แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ("บริษัท") ไดจดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 ตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2527 โดยใหมีรูปแบบบริษัท มีโครงสรางการบริหารที่มีเอกภาพและมีอํานาจ
การบริหารงานอยางอิสระ มีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทเอกชนทั่วไป และไดจดทะเบียนจัดตั้ง
เป น บริ ษั ท จํ า กั ด ภายใต ป ระมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย แ ละดํ า เนิ น การในลั ก ษณะบริ ษั ท จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 8
พฤศจิกายน 2527
บริษัทไดดําเนินธุรกิจ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2528 ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท มหาชน จํากัด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2536 และไดนําหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537
บริษัทประกอบธุรกิจจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปทั้งคาปลีกและคาสงในปริมาณประมาณรอยละ 15 ของ
ความตองการใชน้ํามันในประเทศ และบริหารกิจการโรงกลั่นน้ํามันขนาด 120,000 บาเรลตอวัน มีที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 7,720
ลานบาท ทุนชําระแลว 5,220 ลานบาท
ผลการดําเนินงานในชวงป 2543 -2545
รายไดรวม (ลานบาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท)
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ย
และคาเสื่อมราคา (EBITDA) (ลานบาท)
สินทรัพยรวม (ลานบาท)
หนี้สินรวม (ลานบาท)
สวนของผูถือหุน (ลานบาท)
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (รอยละ)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

สวนที่ 1

ป 2545
51,936
534
2,893

2544
48,596
(2,987)
1,028

2543
52,330
(1,582)
1,760

28,901
24,315
4,586
6.1
1.0
1.9
1.02
8.79

26,393
23,962
2,431
(0.6)
(6.1)
(10.8)
(5.72)
4.66

29,028
23,256
5,772
2.7
(3.0)
(5.5)
(3.03)
11.06
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สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ชื่อบริษัท

:

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
THE

BANGCHAK

PETROLEUM

PUBLIC

COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ
:
ประกอบธุรกิจจําหนายน้ํามันสําเร็จรูป ทั้งคาปลีกและคาสง และบริหารกิจการ
โรงกลั่นน้ํามันขนาด 120,000 บาเรลตอวัน
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

210 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษัท

:

บมจ. 100

HOME PAGE
โทรศัพท

:
:

http://www.bangchak.co.th
0-2335-4999

โทรสาร

:

