะนาและความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาพลังงาน นอกจากนี้ กบง. ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอานาจตามพระราชกาหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ตามที่
แก้ไขเพิ่มเติมให้มีอานาจหน้าที่ทางด้านการกาหนดหลักเกณฑ์ในการคานวณราคา การกาหนดราคาน้ามันเชื้อเพลิง และการ
กาหนดนโยบายอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรืออัตราเงินชดเชยของน้ามันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ กบง. เป็นหน่วยงาน
หลักที่ทาหน้าที่พิจารณาในส่วนของนโยบายของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
(ฉ)

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับโรงกลั่นนามัน

(1)
การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการรักษาระดับราคา
ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศจะเป็นไปตามกลไกตลาด และเป็นไปตามราคาเทียบเท่ากับ ราคานาเข้า
(Import Parity Price) โดยทั่วไป ราคานาเข้าใช้กาหนดราคาขายหน้าโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใน
ตลาดภายในประเทศของประเทศไทย ซึ่ง สะท้อนราคาอ้างอิง (benchmark pricing) เช่น ราคาในตลาดสิงคโปร์ (Singapore
Spot Market) ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตาม MOPS บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จากประเทศสิงคโปร์มายัง
ประเทศไทย เช่น ค่าประกันภัย ค่าขนส่งสินค้า อากรขาเข้า การสูญเสียน้ามันอันเกิดจากการขนส่งสินค้าทางทะเล (ocean
losses) และค่าใช้จ่ายในการจัดการ ราคาของผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจมีการบวกราคาส่วนเพิ่ม หรือหักราคาส่วนลดอัน
เนื่องมาจากการกาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของตลาดของทั้งสองประเทศ และการกาหนดเงื่อนไขทางการ
ตลาดภายในประเทศเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น แรงกดดันจากการแข่งขันในตลาดภายในประเทศหรือในภูมิภาคซึ่งส่งผล
กระทบต่ออุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดดังกล่าว ทาให้มีการบวกราคาส่วนเพิ่ม หรือหักราคาส่วนลดตามกลไก
ของตลาดในราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ผลิตน้ามันเชื้อเพลิง ยังมีหน้าที่ต้องส่งเงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมบางชนิดเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามที่กาหนดโดยประกาศของ
กบง. อีกส่วนหนึ่งด้วย
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โรงกลั่นน้ามันแต่ละแห่งจะเป็นผู้กาหนดราคาหน้าโรงกลั่น โดยราคาขายส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะประกอบด้วย
ราคาหน้าโรงกลั่น บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเพื่อมหาดไทย เงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งกาหนดโดยรัฐบาล โดยภาษีและเงินส่งเข้ากองทุนที่จัดเก็บโดยโรงกลั่นน้ามันแต่ละราย
ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ จะถูกนาส่ งให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยทั่วไป การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะกาหนดราคาตามราคาเทียบเท่ากับราคาส่งออก (export parity price)
ซึ่งหมายความว่าราคาหน้าโรงกลั่นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาหรับส่งออกจะถูกกาหนดโดยการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ และ
ความแตกต่างของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมทั้งการใช้ราคาอ้างอิง (benchmark pricing) ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เช่น ราคาในตลาดสิงคโปร์ โดยอ้างอิงจาก MOPS บวกราคาส่วนเพิ่มหรือลบราคาส่วนลดโดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในเวลานั้น
รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้โรงกลั่นน้ามันในประเทศช่วยรักษาระดับราคาผลิตภัณฑ์น้ามันบางประเภทที่จาหน่าย
ให้แก่ผู้ค้าปลีกในประเทศเป็นครั้งคราว ซึ่งในกรณีดังกล่าว รัฐบาลอาจขอให้โรงกลั่นน้ามันจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันให้แก่
ผู้ซื้อในราคาที่ต่ากว่าราคาหน้าโรงกลั่น และกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงจะจ่ายเงินชดเชยสาหรับส่วนต่างระหว่างราคาหน้าโรงกลั่น
และราคาที่ควบคุมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่โรงกลั่นน้ามันในประเทศเริ่มจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ากว่าราคา
หน้าโรงกลั่นกับระยะเวลาที่กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเริ่มจ่ายเงินชดเชยมักจะเหลื่อมกัน ทั้ง นี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะเวลา
ที่กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงจะต้องชาระเงินชดเชยและไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยสาหรับเงินชดเชยที่ค้างชาระดังกล่าว อนึ่ง กลไกที่
เหมาะสมในการรักษาระดับราคาขายปลีก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเวลาที่ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสูงขึ้นมากผิดปกติ จะ
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังควบคุมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นก๊าซหุงต้ม
ในครัวเรือน รัฐบาลได้กาหนดให้ผู้ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริษัทฯ ต้องขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ผู้รับซื้อ
ในราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุม ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษี เพื่อมหาดไทย และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดย
สนพ. จะเป็นผู้ประกาศราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมเป็นครั้งคราว ราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่
รัฐบาลควบคุมมักจะต่ากว่าราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดโลก
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการควบคุมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมโดยการปรับใช้
มาตรการต่าง ๆ หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ได้มีการกาหนดให้มี การพิจารณากาหนดราคา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา โดยราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกเดือน และมีการทบทวนทุกสามเดือน นอกจากนี้ กบง. ยังมีมติอนุมัติให้ ใช้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเป็นกลไก
ในการบริหารจัดการราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยการกาหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและอัตราการให้เงินชดเชย
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามผลของมติดังกล่าว กบง. จะดาเนินการออกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเป็นระยะ ๆ
เพื่อกาหนดราคาและอัตราต่าง ๆ เช่น ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นและราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาก๊าซที่
ผลิตในราชอาณาจักร และราคาก๊าซที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชย
เป็นต้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราต่าง ๆ ข้างต้นอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
รัฐบาลมีการควบคุมราคาขายปลีกและขายส่งของน้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วและน้ามันดีเซลในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมราคาน้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2547 และการควบคุมราคาน้ามันดีเซล
ในช่วงเดือนมกราคม 2547 ถึงมิถุนายน 2548 โดยราคาขายปลีกและขายส่งน้ามันดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นคราว ๆ
ตามราคาหน้าโรงกลั่นที่กาหนดไว้ และเพื่อรักษาระดับราคาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ปรับราคาโดยให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
ชดเชยส่วนต่างดังกล่าวให้แก่โรงกลั่นน้ามัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดอัตราเงินชดเชยและอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
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(ยกเว้นในส่วนของน้ามันแก๊สโซฮอล์ E85) ได้มีการออกประกาศ สนพ. เรื่อง ราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชย
ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้กาหนดราคาขายปลีกของน้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 น้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91
น้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 น้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 และน้ามันดีเซลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไว้ที่ลิตรละ 37.80 บาท 35.78 บาท
33.98 บาท 24.28 บาท และ 29.99 บาท ตามลาดับ และได้กาหนดอัต ราเงิน ชดเชยของน้ามัน เชื้อ เพลิง คงเหลือ สาหรับ
น้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 น้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 และน้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ไว้ที่ลิตรละ 1.99 บาท 1.59 บาท
และ 0.93 บาท ตามลาดับ และกาหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงของน้ามันเชื้อ เพลิง คงเหลือ สาหรับน้ามันดีเซล
ไว้ที่ลิตรละ 0.13 บาท นอกจากนี้ การควบคุมราคาเชื้อเพลิงมักจะเป็นในรูปแบบของการปรับอัตราการจัดเก็บเงินเพื่อส่งเข้า
กองทุน น้ามัน เชื้อ เพลิง หรือ ภาษีสรรพสามิต ที่เ รีย กเก็บ โดยก่อนหน้าที่จะมีการลดการควบคุมราคาขายปลีกของน้ามัน
เชื้อเพลิง รัฐบาลจะใช้การจัดเก็บเงินเพื่อส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายส่ง (ราคาหน้า
โรงกลั่น) และราคานาเข้าน้ามันเชื้อเพลิง ทาให้ราคาขายปลีกไม่มีการเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากการลดการควบคุมราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง ราคาขายส่งน้ามันเชื้อเพลิงจะปรับตัวตามราคาหน้าโรงกลั่น ซึ่งกาหนดโดยผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามันและทา
ให้ราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
(2)
การจากัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว
นอกเหนือจากกฎระเบียบเกี่ยวกับราคาขายส่งของก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ยังได้
ดาเนินนโยบายเพื่อดูแลการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยผู้ผลิตในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
ขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ โดยรัฐบาลได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ควบคู่กับการควมคุมราคาขายของก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ ในขณะที่ผู้ผลิตอาจส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ในราคา
ส่งออกที่สูงกว่า ดังนั้น การจากัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถส่งออกได้จึงอาจมีผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัทฯ
(3)
การสารองนามันเชือเพลิงตามกฎหมาย
