สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ("บริษัท") ไดจดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2527 ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2527 โดยใหมีรูปแบบบริษัท มีโครงสรางการ
บริหารที่มีเอกภาพและมีอานาจการบริ
ํ
หารงานอยางอิสระ มีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจเชนเดียว
กับบริษัทเอกชนทั่วไป และไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและดํ าเนินการในลักษณะบริษัทจํ ากัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527
บริษัทไดดําเนินธุรกิจ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2528 ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชน จํากัด เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2536 และไดนาหุ
ํ น สามัญของบริษทั จดทะเบียนเปนหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537
บริษัทประกอบธุรกิจจํ าหนายนํ้ ามันสํ าเร็จรูป ทั้งคาปลีกและคาสงในปริมาณประมาณ
14% ของความตองการใชนํ้ามันในประเทศ และบริหารกิจการโรงกลั่นนํ้ามันขนาด 120,000 บาเรล
ตอวัน มีที่ตั้งสํานักงานใหญที่ [1] 210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 7,720 ลานบาท ทุนชําระแลว 5,220 ลานบาท

หมายเหตุ :

[1]

ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ เดิมตัง้ อยูเ ลขที่ 38 ถนนศรีนครินทร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
ปจจุบนั (ตัง้ แตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2545) บริษทั ไดยา ยสํานักงานใหญมาที่ 210 ถนนสุขมุ วิท 64
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ชื่อบริษัท

:

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
THE BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY

LIMITED
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ [1]
เลขทะเบียนบริษทั
HOME PAGE
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:
:
:
:

ประกอบธุรกิจจําหนายนํามั
้ นสําเร็จรูป ทัง้ คาปลีกและคาสง
210 ถนนสุขมุ วิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
บมจ. 100
http://www.bangchak.co.th
0-2335-4999
0-2335-4009

หมายเหตุ :

[1]

ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ เดิมตัง้ อยูเ ลขที่ 38 ถนนศรีนครินทร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10260
ปจจุบนั (ตัง้ แตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2545) บริษทั ไดยา ยสํานักงานใหญมาที่ 210 ถนนสุขมุ
วิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

1. ปจจัยความเสีย่ ง
ปจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
(1) ความเสี่ยงจากราคานํ้ามันในตลาดโลก
บริษัทมีรายไดจากการจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูป และมีตนทุนสวนใหญจากการจัดหา
นํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูป รายไดและตนทุนของบริษัท จึงเกี่ยวของกับกลไกตลาดและการกําหนด
ราคาของนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูป ทั้งของภูมิภาคเอเชียและของโลก ซึ่งเปนระบบเปดและมีความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวของกันทุกภูมิภาค ไมสามารถกําหนดลวงหนาได
ลักษณะของความเสี่ยงที่สําคัญประการหนึ่งคือ บริษัทตองตัดสินใจซื้อนํ้ามันดิบเพื่อ
นําเขากลั่นลวงหนา 1-2 เดือน โดยที่บริษัทยังไมสามารถทราบราคาที่แทจริงของนํ้ามันดิบนั้น เงื่อนไข
การซื้อขายนํ้ามันดิบโดยทั่วไปจะกําหนดเฉพาะสูตรอางอิงหลัก(BENCHMARK) ซึ่งจะรับทราบราคาที่
แทจริงไดก็ตอเมื่อถึงเดือนสงมอบแลว เชน กรณีซื้อนํ้ามันดิบจากแหลงตะวันออกกลาง มักใชสูตรราคา
อางอิงกับราคาเฉลี่ยของนํ้ามันดิบดูไบ ณ เดือนสงมอบ เปนตน และเมื่อมีการสงมอบนํ้ามันดิบเรียบ
รอยแลว ตองผานกระบวนการขนสง ลําเลียง เตรียมวัตถุดิบ กลั่นเปนนํ้ามันสําเร็จรูป ตลอดจนเก็บใน
ถังเพื่อรอการจํ าหนาย โดยบริษัทไมสามารถกํ าหนดราคาจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปได ทั้งนี้ราคา
จําหนายนํ้ ามันสําเร็จรูปจะถูกกํ าหนดใหมีความสัมพันธกับราคานํ้ามันสําเร็จรูปที่สามารถจัดหามาได

ในเวลานั้นจากตลาดสิงคโปร (คํานวณจากราคาตลาดจรที่สิงคโปรในชวงของการสงมอบ) รายไดของ
บริษัทจากการจํ าหนายนํ้ามันสํ าเร็จรูปจึงไมมีความสัมพันธโดยตรงกับตนทุนนํ้ ามันดิบ ซึ่งถือเปน
ความไมแนนอนในสวนตางของรายไดและตนทุนกอนหักคาใชจาย หรือ GROSS REFINING
MARGIN (GRM) ลักษณะของความเสี่ยงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ มีความผันผวนสูงของราคานํ้ามัน
ทั้งในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก ทําใหบริษัท ซึ่งโดยปกติมีปริมาณนํ้ามันคงคลังหมุนเวียนอยูในระดับ
40-50 วัน ตามกระบวนการขางตน อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคานํ้ามันในตลาดโลก
ซึ่งใชกําหนดมูลคานํ้ามันคงคลังหมุนเวียนของบริษัท
อยางไรก็ตาม ในตลาดนํ้ามันก็มีเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ
ขางตน โดยสามารถกําหนดราคาลวงหนาของนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในชวงเวลาที่เหมาะสมได
ทําใหรับทราบสวนตางของราคาไดในระดับหนึ่ง ซึ่งเปนลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจนํ้ามันปโตรเลียม
(2) ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย
กิจการนํามั
้ นปโตรเลียมเปนกิจการทีต่ อ งดูแลความปลอดภัยเปนอยางดียงิ่ การดําเนินการ
ตองระมัดระวังทุกขั้นตอนเปนพิเศษ เนื่องจากความผิดพลาดที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรง ทั้งตอโรงกลั่นฯ และชุมชนที่อยูรอบโรงกลั่นฯ
ตลอดเวลาที่ ผ  านมา บริษัทไดกํ าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของโรงกลั่นฯ
ที่สํ าคัญ เชน ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอยางเครงครัด ทํ าการประเมิน
ความเสี่ยง กํ าหนดขั้นตอนการทํ างาน และบํ ารุงรักษาอุปกรณการผลิตตามระยะเวลาที่กํ าหนด
เป นต น การดํ าเนิ นการดั ง กล าวได รับการตรวจสอบอยางสมํ่ าเสมอจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่ ง เป น ผู  ใ ห ก ารรั บ รอง ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(มอก.18001) เลขที่ OHS00007/007 สําหรับกิจการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมแกบริษัท นับเปนโรงกลั่นฯ
แหงเดียวในประเทศ ที่ไดรับการรับรองครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
(3) ความเสี่ยงในเรื่องการแทรกแซงราคานํ้ามันของรัฐ
การแทรกแซงราคานํ้ามันของรัฐ ยังคงมีปรากฏอยูในตลาดกาซปโตรเลียมเหลว ซึ่งใช
ระบบกึ่งลอยตัว โดยรัฐควบคุมราคาขายสง ทั้งนี้ ราคาขายสงดังกลาวอยูในระดับตํ่ากวาราคาหนาโรง
กลั่นมาเปนเวลานานแลว รัฐจึงตองมีภาระชดเชยใหโรงกลั่นและโรงแยกกาซธรรมชาติในประเทศเปน
จํานวนมาก โดยการทยอยชําระภายหลัง ซึ่งรัฐคางจายคาชดเชยใหผูผลิตมาโดยตลอด
อนึ่ง หลังจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) รัฐ
มีนโยบายชัดเจนในการไมเขาไปแทรกแซงการกํ าหนดราคาจําหนายปลีกในประเทศ ความเสี่ยงใน
เรื่องการแทรกแซงราคาจําหนายปลีกในประเทศของรัฐจึงนาจะหมดไป
(4) ความเสี่ยงจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ของ ปตท.
สําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปน บริษัท
ปตท.จํากัด (มหาชน) (“บมจ.ปตท.”) นั้น ไมมีผลกระทบตอการเปนคูคาระหวางบริษัท กับ บมจ.ปตท.
เนื่องจากเปนการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ ซึ่ง บมจ.ปตท. ก็ยังเปนลูกคารายหนึ่งของบริษัท

(5) ความเสี่ยงจากการแขงขันสูงในตลาดคาปลีกนํ้ามัน
จากนโยบายรัฐที่ใหธุรกิจการคานํ้ามันเปนตลาดแขงขันเสรี และสภาพกําลังกลั่นใน
ประเทศมีสูงกวาความตองการบริโภค ทําใหตลาดคาปลีกมีภาวะการแขงขันสูง และอาจสงผลกระทบ
สวนแบงการตลาดและคาการตลาดของบริษัท บริษัทจึงไดทําการปรับกลยุทธการคาปลีกเพื่อเพิ่มสวน
แบงการตลาด โดยยังคงรักษาระดับคาการตลาดไว ดวยการพัฒนาคุณภาพนํ้ามัน คุณภาพการบริการ
สรางความพึงพอใจแกลูกคา ปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการและรานสะดวกซื้อ
(6) ความเสี่ยงจากความตองการใชนํ้ามันเตาลดลง
จากการที่ ค วามต อ งการใช นํ้ ามั น เตาในการผลิ ต ไฟฟ า ของการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ลดลง อันเปนผลมาจากการใชกาซธรรมชาติทดแทนนั้น ไดสงผลกระทบตอ
การจําหนายนํ้ามันเตาของบริษัท เนื่องจากบริษัท จําหนายนํ้ามันเตาให กฟผ. ผาน บมจ.ปตท. บริษัท
จึงไดดําเนินการขยายฐานการจําหนายนํามั
้ นเตาออกไปในตลาดอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทไดจาหน
ํ าย
นํามั
้ นเตาเปนวัตถุดิบใหแกโรงกลั่นตางๆ ที่มีหนวยแตกตัวโมเลกุลเปนนํ้ามันใส (CRACKING UNIT)
ทดแทนการนําเขาอีกดวย
(7) ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนไมไดรับเงินปนผล
บริษัทยังไมสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนในชวงนี้ได
เนื่องจากบริษัทมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนและขาดทุนสะสม อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่สถานการณทาง
เศรษฐกิจยังคงชะลอตัว และกําลังการผลิตมีเกินความตองการในประเทศ บริษัท ไดตระหนักถึงการ
รักษาผลประโยชนของผูถือหุนเสมอ โดยบริษัท ไดพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ รวมทั้ง
รวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับโรงกลั่นและผูคานํ้ามันอื่นเพื่อปรับปรุงผลประกอบการของบริษัท
เชน ตั้งแตปลายป 2544 ไดเริ่มรวมมือกับบริษัท ไทยออยล จํากัด โดยไดกําหนดเปนความรวมมือใน
ระดับปฏิบตั กิ ารจัดหานํ้ามัน (LOGISTICS CO-OPERATIONS) เพือ่ ลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มรายได
ของทั้งสองฝาย อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบายในการรวมกิจการกับบริษัท ไทยออยลฯ แตอยางใด
ปจจัยความเสี่ยงดานเงินตราตางประเทศ
สําหรับกิจการกลัน่ นํามั
้ น รายไดของบริษทั จะอิงกับเงินสกุลดอลลาร ส.ร.อ. เนือ่ งจาก
ราคาขายหนาโรงกลัน่ ในประเทศคํานวณจากราคานํามั
้ นในตลาดตางประเทศ ซึง่ ระบุเปนเงินสกุลดอลลาร
ส.ร.อ. ในขณะที่ตนทุนของโรงกลั่นสวนใหญเปนเงินในสกุลดอลลาร ส.ร.อ. เชนกัน บริษัทจึงมี
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายไดและตนทุน และมีการทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพือ่ เปนการลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทมีหนี้สินเปนเงินกูตางประเทศระยะยาวจํานวน 1,636 ลานบาท คิดเปนรอยละ
8.17 ของหนี้เงินกูระยะยาวรวมทั้งหมด และเปนเงินกูที่มีกําหนดชําระคืนปละ 2 งวด ในระยะเวลาที่
เหลืออีก 11 ป ซึ่งบริษัทมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับเงินกูที่ถึงกําหนด
ชําระในแตละงวด

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีหนี้การคาและหนี้เงินกูเปนสกุลเงินดอลลาร ส.ร.อ. จะ
ทําใหการบันทึกหนี้สินทางบัญชีของบริษัทยังคงมีความแปรผันไปกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทําให
บริษทั มีกาไร/ขาดทุ
ํ
นจากการแปลงคาเงินสกุลดอลลาร ส.ร.อ.ทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริงจากการบันทึกบัญชีดงั กลาว
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ความเปนมา
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทนํ้ามันของคนไทย ประกอบ
ธุรกิจจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูป ทัง้ คาปลีกและคาสง
บริ ษั ท จํ าหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ นํ้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง โดยจํ าหน ายผ านสถานี บริ การภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษทั จําหนายใหผใู ชตรงในภาคขนสง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคกอสราง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจําหนายผานผูค า นํามั
้ นรายใหญ รายเล็ก และลูกคารายยอยทัว่ ไป
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สําคัญ
พ.ศ. 2540