0-2335-4009
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1. ปจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสีย่ งจากราคาน้ํามันในตลาดโลก
บริษทั มีรายไดจากการจําหนายน้ํามันสําเร็จรูป และมีตน ทุนสวนใหญจากการจัดหาน้ํามันดิบและน้ํามัน
สําเร็จรูป รายไดและตนทุนของบริษัท จึงเกี่ยวของกับกลไกตลาดและการกําหนดราคาของน้ํามันดิบและน้ํามัน
สําเร็จรูป ทั้งของภูมิภาคเอเชียและของโลก ซึ่งเปนระบบเปดและมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวของกันทุกภูมิภาค
ไมสามารถทราบ
ลวงหนาได
ลักษณะของความเสี่ยงที่สําคัญประการหนึ่งคือ บริษัทตองตัดสินใจซื้อน้ํามันดิบเพื่อนําเขากลัน่ ลวงหนา 1-2
เดือน โดยที่บริษัทยังไมสามารถทราบราคาที่แทจริงของน้ํามันดิบนั้น เงื่อนไขการซื้อขายน้ํามันดิบโดยทั่วไป
จะกําหนดเฉพาะสูตรอางอิงหลัก(BENCHMARK) ซึ่งจะรับทราบราคาที่แทจริงไดก็ตอเมื่อถึงเดือนสงมอบแลว
เชน กรณีซื้อน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกกลาง มักใชสูตรราคาอางอิงกับราคาเฉลี่ยของน้ํามันดิบดูไบหรือ
น้ํามันดิบทาปส
ณ เดือนสงมอบ เปนตน และเมื่อมีการสงมอบน้ํามันดิบเรียบรอยแลว ตองผานกระบวนการขนสง ลําเลียง
เตรียมวัตถุดบิ กลั่นเปนน้ํามันสําเร็จรูป ตลอดจนเก็บในถังเพื่อรอการจําหนาย ราคาจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปจะ
ถูกกําหนดใหมี
ความสัมพันธกับราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่สามารถจัดหามาไดในเวลานั้นจากตลาดสิงคโปร (คํานวณจากราคา
ตลาดจรที่สิงคโปรในชวงของการสงมอบ) รายไดของบริษัทจากการจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปจึงไมมี
ความสัมพันธโดยตรงกับ
ตนทุนน้ํามันดิบ ซึ่งถือเปนความไมแนนอนในสวนตางของรายไดและตนทุนกอนหักคาใชจาย หรือ GROSS
REFINING MARGIN (GRM)
ลักษณะของความเสี่ยงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ราคาน้ํามันมีความผันผวนสูง ทั้งในตลาดภูมิภาคและ
ตลาดโลก ทําใหบริษัท ซึ่งโดยปกติมีปริมาณน้ํามันคงคลังหมุนเวียนอยูในระดับ 40-50 วัน ตามกระบวนการ
ขางตน อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งใชกําหนดมูลคาน้ํามันคงคลัง
หมุนเวียนของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทําหนาที่พฒ
ั นาระบบการจัดการดานการบริหาร
ความเสี่ยงเพือ่ ใหมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั นอยที่สดุ เชน ใหมีการซื้อขายน้ํามันลวงหนา
(HEDGING) เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว โดยกําหนดสวนตางราคาตลาดจรของน้ํามันสําเร็จรูปกับราคา
น้ํามันดิบอางอิงลวงหนา หรือขายน้ํามันดิบหรือน้ํามันสําเร็จรูปในสตอกลวงหนา เปนตน
1.2 ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
สําหรับกิจการกลั่นน้ํามัน รายไดและตนทุนสินคาของบริษทั จะอิงกับเงินสกุลดอลลาร สรอ. โดยตนทุน
สินคาเปนเงินสกุลดอลลาร สรอ. และรายไดจากราคาขายหนาโรงกลั่นในประเทศคํานวณจากราคาน้ํามันใน
ตลาด
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สิงคโปรเปนเงินสกุลดอลลาร สรอ. เชนกัน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ขายแปลงเปนเงินบาท ดังนั้น
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายในการ
บริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายไดและตนทุนโดยใชเทคนิค VALUE AT RISK (VaR) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การประเมินความเสี่ยงควบคูไปกับการซือ้ ขายเงินดอลลาร สรอ. ลวงหนาที่เหมาะสม เพื่อเปนการลดความ
เสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในป 2545 บริษัทมีหนี้เปนเงินกูตางประเทศ จํานวน 35 ลานดอลลาร สรอ. หรือ 1,516 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 7.64 ของหนี้เงินกูทั้งหมด เงินกูดังกลาวเปนเงินกูที่กระทรวงการคลังจัดหาใหโดยการออก
EURO COMMERCIAL PAPER (ECP)
1.3 ความเสีย่ งในเรื่องความปลอดภัย
กิจการน้ํามันปโตรเลียมเปนกิจการที่ตองดูแลความปลอดภัยเปนอยางดียิ่ง การดําเนินการตองระมัดระวังทุก
ขั้นตอนเปนพิเศษ เนื่องจากความผิดพลาดที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
ทั้งตอโรงกลั่นฯ และชุมชนที่อยูรอบโรงกลั่นฯ อยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวาบริษัทไดมีการทําประกันภัยทรัพยสนิ
ของโรงกลั่นและคลังน้ํามันของบริษทั ที่เพียงพอกันมูลคาทรัพยสินแลวก็ตาม
ตลอดเวลาทีผ่ า นมา บริษัทไดกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของโรงกลั่นฯ ที่สําคัญ เชน ปฏิบัตติ าม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอยางเครงครัด ทําการประเมินความเสี่ยง กําหนดขั้นตอนการทํางาน
และบํารุงรักษาอุปกรณการผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด เปนตน การดําเนินการดังกลาวไดรับการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเปนผูใหการรับรอง ระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
(มอก.18001) เลขที่ OHS00007/007 สําหรับกิจการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมแกบริษัท นับเปนโรงกลั่นฯ แหง
แรกในประเทศ ที่ไดรับการรับรองครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
1.4 ความเสีย่ งจากการเกิดวินาศภัยระหวางการขนสงน้ํามันมายังโรงกลัน่
บริษทั ตองมีการจัดหาน้ํามันดิบจากแหลงตางๆทั้งในและนอกประเทศ โดยการขนสงทางเรือขนาดใหญ หาก
เกิดวินาศภัยระหวางการขนสงในเที่ยวใดแลว ก็สงผลทัง้ ตอทรัพยสินของบริษทั และเกิดผลตอสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ และอาจกระทบกับการผลิตของบริษัท แมบริษัทไดมีการทําประกันภัยทรัพยสนิ และบุคคลที่ 3
แลวก็ตาม
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของเหตุดงั กลาวอยูเสมอ จึงไดมีการปรับปรุงมาตรฐานของการขนสงน้ํามันใหดี
ขึ้น เชน มีอุปกรณที่ไดมาตรฐานรวมทั้งถังดับเพลิงประจําเรือ มีการลอมทุนกักน้ํามัน (BOOM) ตลอดเวลาที่
เรือเทียบทา ตลอดจนมีการรวมกลุมกับผูคาน้ํามันอื่นในการรวมกันเขาระงับเหตุ หากเกิดเหตุฉกุ เฉิน
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1.5 ความเสีย่ งจากการเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสงน้ํามันสําเร็จรูปใหลูกคา
การจําหนายน้ํามันใหลูกคา ทั้งขายใหลกู คาอุตสาหกรรม ขายสง และขายปลีกผานสถานีบริการ สวนใหญ
ขนสงจากคลังน้ํามันโดยทางรถยนต หากเกิดอุบัติเหตุระหวางการขนสงในเที่ยวใดแลว นอกจากจะสงผลตอ
ทรัพยสินของบริษทั สรางความเสียหายใหประชาชน ชุมชนและสาธารณะสมบัติแลว อาจกระทบโดยตรงกับ
การประกอบกิจการของบริษัท ถึงแมวาบริษทั ไดมีการทําประกันภัยทรัพยสินและบุคคลที่ 3 แลวก็ตาม
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของเหตุดงั กลาว จึงไดมีการฝกอบรมพนักงานขับรถอยางสม่ําเสมอ มีการ
ตรวจสอบรถขนสงน้ํามันใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด มีอุปกรณควบคุมการปฏิบัติงานและการใชความเร็วของ
รถขนสงน้ํามัน เชน TACHOMETER มีระบบจูงใจใหรางวัลพนักงานขับรถกรณีไมมีอุบัติเหตุ และมีบทลงโทษ
หากไมปฏิบัติ
ตามกฎ นอกจากนี้บริษัทไดรวมมือกับกลุมผูคาน้ํามันรายอื่นในการรวมกันชวยระงับเหตุ หากเกิดอุบัติเหตุ
1.6 ความเสีย่ งจากความตองการใชนา้ํ มันเตาลดลง
จากการที่ความตองการใชนา้ํ มันเตาในการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ลดลง อันเปนผลมาจากการใชกาซธรรมชาติทดแทนนั้น ทําใหปริมาณน้ํามันเตาลนตลาดตลอดจนเกิดการตัด
ราคากันและสงผลกระทบตอการจําหนายน้ํามันเตาของบริษทั โดยตรง
บริษทั จึงไดปรับเปลี่ยนชนิดน้ํามันดิบที่ใชกลั่นเปนชนิดที่ใหผลิตภัณฑน้ํามันเตาในปริมาณที่นอ ยลง และ
ดําเนินการขยายฐานการจําหนายน้ํามันเตาออกไปในตลาดอุตสาหกรรมโดยเจาะกลุมลูกคา SMEs มากขึ้น
รวมทั้งบริษัทไดจําหนายน้ํามันเตาเปนวัตถุดิบใหแกโรงกลั่นตางๆ ที่มีหนวยแตกตัวโมเลกุลเปนน้ํามันใส
(CRACKING UNIT) ทดแทนการนําเขาอีกดวย
1.7 ความเสีย่ งจากการทีผ่ ูถือหุนไมไดรับเงินปนผล
บริษทั ยังไมสามารถจายเงินปนผลใหผถู อื หุนในชวงนีไ้ ด เนื่องจากบริษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม
อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทีส่ ถานการณทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว และกําลังการผลิตมีเกิน
ความตองการในประเทศ บริษัทไดตระหนักถึงการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเสมอ โดยบริษัทไดพยายาม
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ รวมทั้งรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับโรงกลัน่ และผูคาน้ํามันอื่นเพื่อ
ปรับปรุงผลประกอบการของบริษัท เชน ตั้งแตปลายป 2544 ไดเริ่มรวมมือกับบริษทั ไทยออยล จํากัด โดยได
กําหนดเปนความรวมมือในระดับปฏิบัติการจัดหาน้ํามัน (LOGISTIC CO-OPERATION) เพื่อลดตนทุน
คาใชจายและเพิ่มรายไดของทั้งสองฝาย
ทําให ป 2545 บริษทั มีผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ 534 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทกําลังอยูระหวางการ
พิจารณาของ คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับโครงสราง
การเงินและธุรกิจใหแข็งแกรง และสามารถเพิ่มความมัน่ ใจใหกับผูล งทุนและสามารถจายเงินปนผลไดเร็วที่สุด
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1.8 ความเสีย่ งดานสภาพคลองทางการเงิน
บริษทั มีภาระหนี้เงินกูที่ถึงกําหนดชําระกระจุกตัว ในชวงป 2546 – 2547 จํานวนรอยละ 70 ของเงินกู
ทั้งหมด รวมทั้งมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสูง และมีความเสียเปรียบโรงกลั่นอื่นที่มีการปรับโครงสรางทางการเงิน
และมีการเพิ่มทุนแลว
อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาธุรกิจของบริษัท บางจากฯ เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2545 เพื่อพิจารณาความเปนไปไดของแผนธุรกิจของบริษัท และพิจารณาทางเลือกในการปรับ
โครงสรางทางการเงินรวมทั้งแนวทางการใหความสนับสนุนจากภาครัฐ และใหนาํ เสนอตอ กนร. เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ในระหวางรอผล
การศึกษา คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงการคลังจัดหาแหลงเงินกูชั่วคราว เพื่อชําระคืนเงินกูที่ถึงกําหนด
ชําระ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546 กนร.มีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และมอบหมายให
คณะอนุกรรมการฯ ไปดูแลใหมีการทําแผนปรับโครงสรางทางธุรกิจ (CORPORATE RESTRUCTURING)
ตลอดจนตรวจสอบสถานะกิจการ เพิ่มเติมจากที่บริษทั ที่ปรึกษาดานธุรกิจ (แมคคินซี่ แอนด คอมพานี, อิงค
ไทยแลนด) ไดเคยศึกษาไว และใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
1.9 ผลกระทบจากบริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด
การจําหนายน้ํามันของบริษัท สวนหนึ่งตองพึ่งพาการขนสงผานทอสงน้ํามันของบริษัทขนสงน้ํามันทางทอโดย
มีจุดเริ่มตนของทอที่โรงกลั่นน้ํามันบางจาก เดินทอเลียบแนวพืน้ ทีท่ างรถไฟไปยังคลังน้ํามันที่สนามบินดอน
เมือง และตอไปสิ้นสุดที่คลังน้ํามันของบริษัทที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนระยะทางรวม
69 กิโลเมตร ลักษณะของทอมีความยืดหยุนและสามารถรองรับแรงสัน่ สะเทือนได แตก็อาจมีความเสี่ยงซึ่ง
เกิดจากการผลกระทบจากการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆทีท่ ําใหทอเกิดความเสียหายและมีรอยรั่ว จนทําให
ไมสามารถขนสงน้ํามันทางทอไดในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสงผลตอการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพน
ใหแกบริษัทการบินไทยฯ และการจําหนาย
น้ํามันใหลูกคาของบริษทั ผานสถานีบริการน้ํามันในภาคเหนือและอีสาน
อยางไรก็ดี บริษัทมีน้ํามันสํารองที่คลังน้ํามันบางปะอินจํานวนที่พอเพียงกับการขายไดประมาณ 10 วัน หาก
น้ํามันไมพอจําหนายและไมสามารถขนสงน้ํามันทางทอมาที่คลังบางปะอินไดทัน บริษทั ก็สามารถจัดสงน้ํามัน
จากคลังน้ํามันแหงอื่นของบริษทั ไดบางสวนโดยทางรถยนตแตมตี นทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษทั ยังไดประสาน
กับคูคา
น้ํามันอื่นเพื่อขอใชคลังรวมกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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1.10 ความเสี่ยงหากเกิดสงครามสหรัฐอเมริกากับอิรัก
สืบเนื่องจากสถานการณความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับอิรัก ซึ่งมีแนวโนมอาจกอใหเกิดสงครามขึ้น
ในอาวเปอรเซียนั้น เปนเหตุใหบริษทั ตองเผชิญความเสี่ยงโดยตรงทัง้ ในดานผลกระทบจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น
ปริมาณน้ํามันที่จะสามารถจัดหาไดเพื่อนํามากลั่นและจําหนาย และตองการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม ซึ่งสงผล
โดยตรงกับกําไร/ขาดทุนของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงภัยจากการกอวินาศกรรม
บริษทั ไดจัดทํามาตรการรองรับภาวะวิกฤตสงครามฯ ขึน้ เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและบริษัทเปนสําคัญ อาทิ นําเขาน้ํามันสําเร็จรูปแทนน้ํามันดิบทันที
หากมีการทําลายบอหรือระบบสงออกน้ํามันดิบในตะวันออกกลาง เปลี่ยนแหลงจัดหาน้ํามันดิบโดยจัดหาจาก
ตะวันออกไกล
แอฟริกาตะวันตก รัสเซีย ฯลฯ แทนการจัดหาจากแหลงในตะวันออกกลาง เปนตน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ความเปนมา
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทน้ํามันของคนไทย ประกอบธุรกิจจําหนายน้าํ มัน
สําเร็จรูป ทั้งคาปลีกและคาสง และบริหารกิจการโรงกลั่นน้ํามันขนาด 120,000 บาเรลตอวัน
บริษัทจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงโดยจําหนายผานสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคาของ
บริษัท จําหนายใหผูใชตรงในภาคขนสง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคกอสราง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการ
จําหนายผานผูค าน้ํามันรายใหญ รายเล็ก และลูกคารายยอยทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สําคัญ
พ.ศ. 2541

