สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)
บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด ("บริษทั ") ไดจดทะเบียนกอตัง้ เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน
2527 ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2527 โดยใหมีรูปแบบบริษัท มีโครงสราง
การบริหารที่มีเอกภาพและมีอานาจการบริ
ํ
หารงานอยางอิสระ มีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
เชนเดียวกับบริษทั เอกชนทัว่ ไป และไดจดทะเบียนจัดตัง้ เปนบริษทั จํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและดํ าเนินการในลักษณะบริษัทจํ ากัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 ปจจุบัน
มีรัฐถือหุนในสัดสวนรอยละ 80
บริษัทไดดําเนินธุรกิจ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2528 ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัท มหาชน จํากัด เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2536 และไดนาหุ
ํ น สามัญของบริษทั จดทะเบียนเปน
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537
บริษัทประกอบธุรกิจจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูป ทั้งคาปลีกและคาสงในปริมาณประมาณ
15% ของความตองการใชนามั
ํ้ นในประเทศ และบริหารกิจการโรงกลั่นนํ้ามันขนาด 120,000 บาเรล
ตอวัน มีที่ตั้งสํานักงานใหญที่ 38 ถนนศรีนครินทร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 7,720 ลานบาท ทุนชําระแลว 5,220 ลานบาท
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED
ประกอบธุรกิจจําหนายนํามั
้ นสําเร็จรูป ทัง้ คาปลีกและคาสง
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1. ปจจัยความเสีย่ ง
ปจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
(1) ความเสี่ยงจากราคานํ้ามันในตลาดโลก
เนื่ อ งจากบริ ษัทมีรายไดจากการจํ าหนายนํ้ ามันและมีตนทุนสวนใหญเกิดจาก
การจัดซื้อนํ้ ามันดิบหรือนํ้ามันสําเร็จรูป ดังนั้น รายไดและตนทุนของบริษัทจึงเกี่ยวของกับระบบ
ตลาดและระบบการกําหนดราคาของนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปของโลก ซึ่งเปนระบบเปดและมี
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวของกันทุกภูมิภาค ยากตอการควบคุม ลักษณะของความเสี่ยงที่สําคัญ
ไดแก ณ เวลาที่ตัดสินใจซื้อนํ้ามันดิบเพื่อมากลั่นจะยังไมสามารถรูราคาที่แทจริง ในระบบจะ
กําหนดเฉพาะสูตรอางอิง (BENCHMARK) ซึง่ จะรับรูไ ดในอนาคตเมือ่ เดือนสงมอบ เชน ถาซือ้ นํามั
้ นดิบ
จากแหลงตะวันออกกลาง จะใชสูตรราคาอางอิงกับนํ้ามันดิบ DUBAI เฉลี่ย ณ เดือนสงมอบ
เปนตน และการตัดสินใจซื้อตองดําเนินการกอนจะรับรูราคาถึง 45 – 50 วัน และเมื่อมีการสงมอบ
แลว กวาจะผานกระบวนการขนสง ลําเลียง เตรียมวัตถุดิบ กลั่นเปนนํ้ามันสําเร็จรูป ตลอดจนการ
เก็บในถังรอการจําหนาย จะตองใชเวลาถึงประมาณ 50 วัน ดังนั้น เวลาที่จะเริ่มรูราคาขายผลิต
ภัณฑ จะหางจากเวลาที่รูตนทุนนํ้ามันดิบถึงประมาณ 50 วัน และราคาขายผลิตภัณฑในราคาใดๆ
จะถูกกําหนดใหไปสัมพันธกับราคาผลิตภัณฑที่สามารถจัดหามาไดในเวลานั้น ซึ่งปจจุบันถือวา
ราคานําเขาจากตลาดสิงคโปร (ซึง่ จะคํานวนจากราคาตลาดจรอางอิงขอผลิตภัณฑตา งๆ ทีส่ งิ คโปร
ในชวง 3 – 5 วันที่สงมอบ) เปนตัวกําหนด ทําใหรายไดบริษัทไมมีความสัมพันธโดยตรงกับตัวทุน
นํ้ามันดิบ จึงเกิดความไมแนนอนในสวนตางของรายไดและตนทุน กอนหักคาใชจาย หรือ
GROSS REFINING MARGIN (GRM) อยางไรก็ตาม ในตลาดนํ้ามันก็มีเครื่องมือทางการเงิน
เพื่อลดความเสี่ยงนี้ โดยสามารถใหกําหนดราคาคงที่ลวงหนาสําหรับนํ้ามันดิบและราคานํ้ามัน
สําเร็จรูปทีใ่ ชกบั สูตรอางอิงสําหรับการซือ้ ขายได ทําใหสามารถรับรูส ว นตางของราคาไดในระดับหนึ่ง
ซึ่งเปนลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจการกลั่นนํ้ามัน
(2) ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย
กิ จ การนํ้ ามั นป โ ตรเลี ยม
เป นกิ จการที่ ต  อ งดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภั ยเป น
อย างดี ยิ่ง การดําเนินการตองระมัดระวังทุกขัน้ ตอนเปนพิเศษ เพราะหากผิดพลาดทีข่ นั้ ตอนใดอาจ
กอความเสียหายอยางรุนแรงได อยางไรก็ตาม การดําเนินการตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทถือเสมอ
วาความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญมากและถือเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนที่จะตองดําเนินการให
เกิดความปลอดภัยในทุกโอกาส

(3) ความเสี่ยงในเรื่องการแทรกแซงราคานํ้ามันของรัฐ
ในสถานการณทรี่ าคานํามั
้ นโลกไดปรับตัวสูงขึน้ มีผลใหตน ทุนการผลิตของบริษทั
เพิม่ ขึน้ ดวย ราคาขายปลีกตองมีการปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน แตในบางชวงเวลารัฐเขามาแทรกแซง
ราคาขายปลีกผานทาง ปตท. ทําใหบริษัทไมสามารถปรับราคาขายปลีกตามตนทุนที่เพิ่มขึ้นอยาง
แทจริง มีผลทําใหคาการตลาดลดลง ซึง่ เนือ่ งจากบริษทั ยังเปนรัฐวิสาหกิจทีต่ อ งดูแลผูบ ริโภคดวย จึง
มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษทั ลักษณะการแทรกแซงดังกลาว ในอนาคตคงลดลง เพราะ
ระดับคาการตลาดในปจจุบนั มีการแขงขันสูงอยูแลว สําหรับการคาสงนํ้ามัน จะมีการแทรกแซง
เฉพาะตลาด LPG ซึ่งรัฐชดเชยใหบริษัทคานํ้ามันในราคาที่ตํ่ากวาเปนจริง
(4) ความเสี่ยงจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ประธานบริษทั ไดชี้
แจงวา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีนโยบายวา รัฐบาลจะยังไมมีนโยบายแปรรูปบริษัท บางจากฯ
ในระยะนี้ เพื่อกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ แตใหเรงเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และลด
ภาวะการขาดทุน ดังนั้น จึงจะยังไมมผี ลกระทบในเรือ่ งทีก่ ระทรวงการคลังคําประกั
้
นเงินกูบ ริษทั
สําหรับแผนงานดานความรวมมือระหวางบริษทั บางจากฯ กับ ไทยออยล นัน้ ใน
เบือ้ งตนกําหนดไวเปนการรวมมือในระดับปฏิบตั กิ ารจัดหานํ้ามัน (LOGISTIC CO-OPERATION)
กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการจะมีเปาหมายหลักเพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มรายได
สวนการแปรรูป ปตท. เปนรัฐวิสาหกิจ นัน้ ไมมผี ลกระทบตอการเปนคูคาระหวาง
บริษทั และ ปตท. เนือ่ งจากเปนการทําธุรกิจตามปกติ ซึ่ง ปตท. ก็ยงั เปนลูกคาของบริษัทรายหนึ่ง
(5) ความเสี่ยงจากการแขงขันสูงในตลาดคาปลีกนํ้ามัน
จากการทีร่ ฐั บาลไดมนี โยบายใหธรุ กิจการคานํามั
้ น เปนตลาดแขงขันเสรี ทําใหตลาด
คาปลีกมีการแขงขันสูง บริษทั ไดมกี ารปรับกลยุทธการคาปลีกเพือ่ เพิม่ สวนแบงการตลาดมากขึน้ โดย
การพัฒนาคุณภาพนํามั
้ น สรางความพึงพอใจแกลกู คามากขึน้ ปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการและ
รานสะดวกซือ้
(6) ความเสี่ยงจากความตองการใชนํ้ามันเตาลดลง
จากการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีนโยบายลดการใชนํ้ามันเตาในการ
ผลิตไฟฟา โดยใชกา ซธรรมชาติทดแทน นัน้ บริษทั ไดใชกลยุทธขยายตลาดนํามั
้ นเตา โดยขยายผาน
ตลาดอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้

(7) ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนจะไมไดรับเงินปนผล
ที่ผานมา บริษัทไมสามารถจายเงินปนผลได เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม ซึ่ง
ตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทไดตระหนักถึงการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเสมอ โดยบริษัทได
พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ เพื่อลดภาวะการขาดทุน
ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน
สําหรับกิจการกลัน่ นํามั
้ น เนือ่ งจากราคาขายหนาโรงกลัน่ ในประเทศคํานวนจากราคานํามั
้ น
ในตลาดตางประเทศ ซึง่ ระบุเปนเงินสกุลดอลลารส.ร.อ. ในขณะทีต่ น ทุนของโรงกลัน่ สวนใหญเปน
เงินในสกุลดอลลาร ส.ร.อ.เชนกัน และเนื่องจากกิจการนํ้ ามันตองใชเงินทุนสูง และสวนใหญอยู
ในรูปเงินตราตางประเทศ จึงกอใหเกิดความเสี่ยงกํ าไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนบนหนีส้ นิ เงินกู
ตางประเทศ แตบริษทั ไดลดความเสีย่ งโดยการทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สํ าหรั บมาตรการรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมี
ตอเงินกูตางประเทศระยะยาวจํานวน 1,660 ลานบาทนั้น เนื่องจากเงินกูนี้เปนเงินกูที่มีกําหนด
ชําระคืนเปนงวดๆ ในระยะเวลาที่เหลืออีก 12 ป ดังนั้น บริษัทจะซื้อเงินดอลลารส.ร.อ. ลวงหนา
(FORWARD) โดยทั่วไปประมาณ 1 เดือนกอนการชําระคืนแตละงวดตามความเหมาะสมในแตละ
งวดนัน้ ในปจจุบันมีการชําระคืนปละ 2 งวด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ความเปนมา
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทนํ้ามันของคนไทย ประกอบธุรกิจ
จําหนายนํ้ามันสําเร็จรูป ทัง้ คาปลีกและคาสง
บริษัทจํ าหนายผลิตภัณฑนํ้ ามันเชื้อเพลิงโดยจําหนายผานสถานีบริการภายใตเครื่อง
หมายการคาของบริษทั จําหนายใหผใู ชตรงในภาคขนสง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคกอสราง ภาค
อุตสาหกรรม ภาคเกษตร โดยผานปมชุมชนบางจาก และการจําหนายใหแกผูคานํ้ามันรายใหญ ราย
เล็ก และลูกคารายยอยทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สําคัญ
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บริษัทยังคงเติบโตทางดานการตลาดคาปลีกนํ้ ามันอยางรวดเร็ว
อยางตอเนื่อง สถานีบริการนํ้ามันบางจากเปนที่นิยมและแพรหลาย
ทั่วประเทศ และไดเปดศูนยจําหนายและคลังนํ้ามัน พรอมทั้งสํานัก
งานบริการลูกคาสาขาภูมิภาคเพิ่มอีก 2 แหงคือ สํานักงานจังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดระยอง
บริษัทไดรวมทุนกับทรัพยสินสวนพระองค จัดตั้งบริษัท มงคลชัย
พัฒนา จํากัด มีทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัด
สวนรอยละ 49 ของจํานวนหุน ทัง้ หมด วัตถุประสงคในการจัดตัง้ เพือ่
ประกอบกิจการเครือขายการจําหนายสินคาไทยจากชุมชน อันจะ
สนับสนุนการพัฒนา การเลี้ยงชีพและการคาขายที่มั่นคงของชุมชน
บริษัทไดเรงขยายธุรกิจคาปลีกผานเครือขายสถานีบริการ และได
พัฒนาคุณภาพของนํ้ ามันเพื่อสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑคุณภาพ
ใหมๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด ไดแก
ISOGREEN สูตร
HYPERCLEAN กรีนาเอ็กซตรา ดี -2 กรีนา เกียร จีเอฟ กรี
นา มารีนา กรีนา ไฮดรอไลท เอดับเบิลยู กรีนา อีพีที กรีนา บี100 กรีนา เทอรไบน
บริษัทฯ ไดรวมทุนกับบริษัท โอชอง เชียงใหม จํ ากัด ดํ าเนิน
ธุรกิจ ไฮเปอรมารเก็ต
บริษัทขยายธุรกิจคาปลีกผานเครือขายสถานีบริการ โดยเรงการ
เพิ่มยอดขายในสถานีบริการ และไดพฒ
ั นาคุณภาพของนํามั
้ นเพือ่ สิง่