บริษัทไดเรงขยายธุรกิจคาปลีกผานเครือขายสถานีบริการ
และได
พัฒนาคุณภาพของนํ้ามันเพื่อสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑคุณภาพใหมๆ
เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด เชน นํ้ามันเบนซิน ISOGREEN สูตร
HYPERCLEAN นํ้ามันหลอลื่น กรีนา ไฮดรอไลท เอดับเบิลยู กรีนา
เทอรไบน เปนตน
บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท โอชอง เชียงใหม จํ ากัด ดํ าเนินธุรกิจ
ไฮเปอรมารเก็ต
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พ.ศ. 2542
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บริ ษั ทได พั ฒนาคุ ณภาพของนํ้ ามั นเพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มและผลิ ต ภั ณ ฑ
คุณภาพใหมๆเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด เชน กรีนาหัวเชื้อนํ้ามันดีเซล และ
กรีนา สไลดเวย 68 เปนตน
บริษทั ขยายการจําหนายนํ้ามันในตลาดขายปลีกและตลาดอุตสาหกรรม
ทดแทนการจําหนายในตลาดขายสง และไดพัฒนาคุณภาพของนํ้ามัน
เพื่อสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นคุณภาพใหมๆ เพิ่มขึ้นอีก
หลายชนิด ไดแก กรีนา จีอี - 4 กรีนา ทรานสฟอรเมอร ออยล กรีนา
เอาทบอรด
เดือนเมษายนบริษัทไดจําหนายหุนในบริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
สวนทีบ่ ริษทั ถืออยูท งั้ สิน้ จํานวน 14,693 หุน ในราคาเทากับมูลคาตาม
บัญชีใหแกสานั
ํ กงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย การจําหนายดังกลาว
มีผลใหปจ จุบนั บริษทั ไมมกี ารถือหุน ในบริษทั มงคลชัยพัฒนา จํากัด

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีหนี้การคาและหนี้เงินกูเปนสกุลเงินดอลลาร ส.ร.อ. จะ
ทําใหการบันทึกหนี้สินทางบัญชีของบริษัทยังคงมีความแปรผันไปกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทําให
บริษทั มีกาไร/ขาดทุ
ํ
นจากการแปลงคาเงินสกุลดอลลาร ส.ร.อ.ทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริงจากการบันทึกบัญชีดงั กลาว
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ความเปนมา
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทนํ้ามันของคนไทย ประกอบ
ธุรกิจจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูป ทัง้ คาปลีกและคาสง
บริ ษั ท จํ าหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ นํ้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง โดยจํ าหน ายผ านสถานี บริ การภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษทั จําหนายใหผใู ชตรงในภาคขนสง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคกอสราง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจําหนายผานผูค า นํามั
้ นรายใหญ รายเล็ก และลูกคารายยอยทัว่ ไป
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สําคัญ
พ.ศ. 2540

บริษัทไดเรงขยายธุรกิจคาปลีกผานเครือขายสถานีบริการ
และได
พัฒนาคุณภาพของนํ้ามันเพื่อสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑคุณภาพใหมๆ
เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด เชน นํ้ามันเบนซิน ISOGREEN สูตร
HYPERCLEAN นํ้ามันหลอลื่น กรีนา ไฮดรอไลท เอดับเบิลยู กรีนา
เทอรไบน เปนตน
บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท โอชอง เชียงใหม จํ ากัด ดํ าเนินธุรกิจ
ไฮเปอรมารเก็ต
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บริ ษั ทได พั ฒนาคุ ณภาพของนํ้ ามั นเพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มและผลิ ต ภั ณ ฑ
คุณภาพใหมๆเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด เชน กรีนาหัวเชื้อนํ้ามันดีเซล และ
กรีนา สไลดเวย 68 เปนตน
บริษทั ขยายการจําหนายนํ้ามันในตลาดขายปลีกและตลาดอุตสาหกรรม
ทดแทนการจําหนายในตลาดขายสง และไดพัฒนาคุณภาพของนํ้ามัน
เพื่อสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นคุณภาพใหมๆ เพิ่มขึ้นอีก
หลายชนิด ไดแก กรีนา จีอี - 4 กรีนา ทรานสฟอรเมอร ออยล กรีนา
เอาทบอรด
เดือนเมษายนบริษัทไดจําหนายหุนในบริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
สวนทีบ่ ริษทั ถืออยูท งั้ สิน้ จํานวน 14,693 หุน ในราคาเทากับมูลคาตาม
บัญชีใหแกสานั
ํ กงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย การจําหนายดังกลาว
มีผลใหปจ จุบนั บริษทั ไมมกี ารถือหุน ในบริษทั มงคลชัยพัฒนา จํากัด
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บริษทั บางจากเพาเวอร จํากัด ซึง่ บริษทั บางจากฯ ถือหุน 40% ได
ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท
บริษัทไดเรงขยายการจําหนายในตลาดขายปลีก ตลาดอุตสาหกรรม
ปริมาณการจําหนายเพิ่มขึ้นจากป 2542 รอยละ 7.1
บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด
เชน ซูเปอรสปอรต 2 ที นาวา ดี-5 นาวา ดี-7 เปนตน
บริ ษั ท ได พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ นํ้ ามั นหล อ ลื่ น เครื่ อ งยนต ดี เซลบางจาก
D3 มาตรฐาน CH-4/SJ มี 3 ชนิด คือ D3 TURBO สูตรสังเคราะห D3
PICKUP และ D3 EXTRA เพือ่ คุณภาพสิง่ แวดลอมและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของเครือ่ งยนต
เปดจําหนายแก สโซฮอล ที่ ส ถานีบริการนํ้ ามันบางจาก ถ.ติวานนท
ถ.พหลโยธิน ถ.เจริญกรุงตัดใหม และถ.นวมินทร (สุขาภิบาล 1) โดย
จําหนายในราคาตํ่ากวานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ลิตรละ 1 บาท
เปดรานสะดวกซื้อรูปแบบใหมใบจาก 11 แหง รานใบจากเปนสวน
หนึ่ ง ของโครงการพั ฒ นาภาพลั ก ษณ ส ถานี บ ริ ก ารนํ้ ามั นบางจาก
NEW LOOK รานใบจากเปนรานสะดวกซื้อที่มีบริการสอดคลองกับ
วิถีชีวิตคนไทยรุนใหม เชน บริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ บริการ
PAYPOINT บริการซัก อบ รีด สนามเด็กเลน มุมกาแฟสด ฯลฯ
เดือนพฤษภาคม 2544 บริษทั ไดขายหุน บริษัท โอชอง เชียงใหม จํากัด
ซึง่ บริษทั ไดถอื อยู 10% ใหแก โอชองฝรั่งเศส ในราคาพาร รวมมูลคา
30 ลานบาท มีผลใหปจ จุบนั บริษทั ไมมีการถือหุนในบริษัท โอชอง
เชียงใหม จํากัด
เดือนธันวาคม 2544 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหบริษัทจําหนายหุนใน
บริษทั บางจากกรีนไลน จํากัด สวนทีบ่ ริษัทไดถืออยู 49% จํานวน 490
หุน ในราคาเทากับมูลคาตามบัญชี ใหแก บริษัท บางจากกรีนเนท
จํากัด การจําหนายดังกลาว จะมีผลใหบริษัทไมมีการถือหุนในบริษัท
บางจากกรีนไลน จํากัด

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทมีบริษัทรวม 2 แหง ไดแก บริษัทบางจากกรีนเนท จํ ากัด และบริษัท
บางจากกรีนไลน จํากัด นอกจากนีย้ งั มีบริษทั ทีเ่ กีย่ วของอีก 2 แหง ไดแก บริษทั ขนสงนํามั
้ นทางทอ
จํากัด และบริษทั โอชอง เชียงใหม จํากัด ดังแสดงในแผนภูมิการถือหุนตอไปนี้

แผนภูมกิ ารถือหุนบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

กระทรวงการคลัง

8%

บริษัท ปตท.
(จํากัด)มหาชน

48%

ประชาชน

24%

20%

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

49%

49%

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
(1 ลานบาท)

บริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด
(1 แสนบาท)

บริษัทรวม

11%

10%

บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
(1,592 ลานบาท)

บริษัท โอชองเชียงใหม จํากัด
(300 ลานบาท)

บริษัทที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ ทุนจดทะเบียน
ปจจุบัน บริษัทไดจําหนายหุนในบริษัท โอชองเชียงใหม จํากัด และ บริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด ไปแลว

บริษัทรวม
บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีบริการนํ้ามันของบริษัท
บางจากฯ และบริหารกิจการการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในรานคาเลมอนกรีน และรานใบ
จาก รวมทั้งจะเปนผูดําเนินการใหบริการอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในดานการคาปลีกของบริษัทใน
อนาคต
บริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกั บการบริ หารกิ จการขนส ง นํ้ ามั นเชื้ อ เพลิ ง และ
ผลิตภัณฑอนื่ ๆ ทั้งภายในและระหวางประเทศ และรับจางบริหารงานกอสรางสถานีบริการนํ้ ามัน
บางจาก รวมทั้งจะเปนผูดําเนินการดานบริการอืน่ ๆ ในอนาคต เพือ่ รองรับกับการขยายตัวในธุรกิจ
คาปลีกของบริษทั
ในเดือนธันวาคม 2544 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหบริษัทจําหนายหุนในบริษัท
บางจากกรีนไลน จํากัด สวนทีบ่ ริษทั ไดถอื อยูท งั้ หมด 49% จํานวน 490 หุน ในราคาเทากับมูลคาตาม

บัญชี ใหแก บริษทั บางจากกรีนเนท จํากัด การจําหนายดังกลาว มีผลใหบริษัทไมมีการถือหุนในบริษัท
บางจากกรีนไลน จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อดํ าเนินกิจการบริหารการจัดสงนํ้ ามันทางทอ ซึ่งทอขนสงเปนชนิดที่
สามารถสงนํ้ามันไดหลายชนิด (Multi Product Pipeline) โดยมีจุดเริ่มตนของทอที่โรงกลั่นนํ้ามัน
บางจาก เดินทอเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังนํ้ามันที่สนามบินดอนเมือง และตอไปสิ้นสุดที่คลัง
นํ้ามันของบริษัทที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท โอชอง เชียงใหม จํากัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการไฮเปอรมารเก็ต ภายใตเครื่องหมายการคา “โอชอง
ไฮเปอรมารเก็ต” จัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคที่จังหวัดเชียงใหม
ในเดือนพฤษภาคม 2544 บริษทั ไดขายหุน บริษทั โอชอง เชียงใหม จํากัด ซึ่งบริษัทได
ถืออยู 10% ใหแก โอชองฝรั่งเศส ในราคาพาร รวมมูลคา 30 ลานบาท
2.3 โครงสรางรายได
ในป 2544 บริษทั ฯ มีรายได 48,596 ลานบาท เมือ่ รวมรายไดของบริษทั รวม 2 แหง
ทีบ่ ริษทั ถือหุน เกินกวารอยละ 20 รวมเปน 50,496 ลานบาท รายไดของบริษทั และบริษทั รวมในป 25422544 จําแนกไดดงั นี้
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คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหบริษัทจําหนายหุนใน บริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด เมื่อเดือนธันวาคม

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของบริษัทแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทผลิตภัณฑนํ้ามันเชื้อเพลิง ไดแก
1.1) กาซหุงตม
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนพวกกาซโปรเพนและกาซบิวเทน บรรจุในถังเหล็ก
ที่ภายใตแรงดันสูงจะมีสภาพเปนของเหลว สวนมากนําไปใชในงานหุงตมใน
ครัวเรือน และสามารถนําไปใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ เชน งานอบสีตูเย็น
งานอบใบยาสูบ งานตัดแกว งานโลหะพวกเชื่อมบัดกรี และงานตัดแผนเหล็ก
เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ เครื่องยนตเบนซินได
1.2) นํ้ามันเบนซิน
เปนนํามั
้ นเชือ้ เพลิงสําหรับเครือ่ งยนตเบนซิน ประเภทของนํามั
้ นเบนซินอาจ
แบงโดยคาออกเทน คาออกเทนเปนตัวเลขทีแ่ สดงคุณสมบัตติ า นทานการนอค
ของเครือ่ งยนต ขอกําหนดของรัฐไดกาหนดประเภทของนํ
ํ
ามั
้ นเบนซินตามคา
ออกเทน ไดแก ออกเทน 95 ออกเทน 91 และออกเทน 87 นํามั
้ นเบนซินของ
บริษทั มีชอื่ การคาคือไอโซกรีน สูตรไฮเปอรคลีน (ออกเทน 95) และซูเปอรกรีน
(ออกเทน 91) ซึ่งนํ้ามันทั้งสองชนิดเปนนํ้ามันเบนซินที่มีเนื้อนํ้ามันสะอาด
สําหรับเครื่องยนต เพิ่มสารชะลางที่ทําความสะอาดหัวฉีดและลิ้นไอดี ทั้งนี้
นํ้ามันไอโซกรีนยังผสมสาร MTBE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต
ตั้งแตเดือนมกราคม 2544 บริษัท ไดเริ่มโครงการจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล
ซึ่งเปนนํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วผสมเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล) ในสัดสวน
ประมาณรอยละ 10 ทดแทนสาร MTBE นํ้ามันแกสโซฮอลสามารถใชไดกับ
เครื่องยนตเบนซิน โดยไมตองปรับแตงเครื่องยนตแตอยางใด ซึ่งบริษัทได
รวมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.)
โดย วท. จะดําเนินการผลิตเอทานอล จากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสงตอ
ใหบริษัททําการผลิตแกสโซฮอล ทั้งนี้การใชแกสโซฮอลจะกอใหเกิดประโยชน
ตอสวนรวมในดานตางๆ เชน การชวยลดมลพิษทางอากาศ การประหยัดเงิน
ตราตางประเทศจากการนําเขานํ้ ามันเชื้อเพลิง การลดผลกระทบที่เกิดจาก
ราคานํามั
้ นแพง การยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร การกระจายการลงทุน
และการจางงานสูชนบท เปนตน