บริษัทไดพัฒนาคุณภาพของน้ํามันเพื่อสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑคุณภาพใหมๆเพิ่มขึ้นอีก
หลายชนิด เชน กรีนาหัวเชื้อน้ํามันดีเซล และกรีนา สไลดเวย 68 เปนตน

พ.ศ. 2542

บริษัทขยายการจําหนายน้ํามันในตลาดขายปลีกและตลาดอุตสาหกรรมทดแทนการจําหนาย
ในตลาดขายสง
และไดพัฒนาคุณภาพของน้ํามันเพื่อสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑ
น้ํามันหลอลื่นคุณภาพใหมๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด ไดแก กรีนาจีอี-4 กรีนาทรานสฟอร
เมอรออยล กรีนาเอาทบอรด
เดือนเมษายนบริษัทไดจําหนายหุนในบริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด สวนที่บริษัทถืออยู
ทั้งสิ้นจํานวน 14,693 หุน การจําหนายดังกลาวมีผลใหปจจุบันบริษัทไมมีการถือหุน
ในบริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
บริษัท บางจากเพาเวอร จํากัด ซึ่งบริษัท บางจากฯ ถือหุน 40% ไดดําเนินการ
จดทะเบียนเลิกบริษัท

พ.ศ. 2543

บริษัทไดเรงขยายการจําหนายในตลาดขายปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ปริมาณการ
จําหนายเพิ่มขึ้นจากป 2542 รอยละ 7.1
บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด เชน ซูเปอรสปอรต
2 ที นาวา ดี-5 นาวา ดี-7 เปนตน

พ.ศ. 2544

บริษัท ได พัฒ นาผลิต ภัณ ฑน้ํา มัน หลอ ลื่ น เครื่อ งยนตดีเ ซล บางจาก D3 มาตรฐาน
CH-4/SJ มี 3 ชนิด คือ D3 TURBO สูตรสังเคราะห D3 PICKUP และ
D3 EXTRA เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต
เปดจําหนายแกสโซฮอลที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก ถ.ติวานนท ถ.พหลโยธิน ถ.เจริญ
กรุงตัดใหม และ ถ.นวมินทร (สุขาภิบาล 1) โดยจําหนายในราคาต่ํากวาน้ํามันเบนซิน
ออกเทน 95 ลิตรละ 1 บาท
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เปดรานสะดวกซื้อรูปแบบใหม ใบจาก 11 แหง รานใบจากเปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาภาพลักษณสถานีบริการน้ํามันบางจาก NEW LOOK’44 รานใบ
จากเปนรานคาเพื่อชุมชน มีบริการสอดคลองกับวิถีชีวิตคนไทยรุนใหม เชน บริการ
อินเทอรเน็ตสาธารณะ บริการ PAYPOINT บริการซัก อบ รีด สนามเด็กเลน มุม
กาแฟสด ฯลฯ
เดือนพฤษภาคม 2544 บริษัทไดขายหุนบริษัท โอชอง เชียงใหม จํากัด ซึ่งบริษัทไดถือ
อยู 10% ใหแก โอชองฝรั่งเศส มีผลใหปจจุบันบริษัทไมมีการถือหุนในบริษัท โอชอง
เชียงใหม จํากัด
เดือนธันวาคม 2544 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหบริษัทจําหนายหุนในบริษัท บางจาก
กรีนไลน จํากัด สวนที่บริษัทไดถืออยู 49% จํานวน 490 หุน การจําหนายดังกลาว
จะมีผลใหบริษัทไมมีการถือหุนในบริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด
พ.ศ. 2545

บริษัทยังคงมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
2545 มีผลิตภัณฑใหมดังนี้

โดยในป

“GE GOLD” น้ํามันเครื่องสังเคราะห 100% (Synthetic) เกรดรวม
สําหรับเครื่องยนตเบนซิน มาตรฐานสูงที่สุดในโลก API SL มีคุณสมบัติปกปอง
ทุกชิ้นสวนของเครื่องยนตทันทีที่สตารทเครื่อง รักษาความสะอาดภายในและชวย
ยืดอายุการใชงานของเครื่องยนต ประหยัดน้ํามัน และมลภาวะจากเขมาไอเสียจาก
การเผาไหม
“น้ํามันเตาเกรดพิเศษ” เพิ่มเติมจากเกรดธรรมดาที่เผาไหมแลวมีกากคารบอนต่ํา
มากเปนรายแรกในประเทศไทย เพื่อชวยลดมลภาวะทางอากาศและชวยให
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมใช ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ยาวนานขึ้น
“บางจากเพาเวอรดี” (POWER D) น้ํามันดีเซลเกรดพิเศษ (PREMIUM
GRADE) มีเนื้อน้ํามันใสบริสุทธ ผานกระบวนการกําจัดกํามะถันดวยหนวย
DEEP HSD เทคโนโลยีใหมลาสุด พรอมผสมสารเพิ่มคุณภาพ เพื่อการ
ทํางานเต็มสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซล ลดควันดําและใหผลดีตอสิ่งแวดลอม
เปดสถานีบริการน้ํามัน SELF SERVICE ใหลูกคาเติมน้ํามันดวยตนเอง โดย
ลูกคาจะไดรับสวนลด 30 สตางคตอลิตร สําหรับน้ํามันทุกประเภท เปนทางเลือกให
ผู
บ
ริ
โ
ภ
ค
ไ
ด
ใ
ช
น้ํามันราคาถูกในภาวะน้ํามันราคาแพง และรองรับภาวะการแขงขันในธุรกิจขายปลีก
น้ํามันโดยเฉพาะในทําเลที่มีการแขงขันสูง
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ธุรกิจน้ํามันหลอลื่น จากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เปนบริษัทน้ํามันรายแรกและรายเดียวของ
ประเทศที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโดยครอบคลุมถึงการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑหลอ
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ลื่น
การจําหนายและบริการคารแคร
การสนับสนุนบริษัท บางจากฯ โดยรัฐบาล ในป 2545
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เห็นชอบใหการจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจํานวนตั้งแต 10,000 ลิตร ขึ้นไปและการ
จัดซื้อน้ํามันเตาของการไฟฟาแหงประเทศไทย ในปริมาณรอยละ 80 สามารถจัดซื้อได
จากบริษัทบางจากฯ หรือคลังน้ํามัน หรือสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัท
บางจากฯ ไดโดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหงนอกเหนือจากการจัดซื้อจาก
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทมีบริษัทรวม 1 แหง ไดแก บริษัทบางจากกรีนเนท จํากัด และมีบริษัทที่เกี่ยวของอีก 1 แหง คือ
บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด ดังแสดงในแผนภูมิการถือหุนตอไปนี้

แผนภูมิการถือหุนบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท ปตท.
(จํากัด)มหาชน

กระทรวงการคลัง
48%

ประชาชน
1/

24%

28%

บริษทั บางจากป
โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
(7,720 ลานบาท)
49%

11%

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
(1 ลานบาท)

บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอจํากัด
(1,592 ลานบาท)

บริษัทรวม

บริษัทที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ : 1/ ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2545 วันที่ 5 เมษายน 2545
ตัวเลขในวงเล็บคือ ทุนจดทะเบียน