แวดลอมและผลิตภัณฑคุณภาพใหมๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด ไดแก
กรีนา เกียรอุตสาหกรรม อีพี เบอร 460, 480 กรีนา ดี -1 กรีนา
ไพรเม็กซ 150, 1500 กรีนา หัวเชื้อนํ้ามันดีเซล กรีนา ไฮดรอ
ไลท เอดับเบิล 37 กรีนา อารแอนดโอ เบอร 150, 220 กรีนา
สไลดเวย 68, 220 กรีนา จีอี SAE 15W-40 กรีนา เอ็กซตรา ดี-2
SAE 30
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!
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บริษทั ไดมปี ริมาณการจําหนายเพิม่ ขึน้ จากป 2541 จากการจําหนาย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ในตลาดขายปลีก ตลาดอุตสาหกรรม และอืน่ ๆ ทดแทน
ตลาดขายสงทีล่ ดลง และไดพัฒนาคุณภาพของนํ้ามันเพื่อสิ่งแวด
ลอมและผลิตภัณฑคุณภาพใหมๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด ไดแก กรี
นา จีอี - 4 กรีนาเอชวีไอ 68 กรีนา 4 ทีพลัส เกียร กรีนา แอร
คอมเพรสเซอร ออยล 32, 46, 68, 100 กรีนา ไพรเม็กซ 10 กรี
นา ไพรเม็กซ อี 460 กรีนา ทรานสฟอรเมอร ออยล กรีนา เอาท
บอรด
เดือนเมษายน 2542 บริษัทไดจําหนายหุนในบริษัท มงคลชัยพัฒนา
จํากัด สวนทีบ่ ริษทั ถืออยูท งั้ สิน้ จํานวน 14,693 หุน ในราคาเทากับมูล
คาตามบัญชีใหแกทรัพยสนิ สวนพระองค การจําหนายดังกลาว มีผลให
ปจจุบนั บริษทั บางจากฯ ไมมกี ารถือหุน ในบริษทั มงคลชัยพัฒนา
จํากัด
บริษทั บางจากเพาเวอร จํากัด ซึง่ บริษทั บางจากฯ ถือหุน 40% ได
ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท
บริษัทไดเรงขยายการจําหนายในตลาดขายปลีก
ตลาดอุตสาห
กรรม มีผลใหปริมาณการจําหนายเพิ่มขึ้นจากป 2542 รอยละ 7.1
บริษัทไดพัฒนาคุณภาพของนํ้ามันเพื่อสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑ
คุณภาพใหมๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด ไดแก ซูเปอรสปอรต 2 ที
นาวา ดี-5 เบอร 40 นาวา ดี-7 เบอร 15 W40 นาวา ดี-7 เบอร
20 W50 เกียร อุตสาหกรรมอีพี 1000 CD,40 (EXPORT) ไฮดรอ
ลิค เอดับเบิล แซทเอฟ 10 ดีเซล ทีดี-II (นํ้าเงิน) เอสเอฟ-ดี อาร
แอนดโอ 320 ไพรเม็กซ 22 ดีเซล ทีดี-I, 15W40 ดีเซล ทีดี-I,
20W50
ในปทผี่ า นมา ตลาดขายปลีกผานสถานีบริการยังคงมีการแขงขันสูง
เนือ่ งจากมีผคู า มากราย ประกอบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหแขง

ขันรุนแรงขึน้ ทัง้ จากคูแขงที่มีโรงกลั่นและกลุมผูคานํ้ามันอื่น และ
บริษัทนํ้ ามันยังไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐในการตรึงราคาขาย
ปลีกในชวงที่ราคานํ้ามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น
สงผลใหคาการ
ตลาดลดตํ่าลงมาก ประกอบกับราคานํามั
้ นไดลดลงอยางรวดเร็วใน
ชวงสิ้นป โดยราคานํ้ามันดิบดูไบซึ่งไดปรับตัวขึ้นถึงระดับสูงกวา
30 ดอลลารสรอ.ตอบาเรล ไดดิ่งลงประมาณ 10 ดอลลารสรอ.ตอบา
เรลในชวงปลาย พ.ย.– ธ.ค. ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงมากตอผลกําไร
ขาดทุนบริษัทในชวงสิ้นป
สําหรับแนวโนมภาวะธุรกิจนํ้ามันในป 2544 นั้น คาดวาภาวะ
เศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ความตองการใชนํ้ามันโดยทั่วไปสูงขึ้น
ยกเวนนํ้ามันเตาที่ใชในการผลิตไฟฟาลดลงมาก เนื่องจากการนํา
เขากาซธรรมชาติมาทดแทนนํ้ ามันเตา ภาวะการแขงขันในตลาด
ขายปลีกผานสถานีบริการยังคงมีการแขงขันรุนแรง
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทมีบริษัทรวม 2 แหง ไดแก บางจากกรีนเนท จํ ากัด และบริษัท บางจากกรี น
ไลน จํ ากัด นอกจากนีย้ งั มีบริษทั ทีเ่ กีย่ วของอีก 2 แหง ไดแก บริษทั ขนสงนํามั
้ นทางทอ จํากัด
และบริษทั โอชอง เชียงใหม จํากัด ดังแสดงในแผนภูมิการถือหุนตอไปนี้

แผนภูมิการถือหุนบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงไทย
จํากัด

กระทรวงการคลัง

8%

การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย

48%

ประชาชน

24%

20%

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
(7,720 ลานบาท)

49%

49%

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
(1 ลานบาท)

บริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด
(1 แสนบาท)

บริษัทรวม
หมายหตุ : (………………..) คือ ทุนจดทะเบียน

10%

11%
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
(1,592 ลานบาท)

บริษทั โอชองเชียงใหม จํากัด
(300 ลานบาท)

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทรวม
บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการบริหารกิจการสถานีบริการนํามั
้ นของบริษทั บางจากฯ
และบริหารกิจการการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในรานคาเลมอนกรีน รวมทั้งจะเปน
ผูดําเนินการใหบริการอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในดานการคาปลีกของบริษัทในอนาคต
บริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิงและผลิต
ภัณฑอนื่ ๆ ทั้งภายในและระหวางประเทศ และรับจางบริหารงานกอสรางสถานีบริการนํ้ ามัน
บางจาก รวมทั้งจะเปนผูดําเนินการดานบริการอืน่ ๆ ในอนาคต เพือ่ รองรับกับการขยายตัวในธุรกิจ
คาปลีกของบริษทั
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท โอชอง เชียงใหม จํากัด
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดําเนินกิจการไฮเปอรมารเก็ต ภายใตเครือ่ งหมายการคา “โอชองไฮเปอรมารเก็ต”
จัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคทีจ่ งั หวัดเชียงใหม
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดําเนินกิจการบริหารการจัดสงนํ้ามันทางทอ ซึ่งทอขนสงเปนชนิดที่สามารถ
สงนํ้ามันไดหลายชนิด (Multi Product Pipeline) โดยมีจุดเริ่มตนของทอที่โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก
เดินทอเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟผานคลังนํ้ามันที่สนามบินดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่คลังนํ้ามัน
ของบริษัทที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 โครงสรางรายได
ในป 2543 บริษทั ฯ มีรายได 52,330 ลานบาท เมือ่ รวมรายไดของบริษทั รวม 2 แหง ที่
บริษทั ถือหุน เกินกวารอยละ 20 รวมเปน 54,006 ลานบาท รายไดของบริษทั และบริษทั รวมในป 25412543 จําแนกไดดงั นี้
ผลิตภัณฑ/
บริการ

ดําเนินการโดย

%การถือหุน
ของบริษัท

นํ้ามัน

บางจากปโตรลียม

-

35,067

96.9

38,780

96.4

52,330

96.9

นํ้ามัน/สินคา
อุปโภคริโภค

บางจากกรีนเนท

49.0

1,055

2.9

1,373

3.4

1,598

3.0

บริการขนสง

บางจากกรีนไลน

49.0

56

0.2

66

0.2

78

0.1

36,178

100

40,219

100

54,006

100

รวม

ป 2541
รายได
รอยละ
(ลานบาท)

ป 2542
รายได
รอยละ
(ลานบาท)

ป 2543
รายได
รอยละ
(ลานบาท)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑของบริษัทแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทผลิตภัณฑนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดแก
1.1 กาซหุงตม
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนพวกกาซโปรเพนและกาซบิวเทน บรรจุใน
ถังเหล็กที่ภายใตแรงดันสูงจะมีสภาพเปนของเหลว สวนมากนําไปใชในงาน
หุงตมในครัวเรือน และสามารถนําไปใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ เชน
งานอบสีตูเย็น งานอบใบยาสูบ งานตัดแกว งานโลหะพวกเชื่อมบัดกรี และ
งานตัดแผนเหล็ก เปนตน นอกจากนี้
ยังอาจใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องยนตเบนซินได
1.2 นํ้ามันเบนซิน
เปนนํามั
้ นเชือ้ เพลิงสําหรับเครือ่ งยนตเบนซิน ประเภทของนํามั
้ นเบนซินอาจ
แบงโดยคาออกเทน คาออกเทนเปนตัวเลขทีแ่ สดงคุณสมบัตติ า นทานการนอค
ของเครือ่ งยนต ตามขอกําหนดของรัฐ นํามั
้ นเบนซินไรสารตะกัว่ ของบริษทั ฯ
มีชอื่ การคา คือ ไอโซกรีน สูตรไฮเปอรคลีน เปนนํ้ามันเบนซินที่มีเนื้อนํ้ามัน
สะอาดสําหรับเครือ่ งยนต เพิม่ สารชะลางทีท่ าความสะอาดได
ํ
ลกึ ถึงหองเครื่อง
ผสมสาร MTBE เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนตและใหผลดีตอสิ่งแวดลอม
1.3 นํ้ามันกาด
นํามั
้ นกาดถูกใชในการจุดตะเกียงใหความสวางตามชนบททีอ่ ยูห า งไกล และ
ไมมี ไ ฟฟ านอกจากนี้ ยั ง นิ ย มใช ใ นงานอุ ต สาหกรรมบางชนิ ด ที่ ต  อ งการ
การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่สะอาด เชน อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบเซรา
มิค เปนตน
1.4 นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพน
นํ้ ามั นเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช สํ าหรั บ เครื่ อ งยนต ไ อพ น ในเครื่ อ งบิ นพาณิ ชย ทั่วไป
คุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินจะเขมงวดกวาคุณภาพนํ้ามันสําหรับ
เครื่องยนตประเภทอื่น นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินจะตองสะอาด ปราศจาก
สิ่งปนเปอน ไมแข็งตัวที่อุณหภูมิตํ่า จะตองมีระดับความถวงจําเพาะและ
คาความรอนตามที่กําหนด สะอาดเมื่อลุกไหม และตองมีสภาพคงตัวอยู
ตลอดเมื่อเผาใหรอนขณะใชงาน

1.5 นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ใชเปนเชือ้ เพลิงสําหรับเครือ่ งยนตดเี ซลหมุนเร็ว ใชกบั ยานยนต เชน รถยนต
รถบรรทุก เรือประมง เรือโดยสาร และรถแทรกเตอร ฯลฯ
1.6 นํ้ามันเตา
เปนผลิตภัณฑนํ้ามันที่ไดจากสวนที่มีจุดเดือดสูงของนํ้ามันดิบ ใชประโยชน
มากในงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง และใชในการผลิตกระแสไฟฟา
2. ประเภทผลิตภัณฑที่ไมใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดแก
2.1 นํ้ามันหลอลื่น
บริษัทฯ ไดผลิตนํ้ามันหลอลื่นทุกประเภท และไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมทุกป
2.2 สารกํามะถัน
เปนธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปนอยูในเนื้อนํ้ามัน เมื่อแยกกํามะถันออกมา
แลวสามารถนําไปใชไดโดยตรงหลายอยาง เชน เปนสวนผสมในการผลิต
กรดกํามะถัน ยางรถยนต ยาฆาแมลง ปุย ฟอกสี นํ้าตาลทราย แชมพู
และใชทําสารประกอบของกํามะถัน เปนตน
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธการแขงขัน
ในป 2543 เศรษฐกิจไทยไดฟนตัวตอเนื่องจากปลายป 2542 โดยมีอัตราการ
ขยายตัวระดับ 4.5% แตความตองการใชนํ้ามันในประเทศกลับลดลงอยูประมาณ 624 พันบาเรลตอ
วัน ลดลง 3.7% ซึง่ ไมไดเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบางภาคเศรษฐกิจยังไมมี
การฟนตัวและราคานํ้ามันอยูในระดับสูง ทําใหการใชประหยัดขึ้น และความตองการใชนํ้ามันเตาที่
กฟผ. ใชในการผลิตไฟฟาไดลดลงมากโดยเปนการทดแทนจากการนําเขาแกซธรรมชาติ
จากที่ ค วามต อ งการนํ้ ามั นเชื้ อ เพลิ ง สํ าเร็ จรู ปเพื่ อ การบริ โ ภคในประเทศลดลง
ปริมาณการจําหนายของบริษทั ก็ลดลงในระดับ 9.3% จากป 2542 การจําหนายทีล่ ดลง เปนการลดลง
ในตลาดขายสง ปตท. สวนการขายในตลาดขายปลีก ตลาดอุตสาหกรรม และอื่นๆ มีปริมาณเพิ่ม
ขึ้น โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางการตลาดโดยมุงเนนที่การเพิ่มการขายปลีก ซึ่งเปนตลาดที่มีการ
แขงขันเสรี โดยเฉพาะการเพิ่มการจําหนายผานเครือขายสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคา
ของบริษัท ซึ่งเปนตลาดที่มีมูลคาเพิ่มและมีผลในการเพิ่มกําไรของกิจการ นอกจากนี้ บริษัทยัง
เนนการจําหนายทั้งสูอุตสาหกรรม ผูใชโดยตรงในภาคขนสงและบริการ และการจําหนายแกผูคา
รายยอยตางๆ อีกดวย