1.3) นํ้ามันกาด
นํามั
้ นกาดถูกใชในการจุดตะเกียงใหความสวางตามชนบททีอ่ ยูห างไกลและไมมี
ไฟฟานอกจากนี้ยังนิยมใชในงานอุตสาหกรรมบางชนิดที่ตองการการเผาไหม
ของเชื้อเพลิงที่สะอาด เชน อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบเซรามิค เปนตน
1.4) นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพน
นํ้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช สํ าหรั บ เครื่ อ งยนต ไ อพ น ในเครื่ อ งบิ น พาณิ ช ย ทั่ ว ไป
คุณภาพของนํ้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินจะเขมงวดกวาคุณภาพนํ้ ามันสํ าหรับ
เครื่ อ งยนตประเภทอื่น นํ้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินจะตองสะอาดปราศจาก
สิ่งปนเปอน ไมแข็งตัวที่อุณหภูมิตํ่า จะตองมีระดับความถวงจําเพาะและ
คาความรอนตามที่กําหนด สะอาดเมื่อลุกไหม และตองมีสภาพคงตัวอยูตลอด
เมื่อเผาใหรอนขณะใชงาน
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
บริษัทจํ าหนายนํ้ามันหลอลื่นทุกประเภท และไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมตาม
มาตรฐานสากลทุกป
2.2) สารกํามะถัน
เปนธาตุที่ปนอยูในเนื้อนํ้ ามันตามธรรมชาติ เมื่อแยกกํ ามะถันออกมาแลว
สามารถนําไปใชไดโดยตรงหลายอยาง เชน เปนสวนผสมในการผลิตกรด
กํามะถัน ยางรถยนต ยาฆาแมลง ปุย ฟอกสี นํ้าตาลทราย แชมพู และใชทํา
สารประกอบของกํามะถัน เปนตน
3.1.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัด
ภาวะการแขงขันทางการตลาดที่อยูในระดับสูง อันเปนผลมาจากนโยบายรัฐที่ให
ธุรกิจการคานํ้ามันเปนตลาดแขงขันเสรี และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึง่ มีผลกระทบอยางมากตอความตองการใชเชือ้ เพลิงภายในประเทศ เปนปจจัยทีส่ ง ผลกระทบ
ตอสวนแบงทางการตลาดและคาการตลาดของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงไดทําการปรับกลยุทธ

การคาปลีก เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด โดยยังคงรักษาระดับคาการตลาดไว ดวยการพัฒนา
คุณภาพนํ้ามัน คุณภาพบริการ สรางความพึงพอใจแกลูกคา ปรับปรุงภาพลักษณสถานี
บริการและรานสะดวกซื้อ
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธการแขงขัน
ในป 2544 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 1.5 โดยมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอตัวลง
เมื่อเทียบกับป 2543 โดยความตองการใชนํ้ามันในประเทศลดลงอยูประมาณ 615 พันบาเรล
ตอวัน หรือลดลง 1.5% ซึง่ เกิดจากความตองการใชนํ้ามันเตาที่ กฟผ. ใชในการผลิตไฟฟาได
ลดลงมาก
แมความตองการใชนํ้ามันในประเทศจะลดลง แตปริมาณการจําหนายของบริษทั ใน
ตลาดขายปลีกและตลาดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นที่ระดับ 1.9% ขณะเดียวกันบริษทั ลดปริมาณการ
จําหนายในตลาดทีก่ าไรน
ํ อย เชน ขายตางประเทศ ขายผานใหผคู า รายใหญ และตลาดขายสง
บมจ.ปตท. โดยบริษัทมีเปาหมายขยายสวนแบงการตลาดคาปลีก ตลาดอุตสาหกรรมและ
ตลาดนํ้ ามันหลอลื่น โดยเนนการสรางความมั่นใจเรื่องคุณภาพนํ้ ามัน คุณภาพบริการ
การปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการนํ้ามันใหทันสมัยและสะดวกสบาย รวมถึงการบริการที่
สรางความพึงพอใจตอลูกคามากขึ้น เพิ่มรายไดและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
สําหรับในป 2545 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยคาดวาจะปรับตัวดีขึ้นตามการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และจากการดํ าเนินนโยบายตางๆของรัฐ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
ประกอบกับไมมีแรงกดดันทางดานราคาทั้งจากอุปสงคและตนทุนการผลิต จะชวยเสริมสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภคและนักลงทุน ทั้งนี้ คาดวาในป 2545 เศรษฐกิจจะขยายตัวอยูใน
ชวงรอยละ 2.0 - 3.0 ตอป เปนผลใหความตองการใชนามั
ํ้ นโดยทัว่ ไปคาดวาจะสูงขึน้
ดังนัน้ ในป 2545 บริษทั ยังคงเนนการขยายสวนแบงการตลาดคาปลีก ตลาดอุตสาหกรรม
และตลาดนํ้ามันหลอลื่น โดยเนนการเขาไปรวมปลุกจิตสํ านึกและรณรงคการใชสินคาและ
บริการไทย สรางความมั่นใจเรื่องคุณภาพนํ้ามัน คุณภาพบริการ การปรับปรุงภาพลักษณ
สถานี บริ การนํ้ ามั นให ทันสมัยและสะดวกสบาย ซึ่งไดมีการริเริ่มโครงการบางจากสดใส
ป 2545 รวมถึงการบริการที่สรางความพึงพอใจตอลูกคามากขึ้น อีกทั้งไดมีการขยาย
โครงการรับบัตรบางจากเชื่อมโยงไทยและการรับบัตรเครดิตในสถานีบริการทั่วประเทศและ
การขยายสาขารานคาสะดวกซื้อใบจาก
สําหรับนโยบายการตั้งราคาของบริษัท บริษัทไดกําหนดนโยบายราคาขายใหลูกคา
ประเภทตางๆ โดยแขงขันกับราคาจําหนายในตลาดเปนสําคัญ อยางไรก็ดี เพื่อใหไดราคาที่
เหมาะสมและเปนธรรมตอผูบริโภค บริษัทพยายามที่จะปรับราคาขายนํ้ามันใหสอดคลองกับ
ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

3.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจและการตลาดของธุรกิจการกลั่นและธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน
1) ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและการคาสงนํ้ามัน
ในป 2544 กําลังการผลิตของโรงกลั่นยังคงอยูในระดับสูงกวาความตองการใช
ภายในประเทศ โดยที่ความตองการใชนํ้ามันในประเทศอยูในระดับ 615 พันบาเรล
ตอวัน ในขณะทีก่ าลั
ํ งการผลิตรวมของทุกโรงกลัน่ อยูท รี่ ะดับ 760 พันบาเรลตอวัน
คิดเปนรอยละ 74 ของกําลังการผลิตทัง้ ประเทศ
ทั้งนี้ราคาหนาโรงกลั่นของนํ้ามันสําเร็จรูปที่ซื้อขายกันระหวางโรงกลั่นนํ้ามันและ
ผูคานํ้ามันรายใหญ หรือผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติการคา
นํามั
้ นเชือ้ เพลิง พ.ศ.2543 โดยทัว่ ไปจะอางอิงจากราคาตลาดจร ณ ประเทศสิงคโปร
ซึ่งถูกกําหนดโดยปจจัยพื้นฐานของภูมิภาคเปนสําคัญ ในขณะที่ราคานํ้ามันดิบถูก
กําหนดโดยสถานการณนํ้ามันในตลาดโลก ซึ่งจากสถานการณปริมาณการผลิต
เกินความตองการใชทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย ไดสงผลกดดันคาการกลั่น
(GROSS REFINING MARGIN) ใหอยูในระดับตํ่าตอเนื่องกันมาหลายป ตั้งแต
วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540
ป จ จุ บันนอกเหนื อจากการจํ าหน ายผ านสถานี บริ การและขายตรงให ผู  ใ ช แ ล ว
บริษัทยังมีการคาสงนํ้ามันใหกับผูคานํ้ามันรายใหญตางๆ เชน ปตท. คาลเท็กซ
เชลล เปนตน และมีการจําหนายไปตางประเทศเล็กนอย ซึ่งปริมาณการจําหนาย
ในตลาดคาสงและตลาดตางประเทศจะขึ้นอยูกับสภาพกําไรตอหนวยเปนสําคัญ
ในป 2544 บริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของ
บริษัท

ปจจุบันมีผูคานํ้ ามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคานํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ

ชนิดนํ้ามันที่ทําการคา

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท นํ้ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด
บริษัท ไทยออยล จํากัด
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมแกสสยาม จํากัด
บริษัท คอสโมออยล จํากัด
บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญมั่นคง จํากัด

12
13
14
15

บริษัท ภาคใตเชื้อเพลิง จํากัด (มหาชน)
บริษัท พี.ซี.สยามปโตรเลียม จํากัด
บริษัท เอ็ม พี ปโตรเลียม จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)

ทุกชนิด
ทุกชนิด
ทุกชนิด
ทุกชนิด
ทุกชนิด
ทุกชนิด
กาซปโตรเลียมเหลว
กาซปโตรเลียมเหลว
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว, นํ้ามันหลอลื่น
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันกาด, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว, นํ้ามันเตา
และ นํ้ามันหลอลื่น
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว, นํ้ามันเตา
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว,
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว,
นํ้ามันดิบ, นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันกาด, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว,
นํ้ามันเตา, กาซปโตรเลียมเหลว, นํ้ามันหลอลื่น
นํ้ามันดิบ, นํ้ามันเบนซิน, เจ.พี.1, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว,
นํ้ามันเตา, และกาซปโตรเลียมเหลว
นํ้ามันเบนซิน, เจ.พี.1, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว, นํ้ามันหลอลื่น
กาซปโตรเลียมเหลว
นํ้ามันดิบ, นํ้ามันเบนซิน, เจ.พี.1, นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันเตา,
กาซปโตรเลียมเหลว
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันเจ.พี.1, นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันหลอลื่น
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

16 บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด
17 บริษัท คูเวตปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
18 บริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด
19 บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํากัด
20 บริษัท บีพีออยล (ประเทศไทย) จํากัด
21 บริษัท ฮารทออยล สยามอิมปอรตเอ็กซปอรต จํากัด
หมายเหตุ ยังไมไดทําการคา
22 บริษัท นํ้ามันทีพีไอ จํากัด
23 บริษัท ไทยพับลิคพอรต จํากัด
หมายเหตุ ยังไมไดทําการคา
24 บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน)
25 บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน)
26 บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย ) จํากัด
27 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด
28 บริษัท ยูเนียนแกส แอนด เคมิคัลส จํากัด
29 บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
30 บริษัท แสงทองอุตสาหกรรมถังแกส จํากัด
31 บริษัท คอสโมเอ็นเนอยี่ แอนดเทรดดิ้ง จํากัด

ทีม่ า : กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย

นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันหลอลื่น
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว, นํ้ามันเตา
นํ้ามันดิบ, กาซปโตรเลียมเหลว
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว, นํ้ามันหลอลื่น
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว, นํ้ามันเตา
กาซปโตรเลียมเหลว
นํ้ามันหลอลื่น
กาซปโตรเลียมเหลว
นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

2) ธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน
ในปจจุบัน ตลาดคาปลีกมีการแขงขันสูงมาก มีกลยุทธการตลาดทั้งดานราคา การ
สงเสริมการตลาด คุณภาพนํ้ามันและอื่นๆ ซึ่งบริษัทก็มีการปรับกลยุทธการตลาด
เชนกัน ทั้งในดานภาพลักษณของสถานีบริการและรานคาสะดวกซื้อใหทันสมัย
คุณภาพนํ้ ามัน สรางความพึงพอใจตอลูกคา รวมทั้งการขยายการขายตรงตอ
ตลาดอุตสาหกรรม ดังนั้น ในป 2544 ตลาดขายปลีกและตลาดอุตสาหกรรมของ
บริษัทไดขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เทียบกับป 2543 สําหรับการจําหนายผาน
สถานีบริการบริษัทมีสวนแบงการตลาดรอยละ 11.4 มากกวาป 2543 (ป 2543
บริษัทมีสวนแบงการตลาดรอยละ 9.8)
3.2.3 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทจําหนายนํ้ามันโดยผานชองทางการจําหนายดังนี้
1) การจําหนายผานสถานีบริการ กิจการอุตสาหกรรม และการจําหนายใหผูใชตรง
1.1) การจําหนายผานสถานีบริการ
เป นการจํ าหน ายให ประชาชนผู  ใ ช นํ้ ามั นเชื้ อ เพลิ ง ทั่ ว ไปผ านสถานีบริการ
จําหนายนํ้ามันของบริษัทซึ่งมีกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งรวมทั้งปมสหกรณ
ซึ่งจําหนายใหกับบรรดาสมาชิกดวย นํ้ามันทั้งหมดจัดสงโดยทางรถบรรทุก
นํ้ามัน
1.2) การจําหนายใหกิจการอุตสาหกรรม
ไดแก กิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการตางๆ ซึ่งใชนํ้ามันเปน
เชื้อเพลิง สําหรับใหความรอนและพลังงานในการผลิตสินคาและบริการตางๆ
เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมสิ่งถัก/สิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ
อุ ตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑโลหะ เปนตน ลูกคา
ประเภทนี้ก็ติดตอซื้อขายโดยตรงกับบริษัทเชนกัน การจัดสงนํ้ ามันจะจัดสง
ไปโดยทางรถบรรทุกนํ้ามัน ยกเวนโรงงานขนาดใหญบางแหงที่มีทาเรืออาจ
สามารถรับนํามั
้ นทางเรือได
1.3) การจําหนายใหผูใชตรง
ไดแก กิจการประเภทสายการบิน บริษัทรถและเรือขนสงสินคาและคน
โดยสาร กิจการประเภทกอสราง และอื่นๆ ซึ่งมีความตองการใชนํ้ามันจํานวน
มาก เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะในการประกอบธุรกิจ โดยลูกคากลุม
นี้ติดตอซื้อขายโดยตรงกับบริษัทนํ้ามัน
โดยไมไดซื้อผานสถานีบริการ
จําหนายทั่วไป การจัดสงใหลูกคาอาจสงไดทั้งทางทอ (สําหรับกิจการประเภท
สายการบิน) ทางเรือและทางรถบรรทุกนํ้ามัน