บริษัทรวม
บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีบริการน้ํามันของบริษัท บางจากฯ และ
บริหารกิจการการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในรานคาเลมอนกรีน และรานใบจาก รวมทั้งจะเปนผูดําเนินการ
ใหบริการอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในดานการคาปลีกของบริษัทในอนาคต
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด
จัดตั้งขึ้นเพื่ อดําเนินกิจการบริหารการจัดส งน้ํามันทางทอ ซึ่งทอขนสงเปนชนิ ดที่ สามารถสงน้ํา มัน ได
หลายชนิด (Multi Product Pipeline) โดยมีจุดเริ่มตนของทอที่โรงกลั่นน้ํามันบางจาก เดินทอเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟ
ไปยั ง คลั ง น้ํ า มั น ที่ ส นามบิ น ดอนเมื อ ง และต อ ไปสิ้ น สุ ด ที่ ค ลั ง น้ํ า มั น ของบริ ษั ท ที่ อํ า เภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2.3 โครงสรางรายได
สวนที่ 2
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ในป 2545 บริษัท มีรายได 51,936 ลานบาท เมื่อรวมรายไดของบริษัทรวม 1 แหง ที่บริษัทถือหุนเกิน
กวา
รอยละ 20 รวมเปน 54,277 ลานบาท รายไดของบริษัทและบริษัทรวมในป 2543-2545 จําแนกไดดังนี้
ผลิตภัณฑ/

ดําเนินการโดย

บริการ

%การถือหุน
ของบริษัท

ป 2543
รายได

ป 2544

รอยละ

(ลานบาท)
บางจากปโตรเลียม

-

52,330

96.9

น้ํามัน/สินคา
อุปโภคบริโภค

บางจากกรีนเนท

49.0

1,598

3.0

บริการขนสง

บางจากกรีนไลน 1/

49.0

78

0.1

54,006

รอยละ

(ลานบาท)

น้ํามัน

รวม

รายได

100 50,496

รายได

รอยละ

(ลานบาท)

48,59 96.2
6
1,822 3.6
78

ป 2545

0.2

51,93 95.7
6
2,341 4.3
-

-

100 54,277

100

หมายเหตุ : 1/ ปจจุบัน บริษัทไดจําหนายหุนในบริษัท บางจากกรีนไลน จํากัด ไปแลว
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
3.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของบริษัทแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง ไดแก
1.1)กาซหุงตม
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนพวกกาซโปรเพนและกาซบิวเทน บรรจุในถังเหล็กที่ภายใต
แรงดันสูงจะมีสภาพเปนของเหลว สวนมากนําไปใชในงานหุงตมในครัวเรือน และสามารถ
นําไปใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ เชน งานอบสีตูเย็น งานอบใบยาสูบ งานตัดแกว
งานโลหะพวกเชื่อมบัดกรี และงานตัดแผนเหล็ก เปนตน นอกจากนี้ยังอาจใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับ เครื่องยนตเบนซินได
1.2)น้ํามันเบนซิน
เปนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตเบนซิน ประเภทของน้ํามันเบนซินอาจแบงโดย
คาออกเทน คาออกเทนเปนตัวเลขที่แสดงคุณสมบัติตานทานการนอคของเครื่องยนต
ขอกําหนดของรัฐไดกําหนดประเภทของน้ํามันเบนซินตามคาออกเทน ไดแก ออกเทน
95 ออกเทน 91 และออกเทน 87 น้ํามันเบนซินของบริษัท มีชื่อการคาคือ ไอโซกรีน
สู
ต
ร
ไฮเปอรคลีน (ออกเทน 95) และ ซูเปอรกรีน (ออกเทน 91) ซึ่งน้ํามันทั้งสองชนิดเปน
น้ํามันเบนซินที่มีเนื้อน้ํามันสะอาดสําหรับเครื่องยนต เพิ่มสารชะลางที่ทําความสะอาด
หัวฉีดและลิ้นไอดี ทั้งนี้ น้ํามันไอโซกรีนยังผสมสาร MTBE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต
ตั้งแตป 2544 บริษัท ไดเริ่มโครงการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล ซึ่งเปนน้ํามันเบนซิน
ไรสารตะกั่วผสมเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล) ในสัดสวนประมาณรอยละ 10
ทดแทนสาร MTBE น้ํามันแกสโซฮอลสามารถใชไดกับเครื่องยนตเบนซิน โดยไมตอง
ปรับแตงเครื่องยนตแตอยางใด ทั้งนี้การใชแกสโซฮอลจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
ในดานตางๆ เชน การชวยลดมลพิษทางอากาศ การประหยัดเงินตราตางประเทศจากการ
นําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง การลดผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ํามันแพง การยกระดับราคา
พืชผลทางการเกษตร การกระจายการลงทุนและการจางงานสูชนบท เปนตน
1.3)น้ํามันกาด
น้ํามันกาดถูกใชในการจุดตะเกียงใหความสวางตามชนบทที่อยูหางไกลและไมมีไฟฟา
นอกจากนี้ยังนิยมใชในงานอุตสาหกรรมบางชนิดที่ตองการการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่
สะอาด เชน อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบเซรามิค เปนตน
1.4)น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพน
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเครื่องยนตไอพนในเครื่องบินพาณิชยทั่วไป คุณภาพของน้ํามัน
เชื้อเพลิงเครื่องบินจะเขมงวดกวาคุณภาพน้ํามันสําหรับเครื่องยนตประเภทอื่น น้ํามัน
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เชื้อเพลิงเครื่องบินจะตองสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอน ไมแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ํา จะตองมี
ระดับความถวงจําเพาะและคาความรอนตามที่กําหนด สะอาดเมื่อลุกไหม และตองมีสภาพ
คงตัวอยูตลอดเมื่อเผาใหรอนขณะใชงาน
1.5)น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซลหมุนเร็ว ใชกับยานยนต เชน รถยนต รถบรรทุก
เรือประมง เรือโดยสาร และรถแทรกเตอร ฯลฯ
ป 2545 บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑใหม บางจาก เพาเวอรดี ดีเซลเกรดพิเศษ กํามะถัน
0.02% ต่ํากวามาตรฐานทั่วไป 1.5 เทา มีคุณสมบัติลดควันดํา ลดฝุนละออง เขมา
จําหนายในราคาเดียวกับน้ํามันดีเซลทั่วไป
1.6)น้ํามันเตา
เปนผลิตภัณฑน้ํามันที่ไดจากสวนที่มีจุดเดือดสูงของน้ํามันดิบ ใชประโยชนมากในงาน
อุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง และใชในการผลิตกระแสไฟฟา
ป 2545 บริษัทไดพัฒนาน้ํามันเตาชนิดที่ 2 เพิ่มอีก 1 เกรด คือน้ํามันเตาเกรดพิเศษ
กากคารบอนต่ํา เมื่อเผาไหมจะมีกากคารบอนต่ํากวาน้ํามันเตาชนิดที่ 2 ทั่วไปถึงรอยละ
50 ซึ่งบริษัทไดพัฒนาขึ้นเปนรายแรกและรายเดียวในประเทศ การมีกากคารบอนต่ํามาก
เมื่อเผาไหมจะเกิดเขมาและกาซซัลเฟอรไดออกไซดนอย ชวยลดมลภาวะทางอากาศ
2) ประเภทผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น ไดแก
2.1)น้ํามันหลอลื่นยานยนต
ประกอบดวย GE SERIES สําหรับเครื่องยนตเบนซิน D3 SERIES สําหรับ
เครื่องยนตดีเซล น้ํามันหลอลื่น เครื่องยนตสองจังหวะ น้ํามันเกียร น้ํามันเบรก ฯลฯ
2.2)น้ํามันหลอลื่นอุตสาหกรรม
ประกอบดวย น้ํามันเกียรอุตสาหกรรม น้ํามันถายเทความรอน น้ํามันเทอรไบน
น้ํามันหลอลื่นเรือเดินสมุทร น้ํามันเครื่องอัดอากาศ น้ํามันตัดกลึงโลหะ ฯลฯ
2.3)จารบี
ประกอบดวย จาระบีเอนกประสงค จาระบีงานหนักและทนความรอนสูง รวมทั้งจาระบีที่ใช
ในงานอุตสาหกรรมอาหาร
3) ประเภทผลิตภัณฑที่เปนวัตถุดิบสําหรับโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือโรงงานปโตรเคมี ไดแก
3.1)น้ํามันเตาประเภท STRAIGHT-RUN (LONG RESIDUE)
ใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ต อ เนื่ อ งสํ า หรั บ กระบวนการผลิ ต ของโรงกลั่ น ฯ
ที่ มี ห น ว ย
CRACKING
(เปนหนวยเปลี่ยนวัตถุดิบบางสวนใหเปนน้ํามันใส)
3.2)น้ํามันองคประกอบเรฟฟอรมเมท
ใชเปนวัตถุเพื่อนําเขาสูกระบวนการผลิตของโรงงานปโตรเคมี
อะโรมาติกส หรือผลิตเปนน้ํามันเบนซิน
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3.3)น้ํามันองคประกอบไอโซเมอรเรท
ใชเปนวัตถุดิบสําหรับกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม เพื่อผลิตเปนน้ํามัน
เบนซิน
4) ประเภทผลิตผลพลอยได ไดแก
สารกํามะถัน
เปนธาตุที่ปนอยูในเนื้อน้ํามันตามธรรมชาติ เมื่อแยกกํามะถันออกมาแลวสามารถนําไปใช
ไดโดยตรงหลายอยาง เชน เปนสวนผสมในการผลิตกรดกํามะถัน ยางรถยนต ยาฆาแมลง
ปุย ฟอกสี น้ําตาลทราย แชมพู และใชทําสารประกอบของกํามะถัน เปนตน
3.1.2

ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัด

ภาวะการแขงขันทางการตลาดที่อยูในระดับสูง อันเปนผลมาจากนโยบายรัฐที่ใหธุรกิจการคา
น้ํามันเปนตลาดแขงขันเสรี และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบอยางมากตอ
ความตองการใชเชื้อเพลิงภายในประเทศ เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอสวนแบงทางการตลาดและคาการตลาด
ของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงไดทําการปรับกลยุทธการคาปลีก เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด โดยยังคงรักษา
ระดับคาการตลาดไว ดวยการพัฒนาคุณภาพน้ํามัน คุณภาพบริการ สรางความพึงพอใจแกลูกคา ปรับปรุง
ภาพลักษณสถานีบริการและรานสะดวกซื้อ

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 กลยุทธการแขงขัน
ในป 2545 เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณรอยละ 5 โดยมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับป 2544 โดยความตองการใชน้ํามันในประเทศเพิ่มขึ้นเปน 644 พันบาเรลตอวัน หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.8 ซึ่งเติบโตตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ปริมาณการจําหนายของบริษัทเพิ่มขึ้นที่ระดับรอยละ 13 โดยเพิ่มในตลาดลูกคาสถานีบริการ
กิจการอุตสาหกรรมและผูใชตรงเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 ขณะเดียวกันบริษัทลดปริมาณการจําหนายในตลาด
คาสงและตลาดตางประเทศลง โดยเนนการขายในตลาดคาปลีกที่มีกําไรมากกวาดวยการสรางความมั่นใจ
เรื่องคุณภาพน้ํามัน คุณภาพบริการ การปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการน้ํามันใหทันสมัยและสะดวกสบาย
รวมถึงการบริการที่สรางความพึงพอใจตอลูกคามากขึ้น เพิ่มรายไดและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
สําหรับในป 2546 เศรษฐกิจไทยนาจะขยายตัวไดดีตอเนื่องจากป 2545 จากปจจัยสนับสนุนที่
สําคัญไดแก การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักธุรกิจ มาตรการของภาครัฐ
ตลอดจนภาวะดอกเบี้ยต่ําตอเนื่อง ทั้งนี้ คาดวาในป 2546 เศรษฐกิจจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 4.0 - 5.0
เปนผลใหความตองการใชน้ํามันโดยทั่วไปจะสูงขึ้น
ดังนั้นในป 2546 บริษัทยังคงเนนกลยุทธ ดังนี้
ธุรกิจการกลั่นน้ํามันและการคาสงน้ํามัน : การพัฒนาผลิตภัณฑสะอาดเพื่อสิ่งแวดลอมและ
ชุมชนอยางตอเนื่อง สนับสนุนโครงการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล ตลอดจนยังคงรวมมือกับ
โรงกลั่นน้ํามันอื่นๆ (LOGISTIC CO-OPERATION) ในการลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มรายได
ของทั้งสองฝาย
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ธุรกิจคาปลีกน้ํามัน : ขยายสวนแบงการตลาดโดยเพิ่มในตลาดลูกคาสถานีบริการ กิจการ
อุ ตสาหกรรมและผู ใ ช ต รง ตลาดราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ และขยายเครื อ ข า ยป ม ชุ ม ชน
น
อ
ก
จ
า
ก
นั้
น
บ
ริ
ษั
ท
ยังคงสนับสนุนการใชสินคาชุมชนเปนสินคาสงเสริมการขายตลอดป และยังคงเนนการเขาไปรวม
ปลุ ก จิต สํา นึก และรณรงค ก ารใชสิน ค า และบริก ารไทย สรา งความมั่น ใจเรื่อ งคุณภาพน้ํา มั น
คุณภาพบริการ การปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการน้ํามันใหทันสมัยและสะดวกสบาย รวมถึง
การบริการที่สรางความพึงพอใจตอลูกคามากขึ้น อีกทั้งไดมีการขยายสาขารานคาเพื่อชุมชน
“ใบจาก” เพิ่มขึ้น
สําหรับนโยบายการตั้งราคาของบริษัท บริษัทไดกําหนดนโยบายราคาขายใหลูกคาประเภท
ตางๆ โดยแขงขันกับราคาจําหนายในตลาดเปนสําคัญ อยางไรก็ดี เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
ต อ ผู บ ริ โ ภค บริ ษั ท พยายามที่ จ ะปรั บ ราคาขายน้ํ า มั น ให ส อดคล อ งกั บ ราคาน้ํ า มั น ในตลาดโลกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
3.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจและการตลาดของธุรกิจการกลั่นและธุรกิจคาปลีกน้ํามัน
1) ธุรกิจการกลั่นน้ํามันและการคาสงน้ํามัน
ในป 2545 กําลังการผลิตของโรงกลั่นยังคงอยูในระดับสูงกวาความตองการใชภายในประเทศ
โดยที่กําลังการผลิตรวมของทุกโรงกลั่นอยูที่ระดับ 967 พันบาเรลตอวัน ในขณะที่ความ
ตองการใชน้ํามันในประเทศอยูในระดับ 644 พันบาเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 67 ของกําลัง
การผลิตทั้งประเทศ
ทั้งนี้ราคาหนาโรงกลั่นของน้ํามันสําเร็จรูปที่ซื้อขายกันระหวางโรงกลั่นน้ํามันและผูคาน้ํามัน
รายใหญ หรือผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
โดยทั่วไปจะอางอิงจากราคาตลาดจร ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งถูกกําหนดโดยปจจัยพื้นฐานของ
ภูมิภาคเปนสําคัญ ในขณะที่ราคาน้ํามันดิบถูกกําหนดโดยสถานการณน้ํามันในตลาดโลก
ซึ่งจากสถานการณปริมาณการผลิตเกินความตองการใชทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย
ไดสงผลกดดันคาการกลั่น (GROSS REFINING MARGIN) ใหอยูในระดับต่ํา
ตอเนื่องกันมาหลายป ตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540
ปจจุบันนอกเหนือจากการจําหนายผานสถานีบริการและขายตรงใหผูใชแลว บริษัทยังมีการ
คาสงน้ํามันใหกับผูคาน้ํามันรายใหญตางๆ เชน ปตท. คาลเท็กซ เชลล เปนตน และมีการ
จําหนายไปตางประเทศเล็กนอย ซึ่งปริมาณการจําหนายในตลาดคาสงและตลาดตางประเทศจะ
ขึ้นอยูกับสภาพกําไรตอหนวยเปนสําคัญ
ในป 2545 บริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท
2) ธุรกิจคาปลีกน้ํามัน
ในปจจุบัน ตลาดคาปลีกมีการแขงขันสูงมาก มีกลยุทธการตลาดทั้งดานราคา การสงเสริม
การตลาด คุณภาพน้ํามันและอื่นๆ ซึ่งบริษัทก็มีการปรับกลยุทธการตลาดเชนกัน ทั้งในดาน
ภาพลักษณของสถานีบริการและรานคาสะดวกซื้อใหทันสมัย คุณภาพน้ํามัน สรางความพึง
พอใจตอลูกคา รวมทั้งการขยายการขายตรงตอตลาดอุตสาหกรรม คูแขงที่สําคัญของบริษัทใน
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ธุรกิจคาปลีก ไดแก บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท
เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท น้ํามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด
ในป 2545 ตลาดขายปลีก (การจําหนายผานสถานีบริการ กิจการอุตสาหกรรม การจําหนาย
ใหผูใชตรง และการจําหนายใหกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) ของบริษัทไดขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 เทียบกับป 2544 และสําหรับการจําหนายผานสถานีบริการบริษัทมีสวน
แบงการตลาดรอยละ 11 มากกวาป 2544
3.2.3 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทจําหนายน้ํามันโดยผานชองทางการจําหนายดังนี้
1) การจําหนายผานสถานีบริการ กิจการอุตสาหกรรม การจําหนายใหผูใชตรง และการจําหนาย
ใหกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
1.1)การจําหนายผานสถานีบริการ
เปนการจําหนายใหประชาชนผูใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วไปผานสถานีบริการจําหนายน้ํามัน
ของบริษัทซึ่งมีกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งรวมทั้งปมสหกรณซึ่งจําหนายใหกับบรรดา
สมาชิกดวย น้ํามันทั้งหมดจัดสงโดยทางรถยนต
1.2)การจําหนายใหกิจการอุตสาหกรรม
ไดแก กิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการตางๆ ซึ่งใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง
สําหรับใหความรอนและพลังงานในการผลิตสินคาและบริการตางๆ เชน อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งถัก/สิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑโลหะ เปนตน ลูกคาประเภทนี้ก็ติดตอซื้อขายโดยตรงกับบริษัท
เชนกัน การจัดสงน้ํามันจะจัดสงไปโดยทางรถยนต ยกเวนโรงงานขนาดใหญบางแหงที่มี
ทาเรืออาจสามารถรับน้ํามันทางเรือได
1.3)การจําหนายใหผูใชตรง
ไดแก กิจการประเภทสายการบิน บริษัทรถและเรือขนสงสินคาและคนโดยสาร กิจการ
ประเภทกอสราง และอื่นๆ ซึ่งมีความตองการใชน้ํามันจํานวนมาก เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับพาหนะในการประกอบธุรกิจ โดยลูกคากลุมนี้ติดตอซื้อขายโดยตรงกับบริษัทน้ํามัน
โดยไมไดซื้อผานสถานีบริการจําหนายทั่วไป การจัดสงใหลูกคาอาจสงไดทั้งทางทอ
(สําหรับกิจการประเภทสายการบิน) ทางเรือและทางรถยนต
1.4)การจําหนายใหกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
เนื่องจากบริษัทเปนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการในรูปบริษัท เชนเดียวกับ บริษัท ปตท.
(จํากัด) คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เห็นชอบใหการจัดซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจํานวนตั้งแต 10,000 ลิตร ขึ้นไปและ
การจัดซื้อน้ํามันเตาของการไฟฟาแหงประเทศไทย ในปริมาณรอยละ 80 สามารถจัดซื้อ
ไดจากบริษัทบางจากฯ หรือคลังน้ํามัน หรือสถานีบริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของ
บ
ริ
ษั
ท
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บางจากฯ ไดโดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหงนอกเหนือจากการจัดซื้อจาก
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2) การจําหนายใหผูคาน้ํามันอื่นๆ
เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคาน้ํามันทั้งขนาดใหญและปานกลางที่มีคลังน้ํามันเปนของตนเอง
ซึ่งจะนําน้ํามันเหลานี้ไปจัดจําหนายตอผานระบบเครือขายและชองทางการจําหนายของบริษัท
เหลานั้นไปสูผูบริโภคน้ํามันปลายทางอีกทอดหนึ่ง การจัดสงใหลูกคาสวนใหญสงทางทอ บาง
กรณีลูกคาอาจมารับน้ํามันเองโดยทางรถยนต ก็ได
3) การจําหนายใหโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือโรงงานปโตรเคมีในประเทศ
เปนการจําหนายน้ํามันที่ผลิตไดจากกระบวนการผลิตของบริษัท ในรูปวัตถุดิบ เพื่อนําเขาสู
กระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือโรงงานปโตรเคมี ไดแก การจําหนายน้ํามันเตา
ของบริษัท ซึ่งเปนน้ํามันเตาประเภท STRAIGHT-RUN เพื่อนําเขาสูกระบวนการผลิต
ข
อ
ง
โรงกลั่ น น้ํ า มัน ปโ ตรเลี ยม
ที่มี ห น ว ยผลิ ต แบบแตกตั ว โมเลกุล น้ํ า มั น เตาเป น น้ํ า มัน ใส
(CRACKING) หรือการจําหนายน้ํามันองคประกอบเรฟฟอรมเมทของบริษัท เพื่อนําเขา
สูกระบวนการผลิตของโรงงานปโตรเคมี ผลิตเปนสารอะโรมาติกส
4) การจําหนายตางประเทศ
ไดแก การจําหนายใหกับผูคาน้ํามันในตางประเทศ โดยการขนสงทางเรือ
3.2.4