สําหรับในป 2544 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวดีขึ้น และคาดวาแนวโนม
เศรษฐกิจจะขยายตัวอยางตอเนือ่ ง ความตองการใชนามั
ํ้ นโดยทัว่ ไปคาดวาจะสูงขึน้ ยกเวนนํามั
้ นเตา
ทีใ่ ชในการผลิตไฟฟาลดลง เนื่องจากการนําเขากาซธรรมชาติมาทดแทนนํ้ามันเตา
ดังนั้น ในป 2544 บริษัทฯ จึงมีเปาหมายขยายสวนแบงการตลาดคาปลีก
ตลาดอุ ต สาหกรรมและตลาดนํ้ ามั นหลอลื่น โดยเนนการสรางความมั่นใจเรื่องคุณภาพนํ้ ามัน
การปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการนํ้ามันใหทันสมัยและสะดวกสบาย รวมถึงการบริการที่สราง
ความพึงพอใจตอลูกคามากขึน้ เพิม่ รายไดและเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน โดยการขยายตลาด
สงออกไปยังประเทศอินโดจีน
สําหรับนโยบายการตัง้ ราคาของบริษทั
บริษทั ไดกาหนดนโยบายราคาขายให
ํ
ลกู คา
ประเภทตางๆ โดยแขงขันกับราคาจําหนายในตลาดเปนสําคัญ อยางไรก็ดี เพือ่ ใหไดราคาทีเ่ หมาะสมและ
เปนธรรมตอผูบ ริโภค บริษทั พยายามทีจ่ ะปรับราคาขายนํามั
้ นใหสอดคลองกับราคานํามั
้ นในตลาดโลกทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงอยูเ สมอ
3.2.2 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทจําหนายนํ้ามันโดยผานชองทางการจําหนายดังนี้
1. การจําหนายผานสถานีบริการและการขายตรงใหผูใช
1.1 การจําหนายผานสถานีบริการ
เป น การจํ าหน ายให ประชาชนผู  ใ ช นํ้ ามั นเชื้ อ เพลิ ง ทั่ ว ไปผ านสถานี
บริการจําหนายนํ้ามันของบริษัทซึ่งมีกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งรวมทั้ง
ปมสหกรณซึ่งจําหนายใหกับบรรดาสมาชิกดวย นํ้ามันทั้งหมดจัดสง
โดยทางรถบรรทุกนํ้ามัน
1.2 การจําหนายใหผูใชตรง
ไดแก กิจการประเภทสายการบิน บริษัทรถและเรือขนสงสินคาและคน
โดยสาร กิจการประเภทกอสราง และอื่นๆ ซึ่งมีความตองการใชนํ้ามัน
จํานวนมาก เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะในการประกอบธุรกิจ
โดยลูกคากลุมนี้ติดตอซื้อขายโดยตรงกับบริษัทนํ้ามัน โดยไมไดซื้อ
ผานสถานีบริการจําหนายทั่วไป การจัดสงใหลูกคาอาจสงไดทั้งทางทอ
(สําหรับกิจการประเภทสายการบิน) ทางเรือและทางรถบรรทุกนํ้ามัน
1.3 การจําหนายใหกิจการอุตสาหกรรม
ไดแก กิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการตางๆ ซึ่งใช
นํ้ ามันเปนเชื้อเพลิงสําหรับใหความรอนและพลังงานในการผลิตสินคา

และบริการตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิง่ ถัก/สิ่งทอ
อุตสาหกรรมกระดาษ อุ ตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑโลหะ เปนตน ลูกคาประเภทนี้ก็ติดตอซื้อขายโดยตรงกับ
บริษัทเชนกัน การจัดสงนํ้ ามันจะจัดสงไปโดยทางรถบรรทุกนํามั
้ น
ยกเวนโรงงานขนาดใหญบางแหงทีม่ ที า เรืออาจสามารถรับนํามั
้ นทางเรือได
2. การจําหนายใหผูคานํ้ามันอื่นๆ
เป นการจํ าหนายใหกับบริษัทผูคานํ้ ามันทั้งขนาดใหญและปานกลางที่มีคลัง
นํ้ ามั น เป น ของตนเอง ซึ่ งจะนํ านํ้ ามั น เหล านี้ ไปจั ด จํ าหน ายต อ ผ านระบบ
เครื อ ข า ยและช อ งทางการจํ าหน ายของบริ ษั ท เหล านั้ นไปสู  ผู  บริ โภคนํ้ ามัน
ปลายทางอีกทอดหนึ่ง
3. การจําหนายใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ( ปตท.)
เปนการจําหนายในรูปขายสง ซึง่ ปตท. จะนําไปจําหนายตอผานระบบเครือขาย
ของ ปตท. อีกทอดหนึง่ สวนมาก ปตท. จะรับนํามั
้ นทางทอ ยกเวนในบางกรณีอาจ
ขอรับนํามั
้ นทางเรือก็ได
4. การจําหนายตางประเทศ
ไดแก การจําหนายใหกับผูคาหรือผูคานํ้ามันในตางประเทศ ดังนั้นการขนสงจะ
จัดสงไปทางเรือและทางรถ
3.2.3 ลักษณะของลูกคา
บริษัทสามารถจําแนกประเภทลูกคาตามลักษณะการซื้อ ไดดังนี้
1. ลูกคาสถานีบริการและผูใชตรง ( Outlet & End User Customers)
ไดแก ลูกคาผูบริโภคที่ซื้อนํ้ามันจากสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคา
ของบริษัท
ไมวาจะซื้อผานสถานีบริการของบริษัท (บริษัทเปนเจาของ)
สถานีบริการของตัวแทน คานํ้ามันของบริษัท (Dealer) รวมถึงปมนํ้ามันชุม
ชนบางจาก ซึ่งสหกรณหรือชุมชนเปนเจาของจําหนายใหลูกคาที่เปนสมาชิก
และบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ ยังรวมถึงลูกคาประเภทผูใ ชตรงทัง้ ทีเ่ ปนกิจการอุตสาหกรรม ซึง่ ซือ้
นํามั
้ นเพือ่ นําไปเปนเชือ้ เพลิงในการผลิตสินคาหรือดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดแกพวก
โรงงาน กิจการกอสราง สายการบิน กิจการขนสงสินคาหรือขนสงโดยสาร
ฯลฯ
2. ลูกคาขายตอ (Indirect Sales Customers)

ไดแก บรรดากิจการผูคาขายนํ้ามันในประเทศรายเล็กหรือใหญซึ่งซื้อนํ้ามัน
จากบริษัท เพื่อไปจําหนายตอ
3. ลูกคาขายสง (Supply Sales Customers)
ไดแก การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งเปนกิจการรัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญซื้อนํ้ามันจากบริษัทเปนจํานวนมาก เพื่อจัดจําหนายตอใหผูใชตรง
ทีเ่ ปนสวนราชการและ รัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ลูกคาอื่นๆ รวมทั้งสถานีบริการเครือขายของปตท.
4. ลูกคาตางประเทศ (Export Customers)
ไดแก บรรดากิจการผูคานํ้ามันในตางประเทศที่ซื้อนํ้ามันจากบริษัท เพื่อไป
จําหนายหรือใชในตางประเทศ
ปริมาณการจําหนายจําแนกตามประเภทของลูกคา (สัดสวนการจําหนาย)
ประเภทลูกคา
1.
2.
3.
4.

สถานีบริการและผูใชตรง
ขายตอ
ขายสง
ตางประเทศ
รวม

ป 2541
ปริมาณ
รอยละ
41.3
42.5
13.7
14.1
40.0
41.2
2.2
2.2
97.2
100

(หนวย : พันบาเรลตอวัน)
ป 2542
ป 2543
ปริมาณ
รอยละ
ปริมาณ
รอยละ
44.9
44.1
48.1
52.1
18.3
18.0
18.2
19.7
37.1
36.4
22.0
23.8
1.5
1.5
4.0
4.4
101.8
100
92.3
100

มูลคาการจําหนายและบริการของบริษัท
ผลิตภัณฑ

ป 2541
ลานบาท รอยละ

ป 2542
ลานบาท รอยละ

ป 2543
ลานบาท รอยละ

มูลคาการจําหนายในประเทศ

1.
2.
3.
4.

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
นํ้ามันเตา
นํ้ามันเบนซิน
สินคา บริการ อื่นๆ

รวมมูลคาจําหนายในประเทศ

13,993
8,175
7,424
4,493
34,085

40.4
23.6
21.4
13.0
98.4

16,045
8,849
9,771
3,690
38,355

41.4
22.8
25.2
9.5
98.9

22,673
11.014
11,061
5,001
49,749

43.5
21.1
21.2
9.6
95.5

13
547
560

0.0
1.6
1.6

425
425

1.1
1.1

1,002
98
1,269
2,369

1.9
0.2
2.4
4.5

13,993
8,188
7,971
4,493

40.4
23.6
23.0
13.0

16,045
8,849
10,196
3,690

41.4
22.8
26.3
9.5

23,675
11,112
12,330
5,001

45.4
21.3
23.7
9.6

34,645

100

38,780

100

52,118

100

มูลคาการจําหนายตางประเทศ

1. นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
2. นํ้ามันเตา
3. นํ้ามันเบนซิน
รวมมูลคาจําหนายตางประเทศ
มูลคาการจําหนายในประเทศ
และตางประเทศ

1. นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
2. นํ้ามันเตา
3. นํ้ามันเบนซิน
4. สินคา บริการ อื่นๆ
รวมมูลคาจําหนายใน
ประเทศและตางประเทศ
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลคาการ
หนาย

(รอยละ)

(11.8)

11.9

บริษัทไดสงออกนํ้ามันไปจําหนายยังประเทศเขมร และประเทศเวียดนาม

34.4

ผู  ค  า นํ้ ามั น ในประเทศขนาดใหญ แ ละขนาดกลางที่ มี ค ลั ง นํ้ ามั น เป น ของตนเองมี
จํ านวนทั้งสิ้น 32 ราย ดังนี้
ผูคานํ้ามันขนาดใหญ มี 8 ราย ไดแก
บมจ. บางจากปโตรเลียม
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บจ. เชลลแหงประเทศไทย
บจ. ไทยออยล
ผูคานํ้ามันขนาดกลาง มี 24 ราย ไดแก
บจ. พี.ซี. สยามปโตรเลียม
บจ. อุตสาหกรรมแกสสยาม
บมจ. ภาคใตเชื้อเพลิง จํากัด
บมจ. สยามสหบริการ จํากัด
บจ. ระยองเพียวรีฟายเออร
บจ. เอ็ม พี ปโตรเลียม
บจ. คูเวตปโตรเลี่ยม (ประเทศไทย)
บจ. เวิลดแกส (ประเทศไทย)
บจ. บีพีออยล (ประเทศไทย)
บจ. คอนอโค (ประเทศไทย)
บมจ. ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส
บมจ. ไทยลูบเบส

บจ. นํ้ามันคาลเท็กซ (ไทย)
บจ. โรงกลั่นนํ้ามันระยอง
บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง
บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย)
บจ. คอสโมออยล
บจ. สยามเฆมี
บจ. เจริญมั่นคง
บจ. โมบิลออยลไทยแลนด
บมจ. อุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลไทย
บจ. ไทยพับลิคพอรต
บจ. นํ้ามันทีพีไอ
บจ. ฮารทออยลสยามอิมปอรตเอ็กซปอรต
บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
บจ. ยูเนียนแกสแอนดเคมีคัล
บจ. แสงทองอุตสาหกรรมถังแกส
บจ. คอสโมเอนเนอรยี่ แอนดเทรดดิ้ง

สวนผูคานํ้ามันขนาดเล็กนั้น ไดแก ผูคานํ้ามันทั่วไปที่มีปริมาณการคาไมสูงนัก อาทิ
สถานีบริการนํ้ามันตางๆ

3.2.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจและการตลาดของธุรกิจการกลั่นและธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน
(1) ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและการคาสงนํ้ามัน ในป 2543 ความตองการใชนํ้ามันใน
ประเทศอยูในระดับ 624 พันบาเรลตอวัน ในขณะทีป่ ริมาณการผลิตอยูท รี่ ะดับ 746 พันบาเรล
ตอวัน ซึง่ มีปริมาณการผลิตเกิน ความตองการใชในประเทศ ทําใหธรุ กิจนํามั
้ นมีการแขงขันสูง
อยางไรก็ตาม บริษทั ก็ไดมกี ารปรับกลยุทธการตลาด โดยการเพิม่ ปริมาณการจําหนายใน
ตลาดคาปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดตางประเทศและตลาดอืน่ ๆ (ยกเวนตลาดขายสง ปตท.
ลดลง) ทําใหสว นแบงการตลาดของบริษทั ในป 2543 เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.8 เทียบกับป 2542
ปริมาณการจําหนาย
ขายปลีก/อุตสาหกรรม ฯลฯ
ขายตางประเทศ และขายอื่นๆ
ขายสง ปตท.
รวม

หนวย : พันบาเรลตอวัน
2542

2543

∆

44.9
19.8
37.1
101.8

48.1
22.2
22.0
92.3

+ 7.1%
+12.1%
-40.7%
-9.3%

สวนแบงการตลาด
บริษัท บางจากฯ
ที่มา : กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย

หนวย : รอยละ
2542

2543

∆

6.9

7.7

+0.8%

และในป 2543 บริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท
(2) ธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน ในปจจุบัน ตลาดคาปลีกมีการแขงขันสูงมาก มีกลยุทธ
การตลาดทั้งดานราคา การสงเสริมการตลาด คุณภาพนํ้ามันและอื่นๆ ซึ่งบริษัทก็มีการปรับ
กลยุทธการตลาดเชนกัน
ทั้งในดานภาพลักษณของสถานีบริการและรานคาสะดวกซื้อให
ทันสมัย คุณภาพนํ้ามัน สรางความพึงพอใจตอลูกคา รวมทั้งการขยายการขายตรงตอตลาด
อุตสาหกรรม ดังนั้น ในป 2543 ตลาดขายปลีกและตลาดอุตสาหกรรมของบริษัทไดขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 เทียบกับป 2542