2) การจําหนายใหผูคานํ้ามันอื่นๆ
เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคานํ้ามันทั้งขนาดใหญและปานกลางที่มีคลังนํ้ามัน
เปนของตนเอง ซึ่งจะนํานํ้ามันเหลานี้ไปจัดจําหนายตอผานระบบเครือขายและชอง
ทางการจําหนายของบริษัทเหลานั้นไปสูผูบริโภคนํ้ามันปลายทางอีกทอดหนึ่ง
3) การจําหนายใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (บมจ.ปตท.)
เปนการจําหนายในรูปขายสง ซึง่ บมจ. ปตท. จะนําไปจําหนายตอผานระบบ
เครือขายของ บมจ.ปตท. อีกทอดหนึง่ สวนมาก บมจ. ปตท. จะรับนํามั
้ นทางทอ ยกเวน
ในบางกรณีอาจขอรับนํามั
้ นทางเรือก็ได
4) การจําหนายใหโรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมหรือโรงงานปโตรเคมีในประเทศ
เปนการจําหนายนํ้ามันที่ผลิตไดจากกระบวนการผลิตของบริษัท
ในรูปวัตถุดิบ
เพื่อนําเขาสูกระบวนการผลิตของโรงกลั่นนํ้ ามันปโตรเลียมหรือโรงงานปโตรเคมี
ไดแก การจําหนายนํ้ามันเตาของบริษัท ซึ่งเปนนํ้ามันเตาประเภท STRAIGHTRUN เพื่อนําเขาสูกระบวนการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ที่มีหนวยผลิต
แบบแตกตัวโมเลกุลนํ้ามันเตาเปนนํ้ามันใส (Cracking) หรือการจําหนายนํ้ามัน
องคประกอบเรฟฟอรมเมทของบริษัท เพื่อนําเขาสูกระบวนการผลิตของโรงงาน
ปโตรเคมี ผลิตเปนสารอะโรมาติกส
5) การจําหนายตางประเทศ
ไดแก การจําหนายใหกับผูคาหรือผูคานํ้ามันในตางประเทศ ดังนั้นการขนสงจะ
จัดสงไปทางเรือและทางรถ
3.2.4 ลักษณะของลูกคา
บริษัทสามารถจําแนกประเภทลูกคาตามลักษณะการซื้อ ไดดังนี้
1) ลูกคาสถานีบริการและผูใชตรง ( Outlet & End User Customers)
ไดแก ลูกคาผูบริโภคที่ซื้อนํ้ามันจากสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคาของ
บริษัท ไมวาจะซื้อผานสถานีบริการของบริษัท (บริษัทเปนเจาของ) สถานีบริการ
ของตัวแทน คานํ้ามันของบริษัท (Dealer) รวมถึงปมนํ้ามันชุมชนบางจาก ซึ่ง
สหกรณหรือชุมชนเปนเจาของจําหนายใหลูกคาที่เปนสมาชิกและบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ ยังรวมถึงลูกคาประเภทผูใ ชตรงทัง้ ทีเ่ ปนกิจการอุตสาหกรรม ซึง่ ซือ้ นํามั
้ น
เพื่อนําไปเปนเชือ้ เพลิงในการผลิตสินคาหรือดําเนินธุรกิจ ซึง่ ไดแกพวกโรงงาน กิจการ
กอสราง สายการบิน กิจการขนสงสินคาหรือขนสงโดยสาร ฯลฯ
2) ลูกคาขายตอ (Indirect Sales Customers)
ไดแก บรรดากิจการผูคาขายนํ้ามันในประเทศรายเล็กหรือใหญซึ่งซื้อนํ้ามันจาก
บริษัท เพื่อไปจําหนายตอ

3) ลูกคาขายสง (Supply Sales Customers)
เชนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) ซึ่งซื้อนํ้ามันจากบริษัท เพื่อ
จัดจําหนายตอใหผูใชตรงที่เปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ลูกคาอื่นๆ รวมทั้งสถานีบริการเครือขายของ บมจ.
ปตท. เปนตน
นอกจากนี้ ลูกคาขายสงยังประกอบไปดวย โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมหรือโรงงาน
ปโตรเคมี ซึ่งซื้อนํ้ามันจากบริษัท เพื่อนําไปเปนวัตถุดิบของโรงงานดังกลาว เชน
การนํานํ้ามันเตาไปเขากระบวนการแตกตัวโมเลกุลเปนนํ้ามันใส (Cracking) การ
นํานํ้ามันองคประกอบเรฟฟอรเมทไปเขากระบวนการผลิตสารอะโรมาติกส เปนตน
4) ลูกคาตางประเทศ (Export Customers)
ไดแก บรรดากิจการผูคานํ้ามันในตางประเทศที่ซื้อนํ้ามันจากบริษัท
จําหนายหรือใชในตางประเทศ

เพื่อไป

ปริมาณการจําหนายจําแนกตามประเภทของลูกคา (สัดสวนการจําหนาย)
(หนวย : พันบาเรลตอวัน)

ประเภทลูกคา
1.
2.
3.
4.

สถานีบริการและผูใชตรง
ขายตอ
ขายสง
ตางประเทศ
รวม

ป 2542
ป 2543
ป 2544
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
44.9
44.1
48.1
52.1
49.0
57.3
18.3
18.0
18.2
19.7
16.9
19.8
37.1
36.4
22.0
23.8
18.6
21.7
1.5
1.5
4.0
4.4
1.0
1.2
101.8
100
92.3
100
85.5
100

หมายเหตุ : การขายสงที่ลดลงสวนใหญเปนยอดจําหนายนํ้ามันเตาให กฟผ. ผาน
บมจ.ปตท.

มูลคาการจําหนายและบริการของบริษัท
ผลิตภัณฑ

ป 2542
ลานบาท
รอยละ

ป 2543
ลานบาท รอยละ

ป 2544
ลานบาท รอยละ

มูลคาการจําหนายในประเทศ

1.
2.
3.
4.

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
นํ้ามันเตา
นํ้ามันเบนซิน
สินคา บริการ อื่นๆ

16,045
8,849
9,771
3,531
38,196

41.6
22.9
25.3
9.1
98.9

22,673
11,014
11,061
5,001
49,749

43.5
21.1
21.2
9.6
95.5

21,766
9,558
10,408
6,370
48,102

44.9
19.7
21.5
13.1
99.2

425
425

1.1
1.1

1,002
98
1,269
2,369

1.9
0.2
2.4
4.5

20
202
152
7
381

0.1
0.4
0.3
0.0
0.8

1. นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
2. นํ้ามันเตา
3. นํ้ามันเบนซิน
4. สินคา บริการ อื่นๆ

16,045
8,849
10,196
3,531

41.6
22.9
26.4
9.1

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

45.4
21.3
23.7
9.6

21,786
9,760
10,560
6,377

44.9
20.1
21.8
13.2

รวมมูลคาจําหนายในประเทศ
และตางประเทศ

38,621

100

52,118

100

48,483

100

รวมมูลคาจําหนายในประเทศ
มูลคาการจําหนายตางประเทศ

1.
2.
3.
4.

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
นํ้ามันเตา
นํ้ามันเบนซิน
สินคา บริการ อื่นๆ

รวมมูลคาจําหนายตางประเทศ
มูลคาการจําหนายในประเทศและ
ตางประเทศ

อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลคาการ
จําหนาย (รอยละ)

1/

11.9
34.4
(6.97)
1/
หมายเหตุ : ป 2544 บริษัทมีมูลคาการจํ าหนายลดลงเนื่องจากบริษัทลดการจํ าหนายในตลาดขายสง
และตลาดตางประเทศ

บริษัทไดสงออกนํ้ามันไปจําหนายยังประเทศเขมร และประเทศเวียดนาม

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
3.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
1) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
กําลังผลิต (มีหนวยวัดเปนบาเรลตอวัน) หมายถึง ระบบกําลังกลั่น ระบบทอ
ระบบถังที่สามารถรับนํ้ามันดิบมากลั่น ผานระบบเพิ่มคุณภาพ ผานระบบทอ ผสม เก็บ
และจายออกจากโรงกลั่นไดสูงสุดประจําวันทําการ อนึ่ง ในรอบปบริษัทจะหยุดเครื่องประจํา
เพื่อทําการบํารุงรักษาซอมแซมหนวยผลิตประมาณ 30 วัน เพือ่ รักษาระดับประสิทธิภาพ
การผลิตในระดับเดิมหรือดําเนินการปรับประสิทธิภาพใหเพิ่มขึ้น การเลือกวันเวลาการหยุด
เครื่องประจําดังกลาวจะเลือกดําเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณและผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
บริษัทมีโรงกลั่นนํ้ามันตั้งอยูที่ 210 สุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ กําลังการผลิต
120,000 บาเรลตอวัน ทําการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
บริษทั มีการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลัน่ รวมทัง้ ขยายหนวยเพิม่ ระบบถังมาโดยตลอด
จนในปจจุบนั โรงกลัน่ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถของ
ระบบความปลอดภัย และระบบปองกันมลภาวะเปนพิษสอดคลองเหมาะสมกับกําลังกลัน่ ทีส่ งู ขึ้น
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
(หนวย : พันบาเรลตอวัน)
ป 2542

ป 2543

ป 2544

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

120.0

120.0

120.0

113.4

113.4

113.4

32.7
26.0
15.6
8.4
1.6
0.1
84.4
(11.7)
74.4

25.8
22.9
12.6
8.9
1.9
1.7
73.8
(12.5) 1/
65.1

32.0
32.6
17.6
9.7
2.1
1.6
95.6
4.0
84.3

หมายเหตุ : 1/ ป 2544 บริษัทมีลดปริมาณการผลิตเนื่องจากบริษัทลดการจํ าหนายในตลาดขายสง และ
ตลาดตางประเทศ

2) วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ (Supplier)
วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิต คือ "นํ้ามันดิบ" ซึ่งเปนสารประกอบทางเคมีประเภท
ไฮโดรคารบอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมสะสมเปนเวลานานนับลานๆปของ
ซากพืชซากสัตวอยูภ ายใตพนื้ ผิวโลกรวมกันเปนแหลงๆทัว่ โลก ในประเทศไทยมีแหลงนํามั
้ นดิบ
หลายแหลง เชน ที่รอยตอระหวางจังหวัดพิษณุโลกและกําแพงเพชร ที่สุพรรณบุรี และที่
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนตน แตเนือ่ งจากปริมาณนํามั
้ นดิบในประเทศไทยทีข่ ดุ พบและ
นําขึน้ มาใชยงั ไมเพียงพอตอความตองการใชงานของโรงกลั่นทั้ง 6 แหงในประเทศไทย เพราะ
มีเพียงประมาณรอยละ 2 - 5 ของความตองการนํ้ามันเพื่อการกลั่นทั้งหมด ดังนั้น นํ้ามันดิบ
สวนใหญที่ใชในประเทศไทยจึงตองนําเขาจากตางประเทศ แหลงทีน่ าเข
ํ าสวนใหญ ไดแก
นํามั
้ นดิบจากกลุม ประเทศในตะวันออกกลาง เชน โอมาน ยู เอ อี การตาร ซาอุดอิ าระเบีย
อิหราน และดูไบ เปนตน และนํามั
้ นดิบจากกลุม ประเทศในตะวันออกไกล เชน มาเลเซีย
อินโดนิเซีย และบรูไน เปนตน การขนสงนํามั
้ นจากตะวันออกกลางจะใชเวลาเดินทางประมาณ
15 - 20 วัน และจากตะวันออกไกลจะใชเวลาประมาณ 3 - 7 วัน โดยปกติบริษัทสํารอง
นํ้ ามันดิบประมาณ 40 วัน
เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายดานเสถียรภาพในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อใหไดตนทุนการ
จัดหาและราคาวัตถุดิบที่ตํ่าที่สุด และไดคุณภาพของผลผลิตตามตองการ บริษัทจึงมีการ
จัดหานํ้ามันดิบเพื่อการผลิตทั้งจากแหลงภายในประเทศและแหลงตางประเทศ โดยคํานึงถึง
เศรษฐศาสตรการกลั่น จึงมีการจัดหาดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
(1) การจัดหาจากแหลงภายในประเทศ ในประเทศไทยมีแหลงนํามั
้ นดิบหลายแหลง เชน
-นํ้ ามันดิบสิริกิติ์ของบริษัท 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
การจัดหานํ้ามันดิบจากแหลงตางๆ ในประเทศของบริษัท
(หนวย : พันบาเรลตอวัน)
แหลงนํ้ามันดิบ
1. นํ้ามันดิบสิริกติ ิ์(เพชร)
2. นํ้ามันดิบบีพี (อูทอง/กําแพงแสน)
3. นํ้ามันดิบนอรทเซ็นทรัล
4. นํ้ามันดิบนางนวล / วิเชียรบุรี
5. นํ้ามันดิบฝาง
รวม

ป 2542
ป 2543
ป 2544
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
11.9
90.9
12.2
91.7
11.1
88.1
0.5
4.1
0.5
3.8
0.6
4.8
0.5
4.0
0.6
4.5
0.9
7.1
0.1
0.4
0.1
0.5
13.1
100
13.3
100
12.6
100

(2) การจัดหาจากแหลงตางประเทศ
ตั้ ง แต ป 2537 เป นต นมา บริ ษั ทนํ าเข านํ้ ามันดิบทั้งหมด 18 ชนิดเขากลั่น
โดยเปนนํามั
้ นดิบจากแหลงตะวันออกไกล 10 ชนิด คือ นํามั
้ นดิบทาปสและลาบวนจากประเทศ
มาเลเซีย นํามั
้ นดิบซีเรียไลท แชมเปยน และบรูไนไลทจากประเทศบรูไน นํามั
้ นดิบเกราไกจาก
ประเทศอินโดนีเซีย นํามั
้ นดิบจาบีรู เทวินนารด วารานัส และแบโรวจากประเทศออสเตรเลีย
สวนนํามั
้ นดิบจากแหลงตะวันออกกลางมีตั้งแตนํ้ ามันดิบอาระเบียนซุปเปอรไลท และอาระ
เบียนมีเดียมจากประเทศซาอุดิอาระเบีย นํ้ามันดิบดูไบจากประเทศดูไบ นํ้ามันดิบอีราเนียน
เฮฟวี่ จากประเทศอิหราน นํ้ามันดิบโอมานจากประเทศโอมาน นํ้ามันดิบกาตารมารีนจาก
ประเทศกาตาร และนํามั
้ นดิบเมอรแบนจากประเทศ ยู เอ อี และนํ้ ามันดิบจากแอฟริกาอีก 1
ชนิด คือ นํ้ ามันดิบปาลังกาจากประเทศแองโกลา นอกจากนั้น บริษัทเคยกลั่นนํ้ามันดิบจาก
แหลงตางๆ ไดมากกวา 30 ชนิด
ผูคานํ้ามัน หรือ Suppliers ในตางประเทศที่บริษัทไดติดตอสั่งซื้อ ไดแก
- บริษัทนํ้ามันแหงชาติของประเทศมาเลเซีย อิหราน และคูเวต
- บริษัทผูคานํ้ามันรายใหญในตลาดโลก เชน เชลล เอสโซ คาลเท็กซ และบีพี
- บริษัทผูคานํ้ามันในตางประเทศทั่วไป
การนําเขานํ้ามันดิบจําแนกตามแหลงชนิดนํ้ามันดิบ
ชนิดนํ้ามันดิบ
แหลงตะวันออกไกล
1. ทาปส
2. ลาบวน
3. ซีเรียไลท
4. อื่นๆ
รวมแหลงตะวันออกไกล