ลักษณะของลูกคา
บริษัทสามารถจําแนกประเภทลูกคาตามลักษณะการซื้อ ไดดังนี้
1) ลูกคาสถานีบริการ กิจการอุตสาหกรรม และผูใชตรง (OUTLET & END USER
CUSTOMERS)
ไดแก ลูกคาผูบริโภคที่ซื้อน้ํามันจากสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท ไมวาจะ
ซื้อผานสถานีบริการของบริษัท (บริษัทเปนเจาของ) สถานีบริการของตัวแทนคาน้ํามันของ
บริษัท (DEALER) รวมถึงปมน้ํามันชุมชนบางจาก ซึ่งสหกรณหรือชุมชนเปนเจาของ
จําหนายใหลูกคาที่เปนสมาชิกและบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ ยังรวมถึงลูกคาประเภทผูใชตรงทั้งที่เปนกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งซื้อน้ํามันเพื่อนําไป
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตสินคาหรือดําเนินธุรกิจ ซึ่งไดแกพวกโรงงาน กิจการกอสราง สายการบิน
กิจการขนสงสินคาหรือขนสงโดยสาร ฯลฯ ตลอดจนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ
2) ลูกคาขายสง (SUPPLY SALES CUSTOMERS)
ไดแก บรรดากิจการผูคาขายน้ํามันในประเทศรายเล็กหรือใหญซึ่งซื้อน้ํามันจากบริษัท เพื่อไป
จําหนายตอ เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) ซึ่งซื้อน้ํามันจากบริษัท เพื่อจัด
จําหนายตอใหผใู ชตรง รวมทั้งสถานีบริการเครือขายของ บมจ.ปตท. เปนตน
3) โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและโรงงานปโตรเคมีในประเทศ
ไดแก โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม โรงงานปโตรเคมี ซึ่งซื้อน้ํามันจากบริษัท เพื่อนําไปเปนวัตถุดิบ
ของโรงงานดังกลาว เชน การนําน้ํามันเตาไปเขากระบวนการแตกตัวโมเลกุลเปนน้ํามันใส
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(CRACKING) การนําน้ํามันองคประกอบเรฟฟอรเมทไปเขากระบวนการผลิตสารอะโร
มาติกส เปนตน
4) ลูกคาตางประเทศ (EXPORT CUSTOMERS)
ไดแก บรรดากิจการผูคาน้ํามันในตางประเทศที่ซื้อน้ํามันจากบริษัท เพื่อไปจําหนายหรือใชใน
ตางประเทศ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
ปริมาณการจําหนายจําแนกตามประเภทของลูกคา (สัดสวนการจําหนาย)
(หนวย : พันบาเรลตอวัน)
ประเภทลูกคา
ป 2543
ป 2544
ป 2545
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
48.1
52.1
49.0
57.3
51.8
53.6
1. สถานีบริการ กิจการอุตสาหกรรม
และผูใชตรง
33.5
36.3
27.1
31.7
25.8
26.7
2. ลูกคาขายสง
6.7
7.2
8.4
9.8
18.8
19.5
3. โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและ
โรงงานปโตรเคมีในประเทศ
4.0
4.4
1.0
1.2
0.2
0.2
4. ลูกคาตางประเทศ
รวม
96.6
100
92.3 100 85.5 100
มูลคาการจําหนายและบริการของบริษัท
ผลิตภัณฑ
มูลคาการจําหนายในประเทศ
1. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
2. น้ํามันเตา
3. น้ํามันเบนซิน
4. สินคา บริการ อื่นๆ
รวมมูลคาจําหนายในประเทศ
มูลคาการจําหนายตางประเทศ
1. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
2. น้ํามันเตา
3. น้ํามันเบนซิน
4. สินคา บริการ อื่นๆ
รวมมูลคาจําหนายตางประเทศ
มูลคาการจําหนายทั้งหมด
1. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
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ป 2543
ป 2544
ป 2545
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
22,6
73
11,0
14
11,0
61
5,00
1
49,7
49
1,00
2
98
1,26
9
2,36
9
23,6
75

43.5
21.1
21.2
9.6
95.5

21,7
66
9,55
8
10,4
08
6,37
0
48,1
02

44.9

20,000

38.6

19.7

12,962

25.0

21.5

11,004

21.2

13.1

7,761

15.0

99.2

51,727

99.9

1.9

20

0.1

1

0.0

0.2
2.4

202
152

0.4
0.3

32
20

0.1
0.0

4.5

7
381

0.0
0.8

24
77

0.0
0.1

45.4

21,7
86

44.9

20,000

38.6
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2. น้ํามันเตา
3. น้ํามันเบนซิน
4. สินคา บริการ อื่นๆ
รวมมูลคาจําหนายทั้งหมด
อัตราเพิ่ม/(ลด)ของมูลคาการจําหนาย
(รอยละ)