3.2.5 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
1. กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
กําลังผลิต (มีหนวยวัดเปนบาเรลตอวัน) หมายถึง ระบบกําลังกลั่น ระบบทอ
ระบบถังที่สามารถรับนํ้ามันดิบมากลั่น ผานระบบเพิ่มคุณภาพ ผานระบบทอ ผสม เก็บ
และจายออกจากโรงกลั่นไดสูงสุดประจําวันทําการ อนึ่ง ในรอบปบริษัทจะหยุดเครื่อง
ประจําเพื่อทําการบํารุงรักษาซอมแซมหนวยผลิตประมาณ 30 วัน เพือ่ รักษาระดับประสิทธิ
ภาพการผลิตในระดับเดิมหรือดําเนินการปรับประสิทธิภาพใหเพิ่มขึ้น การเลือกวันเวลาการ
หยุดเครื่องประจําดังกลาวจะเลือกดํ าเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณและผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
บริษัทมีโรงกลั่นนํ้ามันตั้งอยูที่ 210 สุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ กําลัง
การผลิต 120,000 บาเรลตอวัน ทําการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น
รวมทั้งขยายหนวยเพิ่มระบบถัง
มาโดยตลอด
จนในปจจุบันโรงกลั่นสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ขีดความสามารถของระบบความปลอดภัย และระบบปองกันมลภาวะเปนพิษสอดคลอง
เหมาะสมกับกําลังกลั่นที่สูงขึ้น
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
(หนวย : พันบาเรลตอวัน)
ป 2541

ป 2542

ป 2543

: พันบาเรลตอวันกลั่น

120.0

120.0

120.0

: พันบาเรลตอวันปฏิทิน (A)

113.4

113.4

113.4

27.8
34.8
16.0
9.8
2.2
1.3
91.9
(7.6)
81.0

32.0
32.6
17.6
9.7
2.1
1.6
95.6
4.0
84.3

32.7
26.0
15.6
8.4
1.6
0.1
84.4
(11.7)
74.4

กําลังการผลิตที่ออกแบบไว

ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ
1. นํ้ามันดีเซล
2. นํ้ามันเตา
3. นํ้ามันเบนซิน
4. นํ้ามันเครื่องบินไอพน,นํ้ามันกาด
5. กาซหุงตม
6. นํ้ามันใชเองและสูญหายระหวางการผลิต
รวมปริมาณการผลิต (B)
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต(รอยละ)
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ) (B/A)

2. วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ (Supplier)
วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิต คือ "นํ้ามันดิบ" ซึ่งเปนสารประกอบทางเคมี
ประเภทไฮโดรคารบอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมสะสมเปนเวลานานนับ
ลานๆปของซากพืชซากสัตวอยูภ ายใตพนื้ ผิวโลกรวมกันเปนแหลงๆ ทัว่ โลก ในประเทศไทย
มีแหลงนํามั
้ นดิบหลายแหลง เชน ที่รอยตอระหวางจังหวัดพิษณุโลกและกําแพงเพชร ที่
สุพรรณบุรี และที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนตน แตเนือ่ งจากปริมาณนํามั
้ นดิบ
ในประเทศไทยทีข่ ดุ พบและนําขึน้ มาใชยงั ไมเพียงพอตอความตองการใชงานของโรงกลั่นทั้ง
5 แหงในประเทศไทย เพราะมีเพียงประมาณรอยละ 2 - 5 ของความตองการนํ้ามันเพื่อ
การกลั่นทั้งหมด
ดังนั้น นํ้ามันดิบสวนใหญที่ใชในประเทศไทยจึงตองนําเขาจากตาง
ประเทศ แหลงทีน่ าเข
ํ าสวนใหญ ไดแก นํามั
้ นดิบจากกลุม ประเทศในตะวันออกกลาง
เชน ซาอุดอิ าระเบีย อิหราน ดูไบ โอมาน เปนตน และนํามั
้ นดิบจากกลุม ประเทศ
ในตะวันออกไกล เชน มาเลเซีย อินโดนิเซีย และบรูไน เปนตน การขนสงนํามั
้ นจาก
ตะวันออกกลางจะใชเวลาเดินทางประมาณ 15 - 20 วัน และจากตะวันออกไกลจะใชเวลา
ประมาณ 3 - 7 วัน โดยปกติบริษัทสํารองนํ้ามันดิบประมาณ 40 วัน
เพื่ อ ที่ จะบรรลุ เ ป าหมายด านเสถี ยรภาพในการจั ดหาวั ตถุดิบดวยตนทุนการ
จัดหาและราคาวัตถุดิบที่ตํ่าที่สุด บริษัทมีการจัดหานํ้ามันดิบเพื่อการผลิตจากทั้งแหลง
ภายในประเทศและแหลงตางประเทศ ซึ่งไดมีการจัดหาดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
(1) การจัดหาจากแหลงภายในประเทศ ในประเทศไทยมีแหลงนํามั
้ นดิบหลายแหลง เชน
- นํ้ามันดิบสิริกิติ์ของบริษัท ไทยเชลลฯ จํากัดที่รอยตอของจังหวัดพิษณุโลก
และกําแพงเพชร
- นํ้ามันดิบบีพี (อูทอง กําแพงแสน) ของ ปตท.สผ. ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
- นํ้ามันดิบของบริษัท นอรทเซ็นทรัล จํากัด ที่จังหวัดสุโขทัย
- นํามั
้ นดิบฝางของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม
- นํ้ามันดิบวิเชียรบุรี ของบริษัท เครนเอ็นเนอรยี จํากัด ที่จังหวัดเพชรบูรณ
ตามพระราชบัญญัตปิ โ ตรเลียม
นํามั
้ นดิบทีผ่ ลิตไดในประเทศจะตองขายใหการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยทัง้ หมด ยกเวนนํามั
้ นดิบฝางของกรมการพลังงานทหาร บริษทั ได
ดําเนินการรับซือ้ นํามั
้ นดิบสวนหนึง่ จากทัง้ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกรมการพลัง
งานทหาร

การจัดหานํ้ามันดิบจากแหลงตางๆ ในประเทศของบริษัท
(หนวย : พันบาเรลตอวัน)
แหลงนํ้ามันดิบ

ป 2541
ปริมาณ รอยละ
1. นํ้ามันดิบสิริกติ ิ์(เพชร)
10.2
87.2
2. นํ้ามันดิบบีพี (อูทอง/กําแพงแสน)
0.6
5.1
3. นํ้ามันดิบนอรทเซ็นทรัล
0.5
4.3
4. นํ้ามันดิบนางนวล / วิเชียรบุรี
0.2
1.7
5. นํ้ามันดิบฝาง
0.2
1.7
รวม
11.7
100

ป 2542
ป 2543
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
11.9
90.9
12.2
91.7
0.5
4.1
0.5
3.8
0.5
4.0
0.6
4.5
0.1
0.4
0.1
0.5
13.1
100
13.3
100

(2) การจัดหาจากแหลงตางประเทศ
ตั้ ง แต ป 2537 เป นต นมา บริ ษั ทนํ าเข านํ้ ามันดิบทั้งหมด 12 ชนิดเขากลั่น
โดยเปนนํามั
้ นดิบจากแหลงตะวันออกไกล 5 ชนิด คือ นํามั
้ นดิบทาปสและนํามั
้ นลาบวนจาก
ประเทศมาเลเซีย นํามั
้ นดิบซีเลียจากประเทศบรูไน นํามั
้ นดิบจาบีรแู ละเทวินนารดจาก
ประเทศออสเตรเลีย สวนนํามั
้ นดิบจากแหลงตะวันออกกลางมีตั้งแตนํ้ ามันดิบอาระเบียน
ซุปเปอรไลท และอาระเบียนมีเดียมจากประเทศซาอุดิอาระเบีย นํ้ามันดิบดูไบจาก
ประเทศดูไบ นํ้ามันดิบอีราเนียนเฮฟวี่จากประเทศอิหราน นํามั
้ นดิบโอมานจากประเทศโอ
มาน นํามั
้ นดิบกาตารมารีนจากประเทศกาตาร และนํามั
้ นดิบเมอรแบนจากประเทศ ยู เอ อี
และนํ้ ามันดิบจากแอฟริกาอีก 1 ชนิด คือ นํ้ ามันดิบปาลังกาจากประเทศแองโกลา
นอกจากนั้น บริษัทเคยกลั่นนํ้ามันดิบจากแหลงตางๆไดมากกวา 30 ชนิด
ผูคานํ้ามัน หรือ Suppliers ในตางประเทศที่บริษัทไดติดตอสั่งซื้อ ไดแก
- บริษัทนํ้ามันแหงชาติของประเทศมาเลเซีย อิหราน และคูเวต
- บริษัทผูคานํ้ามันรายใหญในตลาดโลก เชน เชลล เอสโซ คาลเท็กซ และบีพี
- บริษัทผูคานํ้ามันในตางประเทศทั่วไป

การนําเขานํ้ามันดิบจําแนกตามแหลงชนิดนํ้ามันดิบ
ชนิดนํ้ามันดิบ

ประเทศ

ป 2541
ปริมาณ รอยละ

แหลงตะวันออกไกล
1. ทาปส
มาเลเซีย 8,901
2. ลาบวน
มาเลเซีย 1,506
3. ซีเรียไลท
บรูไน
4. อื่นๆ
รวมแหลงตะวันออกไกล
10,407

31.2
5.3
36.3

(หนวย : พันบาเรล)
ป 2542
ป 2543
ปริมาณ รอยละ
ปริมาณ รอยละ
7,233
3,603
2,395
13,231

23.8
11.9
7.9
43.6

แหลงตะวันออกกลาง
1. โอมาน
โอมาน 17,391
61.0 11,853
39.0
2. เมอรแบน
อาบู ดาบี
728
2.6 3,104
10.2
3. กาตารมารีน
กาตาร
- 2,177
7.2
รวมแหลงตะวันออกกลาง
18,119
63.5 17,134
56.4
รวมทั้งสิ้น
28,526
100 30,365
100
ที่มา
: บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ปริมาณนําเขานับตามตัวเลขในใบกํากับสินคา (Bill of Lading)

1,580
6,884
7,716
157
16,337

6.1
26.4
29.6
0.6
62.7

6,374
3,356
9,730
26,067

24.5
12.9
37.3
100

การนําเขานํ้ามันดิบจําแนกตาม Supplier
ชือ่ Supplier
1. ITOCHU
2. SUMITOMO
3. PTT
4. ELF
5. NISSO IWAI
6. STASCO
7. TOTAL
8. BP
9. อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ป 2541
ปริมาณ รอยละ
10,999
38.6
7,039
24.7
1,196
4.2
592
2.1
5,900
20.7
1,049
3.7
628
2.2
1,123
3.9
28,526
100

ป 2542
ปริมาณ รอยละ
5,393
17.8
6,262
20.6
1,237
4.1
1,796
5.9
5,241
17.3
1,168
3.8
2,623
8.6
607
2.0
6,038
19.9
30,365
100

(หนวย : พันบาเรล)
ป 2543
ปริมาณ รอยละ
5,917
22.7
5,050
19.4
3,925
15.0
3,207
12.3
2,140
8.2
992
3.8
4,836
18.6
26,067
100

มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท
ชนิดนํ้ามันดิบ
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ
1. นํ้ามันดิบ
2. นํ้ามันสําเร็จรูป
รวมมูลคาการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ในประเทศ
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบตางประเทศ
1. นํ้ามันดิบ
2. นํ้ามันสําเร็จรูป
รวมมูลคาการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากตางประเทศ
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ
และตางประเทศ
1. นํ้ามันดิบ
2. นํ้ามันสําเร็จรูป
รวมมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบใน
ประเทศและตางประเทศ

ป 2541

ป 2542

ป 2543

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

2,151
3,624
5,775

10.3
17.4
27.7

3,148
3,249
6,397

11.1
11.5
22.6

5,110
6,735
11,845

11.8
15.5
27.3

15,038
15,038

72.3
72.3

21,965
21,965

77.4
77.4

31,607
31,607

72.7
72.7

17,189
3,624

82.6
17.4

25,113
3,249

88.5
11.5

36,717
6,735

84.5
15.5

100

28,362

100

43,452

100

20,813
ทีม่ า : บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

3.2.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทไดใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตตลอด
เวลา และบริษัทตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบเปนประจํา
ทุกไตรมาส เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยเปนอยางมาก
ในดานสิ่งแวดลอม บริษัทมีนโยบายดานสิ่งแวดลอม ดังนี้
“ บริษัทเปนบริษัทไทย ดําเนินกิจการธุรกิจนํ้ามันครบวงจร ตั้งแตการตลาด
การจัดหา และการกลัน่ นํามั
้ น โดยมีโรงกลัน่ นํามั
้ นเปนของตนเอง บริษทั มีการดําเนินกิจ
การภายใตวฒ
ั นธรรม “พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอม” ดังนั้น บริษัทใหความ
สําคัญตั้งแตการเลือกสรรกระบวนการผลิต วัตถุดบิ และดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑตลอด
24 ชัว่ โมง เพือ่ ใหไดมาซึง่ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ดีตอการใชงาน ซึ่งเปนหนาที่รับผิดชอบ
ที่บริษัทพึงปฏิบัติตอสังคม
นอกจากนั้น บริษทั ยังพิถพี ถิ นั ในการควบคุมคุณภาพ
อากาศ คุณภาพนําทิ
้ ง้ และการปรับปรุงแนวทางปฏิบตั งิ านตลอดจนการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา ดวยการเลือกใชกา ซที่

สะอาดเปนเชือ้ เพลิง ทําใหอากาศบริเวณโรงกลัน่ และชุมชนรอบขางมีคณ
ุ ภาพที่ดี รวมทั้ง
การดูแลนํ้าทิ้งดวยระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ
ทําใหนํ้าที่ปลอยออกสูภายนอกมี
คุณภาพดีกวานํ้าในแมนํ้าเจาพระยา”
ในการประกอบกิจการโรงกลั่น บริษัทตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ และกระทรวงมหาดไทย โดยตองจัด
ทํารายงานการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศใหกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
สิ่งแวดลอมแหงชาติและกรมเจาทาทุก 6 เดือน
บริษัทไดดํ าเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศแวดลอมโรงกลั่น
ตามขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการวัดในรัศมี 2 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่โรงเรียน, ชุมชนรอบโรงกลั่น การตรวจวัดจัดทําโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการตรวจสอบเมื่อเดือนธันวาคม
2543 เปนดังนี้
คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลอง
หนวย: มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