ประเทศ

ป 2542
ปริมาณ รอยละ

(หนวย : พันบาเรล)
ป 2543
ป 2544
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ

มาเลเซีย
มาเลเซีย
บรูไน

7,233
3,603
2,395
13,231

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

23.8
11.9
7.9
43.6

แหลงตะวันออกกลาง
1. โอมาน
โอมาน 11,853
39.0 6,374
2. เมอรแบน
ยู เอ อี
3,104
10.2
3. กาตารมารีน
กาตาร
2,177
7.2 3,356
รวมแหลงตะวันออกกลาง
17,134
56.4 9,730
รวมทั้งสิ้น
30,365
100 26,067
ที่มา
: บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ปริมาณนําเขานับตามตัวเลขในใบกํากับสินคา (Bill of Lading)

6.1
26.4
29.6
0.6
62.7

3,462
574
7,283
1,026
12,345

16.4
2.7
34.5
4.8
58.4

24.5
12.9
37.3
100

7,259
500
1,023
8,782
21,127

34.4
2.4
4.8
41.6
100

มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท
ชนิดนํ้ามันดิบ

ป 2542
ลานบาท

มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ
1. นํ้ามันดิบ
3,148
2. นํ้ามันสําเร็จรูป
3,249
รวมมูลคาการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ในประเทศ
6,397
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบตางประเทศ
1. นํ้ามันดิบ
21,965
2. นํ้ามันสําเร็จรูป
รวมมูลคาการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากตางประเทศ
21,965
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและ
ตางประเทศ
1. นํ้ามันดิบ
25,113
2. นํ้ามันสําเร็จรูป
3,249
รวมมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ
และตางประเทศ
28,362
ที่มา : บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ป 2543

รอยละ

ลานบาท

ป 2544

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

11.1
11.5
22.6

5,110
6,735
11,845

11.8
15.5
27.3

4,895
7,563
12,458

13.4
20.7
34.1

77.4
77.4

31,607
31,607

72.7
72.7

24,103
24,103

65.9
65.9

88.5
11.5

36,717
6,735

84.5
15.5

28,998
7,563

79.3
20.7

100

43,452

100

36,561

100

3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักดีวา กิจการของบริษัทเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ จึงใหความ
สําคัญในเรื่องของสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยมาโดยตลอด ตั้งแตการออกแบบกระบวน
การผลิต ระบบการควบคุมมลภาวะระบบปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากล สามารถควบคุมมลภาวะใหดีกวาขอกําหนดทางกฎหมายและปราศจากขอรองเรียน
อีกทั้งมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
มีการเลือกใชตั้งแตวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ดี เชน การใชกาซเชื้อเพลิงซึ่งเปนเชื้อเพลิง
ที่ ส ะอาดมาใชในการเผาไหม ทํ าใหอากาศที่ปลอยออกจากโรงกลั่นมีคาดีกวามาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่ยอมใหปลอยจากปลอง (Emission Standard) มาก มีการใช Air Fin
Cooler ในการหลอเย็นแทนการใชนํ้าหลอเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดปริมาณการใชนํ้า
และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพ
สิง่ แวดลอมทีเ่ สนอในรายงานผลกระทบสิง่ แวดลอม (EIA) ซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด จึงไดรับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน
ประจําป 2544 (EIA AWARD’2001) จากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

นอกจากนั้น
บริษัทยังมีการพัฒนามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กําหนดใน EIA เชน การติดตั้งหนวยกรองนํ้าทิ้ง (Sand Filter) เพื่อให
คุณภาพนํ้าทิ้งดีกวาที่เปนอยูเดิม (ถึงแมวา ที่เปนอยูเดิมจะดีกวามาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งแลว
ก็ตาม) การติดตั้งหลังคาปดปากบอรวบรวมนํ้าทิ้ง (Oily Water Pond) และบอแยกนํ้ามันออก
จากกากตะกอน (HOT SUMP) เพื่อลดการสูญเสียนํ้ามันจากการระเหย และหามาตรการลด
การใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง ไดแก นํ้า พลังงาน นํ้ามัน และสารเคมี ซึ่งนอกจากเปนการ
ประหยัดแลว ยังเปนการลดปริมาณของเสียตั้งแตตนทาง อันเปนแนวคิดใหมในการดูแล
สิ่งแวดลอมในปจจุบันและในอนาคต
ยิ่งกวานั้น บริษัทยังไดนําเอามาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO
14001 และมาตรฐานระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001
มาพัฒนาระบบการจัดการฯ ที่มีอยูเดิมของบริษัทดวยความสมัครใจ จนไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ทั้ง 2 ระบบเปนบริษัทลําดับตนๆ ของประเทศไทย ยอมแสดงใหเห็นวา บริษัท
ใหความสําคัญ ทั้งในดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มกอตั้งจนถึง
ปจจุบัน และจะคงใหความสําคัญตอไปในอนาคตเชนเดิม
ในดานความปลอดภัย โรงกลัน่ ไดดาเนิ
ํ นการผลิตอยางตอเนือ่ งโดยปราศจากอุบตั ิเหตุ
อันเปนผลใหจานวนชั
ํ
ว่ โมงการทํางานโดยปราศจากอุบตั เิ หตุตงั้ แตตลุ าคม 2542 ถึงสิน้ ป 2544
เพิ่มขึ้นเปน 1,932,572 (ชั่วโมง-คน) บริษัทไดจัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินอยูเสมอ เชน
ซอมแผนฉุกเฉินกรณีนํ้ามันลนถังและเกิดไฟไหมถังนํ้ามันและลานจายนํ้ามัน กรณีรังสีรั่วไหล
ในหนวยกลั่น กรณีนํ้ ามันรั่วที่หนวยผลิตไฟฟาและไอนํ้ า ซึ่งในการซอมแตละครั้งจะมี
พนักงานของบริษัทและผูรับเหมาที่เกี่ยวของรวมฝกซอม นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมจิตสํานึกดานความปลอดภัย เชน การแขงขันการใชเครื่องชวยหายใจ การแขงขัน
วิ่งสายดับเพลิง การใชนํ้าดับเพลิง การใชถังดับเพลิง (ผงเคมีแหง) การทดสอบสมรรถภาพ
รางกายนักผจญเพลิง การใชโฟมดับเพลิงอยางถูกวิธี เปนตน
รางวัลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่บริษัทไดรับ ดังนี้
ป 2533 บริษทั ไดรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเคมีดเี ดน ดานการประหยัดพลังงาน
ทัว่ ไป” จากศูนยประหยัดและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิง่ แวดลอม
ป 2534 บริษทั ไดรบั รางวัล “ โรงงานพิทกั ษสงิ่ แวดลอมดีเดน” จากสมาคมวิศวกรสิง่ แวด
ลอมไทย
ป 2538 บริษัทไดรับรางวัล เรื่องการปฎิบัติตามมาตรการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากสํานักงานโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม

ป 2540 บริ ษั ท ได รับการรั บรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 PETROLEUM REFINING ทุกขัน้ ตอนกระบวนการผลิตนํ้ามัน นับตั้งแตการ
รับนํามั
้ นดิบ กระบวนการกลัน่ ทุกหนวย ตลอดจนการตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพสิง่ แวดลอม
ป 2541 บริษัทไดรับรางวัลดีเดนทางดาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการ และรักษาสภาพแวด
ลอม ( EIA AWARDS’ 98)
ป 2542 บริษัทไดรับโลเกียรติยศการทํากิจกรรมเพื่อบริการสังคม จากการให
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ISO 14001 ของบริษัท เขาไปชวยจัดระบบใหโรง
เรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติที่ตองการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
ป 2543 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (มอก.18001) เลขที่ OHS00007/007 สําหรับกิจการกลั่นนํ้ามัน
ปโตรเลียม จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ป 2544 บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิ เคราะห ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมี การจั ดการสภาพแวดล อ มดี เ ด น
ประจําป 2544 (EIA AWARD’2001)
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี

4. การวิจยั และพัฒนา
ไมมี

ป 2540 บริ ษั ท ได รับการรั บรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 PETROLEUM REFINING ทุกขัน้ ตอนกระบวนการผลิตนํ้ามัน นับตั้งแตการ
รับนํามั
้ นดิบ กระบวนการกลัน่ ทุกหนวย ตลอดจนการตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพสิง่ แวดลอม
ป 2541 บริษัทไดรับรางวัลดีเดนทางดาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการ และรักษาสภาพแวด
ลอม ( EIA AWARDS’ 98)
ป 2542 บริษัทไดรับโลเกียรติยศการทํากิจกรรมเพื่อบริการสังคม จากการให
สนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ISO 14001 ของบริษัท เขาไปชวยจัดระบบใหโรง
เรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติที่ตองการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
ป 2543 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (มอก.18001) เลขที่ OHS00007/007 สําหรับกิจการกลั่นนํ้ามัน
ปโตรเลียม จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ป 2544 บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิ เคราะห ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมี การจั ดการสภาพแวดล อ มดี เ ด น
ประจําป 2544 (EIA AWARD’2001)
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี

4. การวิจยั และพัฒนา
ไมมี

5. ทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสิน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องจักร อุปกรณหอกลั่น 1/
อุปกรณจาหน
ํ ายและอุปกรณสานั
ํ กงาน
2/
แพลตินัม แคตตาลีส
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง 3/
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลคาตามบัญชี

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
-

ลานบาท
1,344.78
249.35
10,210.98
2,365.11
213.75
129.75
207.17
14,720.89

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
-

หมายเหตุ 1/ อุปกรณ เครื่องจักร และหอกลั่น อายุใชงาน 15 - 20 ป แตอายุใชงานจริงจะนานกวาที่
ระบุ เนื่องจากมีการดูแลปรับปรุงอยูเสมอ
2/ แพลตินัม แคตตาลีส คือ ตัวเรงปฏิกริยา ซึ่งอยูในเครื่องปฏิกรณในหนวยเพิ่มคุณภาพ
นํ้ามันเบนซิน
3/ งานระหวางกอสราง สวนใหญเปนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการผลิต ดาน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และโครงการควบคุมไอระเหยนํ้ามันในการจายนํ้ามัน
ทางรถยนต (Vapour Recovery Unit) ซึง่ เปนโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
นโยบายรัฐ

5.2 เครือ่ งหมายการคา
ชื่อบริษัท

จํานวนเครื่องหมาย
ทีข่ อจดทะเบียน

สําหรับสินคา/บริการ

1 สิทธิในเครื่องหมายการคา
ก. รูปภาพใบไมบางจาก

11

นํ้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด ผาเย็น

ข. กรีนา (GRENA)

1

ค. ไอโซกรีน (ISOGREEN)

5

นํ้ามันหลอลื่น นํ้ามันหลอเย็น
นํ้ามันเกียร นํ้ามันเบรก
นํ้ามันเบนซิน

ง. กรีนา ซีนิท เอสเจ

1

นํ้ามันหลอเย็น นํ้ามันเครื่อง

2 สิทธิในเครื่องหมายบริการ
ก. รูปภาพใบไมบางจาก
ข. Little Dino
ค. รูปนกเงือก
ง. เลมอนโฮม (Lemon Home)
จ. กรีนา คารแคร
(GRENA CARCARE)

2
2
2
6
1

ฉ. เลมอนกรีน (Lemon Green)#

1

การจัดการขายสินคา
การจัดการขายสินคา
การจัดการขายสินคา
การจัดการขายสินคา
การทําความสะอาดยานพาหนะ
การบํารุงรักษาและซอมแซม
ยานยนต
การจัดการขายสินคา

หมายเหตุ

หมดอายุ"

15 ต.ค.2552
20 ส.ค.2549
30 ส.ค.2552
16 ส.ค.2546
30 มิ.ย.2547
22 เม.ย.2551
23 เม.ย.2551
27 เม.ย.2551
11 พ.ค.2551
5 พ.ย.2549
20 ธ.ค.2551
13 ก.ย.2546
10 ต.ค.2549
16 เม.ย.2551
23 ก.พ.2552

18 พ.ย. 2546

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการมีอายุ 10 ปนับแตวันจด
ทะเบียน
และอาจตออายุไดทุก 10 ป
# ของบริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท

"

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษทั รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวม คือ บริษัท บางจากกรีน
เนท จํากัด มูลคารวม 0.49 ลานบาท และบริษทั บางจากกรีนไลน จํากัด มูลคารวม 0.05 ลานบาท ซึง่ ใน
เดือนธันวาคม 2544 คณะกรรมการบริษทั ไดมมี ติใหบริษทั จําหนายหุนในบริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด
สวนทีบ่ ริษทั ถืออยูไ ปทั้งหมด
บริษทั ยังไมมนี 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 ลานบาท)
ตอศาลแพงในขอหาละเมิดขับไลที่ราชพัสดุบริเวณทาเรือโรงกลั่น
ซึ่งบริษัทเชาจากกระทรวงการคลัง
โดยบริษัทในฐานะผูเชาที่ถูกฟองรองเปนจําเลยรวม (จําเลยที่ 5)