11,1
12
12,3
30
5,00
1
52,1
18

21.3
23.7
9.6
100

34.4

9,76
0
10,5
60
6,37
7
48,4
83

20.1

12,994

25.1

21.8

11,024

21.3

13.2

7,785

15.0

100

51,804

100.0

(7.0)

6.9

ในป 2545 บริษัท สงออกน้ํามันไปจําหนายยังประเทศเขมรและประเทศเวียดนาม

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
3.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
1) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
กําลังผลิต (มีหนวยวัดเปนบาเรลตอวัน) หมายถึง ระบบกําลังกลั่น ระบบทอ ระบบถังที่
สามารถรับน้ํามันดิบมากลั่น ผานระบบเพิ่มคุณภาพ ผานระบบทอ ผสม เก็บ และจายออกจากโรงกลั่น
ไดสูงสุดประจําวันทําการ อนึ่ง ในรอบปบริษัทจะหยุดเครื่องประจําเพื่อทําการบํารุงรักษาซอมแซมหนวย
ผลิตประมาณ 30 วัน เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพการผลิตในระดับเดิมหรือดําเนินการปรับประสิทธิภาพให
เพิ่มขึ้น
การเลือกวันเวลาการหยุดเครื่องประจําดังกลาวจะเลือกดําเนินการตามความเหมาะสมของ
สถานการณและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
บริษัทมีโรงกลั่นน้ํามันตั้งอยูที่ 210 สุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ กําลังการผลิต
120,000
บาเรลตอวัน ทําการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น รวมทั้งขยายหนวยเพิ่มระบบถังมาโดยตลอด จนใน
ปจจุบันโรงกลั่นสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถของระบบความปลอดภัย
และระบบปองกันมลภาวะเปนพิษสอดคลองเหมาะสมกับกําลังกลั่นที่สูงขึ้น
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ป 2543
กําลังการผลิตที่ออกแบบไว
: พันบาเรลตอวันกลั่น
: พันบาเรลตอวันปฏิทิน (A)
ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ
สวนที่ 2

120
113.4

(หนวย : พันบาเรลตอวัน)
ป 2544
ป 2545
120
113.4

120
113.4

หนา 21

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
1. น้ํามันดีเซล
2. น้ํามันเตา
3. น้ํามันเบนซิน
4. น้ํามันเครื่องบินไอพน,น้ํามันกาด
5. กาซหุงตม
6. น้ํามันใชเองและสูญหายระหวางการผลิต
รวมปริมาณการผลิต (B)
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต(รอยละ)
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ) (B/A)

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)
65.1

23.5
24.8
12.0
8.7
2.0
2.2
73.1
(0.9)
64.5

2) วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ (SUPPLIER)
วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิต คือ "น้ํามันดิบ" ซึ่งเปนสารประกอบทางเคมีประเภท
ไฮโดรคารบอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมสะสมเปนเวลานานนับลานๆปของซากพืชซากสัตว
อยูภายใตพื้นผิวโลกรวมกันเปนแหลงๆทั่วโลก ในประเทศไทยมีแหลงน้ํามันดิบหลายแหลง เชน ที่รอยตอ
ระหวางจังหวัดพิษณุโลกและกําแพงเพชร ที่สุพรรณบุรี และที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนตน แต
เนื่องจากปริมาณน้ํามันดิบในประเทศไทยที่ขุดพบและนําขึ้นมาใชยังไมเพียงพอตอความตองการใชงานของ
โรงกลั่นทั้ง 6 แหงในประเทศไทย เพราะมีเพียงประมาณรอยละ 2 - 5 ของความตองการน้ํามันเพื่อการ
กลั่นทั้งหมด ดังนั้น น้ํามันดิบสวนใหญที่ใชในประเทศไทยจึงตองนําเขาจากตางประเทศ แหลงที่นําเขา
สวนใหญ ไดแก น้ํามันดิบจากกลุมประเทศในตะวันออกกลาง เชน โอมาน ยู เอ อี การตาร
ซาอุดิอาระเบีย อิหราน และดูไบ เปนตน และน้ํามันดิบจากกลุมประเทศในตะวันออกไกล เชน มาเลเซีย อิน
โดนิเซีย และบรูไน เปนตน การขนสงน้ํามันจากตะวันออกกลางจะใชเวลาเดินทางประมาณ 15 - 20 วัน
และจากตะวันออกไกลจะใชเวลาประมาณ 3 - 7 วัน โดยปกติบริษัทสํารองน้ํามันดิบประมาณ 40 วัน
เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายดานเสถียรภาพในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อใหไดตนทุนการจัดหาและราคา
วัตถุดิบที่ต่ําที่สุด และไดคุณภาพของผลผลิตตามตองการ บริษัทจึงมีการจัดหาน้ํามันดิบเพื่อการผลิตทั้งจาก
แหลงภายในประเทศและแหลงตางประเทศ โดยคํานึงถึงเศรษฐศาสตรการกลั่น จึงมีการจัดหาดวยวิธีการ
ตางๆ ดังนี้
(1) การจัดหาจากแหลงภายในประเทศ ในประเทศไทยมีแหลงน้ํามันดิบหลายแหลง เชน
-น้ํามันดิบสิริกิติ์ของบริษัท ไทยเชลลฯ จํากัดที่รอยตอของจังหวัดพิษณุโลกและ
กําแพงเพชร
-น้ํามันดิบบีพี (อูทอง กําแพงแสน) ของ ปตท.สผ. ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
-น้ํามันดิบของบริษัท นอรทเซ็นทรัล จํากัด ที่จังหวัดสุโขทัย
-น้ํามันดิบฝางของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ที่จังหวัดเชียงใหม
-น้ํามันดิบวิเชียรบุรี ของบริษัท เครนเอ็นเนอรยี จํากัด ที่จังหวัดเพชรบูรณ
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การจัดหาน้ํามันดิบจากแหลงตางๆ ในประเทศของบริษัท
แหลงน้ํามันดิบ
1. น้ํามันดิบสิริกิติ์(เพชร)
2. น้ํามันดิบบีพี (อูทอง/
กําแพงแสน)
3. น้ํามันดิบนอรทเซ็นทรัล
4. น้ํามันดิบฝาง
5. น้ํามันดิบนางนวล / วิเชียรบุรี
รวม

(หนวย : พันบาเรล)
ป 2543
ป 2544
ป 2545
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
4,452
91.7 4,052
88.1 3,695
88.2
184
3.8
221
4.8
215
5.1
218
4,855

4.5
100

327
4,599

7.1
100

279
4,188

6.7
100

(2) การจัดหาจากแหลงตางประเทศ
ตั้งแตป 2537 เปนตนมา บริษัทนําเขาน้ํามันดิบทั้งหมด 18 ชนิดเขากลั่น โดยเปนน้ํามันดิบ
จากแหลงตะวันออกไกล 10 ชนิด คือ น้ํามันดิบทาปสและลาบวนจากประเทศมาเลเซีย น้ํามันดิบซีเรียไลท
แชมเปยน และบรูไนไลทจากประเทศบรูไน น้ํามันดิบเกราไกจากประเทศอินโดนีเซีย น้ํามันดิบจาบีรู
เทวินนารด วารานัส และแบโรวจากประเทศออสเตรเลีย สวนน้ํามันดิบจากแหลงตะวันออกกลางมีตั้งแต
น้ํามันดิบอาระเบียนซุปเปอรไลท และอาระเบียนมีเดียมจากประเทศซาอุดิอาระเบีย น้ํามันดิบดูไบจาก
ประเทศดูไบ น้ํามันดิบอีราเนียนเฮฟวี่จากประเทศอิหราน น้ํามันดิบโอมานจากประเทศโอมาน น้ํามันดิบ
กาตารมารีนจากประเทศกาตาร และน้ํามันดิบเมอรแบนจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และน้ํามันดิบ
จากแอฟริกาอีก 1 ชนิด คือ น้ํามันดิบปาลังกาจากประเทศแองโกลา นอกจากนั้น บริษัทเคยกลั่นน้ํามันดิบ
จากแหลงตางๆ ไดมากกวา 30 ชนิด

ผูคาน้ํามัน หรือ SUPPLIERS ในตางประเทศที่บริษัทไดติดตอสั่งซื้อ ไดแก
- บริษัทน้ํามันแหงชาติของประเทศมาเลเซีย อิหราน และคูเวต
- บริษัทผูคาน้ํามันรายใหญในตลาดโลก เชน เชลล เอสโซ คาลเท็กซ และบีพี
- บริษัทผูคาน้ํามันในตางประเทศทั่วไป
การนําเขาน้ํามันดิบจําแนกตามแหลงชนิดน้ํามันดิบ
ชนิดน้ํามันดิบ
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ประเทศ