คุณสมบัติที่ตรวจสอบ
•
•
•

กาซซัลเฟอรไดออกไซด
กาซไนโตรเจนออกไซด
กาซคารบอนมอนนอกไซด

ขอกําหนดตามมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ไมเกิน 1,047
ไมเกิน 470
ไมเกิน 870 ppm

คาที่วัดได
380.4
379.4
2.2

คุณภาพนํ้าทิ้ง
หนวย: มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

คุณสมบัติที่ตรวจสอบ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุณหภูมิ
คา PH
ปริมาณนํ้ามัน/ไขมัน
ปริมาณ SUSPENDED SOLIDS
ปริมาณ DISSOLVED SOLIDS
ปริมาณสารตะกั่ว
คา BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND
ปริมาณสารซัลไฟด
ปริมาณสารไซยาไนด
ปริมาณสารฟนอล
ปริมาณสารปรอท
คา CHEMICAL OXYGEN DEMAND

ขอกําหนดตามมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ไมเกิน 40 องศาเซลเซียส
ระหวาง 5.50 – 9.00
ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 5,000 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.20 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิดน 1 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.20 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมเกิน 120 มิลลิกรัมตอลิตร

คาที่วัดได
30
7.8
5.0
14
2,386
0.08
4
0
นอยกวา 0.002
นอยกวา 0.001
นอยกวา 0.001
95

ในดานความปลอดภัย โรงกลั่นไดดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องโดยปราศจาก
อุบัติเหตุ อันเปนผลใหจานวนชั
ํ
ว่ โมงการทํางานโดยปราศจากอุบตั เิ หตุตงั้ แตตลุ าคม 2542
ถึงสิน้ ไตรมาสทีส่ องป 2544 เพิ่มขึ้นเปน 1,497,572 (ชั่วโมง-คน) บริษัทไดจัดใหมีการ
ซอมแผนฉุกเฉินอยูเสมอ เชน ซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหมที่หองเก็บกาซ แผนก
วิเคราะหคุณภาพ อาคารตางๆ คลังพัสดุ หองวิเคราะหนํ้ามัน ทาเรือ กรณีนํ้ามันลนถัง
และเกิดไฟไหมถังนํ้ามัน กรณีรัวสีรั่วไหลในหนวยกลั่น นํ้ามันลนถังนํ้ามันรถบรรทุก
นํ้ามันแผนฉุกเฉินที่คลังนํ้ามันบางปะอินฯ
ซึ่งในการซอมแตละครั้งจะมีพนักงานของ
บริษัทและผูรับเหมาที่เกี่ยวของรวมฝกซอม และบริษัทยังไดรวมกับสมาคมสงเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) จัดการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัย
ระดับบริหาร นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมจิตสํานึกดานความปลอดภัย เชน การ
แขงขันการใชเครื่องชวยหายใจ การแขงขันวิ่งสายดับเพลิง การใชนํ้าดับเพลิง การใชถัง
ดับเพลิง (ผงเคมีแหง) การทดสอบสมรรถภาพรางกายนักผจญเพลิง การใชโฟมดับเพลิง
อยางถูกวิธี เปนตน
รางวัลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่บริษัทไดรับ ดังนี้
ป 2533 บริษทั ไดรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเคมีดเี ดน ดานการประหยัดพลังงาน
ทัว่ ไป” จากศูนยประหยัดและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิง่ แวดลอม
ป 2534 บริษัทไดรับรางวัล “ โรงงานพิทักษสิ่งแวดลอมดีเดน” จากสมาคมวิศวกร
สิ่งแวดลอมไทย
ป 2538 บริษทั ไดรบั รางวัล เรื่องการปฎิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากสํานักงานโยบายและแผนสิง่ แวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม
ป 2540 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 PETROLEUM REFINING ทุกขัน้ ตอนกระบวนการผลิตนํ้ามัน นับตั้งแต
การรับนํ้ามันดิบ กระบวนการกลั่นทุกหนวย ตลอดจนการตรวจสอบและ
ติดตามคุณภาพสิง่ แวดลอม
ป 2541 บริษทั ไดรบั รางวัลดีเดนทางดาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษทั ไดรบั รางวัลสถานประกอบการทีม่ กี ารจัดการ และรักษาสภาพแวดลอม
( EIA AWARDS’ 98)
ป 2542 บริ ษั ทได รับโล เ กี ยรติ ยศการทํ ากิ จกรรมเพื่ อ บริ การสั ง คม จากการให
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ISO 14001 ของบริษัทฯ เขาไปชวยจัดระบบให

โรงเรี ยนในสั ง กั ด สํ านั กงานประถมศึ ก ษาแห งชาติ ที่ต  อ งการปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
ป 2543 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (มอก.18001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ
เปนโรงกลั่นนํ้ามันแหงงแรกในประเทศไทย
3.2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี
4. การวิจัยและพัฒนา
โรงกลัน่ นํามั
้ นบางจากฯ เปนโรงกลัน่ ทีม่ ขี บวนการผลิตแบบ HYDROSKIMMING ซึง่ ให
ผลิตภัณฑนามั
ํ้ นเตาคอนขางสูง บริษทั ไดมกี ารพัฒนาหนวยกลัน่
โดยการดัดแปลงหนวยกําจัด
กํามะถัน มาเปนหนวยกลัน่ MILD HYDROCRACKING ซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนนํ้ามันเตาใหเปนนํ้ามัน
ดีเซลเพิ่มขึ้น มูลคาของนํ้ามันเพิ่มขึ้น โดยนํามั
้ นทีไ่ ดยงั คงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน การดัดแปลง
หนวยกลัน่ ดังกลาวใชเงินลงทุนประมาณ 2 ลานบาท
5. ทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

ที่ดิน
1. อ.บางประอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ 726 ไร
(เปนที่ตั้งของคลังนํ้ามันที่บางปะอิน)
2. ถ.ศรีนครินทร พื้นที่ 23 ไร
3. สถานีบริการนํ้ามันบางจาก พื้นที่ 37 ไร
4. บริเวณคลังนํ้ามันจังหวัดสุราษฎรธานี
พื้นที่ 18 ไร 53.4 ตรว.
อาคาร
อุปกรณ เครื่องจักร และหอกลั่น
อุปกรณจาหน
ํ ายและอุปกรณสานั
ํ กงาน
ยานพาหนะ
แพลตินัม แคตตาลีส

เปนเจาของ

เปนเจาของ
เปนเจาของ
ถือกรรมสิทธรวมกับ
บริษัท นํ้ามันคาลเท็กซ
ในสัดสวน 50 : 50

มูลคาตามบัญชี
ลานบาท

ภาระผูกพัน

1,344.78
634.80

ไมมี

459.34
230.37
20.27

ไมมี
ไมมี
ไมมี

272.85
11,106.62
2,451.32
162.07
213.75

โรงเรี ยนในสั ง กั ด สํ านั กงานประถมศึ ก ษาแห งชาติ ที่ต  อ งการปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
ป 2543 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (มอก.18001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ
เปนโรงกลั่นนํ้ามันแหงงแรกในประเทศไทย
3.2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี
4. การวิจัยและพัฒนา
โรงกลัน่ นํามั
้ นบางจากฯ เปนโรงกลัน่ ทีม่ ขี บวนการผลิตแบบ HYDROSKIMMING ซึง่ ให
ผลิตภัณฑนามั
ํ้ นเตาคอนขางสูง บริษทั ไดมกี ารพัฒนาหนวยกลัน่
โดยการดัดแปลงหนวยกําจัด
กํามะถัน มาเปนหนวยกลัน่ MILD HYDROCRACKING ซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนนํ้ามันเตาใหเปนนํ้ามัน
ดีเซลเพิ่มขึ้น มูลคาของนํ้ามันเพิ่มขึ้น โดยนํามั
้ นทีไ่ ดยงั คงมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน การดัดแปลง
หนวยกลัน่ ดังกลาวใชเงินลงทุนประมาณ 2 ลานบาท
5. ทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

ที่ดิน
1. อ.บางประอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ 726 ไร
(เปนที่ตั้งของคลังนํ้ามันที่บางปะอิน)
2. ถ.ศรีนครินทร พื้นที่ 23 ไร
3. สถานีบริการนํ้ามันบางจาก พื้นที่ 37 ไร
4. บริเวณคลังนํ้ามันจังหวัดสุราษฎรธานี
พื้นที่ 18 ไร 53.4 ตรว.
อาคาร
อุปกรณ เครื่องจักร และหอกลั่น
อุปกรณจาหน
ํ ายและอุปกรณสานั
ํ กงาน
ยานพาหนะ
แพลตินัม แคตตาลีส

เปนเจาของ

เปนเจาของ
เปนเจาของ
ถือกรรมสิทธรวมกับ
บริษัท นํ้ามันคาลเท็กซ
ในสัดสวน 50 : 50

มูลคาตามบัญชี
ลานบาท

ภาระผูกพัน

1,344.78
634.80

ไมมี

459.34
230.37
20.27

ไมมี
ไมมี
ไมมี
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11,106.62
2,451.32
162.07
213.75
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ในสัดสวน 50 : 50

มูลคาตามบัญชี
ลานบาท

ภาระผูกพัน
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272.85
11,106.62
2,451.32
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213.75

หมายเหตุ

1/ อุปกรณ เครื่องจักร และหอกลั่น อายุใชงาน 15 - 20 ป
แตอายุใชงานจริงจะนานกวาที่ระบุ เนื่องจากมีการดูแลปรับปรุงอยูเสมอ

5.2 เครือ่ งหมายการคา
ชื่อบริษัท

สําหรับ

หมดอายุ"

เจาของกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการคา
ก. บมจ. บางจากปโตรเลียม
นํ้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด
15 ต.ค. 2552
ข. กรีนา (GRENA)
นํ้ามันหลอเย็น นํ้ามันเกียร นํ้ามันเบรก 16 ส.ค. 2546
ค. ไอโซกรีน (ISOGREEN)
นํ้ามันเบนซิน
30 มิ.ย. 2547
เจาของกรรมสิทธิ์เครื่องหมายบริการ
ก. Little Dino มี 2 เครื่องหมายบริการ
บริการและการจัดการขายสินคา
13 ก.ย. 2546
ข. Lemon Green#
บริการและการจัดการขาย
18 พ.ย. 2546
หมายเหตุ " การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการมีอายุ 10 ปนับแตวันจด
ทะเบียน และอาจตออายุไดทุก 10 ป
# ของบริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษทั รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั รวม คือ บริษทั บางจากกรีนเนท
จํากัด มูลคารวม 0.49 ลานบาท บริษทั บางจากกรีนไลน จํากัด มูลคารวม 0.05 ลานบาท และบริษทั ยัง
ไมมนี โยบายทีจ่ ะเพิม่ การลงทุนในบริษทั รวม
5.4 การควบคุมดูแลบริษทั รวม
บริษทั ไมไดเขาไปควบคุมดูแลบริษทั รวม เพียงแตสง ตัวแทนบริษทั เขาไปเปนกรรมการ
บริษทั รวม ในฐานะผูถ อื หุน ของบริษทั รวม
6. โครงการในอนาคต
ไมมี
7. ขอพิพาททางกฎหมาย
7.1 คดี
กระทรวงการคลัง (จําเลยที่ 1) ถูกฟองเรียกคาเสียหาย (จํานวนทุนทรัพย 1,055 ลาน
บาท) ตอศาลแพงในขอหาละเมิดขับไลที่ราชพัสดุบริเวณทาเรือโรงกลั่น ซึ่งบริษัทเชาจากกระทรวง
การคลัง โดยบริษัทในฐานะผูเชาที่ถูกฟองรองเปนจําเลยรวม (จําเลยที่ 5)
7.2 ความเห็นของผูบ ริหาร

หมายเหตุ
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สํานักกฎหมายของบริษัทใหความเห็นวา ถึงแมผลคดีจะเปนประการใด บริษัทในฐานะ
ผูเชาตามสัญญา ยอมไมมีภาระรับผิดเกี่ยวกับจํานวนทุนทรัพยที่ฟองรองดังกลาวขางตน คดีดังกลาว
ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลแพง

8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษทั
บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 7,720.4094 ลานบาท เรียกชําระแลว 5,220.4094 ลานบาท เปน
หุน สามัญ มูลคาหุน ละ 10 บาท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2541 และ ป 2543 มีมติใหออกหุนกูวงเงินรวม
16,000 ลานบาท ในป 2543 บริษัทฯ ไดออกหุนกูระยะยาวประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน
เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด ไมมีสิทธิของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูกอนครบ
กําหนด เปนมูลคา 12,315 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป 2544 – 2549
8.2 ผูถ อื หุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2543
วันที่ 4 เมษายน 2543
รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก
1. กระทรวงการคลัง 1/
2. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 1/
3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1/
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
5. CHASE NOMINEES LIMITED
6. DEUTSCHE BORSE CLEARING AG
7. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED
8. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
9. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE
COMPANY LIMITED-CORE 1
10 นายกรวิทย สุพุทธิพงศ

ลานหุน
249.90
126.81
40.93
7.75
4.71
1.31
1.20
1.00
0.80

47.87
24.30
7.83
1.48
0.90
0.25
0.23
0.19
0.15

0.73

0.14

หมายเหตุ : 1/ตั้งแตป 2537 จนถึงปจจุบันสิ้นป 2543 บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงกลุมผูถือหุน
และสัดสวนผูถือหุนใหญ 3 อันดับแรก ซึ่งมีหุนรวมกันรอยละ 80