7.2 ความเห็นของผูบ ริหาร
สํานักกฎหมายของบริษัทใหความเห็นวา ถึงแมผลคดีจะเปนประการใด บริษัทในฐานะ
ผูเชาตามสัญญา ยอมไมมีภาระรับผิดเกี่ยวกับจํานวนทุนทรัพยที่ฟองรองดังกลาวขางตน คดีดังกลาวยัง
อยูระหวางการพิจารณาของศาลแพง
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 2544 มีมติใหบริษัทออกหุนกูวงเงินรวม 6,000
ลานบาท ซึ่งในป 2544 บริษัทไดออกหุนกูระยะยาวรวม 3,600 ลานบาท โดยเปนหุนกูที่มีกระทรวง
การคลังคํ้าประกัน มูลคา 3,000 ลานบาท เพื่อชําระคืนหุนกูและใชในการดําเนินกิจการ
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บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 7,720.4094 ลานบาท เรียกชําระแลว 5,220.4094 ลานบาท เปน
หุน สามัญ มูลคาหุน ละ 10 บาท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2544 มีมติใหบริษัทออกหุนกูวงเงินรวม 6,000
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8.2 ผูถ อื หุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2544
วันที่ 8 สิงหาคม 2544
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. CLEARSTREAM NOMINEES LTD
7. นายสุมิตร วงศไพบูลย
8. นางสาวนุชนภา วงษเจริญสิน
9. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE
COMPANY LIMITED-CORE 1
10. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED

ลานหุน

รอยละ

249.90
126.81
41.30
18.97
2.57
1.31
1.00
0.98
0.91

47.87
24.30
7.91
3.63
0.49
0.25
0.19
0.19
0.17

0.86

0.16

หมายเหตุ : 1/ ตั้งแตป 2537 จนถึงปจจุบันสิ้นป 2544 บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงกลุมผูถือหุน
และสัดสวนผูถือหุนใหญ 3 อันดับแรก ซึ่งมีหุนรวมกันรอยละ 80

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
หากไมมีความจําเปนอื่นใด (คณะกรรมการบริษัท/ที่ประชุมผูถือหุน/บริษัท) มีนโยบาย
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 50 ของกํ าไรสุทธิภายหลังภาษีเงินไดและสํ ารอง
ตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
บริษัทมีโครงสรางคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ
1) คณะกรรมการบริษทั
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท ไดระบุวา ในการดําเนินกิจการ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
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รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก
1. กระทรวงการคลัง 1/
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ลานหุน
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41.30
18.97
2.57
1.31
1.00
0.98
0.91

47.87
24.30
7.91
3.63
0.49
0.25
0.19
0.19
0.17

0.86

0.16

หมายเหตุ : 1/ ตั้งแตป 2537 จนถึงปจจุบันสิ้นป 2544 บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงกลุมผูถือหุน
และสัดสวนผูถือหุนใหญ 3 อันดับแรก ซึ่งมีหุนรวมกันรอยละ 80

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
หากไมมีความจําเปนอื่นใด (คณะกรรมการบริษัท/ที่ประชุมผูถือหุน/บริษัท) มีนโยบาย
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 50 ของกํ าไรสุทธิภายหลังภาษีเงินไดและสํ ารอง
ตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
บริษัทมีโครงสรางคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ
1) คณะกรรมการบริษทั
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท ไดระบุวา ในการดําเนินกิจการ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย

ความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมอบหมายใหผูบริหารบริษัท
ปฏิบัติงานแทนตามอํานาจอนุมตั ิ เชน กรรมการผูจัดการใหญมีอานาจจั
ํ
ดสรรและสั่งจายงบประมาณ
ประจําป การจายเงินเพื่อกิจการของบริ ษั ท ตามสั ญ ญาหรื อ ข อ ผู ก พั น ใดๆ ซึ่ ง ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผูมีอํ านาจ มีอํ านาจหนาที่บริหารงานบุคคล การจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม เปนตน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสมหมาย
นางพันธทิพย
นายประเสริฐ
นายอนันต
นายวิรัช
นายพิชัย
นายสายัณห
นายชัยยันต
นายสุธรรม
พล.อ.สมชัย
นายณรงค

ภาษี
สุรทิณฑ
บุญสัมพันธ
ณัฏฐสมบูรณ
อภิเมธีธํารง
ชุณหวชิร
สตางคมงคล
โปษยานนท
จิตรานุเคราะห
สมประสงค
บุณยสงวน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษัทและราย
งานตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1.ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอและ
เชื่อถือได
2.ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
4.ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6.จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. นายวิรัช
2. นายอนันต
3. นายสุธรรม

อภิเมธีธํารง
ณัฏฐสมบูรณ
จิตรานุเคราะห

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4. นายกิตติ

ศรีจักรินทร

เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหามีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
2.ดํ าเนิ น การสรรหาและเสนอแนะผู  ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการดํ ารงตํ าแหน ง
กรรมการตอคณะกรรมการบริษัท
3.ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมาย
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

นางพันธทิพย
นายประเสริฐ
นายสายัณห
นายณรงค

สุรทิณฑ
บุญสัมพันธ
สตางคมงคล
บุณยสงวน

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อและตําแหนงผูบริหารบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2544
1.
2.
3.
4.
5.

นายณรงค บุณยสงวน
นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ
นายวิเชียร อุษณาโชติ
นายอนุสรณ แสงนิม่ นวล
นายวัฒนา โอภานนทอมตะ

6. นายเกียรติกุล โคมิน
7. นายมนูญ ศิริวรรณ
8. นางวรรณภา อิมะไชย

กรรมการผูจัดการใหญ
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญและรักษาการรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการอาวุโสสายจัดจําหนายและบริการ
ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาดอุตสาหกรรมและนํ้ามันหลอลื่นและ
รักษาการผูอํานวยการอาวุโสสายตลาดคาปลีก
ผูอํานวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร

9.2 การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร
9.2.1 การแตงตั้งกรรมการบริษัท

ตามขอบังคับบริษัท กํ าหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขาง
มาก ใหผูถอื หุน คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตาม
ลําดับลงมาเปนผูไ ดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3
ถาจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทสี่ ดุ กับสวน 1 ใน 3
โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจถูกเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน มติของคณะกรรมการตอง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
บุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
กรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ ดังนี้
1. นายสมหมาย ภาษี

ประธานกรรมการ

ตัวแทนกระทรวงการคลัง

2. นางพันธทิพย สุรทิณฑ

กรรมการ

ตัวแทนกระทรวงการคลัง

3. นายชัยยันต โปษยานนท

กรรมการ

ตัวแทนกระทรวงการคลัง

4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการ

ตัวแทนบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

5. นายพิชัย ชุณหวชิร

กรรมการ

ตัวแทนบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

6. นายสายัณห สตางคมงคล

กรรมการ

ตัวแทนธนาคาร กรุงไทย จํากัด

9.2.2 การแตงตั้งผูบริหาร
ตามระเบียบบริษทั กําหนดใหคณะกรรมการบริษทั เปนผูพ จิ ารณาแตงตัง้ ผูบ ริหารระดับ
ผูอ านวยการสายงานขึ
ํ
้นไป
9.3 คาตอบแทนผูบ ริหาร
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ป 2544

ประเภทของคาตอบแทน

- กรรมการ 11 ทาน

เบี้ยประชุม

- ผูบริหาร 10 ทาน *

เงินเดือนและอื่นๆ

หมายเหตุ : * รวมผูบริหารที่ลาออกระหวางป จํานวน 2 ทาน

จํานวนเงินรวม (บาท)
616,500
26,756,057

2) คาตอบแทนอื่น เชน สิทธิซื้อหุน ฯลฯ
ไมมี

9.4 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (CODE
OF BEST PRACTICE) ทั้งดานองคประกอบคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ การแตงตั้งและการดํารงตําแหนงกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ การประชุมคณะ
กรรมการและผูถือหุน และการรายงานขอมูล
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลมิใหผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้ง
การซือ้ ขายหลักทรัพย โดยบริษทั ไดใหผบู ริหารจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย รายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวนั ทีม่ กี ารซือ้
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย และรับทราบบทบาทภาระหนาทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย
ตามประกาศของ ก.ล.ต. และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนีใ้ นการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการรายงานการถือหลักทรัพย การเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนประจํ าทุกเดือน
9.6 บุคลากร
9.6.1 โครงสรางการบริหาร
บริ ษั ท บางจากป โ ตรเลี ย ม จํา กัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู จั ด การใหญ
ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส
สํ า นั ก ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู จัดการใหญ

สายตลาดค า ปลี ก

สายจั ด จํ า หน า ยและบริ ก าร

สายตลาดอุ ต สาหกรรม
และนํ้ า มั น หลอลื่น

รองกรรมการผู จัดการใหญ

สายการเงิ น และบริ ห าร

รองกรรมการผู จัดการใหญ

สายการผลิต

สายวางแผนและจั ด หา

ผู ช ว ยกรรมการผู จัดการใหญ

สํ า นั ก และส ว นตางๆ

จํานวนพนักงานบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2544 มีจานวนทั
ํ
ง้ สิน้ 804 คน

9.6.2 คาตอบแทนพนักงาน
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
พนักงานจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน คาทํ างานกะ ทํางานกลางคืน
ทํางานลวงเวลา ทํางานตางจังหวัด คารอปฏิบัติการที่โรงกลั่น เงินวินัยการ
ปฏิบัติงานและพนักงานมีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิก “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเปนอัตรา 5% หรือ 10%
ของเงินเดือน และบริษัทสมทบใหในอัตราเดียวกันเขาเปนเงินกองทุน
2) คาตอบแทนอื่น เชน สิทธิซื้อหุน ฯลฯ
ไมมี
9.6.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีเจตนารมณแนวแนที่จะสนับสนุนความกาวหนาของการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณคาตอสังคม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันก็ยังมุงสงเสริมบุคลากรใหเปน
ทรัพยากรที่มีความรูความสามารถ มีความทันสมัยอยูเสมอ และใหสามารถแขงขันไดใน
อุตสาหกรรมพลังงานในระดับสากล ดวยการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงานอยางสมําเสมอ
่
10 การควบคุมภายใน
จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2545 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2545
มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
โดยสามารถสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้
1. บริษัทมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายใน
ดํ าเนินไปได โดยมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลไดเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน และคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาเปาหมายที่กาหนด
ํ
มีการ
วิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล
การจัดการ
โครงสร างขององคกรอยางเหมาะสมชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
มีประกาศหาม
ฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปน
ลายลักษณอกั ษร
2. บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทางธุรกิจจากภายนอกและภายในทีเ่ หมาะสม โดยผูบ ริหาร
บริษัทและพนักงานผูเกี่ยวของไดรวมกันวางระบบประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง ผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ มาตรการปองกันอยางสมํ่าเสมอ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของ

จํานวนพนักงานบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2544 มีจานวนทั
ํ
ง้ สิน้ 804 คน

9.6.2 คาตอบแทนพนักงาน
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
พนักงานจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน คาทํ างานกะ ทํางานกลางคืน
ทํางานลวงเวลา ทํางานตางจังหวัด คารอปฏิบัติการที่โรงกลั่น เงินวินัยการ
ปฏิบัติงานและพนักงานมีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิก “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานบริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเปนอัตรา 5% หรือ 10%
ของเงินเดือน และบริษัทสมทบใหในอัตราเดียวกันเขาเปนเงินกองทุน
2) คาตอบแทนอื่น เชน สิทธิซื้อหุน ฯลฯ
ไมมี
9.6.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีเจตนารมณแนวแนที่จะสนับสนุนความกาวหนาของการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณคาตอสังคม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันก็ยังมุงสงเสริมบุคลากรใหเปน
ทรัพยากรที่มีความรูความสามารถ มีความทันสมัยอยูเสมอ และใหสามารถแขงขันไดใน
อุตสาหกรรมพลังงานในระดับสากล ดวยการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงานอยางสมําเสมอ
่
10 การควบคุมภายใน
จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2545 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2545
มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
โดยสามารถสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้
1. บริษัทมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายใน
ดํ าเนินไปได โดยมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลไดเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน และคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาเปาหมายที่กาหนด
ํ
มีการ
วิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล
การจัดการ
โครงสร างขององคกรอยางเหมาะสมชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
มีประกาศหาม
ฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปน
ลายลักษณอกั ษร
2. บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทางธุรกิจจากภายนอกและภายในทีเ่ หมาะสม โดยผูบ ริหาร
บริษัทและพนักงานผูเกี่ยวของไดรวมกันวางระบบประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง ผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ มาตรการปองกันอยางสมํ่าเสมอ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของ

ปจจัยความเสี่ยง และไดมีการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว เพื่อลดความเสี่ยงให
อยูในระดับที่เหมาะสม และพนักงานที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
3. บริษทั มีการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝายบริหาร มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และวงเงิ นอํ านาจอนุ มัติ ใ นแต ล ะระดั บ ไว อ ย างชั ดเจนและเป นลายลั ก ษณ อั ก ษร มี การแบ งแยก
หนาทีค่ วามรับผิดชอบเพือ่ การตรวจสอบซึง่ กันและกันได มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการควบคุม
การทํารายการและบุคคลระหวางกันนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติ คํานึงถึงประโยชนของบริษัท มีการ
ติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทระยะยาวใหปฏิบัติตามที่เงื่อนไขที่ตกลงไว มีมาตรการไมใหมีการ
นําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว มีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของ
บริษัทรวม มีการกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
4. บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเนื่อง มีการจัดขอมูลที่
สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจ กรรมการบริษัทไดรับหนังสือและเอกสารการประชุม
ที่มีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็น
ของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู การบันทึกบัญชีไดปฏิบตั ติ ามนโยบายบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
5. บริษัทมีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานกับคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ หนวยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว
11. รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกัน
ในป 2544 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน ดังนี้
บริษัท
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ
ผูถือหุนใหญ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
•
•
•

บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)

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)
1,636
6,600
8,115
319
5,801
580
3
-