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2549 โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการค้า
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ได้กาหนดให้ ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามันแต่ละรายต้องสารองน้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่
นาเข้ามากลั่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาหรับจาหน่ายในประเทศในปริมาณเท่ากับร้อยละ 5 ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดใน
แต่ละปี ในเดือนกรกฎาคม 2556 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศกรมธุร กิจ พลัง งาน กาหนดให้
บริษัท ผู้ ป ระกอบกิจ การโรงกลั่น น้ามัน แต่ละแห่งเพิ่มสัดส่วนการสารองน้ามัน ดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นาเข้ามากลั่นเพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมทั้งน้ามันสาเร็จรูปจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2558 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงานปรับปรุงสัดส่วนการ
สารองน้ามันสาเร็จรูปจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 1 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในกรณีที่
ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นอาจสารองน้ามันสาเร็จรูปที่ผลิตได้แทนการสารอง
น้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นาเข้ามากลั่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(4)
กองทุนนามันเชือเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงได้จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 โดยอาศัยอานาจตามพระราชกาหนด
แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง และรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายปลีก ของน้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศด้วยเหตุที่ราคาน้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ
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ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อลดปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงบางประเภท ในการนี้ ผู้ผลิตและจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง มี
หน้าที่ต้องนาส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่ กบง. กาหนด ซึ่งจะได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว การส่งเงินเข้า
กองทุนนี้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ทั้งนี้ อัตราการจัดเก็บเงินเพื่อส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชยสาหรับน้ามันเชื้อเพลิงชนิดต่ าง ๆ ที่
ผลิตจากโรงกลั่นน้ามันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักร รวมทั้งน้ามันเชื้อเพลิงที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร เป็นไปตามที่
กาหนดในประกาศ กบง. ซึ่งมีการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับการดาเนินงานและนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรือ ส่งเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน โดยผู้ผลิตและ
จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงมีหน้าที่นาส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราตามที่ กพช. กาหนด และมีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน
ทั้ง นี้ อัต ราเงิน ส่ง เข้า กองทุน เพื่อ ส่ง เสริม การอนุรัก ษ์พ ลัง งานสาหรับ น้ามัน เชื้อ เพลิง แต่ล ะชนิด (รวมถึง
น้ามันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว น้ามันแก๊สโซฮอล์ น้ามันดีเซลหมุ นเร็ว น้ามันดีเซล และน้ามันเตา) ซึ่งผลิต โดยโรงกลั่น ใน
ราชอาณาจักร และที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร เป็นไปตามที่กาหนดในประกาศ กพช. ซึ่งมีการกาหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
(5)
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รัฐบาลได้กาหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ซึ่งรับถ่ายโอนอานาจมาจากอธิบดีกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ
ดังกล่าวเป็นระยะภายใต้พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างมีนัยสาคัญ โดย
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานมีการออกประกาศกรมธุรกิจพลังงานฉบับใหม่เป็นระยะเพื่อกาหนดลักษณะและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น กาหนดปริมาณสารตะกั่วและกามะถันในน้ามันเบนซิน รวมถึงสัดส่วนของกามะถัน
และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (polycyclic aromatic hydorcarbons) ในน้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติยุทธศาสตร์ใหม่ในการแก้ปัญหา
ภาวะการขาดแคลนพลังงานของประเทศ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากแหล่งทดแทนแทนการใช้น้ามัน พลังงานจากแหล่ง
ทดแทน หมายความรวมถึงก๊าซธรรมชาติสาหรับใช้กับยานพาหนะ แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล และตั้งเป้าหมายให้ยกเลิก
การใช้น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 95 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2550 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการยกเลิกการใช้น้ามัน
เบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 95 จริงแต่อย่างใด และ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ยังคงมีการจาหน่ายน้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว
ออกเทน 95 อยู่ในบางพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการตามมติของ กพช. ที่ให้ยกเลิกน้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
และได้มีการยกเลิกการใช้น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91 เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ รัฐบาลกาลังพิจารณาการยกเลิกการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 ก่อนหน้าแผนการเดิมที่กาหนดไว้
ว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้น้ามันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนที่มากขึ้น โดย
รัฐบาลอาจพิจารณาส่งเสริมการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 โดยการใช้มาตรการทางภาษีและกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงใน
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การลดส่วนต่างระหว่างราคาของน้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 และน้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 เพื่อส่งเสริมการใช้น้ามัน
แก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ทั้งนี้ บริษัทผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ามัน ได้มีการแสดงความคิดเห็นไปยังรัฐบาลเพื่อให้มีการ
ชะลอการยกเลิกการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 โดยเน้นย้าเรื่องผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อปริมาณน้ามันเบนซินใน
ประเทศ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “3.2.4 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือข้อกาหนด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ อาจทาให้บริษัทฯ ต้องมีความรับผิดอย่างมากหรือมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก”
รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลในปริมาณที่กาหนดใน
กฎระเบียบของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งออกเมื่อปี 2553 (และมีการแก้ไขเป็นระยะ) โดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยปริมาณเอทานอลขั้นต่าในแก๊สโซฮอล์จะขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สโซฮอล์
เช่น แก๊สโซฮอล์ E-10 แก๊สโซฮอล์ E-20 หรือแก๊สโซฮอล์ E-85 ทั้งนี้ ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่ง
ออกเมื่อปี 2557 โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กาหนดว่า น้ามันน้ามันแก๊สโซฮอล์ที่
จาหน่ายในประเทศต้องมีปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ (denatured ethanol) อยู่ในช่วงอัตราส่วนร้อยละโดยปริมาตรตามที่
กาหนดไว้ในประกาศ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นเป็นอย่างอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อ “3.2.4 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือข้อกาหนดคุณสมบัติของผลิตภั ณฑ์ อาจทาให้บริษัทฯ ต้อง
มีความรับผิดอย่างมากหรือมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก”
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและวัตถุประสงค์ที่ใช้
ตัวอย่างเช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตเพื่อการส่งออก ก็อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดการ
ควบคุมลักษณะและคุณภาพของน้ามัน เชื้อ เพลิง ในประเทศที่มีค วามเข้ม งวด โดยต้อ งได้รับ การอนุมัติจ ากอธิบ ดีกรม
ธุรกิจพลังงานก่อน
(6)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสีย
นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ออกประกาศกาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโรงงานกลั่นน้ามันปิโตรเลียม โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดปริมาณสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ามันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553
นอกจากมาตรฐานควบคุม สารเจือ ปนในอากาศที่ร ะบายออกจากโรงงานกลั่นน้ามัน ข้างต้น รัฐบาลยั งได้ออก
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสองฉบับเพื่อกาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งฝุ่นละออง
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารตะกั่ว และสาร
ปรอทจากโรงงานกลั่นน้ามัน และมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง สารอินทรีย์ระเหยง่ายจากน้ามันเบนซินในรูปของ Total
Volatile Organic Compounds จากคลังน้ามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ขนถ่ายน้ามันที่เกี่ยวข้อง
(7)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงกลั่นน้ามันและกิจการอื่นที่ ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อนเริ่มก่อสร้างหรือดาเนินการตามที่กฎหมาย
กาหนด ต้ องทาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง จัดทาโดย
บุคคลภายนอกต่อหน่วยงานราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจกาหนดให้มีการระบุ
มาตรฐานการดาเนินการด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กาหนดตามกฎหมาย
โดยหน่วยงานราชการอาจกาหนดมาตรฐานการดาเนินการและมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตให้แก่
โรงกลั่นน้ามัน ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในปี 2557 หน่วยงาน
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ราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ซึ่งมีการกาหนดไว้
โดยเฉพาะและมีความเข้มงวดมากกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
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