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล

รอยละ

สํานักกฎหมายของบริษัทใหความเห็นวา ถึงแมผลคดีจะเปนประการใด บริษัทในฐานะ
ผูเชาตามสัญญา ยอมไมมีภาระรับผิดเกี่ยวกับจํานวนทุนทรัพยที่ฟองรองดังกลาวขางตน คดีดังกลาว
ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลแพง

8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษทั
บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 7,720.4094 ลานบาท เรียกชําระแลว 5,220.4094 ลานบาท เปน
หุน สามัญ มูลคาหุน ละ 10 บาท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2541 และ ป 2543 มีมติใหออกหุนกูวงเงินรวม
16,000 ลานบาท ในป 2543 บริษัทฯ ไดออกหุนกูระยะยาวประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน
เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด ไมมีสิทธิของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูกอนครบ
กําหนด เปนมูลคา 12,315 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในป 2544 – 2549
8.2 ผูถ อื หุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2543
วันที่ 4 เมษายน 2543
รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก
1. กระทรวงการคลัง 1/
2. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 1/
3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1/
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
5. CHASE NOMINEES LIMITED
6. DEUTSCHE BORSE CLEARING AG
7. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED
8. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
9. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE
COMPANY LIMITED-CORE 1
10 นายกรวิทย สุพุทธิพงศ

ลานหุน
249.90
126.81
40.93
7.75
4.71
1.31
1.20
1.00
0.80

47.87
24.30
7.83
1.48
0.90
0.25
0.23
0.19
0.15

0.73

0.14

หมายเหตุ : 1/ตั้งแตป 2537 จนถึงปจจุบันสิ้นป 2543 บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงกลุมผูถือหุน
และสัดสวนผูถือหุนใหญ 3 อันดับแรก ซึ่งมีหุนรวมกันรอยละ 80

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล

รอยละ

หากไมมีความจําเปนอื่นใด (คณะกรรมการบริษัท/ที่ประชุมผูถือหุน/บริษัท) มี
นโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 50 ของกํ าไรสุทธิภายหลังภาษีเงินได
และสํ ารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต
9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
บริษัทไดมีโครงสรางคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการบริษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท ไดระบุวา ในการดําเนินกิจการ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมอบหมายใหผูบริหารบริษัท
ปฏิบัติงานแทนตามอํานาจอนุมตั ิ เชน กรรมการผูจ ดั การใหญมอี านาจจั
ํ
ดสรรและสัง่ จายงบประมาณ
ประจําป การจายเงินเพือ่ กิจการของบริษัทตามสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูมี
อํ านาจ มีอํ านาจหนาที่บริหารงานบุคคล การจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม เปนตน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษัทและรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และ
เชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

หากไมมีความจําเปนอื่นใด (คณะกรรมการบริษัท/ที่ประชุมผูถือหุน/บริษัท) มี
นโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 50 ของกํ าไรสุทธิภายหลังภาษีเงินได
และสํ ารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต
9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
บริษัทไดมีโครงสรางคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการบริษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท ไดระบุวา ในการดําเนินกิจการ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมอบหมายใหผูบริหารบริษัท
ปฏิบัติงานแทนตามอํานาจอนุมตั ิ เชน กรรมการผูจ ดั การใหญมอี านาจจั
ํ
ดสรรและสัง่ จายงบประมาณ
ประจําป การจายเงินเพือ่ กิจการของบริษัทตามสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูมี
อํ านาจ มีอํ านาจหนาที่บริหารงานบุคคล การจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม เปนตน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษัทและรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และ
เชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1 นายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
2 นายวิรัช
อภิเมธีธํารง
3 นายอนันต
ณัฎฐสมบูรณ
4 นายกิตติ
ศรีจักรินทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

2. การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร
2.1 การแตงตั้งกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท กํ าหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียง
ขางมาก ใหผูถอื หุน คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียง
สูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไ ดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นั้น
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3
ถาจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทสี่ ดุ กับสวน 1 ใน
3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน มติของคณะ
กรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทนอยูใ นตําแหนงไดเพียงเทาวาระทีย่ งั เหลืออยูข องกรรมการซึง่ ตนแทน
กรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ ดังนี้
1.

นายสมชัย ฤชุพันธุ

ประธานกรรมการ

ตัวแทนกระทรวงการคลัง

2

นายสมหมาย ภาษี

กรรมการ

ตัวแทนกระทรวงการคลัง

3.

นางพันธทิพย สุรทิณฑ

กรรมการ

ตัวแทนกระทรวงการคลัง

4.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการ

ตัวแทนการปโตรเลียมแหงประเทศไทย

5.

นายพิชัย ชุณหวชิร

กรรมการ

ตัวแทนการปโตรเลียมแหงประเทศไทย

6.

นายวันชัย ธนิตติราภรณ

กรรมการ

ตัวแทนธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2.2 การแตงตั้งผูบริหาร
ตามระเบียบบริษทั
ผูอ านวยการสายงานขึ
ํ
้นไป

กําหนดใหคณะกรรมการบริษทั เปนผูพ จิ ารณาแตงตัง้ ผูบ ริหารระดับ

(1) คาตอบแทนผูบ ริหาร
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ป 2543
- กรรมการ 10 ทาน
- ผูบริหาร 12 ทาน

ประเภทของคาตอบแทน
เบี้ยประชุม
เงินเดือนและอื่นๆ

จํานวนเงินรวม (บาท)
455,400
32,259,179

หมายเหตุ : เนื่องจาก ในป 2543 บริษัทไดแตงตั้งผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งในป 2542
และป 2544 ไมมีการแตงตั้งผูชวยกรรมการผูจัดการใหญและบริษัทตองรายงาน
คาตอบแทนถึงระดับผูอํานวยการสายงาน เพื่อไมใหตัวเลขคาตอบแทนในป 25422544 มีความแตกตางกันมาก ดังนั้น ในป 2543 บริษัทจึงรายงานคาตอบแทนถึง
ระดับผูอํานวยการสายงาน

3.2 คาตอบแทนอื่น เชน สิทธิซื้อหุน ฯลฯ
ไมมี
(2) การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ าหรั บ กรรมการบริ ษั ท จด
ทะเบียน (CODE OF BEST PRACTICE) ทั้งดานองคประกอบคณะกรรมการ บทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การแตงตั้งและการดํารงตําแหนงกรรมการ คาตอบแทน
กรรมการ การประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน และการรายงานขอมูล
(3) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลมิใหผูบริหารนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย โดยบริษัทไดใหผูบริหารจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย ราย
งานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ภายใน
3 วันนับแตวนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย และรับทราบบทบาทภาระหนาทีใ่ นการราย
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นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานการถือหลักทรัพย
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนประจํ าทุกเดือน
(4) บุคลากร

10 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ทมี ค วามเห็ นเกี่ ยวกั บความเพี ยงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยสามารถสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ดังนี้
1. บริษัทมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุม
ภายในดําเนินไปได โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีการวิเคราะหถึงการใหสิ่ง
จูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล ฝายบริหารใหความสําคัญตอความ
ซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ห น ว ยตรวจสอบภายใน ซึ่ งเปนอิสระจากฝายบริหาร และขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่
เปนลายลักษณอักษร
2. บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจจากภายนอกและภายในที่เหมาะสม โดย
ผู  บ ริ ห ารบริ ษั ท และพนั กงานผู  เ กี่ ยวข อ งได ร ว มกั นวางระบบประเมิ นและวิ เคราะห ค วามเสี่ ยง
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นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ห น ว ยตรวจสอบภายใน ซึ่ งเปนอิสระจากฝายบริหาร และขึ้นตรงตอ
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ผู  บ ริ ห ารบริ ษั ท และพนั กงานผู  เ กี่ ยวข อ งได ร ว มกั นวางระบบประเมิ นและวิ เคราะห ค วามเสี่ ยง

ผลกระทบมาตรการปองกันอยางสมํ่าเสมอ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของ
ป จ จั ย ความเสี่ ย ง และได มีการปฏิ บัติ ต ามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่ กํ าหนดไว เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. บริษทั มีการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝายบริหาร กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และวงเงินอํานาจอนุมตั ใิ นแตละระดับอยางเปนลายลักษณอกั ษร มีการแบงแยกหนาทีเ่ พือ่ การตรวจ
สอบซึง่ กันและกันได มีมาตรการทีร่ ดั กุมเพือ่ ติดตามใหการควบคุม การทํารายการและบุคคลระหวางกัน
ตองผานขัน้ ตอนการอนุมัติ คํานึงถึงประโยชนของบริษัท มีการกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัท
ไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
4. บริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเนื่อง จัดขอมูลที่สําคัญ
ตางๆ อยางเพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจ มีการจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู การบันทึกบัญชีได
ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
5. บริษัทมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานและผลการตรวจสอบภายใน
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานกับคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ

โดย

11. รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกัน
ในป 2543 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน ดังนี้
บริษัท
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ
ผูถือหุนใหญ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
•
•
•

การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย

ผูถือหุนใหญ

•

•

ธนาคาร กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนใหญ

•
•

เปนผูคํ้าประกันเงินกูจากธนาคารโลก
- หนี้คงคาง ณ สิ้นป
เปนผูคํ้าประกันเงินกูในประเทศ
- หนี้คงคาง ณ สิ้นป
เปนผูคํ้าประกันหุนกูในประเทศ
- หนี้คงคาง ณ สิ้นป
เปนลูกคานํ้ามัน
- มูลคาการซื้อขาย
- หนี้คงคาง ณ สิ้นป
เปนผูขายนํ้ามันดิบ
- มูลคาการซื้อขาย
- หนี้คงคาง ณ สิ้นป
บริษัทฝากเงินกับธนาคาร ยอด ณ สิ้นป
เงินกูระยะสั้น

มูลคา
(ลานบาท)
1,639
1,000
4,600
9,786
299
9,935
621
8
300

ผลกระทบมาตรการปองกันอยางสมํ่าเสมอ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของ
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สอบซึง่ กันและกันได มีมาตรการทีร่ ดั กุมเพือ่ ติดตามใหการควบคุม การทํารายการและบุคคลระหวางกัน
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โดย

11. รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกัน
ในป 2543 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน ดังนี้
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- หนี้คงคาง ณ สิ้นป
บริษัทฝากเงินกับธนาคาร ยอด ณ สิ้นป
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ในการสั่งซื้อนํ้ามันดิบและขายนํ้ามันสําเร็จรูประหวางบริษัทกับ ปตท. นั้น เปนไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ไมมีการทําสัญญาการซื้อขายกัน โดยในการสั่งซื้อนํ้ามันดิบ ทาง ปตท.
จะแจงบริษัทเปนครั้งๆ ไปเมื่อทาง ปตท. จะมีนํ้ามันดิบที่จะจัดสงให สวนการขาย
นํ้ามันสําเร็จรูป ทาง ปตท. จะแจงความตองการลวงหนาใหบริษัททราบกอน 6 เดือน แตทุกเดือนก็
จะมีการประชุมรวมกันเพื่อยืนยันความตองการอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับรายการระหวางกันกับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ไดมีการเปดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543
11.2 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
กรรมการอิสระมีความเห็นวา รายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติ ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท
บริษัทรวม และผูถือหุน ยกเวนกรณีการคํ้าประกันเงินกู และหุนกูของบริษัทโดยกระทรวงการ
คลัง ซึ่งทําใหบริษัทสามารถกูเงินไดในเงื่อนไขที่ดีกวาเมื่อเทียบกับกรณีไมมีการคํ้าประกัน
11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํ ารายการระหวางกันของบริษัทในอนาคต ก็เปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตาม
ปกติเชนเดิม ไมมรี ายการใดเปนพิเศษ ไมมกี ารถายเทผลประโยชนระหวางบริษทั บริษทั รวม และ
ผูถ อื หุน
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
และ 2542 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและ
งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) ซึ่ ง ผู  บริ หารของบริ ษั ท เป นผู  รับผิ ด ชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ
งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํ านั กงานการตรวจเงิ นแผ นดิ นได ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ
ใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใชและ

ในการสั่งซื้อนํ้ามันดิบและขายนํ้ามันสําเร็จรูประหวางบริษัทกับ ปตท. นั้น เปนไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ไมมีการทําสัญญาการซื้อขายกัน โดยในการสั่งซื้อนํ้ามันดิบ ทาง ปตท.
จะแจงบริษัทเปนครั้งๆ ไปเมื่อทาง ปตท. จะมีนํ้ามันดิบที่จะจัดสงให สวนการขาย
นํ้ามันสําเร็จรูป ทาง ปตท. จะแจงความตองการลวงหนาใหบริษัททราบกอน 6 เดือน แตทุกเดือนก็
จะมีการประชุมรวมกันเพื่อยืนยันความตองการอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับรายการระหวางกันกับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ไดมีการเปดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543
11.2 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
กรรมการอิสระมีความเห็นวา รายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติ ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท
บริษัทรวม และผูถือหุน ยกเวนกรณีการคํ้าประกันเงินกู และหุนกูของบริษัทโดยกระทรวงการ
คลัง ซึ่งทําใหบริษัทสามารถกูเงินไดในเงื่อนไขที่ดีกวาเมื่อเทียบกับกรณีไมมีการคํ้าประกัน
11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํ ารายการระหวางกันของบริษัทในอนาคต ก็เปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตาม
ปกติเชนเดิม ไมมรี ายการใดเปนพิเศษ ไมมกี ารถายเทผลประโยชนระหวางบริษทั บริษทั รวม และ
ผูถ อื หุน
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
และ 2542 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและ
งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) ซึ่ ง ผู  บริ หารของบริ ษั ท เป นผู  รับผิ ด ชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ
งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํ านั กงานการตรวจเงิ นแผ นดิ นได ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ
ใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใชและ

ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสํ าคัญซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทําขึ้น
ตลอดจนการประเมิ นถึ งความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นํ าเสนอในงบการเงินโดยรวม
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
ผลการดํ าเนิ นงานสะสมและกระแสเงิ นสด สํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

(2) เงินงบการเงิน สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2541 2542 2543

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
พัสดุคงเหลือ
อื่นๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทรวม
คาขนสงจายลวงหนา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคา
หนี้สินระยะยาวครบกําหนดชําระใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2541
จํานวนเงิน รอยละ

2542
จํานวนเงิน รอยละ

(หนวย : ลานบาท)

2543
จํานวนเงิน รอยละ

772
173
1,596
2,266

2.8
0.6
5.8
8.3

690
181
2,728
4,985

2.4
0.6
9.4
17.2

393
184
2,191
6,883

1.4
0.6
7.6
23.7

437
419
5,664
163
41
224
17,804
1,291
2,173
27,360

1.6
1.5
20.7
0.6
0.1
0.8
65.1
4.7
7.9
100.0

437
624
9,645
31
42
197
16,759
1,271
991
28,936

1.5
2.3
33.3
0.1
0.1
0.7
57.8
4.4
3.6
100.0

450
804
10,904
35
24
189
15,726
1,192
927
28,997

1.6
2.8
37.6
0.1
0.1
0.7
54.2
4.1
3.2
100.0

6,211
2,784
1,064
1,498
11,556
5,685
124
17,366

22.7
10.2
3.9
5.5
42.2
20.8
0.5
63.5

7,839
4,589
2,467
1,414
16,310
4,552
315
21,177

27.1
15.9
8.5
4.9
56.4
15.7
1.1
73.2

2,327
3,043
1,798
1,162
8,330
14,497
326
23,154

8.0
10.5
6.2
4.0
28.7
50.0
1.1
79.8

5,220
5,220
2,008
4,682

19.1
19.1
7.3
17.1

5,220
5,220
2,008
4,262

18.0
18.0
6.9
14.7

7,720
5,220
2,008
3,911

26.6
18.0
6.9
13.5

548
(2,465)
9,993
27,360

2.0
(9.0)
36.5
100.0

548
(4,278)
7,759
28,936

1.9
(14.8)
26.8
100.0

548
(5,843)
5,844
28,997

1.9
20.2
20.2
100.0

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2541 2542 2543
(หนวย : ลานบาท)
2541
2542
2543
จํานวนเงิน
รอยละ จํานวนเงิน
รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจาย
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนฯ
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากสัญญาซึ้อขายนํ้ามันดิบ
และผลิตภัณฑนํ้ามันลวงหนา
อื่นๆ
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

34,276
791
35,067

97.7
2.3
100.0

38,622
158
38,780

99.6
0.4
100.0

52,118
212
52,330

99.6
0.4
100.0

32,685
1,047
1,088
0.5

93.2
3.0
3.1
0.0

35,916
1,107
1,102
0.5

92.1
2.8
2.8
0.0

50,710
1,137
1,261
0.5

94.1
2.1
2.3
0.0

209
-

0.6
-

369
30
182
307

0.9
0.1
0.5
0.8

292
413
85

0.5
0.8
0.2

35,030
37
(10)
26

100.0
0.1
(0.0)
0.1

39,012
(232)
1,551
(1,783)

100.0
(0.6)
0
(4.6)

5
53,904
(1,574)
(9.28)
(1,565)

0.0
100.0
(3.0)
(0.0)
(3.0)

0.05

(3.42)

(3.00)

บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาตัดจําหนาย
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
ภาษีเงินได
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
สํารองเงินบําเหน็จสงเคราะห
รายไดตัดบัญชี
รายไดจากบริษัทที่เกี่ยวของ
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทรวม
ลูกหนี้การคาและตั้วเงินรับ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ผลิตภัณฑนํ้ามันและนํ้ามันดิบคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น (เพิ่มขึ้น)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินขึ้น
เงินกูระยะสั้น
เงินกูระยะยาว
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจาย(รับคืน) ในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

2541

(หนวย : ลานบาท)

2542

2543

26

(1,783)

(1,565)

738
12
122
(1,063)
10
3
1
(7)
(6)
867
1,746
183
(5,348)
461
(13)
(2,267)

928
48
173
34
182
1,551
(0.8)
3
(13)
(29)
(3)
(1,181)
(2,720)
(264)
1,909
(121)
2
(1,283)

918
25
226
203
(9)
6
3
(12)
2
557
(1,897)
(194)
(1,551)
(284)
(0.9)
(3,574)

(1,501)
(164)
(72)
(1,737)

(7)
8
(319)
(63)
(215)
(596)

(3)
20
(275)
(10)
(16)
(284)

1,658
997
2,655
(1,349)
2,295
945

1,550
247
1,797
(82)
822
741

(6,512)
1,000
9,072
3,560
(297)
740
443

856
(35)

1,217
105

1,196
(1,292)

(3) อัตราสวนทางการเงิน
2541
Liquidity Ratio
Current Ratio
Quick Ratio
Cash Flow Liquidity
Receiveable Turnover
Collection Period
Inventory Turnover
Inventory Turnover Period
Account Payable Turnover
Payment Period
Cash Cycle
Profitability Ratio
Gross Profit Margin
Net Profit Margin
Return on Equity
Efficiency Ratio
Return on Total Assets
Assets Turnover
Financial Policy Ratio
Debt to Equity

2542

2543

(Times)
(Times)
(Times)
(Times)
(Days)
(Times)
(Days)
(Times)
(Days)
(Days)

0.5
0.3
0.2
21.5
17
14.4
25
11.7
31
11

0.6
0.3
(0.1)
14.2
25
7.2
50
7.8
46
29

1.3
0.5
(0.2)
23.8
15
7.4
49
16.5
22
42
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1.3

(6.2)
1.3

(5.4)
1.8

(Times)

1.7

2.7

4.0

12.2 ผลการดําเนินงาน
ป 2543 บริษทั มีปริมาณการจําหนายรวมทุกตลาด 92 พันบาเรลตอวัน ลดลง 9.3% เทียบ
กับปกอ น ในขณะที่ความตองการบริโภคนํ้ ามันในประเทศลดลง 3.7% การจํ าหนายที่ลดลง
เปนตลาดขายสง ปตท. สวนการขายในตลาดขายปลีก ตลาดอุ ตสาหกรรม และอืน่ ๆ มีปริมาณ
เพิม่ ขึน้
ปริมาณการจําหนาย
2542
ขายปลีก/อุตสาหกรรม ฯลฯ
ขายตางประเทศ และขายอื่นๆ
ขายสง ปตท.
รวม

44.9
19.8
37.1
101.8

หนวย : พันบาเรลตอวัน
∆
2543
48.1
22.2
22.0
92.3

+ 7.1%
+12.1%
-40.7%
-9.3%

เปรียบเทียบกับความตองการใชในประเทศ
2542
ทั้งหมด

647.9

หนวย : พันบาเรลตอวัน
∆
2543
624.0

-3.7%

ป 2543 บริษัทมีรายไดรวม 52,330 ลานบาท ขาดทุนจากการดําเนินงาน 620 ลานบาท
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินตราตางประเทศ 413 ลานบาทจากคาเงินบาททีอ่ อ นตัวลง และ
ผลขาดทุนจากการตีราคานํ้ามันในสตอกลดลง 541 ลานบาท จากราคานํ้ามันในตลาดโลกไดตกลง
อยางรุนแรงรวดเร็วในชวงสิน้ ป โดยรวมบริษัทมีขาดทุนสุทธิ 1,565 ลานบาท
บริษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุนในปนี้ สาเหตุมาจาก
1. คาการตลาดลดตํ่ าลง คาการตลาดในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมตํ่ ามาก
จนบอยครัง้ ติดลบ จากนโยบายรัฐในการตรึงราคาขายปลีก เฉลี่ยทั้งป 2543 บริษัทมี
คาการตลาดตํ่ากวาปกอน
2. คาการกลั่นลดตํ่ าลง คาการกลั่นในชวง 10 เดือนแรกดีขึ้นกวาปกอน อยางไรก็ตาม
ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ราคานํ้ามันไดตกลงอยางรุนแรง
รวดเร็ว 6-10 ดอลลาร ส.ร.อ.ตอบาเรลในเวลาเดือนเดียว เกิดผลกระทบรุนแรงตอ
รายไดโรงกลั่นกวา 1,000 ลานบาท โดยปรากฎผลกระทบในเดือนธันวาคมครึ่งหนึ่ง
(อีกครึ่งหนึ่งกระทบตอราคานํ้ามันในสตอกสิ้นป) ทํ าใหคาการกลั่นรวมทั้งปตํ่ากวา
ปกอน
3. อัตราแลกเปลีย่ นมีความผันผวนสูงกวาปกอ นและคาเงินบาทออนตัวลงจากระดับ 37 – 38
บาทตอดอลลารส.ร.อ. เมือ่ ตนป เปนระดับ 43 – 44 บาทตอดอลลารส.ร.อ. ซึง่ มีผลตอเงินกู
และหนีน้ ามั
ํ้ นดิบของธุรกิจนํามั
้ น
12.3 ฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีสินทรัพยรวม 28,997 ลานบาท ใกลเคียงกับ
สิ้ นป 2542 โดยมีสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2543 มูลคา 6,883 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
สิ้ นป 2542 (มูลคา 4,985 ลานบาท) มูลคาทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนผลมาจากราคานํามั
้ นและปริมาณนํามั
้ นใน
สตอกทีส่ งู ขึน้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะหยุดซอมบํารุงประจําปในชวงตนป 2544 อยางไรก็ตาม
ระดับสตอกเฉลี่ยอยูในระดับตํ่ากวาป 2542 เล็กนอย ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีแนวทางรักษาระดับสตอก
ในระดับตํา่ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากราคานํามั
้ นและลดความตองการเงินทุนหมุนเวียน ดานลูกหนี้
การคา ณ สิน้ ป 2543 มูลคา 2,191 ลานบาท ตํากว
่ าสิน้ ป 2542 ซึง่ มีมลู คา 2,728 ลานบาท
สํ าหรับการตั้งสํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2543 บริษัทไดตั้งสํ ารองจํ านวน 131 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 22 ลานบาทเทียบจากป 2542

สวนเงินทุนระยะยาว บริษัทไดตัดคาเผื่อการคอยคาเงินลงทุนในบริษัท FPT 182
ลานบาท ดานที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ สิ้นป 2543 มูลคา 15,726 ลานบาท เทียบกับ ณ สิ้นป
2542 มูลคา 16,759 ลานบาท ลดลงจากคาเสือ่ มราคา
ดานหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีหนี้สินรวมจํ านวน 23,154 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2542 มีเงินกูร ะยะสัน้ และเจาหนีก้ ารคา ณ สิน้ ป 2543 ลดลงรวม 7,058 ลานบาท
เทียบกับ ณ สิน้ ป 2542 จากการที่บริษัทไดออกหุนกูระยะยาวมาทดแทน จํานวนทั้งสิ้น 12,315
ลานบาท เพื่อนําเงินมาลดเจาหนี้การคาและชําระเงินกูระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระไปแลว และที่จะ
ถึงกําหนดชําระในป 2544 สวนเงินกูระยะยาว สิ้นป 2543 บริษัทมีเงินกูธนาคารโลก 38.22
ลานดอลลาร ส.ร.อ. กําหนดชําระคืนเงินตนภายใน 12 ป ชําระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ 2544
เปนตนไป โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยพรอมเงินตนปละ 2 งวด อัตราดอกเบี้ยอยูระหวาง 5.87% ถึง
8.61%ตอป สําหรับเงินกูธนาคารออมสินจํานวน 5,000 ลานบาท กําหนดชําระคืนเงินตนภายใน
3-5 ป โดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยพรอมเงินตนปละ 2 งวด อัตราดอกเบี้ยอยูระหวาง 7.50% ถึง
8.00%ตอป ในป 2543 มีการคืนเงินกูจํานวน 2,000 ลานบาท และสําหรับหุนกู ในป 2543 บริษัท
ไดออกหุนกูระยะยาวจํ านวนรวม 12,315 ลานบาท กํ าหนดชํ าระคืนเงินตนภายใน 1-6 ป โดย
มีกําหนดจายดอกเบี้ยพรอมเงินตนปละ 2 งวด อัตราดอกเบี้ยอยูระหวาง 5.75% ถึง 8.75%ตอป
และมีหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนในป 2543 จํานวน 300 ลานบาท
สวนของผูถือหุน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีทุนจดทะเบียนสามัญ 772.04
ลานหุน มู ล ค าหุ  นละ 10 บาท จํ านวนเงิ น 7,720.40 ล า นบาท โดยเมื่ อ วั นที่ 9 พฤษภาคม
2543 บริ ษั ท ได จดทะเบียนเพิ่มทุน 2,500 ลานบาท เพื่อจํ าหนายแกประชาชนทั่วไปโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดสัดสวนการถือหุน ของภาครัฐ และมีทนุ สามัญทีอ่ อกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
522.04 ลานหุน มูลคาหุน ละ 10 บาท จํานวนเงิน 5,220.40 ลานบาท
ดานงบกําไรขาดทุน ป 2543 บริษทั ฯ มีรายไดจากการขาย 52,118 ลานบาท สูงกวาปกอ น
34.9% (38,621 ลานบาท) จากราคาขายนํ้ามันเฉลี่ยในชวงดังกลาวสูงขึ้น 48.4 % (ราคาขาย
นํ้ามันเฉลี่ย 9.71 บาท/ลิตร เทียบกับ 6.54 บาท/ลิตร) ในขณะทีป่ ริมาณจําหนายลดลง 9.3% (92
พันบาเรลตอวัน เทียบกับ 102 พันบาเรลตอวัน)
ป 2543 ดานตนทุนขายจํานวน 50,710 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 41.2% จากปกอ น (35,916
ลานบาท) จากราคาตนทุนนํ้ามันเฉลี่ยในชวงดังกลาวสูงขึ้น 42.4 % (ราคาตนทุนนํ้ามันเฉลี่ย 9.34
บาท/ลิตร เทียบกับ 6.56 บาท/ลิตร)