ปจจัยความเสี่ยง และไดมีการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว เพื่อลดความเสี่ยงให
อยูในระดับที่เหมาะสม และพนักงานที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
3. บริษทั มีการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝายบริหาร มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และวงเงิ นอํ านาจอนุ มัติ ใ นแต ล ะระดั บ ไว อ ย างชั ดเจนและเป นลายลั ก ษณ อั ก ษร มี การแบ งแยก
หนาทีค่ วามรับผิดชอบเพือ่ การตรวจสอบซึง่ กันและกันได มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการควบคุม
การทํารายการและบุคคลระหวางกันนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติ คํานึงถึงประโยชนของบริษัท มีการ
ติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทระยะยาวใหปฏิบัติตามที่เงื่อนไขที่ตกลงไว มีมาตรการไมใหมีการ
นําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว มีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของ
บริษัทรวม มีการกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
4. บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเนื่อง มีการจัดขอมูลที่
สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจ กรรมการบริษัทไดรับหนังสือและเอกสารการประชุม
ที่มีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็น
ของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู การบันทึกบัญชีไดปฏิบตั ติ ามนโยบายบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
5. บริษัทมีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานกับคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ หนวยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว
11. รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกัน
ในป 2544 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน ดังนี้
บริษัท
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ
ผูถือหุนใหญ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
•
•
•

บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)

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)
1,636
6,600
8,115
319
5,801
580
3
-

ในการสั่งซื้อนํ้ามันดิบและขายนํ้ามันสําเร็จรูประหวางบริษัทกับ บมจ.ปตท.นั้น เปน
ไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยในการสั่งซื้อนํ้ามันดิบ ทางบมจ.ปตท. จะแจงบริษัทเปนครั้งๆไป
เมื่อทาง บมจ.ปตท.จะมีนํ้ามันดิบที่จะจัดสงให สวนการขายนํ้ามันสําเร็จรูปทาง บมจ.ปตท.จะแจง
ความตองการลวงหนาใหบริษัททราบกอน 6 เดือน แตทุกเดือนก็จะมีการประชุมรวมกันเพื่อยืนยัน
ความตองการอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับรายการระหวางกันกับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ไดมีการเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
11.2 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
กรรมการอิสระมีความเห็นวา รายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติ ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท บริษัท
รวม และผูถือหุน ยกเวนกรณีการคํ้าประกันเงินกู และหุนกูของบริษัทโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทําให
บริษัทสามารถกูเงินไดในเงื่อนไขที่ดีกวาเมื่อเทียบกับกรณีไมมีการคํ้าประกัน
11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันของบริษทั ในอนาคต ก็เปนรายการที่ดาเนิ
ํ นการทางธุรกิจ
ตามปกติเชนเดิม ไมมรี ายการใดเปนพิเศษ ไมมกี ารถายเทผลประโยชนระหวางบริษทั บริษทั รวม และผู
ถือหุน

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ
2543 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันของแตละปของบริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึง่ ผูบ ริหารของ
บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมู ล ในงบการเงิ น เหล านี้ สวนสํ านักงาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ นเป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิ นดั ง กล าวจากผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหไดความเชือ่
มัน่ อยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวม
ถึงการใชวธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ที่เปน จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ

ในการสั่งซื้อนํ้ามันดิบและขายนํ้ามันสําเร็จรูประหวางบริษัทกับ บมจ.ปตท.นั้น เปน
ไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยในการสั่งซื้อนํ้ามันดิบ ทางบมจ.ปตท. จะแจงบริษัทเปนครั้งๆไป
เมื่อทาง บมจ.ปตท.จะมีนํ้ามันดิบที่จะจัดสงให สวนการขายนํ้ามันสําเร็จรูปทาง บมจ.ปตท.จะแจง
ความตองการลวงหนาใหบริษัททราบกอน 6 เดือน แตทุกเดือนก็จะมีการประชุมรวมกันเพื่อยืนยัน
ความตองการอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับรายการระหวางกันกับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ไดมีการเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
11.2 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
กรรมการอิสระมีความเห็นวา รายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติ ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท บริษัท
รวม และผูถือหุน ยกเวนกรณีการคํ้าประกันเงินกู และหุนกูของบริษัทโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทําให
บริษัทสามารถกูเงินไดในเงื่อนไขที่ดีกวาเมื่อเทียบกับกรณีไมมีการคํ้าประกัน
11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันของบริษทั ในอนาคต ก็เปนรายการที่ดาเนิ
ํ นการทางธุรกิจ
ตามปกติเชนเดิม ไมมรี ายการใดเปนพิเศษ ไมมกี ารถายเทผลประโยชนระหวางบริษทั บริษทั รวม และผู
ถือหุน

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ
2543 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันของแตละปของบริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึง่ ผูบ ริหารของ
บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมู ล ในงบการเงิ น เหล านี้ สวนสํ านักงาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ นเป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิ นดั ง กล าวจากผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหไดความเชือ่
มัน่ อยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวม
ถึงการใชวธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ที่เปน จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ

แสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชือ่ วาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอ สรุปทีเ่ ปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ผลการดําเนินงาน การเปลีย่ นแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตาม
ที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) เงินงบการเงิน สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2542 2543 2544
(หนวย : ลานบาท)

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

2542
2543
2544
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
690
181
2,728
4,985

2.4
0.6
9.4
17.2

393
184
2,191
6,883

1.4
0.6
7.5
23.7

1,520
1,361
1,672
4,011

5.8
5.2
6.3
15.2

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
25
189
15,726
1,192
957
29,028

1.6
2.8
37.6
0.1
0.1
0.6
54.2
4.1
3.3
100.0

410
432
9,406
5
25
189
14,721
1,117
930
26,393

1.6
1.6
35.7
0.0
0.1
0.7
55.8
4.2
3.5
100

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
428
23,256

8.0
10.5
6.2
4.0
28.7
50.0
1.4
80.1

1,169
1,129
3,765
1,218
7,281
16,267
414
23,962

4.4
4.3
14.3
4.6
27.6
61.6
1.6
90.8

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

7,720
5,220
2,008
3,557

29.3
19.8
7.6
13.5

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

1.9
(14.8)
26.8
100.0

548
(5,915)
5,772
29,028

1.9
(20.4)
19.9
100.0

548
(8,902)
2,431
26,393

2.0
(33.7)
9.2
100

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2542 2543 2544
(หนวย : ลานบาท)
2542
2543
2544
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) สุทธิตอหุน

38,622
158
38,780

99.6
0.4
100.0

52,118
212
52,330

99.6
0.4
100.0

48,483
113
48,596

35,916
1,107
1,102
0.5

92.1
2.8
2.8
0.0

50,710
1,161
1,261
0.5

94.0
2.2
2.3
0.0

48,774
1,137
1,302
0.6

94.6
2.2
2.5
0.0

369
30
182
307

0.9
0.1
0.5
0.8

292
413
85

0.5
0.8
0.2

286
37
-

0.6
0.1
-

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

100.0
(0.6)
0
(4.6)

5
53,928
(1,598)
(16.5)
(1,582)

0.0
100.0
(3.0)
(0.0)
(3.0)

5
51,542
(2,946)
41
(2,987)

0.0
100
(5.7)
0.1
(5.8)

(3.42)

(3.03)

1/

99.8
0.2
100

(5.72)

บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
(หนวย : ลานบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาตัดจําหนาย
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
ภาษีเงินได
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย
สํารองเงินบําเหน็จสงเคราะห
รายไดตัดบัญชี
รายไดจากบริษัทที่เกี่ยวของ
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากบริษัทรวม
ลูกหนี้การคาและตั้วเงินรับ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ผลิตภัณฑนํ้ามันและนํ้ามันดิบคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยอื่น (เพิ่มขึ้น)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน(ลดลง)
เงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจาย(รับคืน) ในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

2542

2543

2544

(1,783)

(1,582)

(2,987)

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
(17)
6
28
(12)
2
557
(1,897)
(194)
(1,551)
(284)
(0.9)
(3,574)

884
16
186
34
41
20
31
(10)
(0.6)
537
2,871
337
(1,915)
32
(5)
72

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

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

3
30
(253)
(16)
(74)
(309)

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

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

(1,096)
(62)
3,702
2,544
2,307
443
2,750

1,217
105

1,196
(1,292)

1,333
149

3) อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
(Cash Flow Liquidity)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
(Receiveable Turnover)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection Period)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
(Inventory Turnover)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
(Inventory Turnover Period)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
(Account Payable Turnover)
ระยะเวลาชําระหนี้ (Payment Period)
Cash Cycle
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
(Return on Total Assets)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (Assets Turnover)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (Debt to Equity)

2542

2543

2544

เทา
เทา
เทา

0.6
0.3
(0.1)

1.3
0.5
(0.2)

1.3
0.7
(0.4)

เทา

14.2

23.8

29.0

วัน
เทา

25
7.2

15
7.4

12
12.2

วัน

50

49

30

เทา

7.8

16.5

43.2

วัน
วัน

46
29

22
42

8
34

รอยละ
รอยละ
รอยละ

7.0
(4.6)
(22.9)

2.7
(3.0)
(27.4)

(0.6)
(6.1)
(122)

รอยละ

(6.2)

(5.4)

(11.3)

เทา

1.3

1.8

1.8

เทา

2.7

4.0

9.9

12.2 ผลการดําเนินงาน
ในป 2544 บริษัทมีปริมาณการจําหนายขายปลีก และขายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.9%
ในขณะที่ปริมาณการบริโภคนํ้ามันของทั้งประเทศลดลง 1.5% สําหรับปริมาณการจําหนายในตลาด
ขายตางประเทศ ขายผ านให ผู  ค ารายใหญและขายสงบมจ.ปตท.ลดลง เนื่องจากบริษัทตองการลด
ปริมาณการจํ าหนายในตลาดดังกลาวตามสภาพกําไรที่ลดลง

ปริมาณการจําหนาย

หนวย : พันบาเรลตอวัน
∆
2543
2544
ขายปลีก/อุตสาหกรรม ฯลฯ
48.1
49.0
+ 1.9%
ขายตางประเทศ และขายอื่นๆ
22.1
17.9
-19.0%
ขายสง บมจ.ปตท. *
22.0
18.6
-15.5%
รวม
92.2
85.5
-7.3%
หมายเหตุ : *ปริมาณที่ลดลงสวนใหญเปนนํ้ามันเตาที่จําหนายให กฟผ. ผาน บมจ.ปตท.

บริษัทมีรายไดจากการขาย 48,483 ลานบาท มีกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย
และคาเสื่อมราคา (EBIDA) จํานวน 991 ลานบาท (รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศจํานวน 37 ลานบาท) แตจากเหตุการณกอวินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน
2544 ซึ่งสงผลใหราคานํ้ามันในตลาดโลกลดลงอยางรุนแรงถึงกวา 8 ดอลลาร ส.ร.อ. ตอบาเรล ทําให
บริษัทขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของสตอกนํ้ามันสูงถึง 1,565 ลานบาท ดังนั้นบริษัทจึงมีผลขาดทุนทาง
บัญชีสุทธิจํานวน 2,987 ลานบาท
12.3 ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัท มีสินทรัพยรวม 26,393 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบ
กับสิ้นป 2543 มูลคา 29,028 ลานบาท โดยมีสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2544 มูลคา 4,011 ลานบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นป 2543 (มูลคา 6,883 ลานบาท) มูลคาที่ลดลงเปนผลมาจากราคานํ้ามันและ
ปริมาณในสตอกที่ลดลง ลูกหนี้การคา ณ สิ้นป 2544 มีมูลคา 1,672 ลานบาท ตํ่ากวาป 2543 ที่มี
มูลคา 2,191 ลานบาท โดยมีสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2544 จํานวน 140 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9
ลานบาทเมื่อเทียบกับสิ้นป 2543
เงินลงทุนระยะยาว ณ สิ้นป 2544 มีมูลคา 5 ลานบาท โดยลดลง 30 ลานบาท
เมือ่ เทียบกับสิน้ ป 2543 โดยบริษทั ไดขายเงินลงทุนในบริษทั โอชองเชียงใหม จํากัด จํานวน 30 ลานบาท
ใหแกบริษัทโอชองฝรั่งเศส ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ สิ้นป 2544 มีมูลคา 14,721 ลานบาท
เทียบกับ ณ สิ้นป 2543 มีมูลคา 15,726 ลานบาท ลดลงเนื่องจากคาเสื่อมราคา
ณ สิ้นป 2544 บริษัทมีหนี้สินรวม 23,962 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินระยะสั้นมูลคา
7,281 ลานบาท และหนีส้ นิ ระยะยาวมูลคา 16,681 ลานบาท หนีส้ นิ ระยะสัน้ ลดลงจํานวน 1,049 ลานบาท
เมื่อเทียบกับสิ้นป 2543 ซึ่งเปนผลจากยอดเจาหนี้การคาลดลง 1,915 ลานบาท เนื่องจากราคานํ้ามัน
ดิบในตลาดโลกในเดือนธันวาคม 2544 เฉลี่ยลดลงประมาณ 4 – 8 เหรียญ ส.ร.อ.ตอบาเรลเมื่อเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันในป 2543 รวมทั้งปริมาณซื้อลดลงในเดือนธันวาคม 2544 เมื่อเทียบกับปริมาณ
ซื้อในเดือนเดียวกันในป 2543 ณ สิ้นป 2544 บริษัทมีเงินกูระยะยาวและเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึ่งปรวมทั้งสิ้น 20,031 ลานบาท ประกอบดวย เงินกูตางประเทศจาก International Bank for
Reconstruction and Development (World Bank) มูลคา 1,636 ลานบาท หรือ 36.89 ลานเหรียญ