คาใชจายในป 2543 อยูในระดับใกลเคียงกับปกอน สวนดอกเบี้ยจายจํานวน 1,262
ลานบาท สูงขึน้ 162 ลานบาทเทียบจากปกอ น จากการกูเ งินระยะสัน้ เพิม่ เติมเพือ่ การซือ้ นํามั
้ นดิบทีม่ ี
เทอมการชําระเงินสัน้ ลง และจากความตองการเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในภาวะทีร่ าคานํามั
้ นสูงขึ้น
คาใชจายอื่นๆ เปนขาดทุนจากการตีราคานํ้ามันในสตอกลดลง 541 ลานบาท จากราคา
นํ้ามันไดตกลงอยางรุนแรงรวดเร็ว 6 - 10 ดอลลาร ส.ร.อ. ตอบาเรลจากเดือนพฤศจิกายนและเดือน
ธันวาคม เกิดผลกระทบรุนแรงตอรายไดโรงกลัน่ และขาดทุนอัตราแลกเปลีย่ นจากเงินกูต า งประเทศ
413 ลานบาท เนื่องจากคาเงินบาทไดออ นตัวลงจาก 37.71 บาทตอดอลลาร ส.ร.อ. ณ สิน้ ป 2542
เปน 43.44 บาทตอดอลลาร ส.ร.อ. ณ สิ้นป 2543
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
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สภาพคลองทางการเงิน ป 2543 บริษทั ฯ มีอตั ราสวนสภาพคลอง 1.3 เทา สูงกวาป 2542
(0.6 เทา) จากที่มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากเงินกูระยะสั้นลดลงจากการที่
บริษัทไดออกหุนกูระยะยาวมาทดแทน ในสวนสินทรัพยหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ ประมาณ 13% จากสินคา
คงเหลือที่เพิม่ ขึน้ และบริษทั มีอตั ราเงินสดหมุนเวียนมากขึน้ จากระยะเวลาการเก็บหนีแ้ ละระยะเวลาการ
เก็บสินคาคงเหลือลดลง และแปลงหนี้ระยะสั้นใหเปนหนี้ระยะยาว เพื่อนํ าเงินมาชํ าระคานํ้ ามันดิบ
ในเทอมที่สั้นลง ทํ าใหตนทุนลดลง ในสวนอัตราหนี้สินตอทุน ในป 2543 เพิ่มขึ้นเปน 4.0 เทา
(2.7 เทาในป 2542) เนื่องจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทออกหุนกูระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อมา
ทดแทนเงินกูระยะสั้นซึ่งเปนหนี้ตางประเทศ เปนการปรับโครงสรางหนี้ใหเหมาะสม และสวน
ของผูถือหุนลดลง
สําหรับงบกระแสเงินสด ในป 2543 บริษัทขาดทุนสุทธิ 1,565 ลานบาท แตเงินสดสุทธิ
ที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเปน –3,574 ลานบาท เนือ่ งจากมีรายการทีต่ อ งใชไปในกิจกรรมดําเนิน
งานหลายรายการ โดยมีรายการใหญๆ 2 รายการ คือ ผลิตภัณฑนํ้ามันและนํ้ามันดิบคงเหลือในสิ้น
ปเพิ่มขึ้น 1,897 ลานบาท และเจาหนี้การคาในสิ้นปลดลง 1,551 ลานบาท จากเทอมการชําระหนี้
นํ้ามันดิบสั้นลง มีการชําระเงินเร็วขึ้น
การจายเงินปนผล เนื่องจากในป 2543 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 ระบุไววา ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
แบงเงินปนผล และตามขอบังคับของบริษทั ฯ ขอ 37 ไดระบุไวเชนเดียวกันวา ในกรณีทบี่ ริษทั ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล ดังนั้น ณ สิ้นป 2543 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม
5,295 ลานบาท ซึ่งตามกฎหมายและขอบังคับฯ ไมสามารถจายเงินปนผลในปนี้
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ที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเปน –3,574 ลานบาท เนือ่ งจากมีรายการทีต่ อ งใชไปในกิจกรรมดําเนิน
งานหลายรายการ โดยมีรายการใหญๆ 2 รายการ คือ ผลิตภัณฑนํ้ามันและนํ้ามันดิบคงเหลือในสิ้น
ปเพิ่มขึ้น 1,897 ลานบาท และเจาหนี้การคาในสิ้นปลดลง 1,551 ลานบาท จากเทอมการชําระหนี้
นํ้ามันดิบสั้นลง มีการชําระเงินเร็วขึ้น
การจายเงินปนผล เนื่องจากในป 2543 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 ระบุไววา ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
แบงเงินปนผล และตามขอบังคับของบริษทั ฯ ขอ 37 ไดระบุไวเชนเดียวกันวา ในกรณีทบี่ ริษทั ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล ดังนั้น ณ สิ้นป 2543 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม
5,295 ลานบาท ซึ่งตามกฎหมายและขอบังคับฯ ไมสามารถจายเงินปนผลในปนี้

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ไมมี

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ขอรับรองวา
ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอความที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ อันอาจทําใหผูถือหรือผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย
ในกรณีนี้ เพือ่ เปนหลักฐานวาเอกสารทัง้ หมดเปนเอกสารทีข่ า พเจาไดรบั รองความถูกตองทีเ่ ปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายพิเศษพงศ ศศะนาวิน เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมลี ายมือชือ่ ของ นายพิเศษพงศ ศศะนาวิน กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอ มูลทีข่ า พเจาได
รับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสมชัย

ฤชุพันธุ

2. นายจิรายุ
3. นายสมหมาย

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

นายสมชัย

ฤชุพันธุ

อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ

นายจิรายุ

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ภาษี

กรรมการ

นายสมหมาย ภาษี

4. นางพันธทิพย สุรทิณฑ

กรรมการ

นางพันธทิพย สุรทิณฑ

5. นายประเสริฐ

บุญสัมพันธ

กรรมการ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

6. นายพิชัย

ชุณหวชิร

กรรมการ

นายพิชัย

ชุณหวชิร

7. นายวิรัช

อภิเมธีธํารง

กรรมการ

นายวิรัช

อภิเมธีธํารง.

8. นายอนันต

ณัฎฐสมบูรณ

กรรมการ

นายอนันต ณัฎฐสมบูรณ

9. นายศิริชัย

สาครรัตนกุล
ชื่อ

กรรมการและเลขานุการ
ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นายพิเศษพงศ ศศะนาวิน ผูจัดการสํานักแผนกิจการ

นายศิริชัย

สาครรัตนกุล

ลายมือชื่อ
นายพิเศษพงศ ศศะนาวิน

เอกสารแนบ 1
ประวัติของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
ตําแหนง

อายุ
(ป)

สัดสวน
การถือหุน
บริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประธาน
กรรมการ

62

ไมมี

2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
(กรรมการ
อิสระ)

59

0.004%

3

นายสมหมาย ภาษี

กรรมการ

57

ไมมี

4.

นางพันธทิพย สุรทิณฑ

กรรมการ

53

ไมมี

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร
University of Florida, U.S.A.
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เคยเขารับการอบรมจาก IOD
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร
Australia National
University, Australia
- เคยเขารับการอบรมจาก IOD
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
Vanderbilt University, U.S.A.
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Foet Hays Kansas State College
U.S.A.
- เคยเขารับการอบรมจาก IOD
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
Utah State University, U.S.A.

ลําดับ

1.

ชือ่ -สกุล

นายสมชัย ฤชุพันธุ

5.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการ

49

ไมมี

6.

นายพิชัย ชุณหวชิร

กรรมการ

53

ไมมี

7.

นายวันชัย ธนิตติราภรณ

กรรมการ

53

ไมมี

8.

นายวิรัช อภิเมธีธํารง

58

0.0001%

9.

นายอนันต ณัฎฐสมบูรณ

กรรมการ
(กรรมการ
อิสระ)
กรรมการ
(กรรมการ
อิสระ)
กรรมการ
และ
เลขานุการ

54

ไมมี

52

ไมมี

10 นายศิริชัย สาครรัตนกุล

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

2539-ก.ย.2542 อธิบดีกรมสรรพสามิต
ต.ค.2542-2543 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
2530-ปจจุบัน ผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตรย
และรองเลขาธิการพระราชวัง
2539-2540 ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2540-2541 ผูอ านวยการสํ
ํ
านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2541-ปจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง
2539 - 2540 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
2541 – 2543 ที่ปรึกษาดานการแปรรูปและ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปจจุบนั หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงการคลัง
2535-2542 ผูจ ดั การใหญ ปตท นํามั
้ น ปตท.
2543-ปจจุบนั ผูจ ดั การใหญ ปตท กาซธรรมชาติ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน)
Indiana University of
Pennsylvanna, U.S.A.
- ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ) NIDA
- ปริญญาเอก การเงิน
University ofF Illinois,
Urbana-Champaign, USA.
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
Washington University, U.S.A.

2539-2542 รองผูวาดานการเงินและ
บัญชีองคกร ปตท.
2543-ปจจุบนั ผูจ ดั การใหญ ปตท นํามั
้ น

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงรัฐซาร
ประเทศเยอรมนี

2537-พ.ย.42 รองผูจัดการทั่วไป
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ธ.ค.42 -ปจจุบนั กรรมการผูจ ดั การใหญ
บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ไดลวออกจากการเปนกรรมการตัง้ แตวนั ที่ 3 ตุลาคม 2543

2536-ปจจุบัน ผูชวยผูจดั การใหญ
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2534-เม.ย.42 หัวหนาภาควิชาการธนาคารและการเงิน
พ.ค.42-ปจจุบัน คณบดีคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2530-ปจจุบัน
ผูอํานวยการกองอุตสาหกรรมนํ้ามัน
กระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติของผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
ตําแหนง

อายุ
(ป)

1. นายศิรชิ ัย สาครรัตนกุล

กรรมการ
ผูจัดการใหญ

52

2. นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

49

0.004

46

ไมมี

52

ไมมี

61

0.005

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

60

0.002

7. นายเกียรติกุล โคมิน

44

ไมมี

8.

ผูอํานวยการ
อาวุโสสาย
ธุรกิจการตลาด
นายวัฒนา โอภานนทอมตะ ผูอํานวยการ
อาวุโสสาย
วางแผนและ
จัดหา
นายอนุสรณ แสงนิม่ นวล
ผูอํานวยการ
อาวุโสสาย
การผลิต
นางวรรณภา อิมะไชย ผูอํานวยการสาย
การเงินและ
บริหาร
นายเสรี วัฒนวรางศิกรู ผูอํานวยการสาย
พัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการสาย
นายมนูญ ศิริวรรณ
ตลาด
อุตสาหกรรมและ
นํ้ามันหลอลื่น

45

0.0004

47

0.003

56

0.001

44

ไมมี

54

ไมมี

ลําดับ

ชือ่ -สกุล

3. นายวิเชียร อุษณาโชติ
4

นายณรงค บุณยสงวน

5

นายอดิศร เทิดวงส

6. รอยโทจรัส ศรีรัญเพชร

9.

10

11
12

สัดสวน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
การถือหุน
บริษทั ฯ(%)
ไมมี
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงรัฐซาร
ประเทศเยอรมนี

ประสบกรณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

2537-พ.ย.42 รองผูจัดการทั่วไป
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ธ.ค.42 -ปจจุบนั กรรมการผูจ ดั การใหญ
บริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2535-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ

ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร
Institut du Genie Chimique, France
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร
2535-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ
Ohio State University, U.S.A.
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
2539-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Certificate in Accounting/Audit,
2534-2542 ผูอํานวยการอาวุโส
Mercantile Institute, Singapore
สายการเงินและบริหาร
2543
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร
2536-2542 ผูอํานวยการอาวุโส
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สายผลิตการตลาด
2543
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ NIDA
2536-2543 ผูอํานวยการอาวุโส
สายธุรกิจการตลาด
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2537-2542 ผูอํานวยการอาวุโส
สายจัดจําหนายและบริการ
2543
ผูอํานวยการอาวุโส
สายวางแผนและจัดหา
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร
2536-2542 ผูอํานวยการอาวุโส
Monash University, Melbourne, Australia
สายจัดสงการตลาด
2543-ปจจุบนั ผูอ านวยการอาวุ
ํ
โสสายการผลิต
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและ
2535-2542 ผูจัดการอาวุโสสวนการเงิน
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543-ปจจุบนั ผูอ านวยการสายการเงิ
ํ
นและบริหาร
ปริญญาโทนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโทรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2539-2541 ผูอํานวยการการตลาด
2542-2543 ผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกิจ
PROJECT EXECUTIVE, ESSO, USA.
2540
มิ.ย.2540-2542 ผูอ านวยการขาย
ํ
บริษทั บางจากฯ
2543-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายตลาด
อุตสาหกรรมและนํ้ามันหลอลื่น

เอกสารแนบ 2
การดํารงตําแหนงของผูบริหารในบริษัท บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543)
ลําดับ

ชือ่ -สกุล

ตําแหนงในบริษัท

ตําแหนงในบริษัทรวม

ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของ

บางจากกรีนเนท บางจากกรีนไลน โอชอง เชียงใหม
1.

นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการ

2.

นายวิเชียร อุษณาโชติ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการ

3.

นายณรงค บุณยสงวน

รองกรรมการผูจัดการใหญ

4.

นายเสรี วัฒนวรางศิกูร

ผูอํานวยการสายพัฒนากิจการ

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
ไมมี

กรรมการ

FPT
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