ส.ร.อ. มีกําหนดชําระคืนภายใน 12 ป และกําหนดชําระดอกเบี้ยพรอมเงินตนปละ 2 งวด เงินกู
ธนาคารออมสินมูลคา 750 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายใน 5 ป และกําหนดชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยปละ 2 งวด มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.0 ตอป ตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 2,000 ลานบาท
มีกําหนดระยะเวลา 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป หุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ
มูลคา 9,045 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มีกําหนดระยะเวลา 2- 6 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.75-11.50 ตอป และหุนกูมีกระทรวงการคลังคํ้าประกันมูลคา 6,600ลานบาท มูลคาที่ตราไว
หนวยละ 1,000 บาท มีกําหนดระยะเวลา 3-5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.525- 4.80 ตอป
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัท มีทุนจดทะเบียนหุนสามัญ
772.04 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคา 7,720.40 ลานบาท และมีทุนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระเต็มมูลคาแลว 522.04 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคา 5,220.40 ลานบาท
งบกําไรขาดทุน ป 2544 บริษัทมีรายไดจากการขาย 48,483 ลานบาท ลดลงรอยละ
7.0 เมื่อเทียบกับป 2543 มูลคา 52,118 ลานบาท ปริมาณการจําหนายรวมลดลงรอยละ 7.3 โดยลดลง
ในตลาดขายสงและขายตางประเทศ รอยละ 17.2 แตเพิ่มขึ้นในตลาดขายปลีกและอุตสาหกรรม รอยละ
1.9 ทั้งนี้ปริมาณความตองการใชนํ้ามันในประเทศทั้งหมดลดลงรอยละ 1.5
ป 2544 บริษัทมีตนทุนขาย 48,774 ลานบาท (รวมผลกระทบจากมูลคาสินคาคงคลัง
ลดลง 1,565 ลานบาท) ลดลงรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับป 2543 มูลคา 50,710 ลานบาท ราคาตนทุน
นํ้ามันเฉลี่ยในป 2544 สูงขึ้นรอยละ 4.1 เมื่อเทียบกับตนทุนเฉลี่ยป 2543 (ราคาตนทุนนํ้ามันเฉลี่ย
9.83 บาท/ลิตรในป 2544 เมื่อเทียบกับ 9.44 บาท/ลิตรในป 2543)
คาใชจายในการขายและบริหารป 2544 จํานวน 1,137 ลานบาท ตํ่ากวาปกอน
เล็กนอย (ป 2543 มีคาใชจายในการขายและบริหาร 1,161 ลานบาท) สวนดอกเบี้ยจายจํานวน 1,302
ลานบาท สูงขึ้น 40 ลานบาทเมื่อเทียบจากปกอน จากการกูเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ไมมี

ส.ร.อ. มีกําหนดชําระคืนภายใน 12 ป และกําหนดชําระดอกเบี้ยพรอมเงินตนปละ 2 งวด เงินกู
ธนาคารออมสินมูลคา 750 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายใน 5 ป และกําหนดชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยปละ 2 งวด มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.0 ตอป ตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 2,000 ลานบาท
มีกําหนดระยะเวลา 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป หุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ
มูลคา 9,045 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มีกําหนดระยะเวลา 2- 6 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.75-11.50 ตอป และหุนกูมีกระทรวงการคลังคํ้าประกันมูลคา 6,600ลานบาท มูลคาที่ตราไว
หนวยละ 1,000 บาท มีกําหนดระยะเวลา 3-5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.525- 4.80 ตอป
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัท มีทุนจดทะเบียนหุนสามัญ
772.04 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคา 7,720.40 ลานบาท และมีทุนหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระเต็มมูลคาแลว 522.04 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคา 5,220.40 ลานบาท
งบกําไรขาดทุน ป 2544 บริษัทมีรายไดจากการขาย 48,483 ลานบาท ลดลงรอยละ
7.0 เมื่อเทียบกับป 2543 มูลคา 52,118 ลานบาท ปริมาณการจําหนายรวมลดลงรอยละ 7.3 โดยลดลง
ในตลาดขายสงและขายตางประเทศ รอยละ 17.2 แตเพิ่มขึ้นในตลาดขายปลีกและอุตสาหกรรม รอยละ
1.9 ทั้งนี้ปริมาณความตองการใชนํ้ามันในประเทศทั้งหมดลดลงรอยละ 1.5
ป 2544 บริษัทมีตนทุนขาย 48,774 ลานบาท (รวมผลกระทบจากมูลคาสินคาคงคลัง
ลดลง 1,565 ลานบาท) ลดลงรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับป 2543 มูลคา 50,710 ลานบาท ราคาตนทุน
นํ้ามันเฉลี่ยในป 2544 สูงขึ้นรอยละ 4.1 เมื่อเทียบกับตนทุนเฉลี่ยป 2543 (ราคาตนทุนนํ้ามันเฉลี่ย
9.83 บาท/ลิตรในป 2544 เมื่อเทียบกับ 9.44 บาท/ลิตรในป 2543)
คาใชจายในการขายและบริหารป 2544 จํานวน 1,137 ลานบาท ตํ่ากวาปกอน
เล็กนอย (ป 2543 มีคาใชจายในการขายและบริหาร 1,161 ลานบาท) สวนดอกเบี้ยจายจํานวน 1,302
ลานบาท สูงขึ้น 40 ลานบาทเมื่อเทียบจากปกอน จากการกูเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ไมมี

สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายงานขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว
ขอรับรองวาขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือ
ขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ อันอาจทําใหผูถือหรือผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย
ในกรณีนี้ เพือ่ เปนหลักฐานวาเอกสารทัง้ หมดเปนเอกสารทีข่ า พเจาไดรบั รองความถูกตองทีเ่ ปน
ชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้
ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลี ายมือชือ่ ของ นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอ มูลทีข่ า พเจาไดรบั รองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสมหมาย

ภาษี

2. นางพันธทิพย

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

นายสมหมาย

ภาษี

สุรทิณฑ

กรรมการ

นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

3. นายประเสริฐ

บุญสัมพันธ

กรรมการ

นายประเสริฐ

บุญสัมพันธ

4. นายอนันต

ณัฏฐสมบูรณ

กรรมการ

นายอนันต

ณัฏฐสมบูรณ

5. นายวิรัช

อภิเมธีธํารง

กรรมการ

นายวิรัช

อภิเมธีธํารง

6. นายพิชัย

ชุณหวชิร

กรรมการ

นายพิชัย

ชุณหวชิร

7. นายสายัณห

สตางคมงคล

กรรมการ

นายสายัณห

สตางคมงคล

8. นายชัยยันต

โปษยานนท

กรรมการ

นายชัยยันต

โปษยานนท

9. นายสุธรรม

จิตรานุเคราะห

กรรมการ

นายสุธรรม

จิตรานุเคราะห

10. พล.อ.สมชัย

สมประสงค

กรรมการ

พล.อ.สมชัย

สมประสงค

11. นายณรงค

บุณยสงวน

นายณรงค

บุณยสงวน

ชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ผูร ับมอบอํานาจ นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ รักษาการผูจัดการสํานักแผนกิจการ นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ

เอกสารแนบ 1
ประวัติของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
สัดสวน

ลําดับ

ชือ่ -สกุล

ตําแหนง

อายุ
การถือหุน
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

- 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.

2540-2541 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
2541-ปจจุบนั รองปลัดกระทรวงการคลัง

บริษัทฯ

1

นายสมหมาย ภาษี

2. นางพันธทิพย สุรทิณฑ

ประธานกรรมการ

58

ไมมี

กรรมการ

54

ไมมี

ประธานกรรมการ
สรรหา

3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการ

50

ไมมี

55

ไมมี

กรรมการสรรหา

4. นายอนันต ณัฏฐสมบูรณ
5. นายวิรัช อภิเมธีธํารง

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
59
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
Washington University, U.S.A.
0.0001% - ปริญญาเอก การเงิน
University of Illinois,
Urbana-Champaign, USA.

6. นายพิชัย ชุณหวชิร

กรรมการ

54

ไมมี

7. นายสายัณห สตางคมงคล

กรรมการ

54

ไมมี

54

ไมมี

60

ไมมี

กรรมการสรรหา

8. นายชัยยันต โปษยานนท

9. นายสุธรรม จิตรานุเคราะห

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

10. พล.อ.สมชัย สมประสงค

กรรมการ

60

ไมมี

11. นายณรงค บุณยสงวน

กรรมการ

53

ไมมี

2539-2540 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
2541-2543 ทีป่ รึกษาดานการแปรรูปและ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ปจจุบัน
2539-2542
2542-ต.ค.44
ปจจุบนั

หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงการคลัง
ผูจ ดั การใหญ ปตท นํามั
้ น
ผูจ ดั การใหญ ปตท กาซธรรมชาติ
รองกรรมการผูจ ดั การใหญ
กลุม ธุรกิจกาซธรรมชาติ
บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)
2530-ปจจุบนั ผูอํานวยการกองอุตสาหกรรม
นํ้ามัน กระทรวงอุตสาหกรรม

2534--2542 หัวหนาภาควิชาการธนาคารและการเงิน
ปจจุบัน
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2539-ต.ค.44
รองผูวาดานการเงินและบัญชี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน)
องคกร ปตท.
Indiana University of
ป
จ
จุ
บ
น
ั
รองกรรมการผู
จ ดั การใหญ
Pennsylvania, U.S.A.
การเงินและบัญชีองคกร
บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน)
2541-2542 ผูจ ดั การฝายสินเชื่อ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2543
ผูจ ดั การฝายธุรกิจสัมพันธ
2544
ผูจ ดั การฝายตรวจสอบ
ปจจุบัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการและ
ผูบ ริหารสํานักตรวจสอบภายใน
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2540-ปจจุบัน
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
สาขาบริหารงานบุคคล(M.P.A.) จาก
Brigham Young University, Utah,
U.S.A.
2539-2543 วุฒสิ มาชิกและกรรมการ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม
มหาวิทยาลัยเวสตเวอรจิเนีย
ปจจุบนั
(U.S.A.)
รองประธานกรรมการ บมจ.ยูนิไทย ไลน
สมาชิกทีป่ รึกษาสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการบริหาร สภาหอการคาแหงประเทศไทย
2540-2544 ผูท รงคุณวุฒพิ เิ ศษและทีป่ รึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
พิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ปจจุบนั
ขาราชการบํานาญ
2539-ส.ค.44 รองกรรมการผูจ ดั การใหญ บมจ.บางจากฯ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

กรรมการสรรหา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปจจุบนั

กรรมการผูจ ดั การใหญ บมจ.บางจากฯ

ประวัติของผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ลําดับ

ชือ่ -สกุล

ตําแหนง

อายุ
(ป)

สัดสวน
การถือหุน
บริษทั ฯ(%)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

53

ไมมี

2. นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ

กรรมการ
ผูจัดการใหญ
ที่ปรึกษาอาวุโส

50

0.004

3. นายวิเชียร อุษณาโชติ

ที่ปรึกษาอาวุโส

47

ไมมี

4. นายอนุสรณ แสงนิม่ นวล

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

48

0.003

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร
Institut du Genie Chimique,
France
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร
Ohio State University, U.S.A.
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร
Monash University,
Melbourne, Australia

5. นายวัฒนา โอภานนทอมตะ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
และรักษาการ
รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

46

0.0004

1. นายณรงค บุณยสงวน

6. นายเกียรติกุล โคมิน

7. นายมนูญ ศิริวรรณ

8

นางวรรณภา อิมะไชย

ผูอํานวยการ
45
อาวุโส
สายจัดจําหนาย
และบริการ
ผูอํานวยการ 55
อาวุโสสายตลาด
อุตสาหกรรมและ
นํ้ามันหลอลื่น
และรักษาการผู
อํานวยการอาวุโส
สายตลาดคาปลีก
ผูอํานวยการ
อาวุโสสายการ
เงินและบริหาร

57

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไมมี

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
NIDA

ไมมี

ปริญญาโทรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.001

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณการทํางาน
ในระยะ 5 ปยอนหลัง
2539-ส.ค.44
ปจจุบัน
2535-2544
ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ที่ปรึกษาอาวุโส

2535-2544 รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน
ที่ปรึกษาอาวุโส
2536-2542 ผูอํานวยการอาวุโส
สายจัดสงการตลาด
2543-2544 ผูอ านวยการอาวุ
ํ
โสสายการผลิต
ปจจุบัน
- รองกรรมการผูจัดการใหญ
- รักษาการผูอ านวยการอาวุ
ํ
โสสายการผลิต
- รักษาการผูอํานวยการอาวุโสสาย
วางแผนและจัดหา
2537-2542 ผูอํานวยการอาวุโส
สายจัดจําหนายและบริการ
2543-2544 ผูอํานวยการอาวุโส
สายวางแผนและจัดหา
ปจจุบัน
- ผูช ว ยกรรมการผูจัดการใหญ
- รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
2536-2544 ผูอํานวยการอาวุโส
สายธุรกิจการตลาด
ปจจุบัน
ผูอํานวยการอาวุโส
สายจัดจําหนายและบริการ
2540-2542 ผูอํานวยการขาย
2543-2544 ผูอํานวยการสายตลาด
อุตสาหกรรมและนํ้ามันหลอลื่น
ปจจุบัน
- ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาด
อุตสาหกรรมและนํ้ามันหลอลื่น
- รักษาการผูอํานวยการอาวุโสสาย
ตลาดคาปลีก
2535-2542 ผูจัดการอาวุโสสวนการเงิน
2543-2544 ผูอํานวยการสายการเงินและ
บริหาร
ปจจุบัน
ผูอํานวยการอาวุโสสายการ
เงินและบริหาร

เอกสารแนบ 2
การดํารงตําแหนงของผูบริหารในบริษัท บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544)
ลําดับ

ชือ่ -สกุล

ตําแหนงในบริษัท

ตําแหนงในบริษัทรวม
บางจาก
กรีนเนท

1.

นายณรงค บุณยสงวน

กรรมการผูจัดการใหญ

2.

นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ

ที่ปรึกษาอาวุโส

3.

นายวิเชียร อุษณาโชติ

ที่ปรึกษาอาวุโส

4.

นายเกียรติกุล โคมิน

หมายเหตุ :
2544

ผูอํานวยการอาวุโส
สายจัดจําหนายและบริการ

บางจาก 1/
กรีนไลน

ตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของ
โอชอง 2/
เชียงใหม

ขนสงนํ้ามัน
ทางทอ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

1/

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหบริษัทขายหุนในบริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด เมื่อเดือนธันวาคม

2/

บริษทั ไดขายหุนในบริษัท โอชอง เชียงใหม จํากัด ไปทั้งหมด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
ไมมี