(หนวย : พันบาเรล)
ป 2543
ป 2544
ป 2545
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
แหลงตะวันออกไกล
1. ทาปส

มาเลเซีย

2. ลาบวน

มาเลเซีย

3. ซีเรียไลท

บรูไน

4. อื่นๆ
รวมแหลงตะวันออกไกล
แหลงตะวันออกกลาง
1. โอมาน

1,58
0
6,88
4
7,71
6
157

6.1
26.
4
29.
6
0.6

16,3
37

62.
7

3,46
2
574

16.4

6,737

30.1

2.7

-

-

7,28
3
1,02
6
12,3
45

34.5

4,697

21.0

4.8

-

-

58.4

11,434

51.1

6,37 24. 7,25 34.4 10,962 48.9
4
5
9
ยู เอ อี
- 500
2.4
2. เมอรแบน
กาตาร
3,35 12. 1,02
4.8
3. กาตารมารีน
6
9
3
รวมแหลงตะวันออกกลาง
9,73 37. 8,78 41.6 10,962 48.9
0
3
2
รวมทั้งสิ้น
26,0 100 21,1 100 22,396 100
67
27
ที่มา
: บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ปริมาณนําเขานับตามตัวเลขในใบกํากับสินคา (BILL OF LADING)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)

นอกจากวัตถุดิบที่เปนน้ํามันดิบแลว บริษัทยังไดมีการจัดหาน้ํามันกึ่งสําเร็จรูปมาเขาสูกระบวนการผลิต เพือ่
ผลิตและจําหนายเปนน้ํามันสําเร็จรูปตอ รวมทั้งมีการจัดหาน้ํามันสําเร็จรูปมาจําหนายโดยตรงดวย
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท
ชนิดน้ํามันดิบ
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ
1. น้ํามันดิบและน้ํามันกึ่งสําเร็จรูป

5,110

11.8

4,895

13.4

2. น้ํามันสําเร็จรูป

6,735

15.5

7,563

20.7

รวมมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ

11,8
45

27.
3

12,4
58

34.1

31,607

72.7 24,103

65.9

31,6
07

72.
7

24,1
03

65.9

36,717

84.5 28,998

79.3

15.5

7,563

20.7

43,4 100
52
.0
ที่มา : บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

36,5
61

100.
0

มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบตางประเทศ
1. น้ํามันดิบและน้ํามันกึ่งสําเร็จรูป
2. น้ํามันสําเร็จรูป
รวมมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและ
ตางประเทศ
1. น้ํามันดิบและน้ํามันกึ่งสําเร็จรูป
2. น้ํามันสําเร็จรูป
รวมมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
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ป 2543
ป 2544
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

6,735

ป 2545
ลานบาท รอยละ
5,25
8
11,7
03
16,9
61

12.
4
27.
5
39.
9

25,4
26
91
25,5
17

59.
9
0.2
60.
1

30,6
84
11,7
94
42,4
78

72.
2
27.
8
100
.0
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
3.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทยังคงดําเนินการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ISO 14001 และ มอก. 18001 ตามลําดับและไดรับการรับรองมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
คุณภาพน้ําทิ้งและคุณภาพอากาศดีกวาขอกําหนดทางกฎหมาย ยกเวนในเดือนมีนาคม 2545
เกิดเขมาดําเล็กนอยจากปลองเตาเผากระทบชุมชนดานทิศเหนือของโรงกลั่น เปนผลใหเกิดการรองเรียน 1 ครั้ง
อยางไรก็ตาม ผูบริหารบริษัทไดเขาพบชุมชนทันทีเพื่อแสดงความรับผิดชอบ และชี้แจงขอเท็จจริง ทําใหชุมชน
เขาใจและปดเรื่องรองเรียนไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทไดปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณเพื่อปองกันการเกิดปญหา
ดังกลาวเพิ่มเติม
นอกจากนั้น บริษัทไดทําการปดบอน้ําบาดาลจํานวน 2 บอ ลดปริมาณการใชน้ําบาดาล เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการลดปญหาแผนดินทรุด และติดตั้งหนวยบําบัดดางใชแลว (SPENT CAUSTIC
TREATING UNIT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดของเสีย
ยิ่งไปกวานั้น บริษัทไดเขารวมโครงการ BENCHMARKING ในหัวขอ ระบบการจัดการ
สิ่
ง
แ
ว
ด
ล
อ
ม
ซึ่งจัดโดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงประเทศไทย ปรากฏผล วา บริษัทมีความเปนเลิศ
ในเรื่องของการวางแผน การติดตามตรวจสอบ และการทบทวนจัดการ รวมถึงการไดรับใบรับรอง ระดับทอง
ในดานสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน จากกรุงเทพมหานคร
สวนในเรื่องของความปลอดภัยนั้น บริษัทมีชั่วโมงการทํางานปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 3
ลานชั่วโมงการทํางาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 และไดทําการเปดศูนยฝกอบรมดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอมขึ้นเพื่อเปนสถานที่ฝกซอมดับเพลิงใหกับพนักงานและบุคคลภายนอกที่ศูนยจายน้ํามันบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้น บริษัทยังไดใหความรวมมือเปนอยางดีแกคณะที่ปรึกษาในการจัดทําคูมือ
การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมจนไดรับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรม
การรับรองระบบงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตอเนื่องถึงปจจุบันดังนี้
ป 2540 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 - PETROLEUM
REFINING ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ํามัน นับตั้งแตการรับน้ํามันดิบ กระบวนการ
กลั่นทุกหนวย ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม
ป 2543 บริ ษัท ได รับ การรับ รองมาตรฐานระบบการจั ด การอาชีว อนามัย และความปลอดภัย
(มอก.18001) เลขที่ OHS00007/007 สําหรับกิจการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
รางวัลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ที่บริษัทไดรับ ดังนี้
ป 2533 บริษัทไดรับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเคมีดีเดน ดานการประหยัดพลังงาน
ทั่วไป” จากศูนยประหยัดและอนุรักษพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม
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ป 2534

บริษัทไดรับรางวัล “ โรงงานพิทักษสิ่งแวดลอมดีเดน” จากสมาคมวิศวกร
สิ่งแวดลอมไทย

ป 2538 บริษัทไดรับรางวัล เรื่องการปฎิบัติตามมาตรการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
ป 2541

บริษัท ไดรับรางวัลดีเดน ทางดา น คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดลอม
AWARDS’ 98)

(EIA

ป 2542 บริษัทไดรับโลเกียรติยศการทํากิจกรรมเพื่อบริการสังคม จากการใหสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ
ISO 14001 ของบริษัท เขาไปชวยจัดระบบใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาแหงชาติที่ตองการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
ป 2544 บริษัทไดรับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2544 (EIA
AWARD’2001)
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี
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4. การวิจัยและพัฒนา
ไมมี
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสนิ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสิน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องจักร อุปกรณหอกลั่น
อุปกรณจําหนายและอุปกรณสํานักงาน
แพลตินัม แคตตาลีส 2/
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
หมายเหตุ

สวนที่ 2

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลคาตามบัญชี

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
-

ลานบาท 1/
1,345
232
11,151
2,214
330
128
238
15,638

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
-

1/ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทไดตีราคาสินทรัพยในสวนของทาเทียบเรือ เครื่องจักรและ
อุปกรณในโรงกลัน่ น้ํามัน และแพลตินั่ม แคตตาลีส โดยบริษัท Nexant (Thailand)
Limited ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระดวยเกณฑ Replacement Cost-Depreciated
ตาม Final Report Refinery Valuation
2/ แพลตินัม แคตตาลีส คือ ตัวเรงปฏิกริยา ซึ่งอยูในเครื่องปฏิกรณในหนวยเพิ่มคุณภาพน้ํามัน
เบนซิน
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5.2 เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ
จํานวนเครื่องหมาย
ที่ขอจดทะเบียน

สําหรับสินคา/บริการ

สิทธิในเครื่องหมายการคา
1. รูปภาพใบไมบางจาก

11

น้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด ผาเย็น

2. กรีนา (GRENA)

3

น้ํามันหลอลื่น น้ํามันหลอเย็น
น้ํามันเกียร น้ํามันเบรก
หัวเชื้อน้ํามันเครื่อง

3. ไอโซกรีน (ISOGREEN)

5

น้ํามันเบนซิน

4. กรีนา ซีนิท เอสเจ
5. ซีนิท โกลด
6. ซีนิท จีอี โฟร
7. ดี 3 ปคอัพ
8. ดี 3 เอ็กซตรา
9. ดี 3 เทอรโบ

1
1
1
1
1
1

น้ํามันหลอเย็น น้ํามันเครื่อง
5 พ.ย.2549
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตเบนซิน
25
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตเบนซิน
25
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตดีเซล
25
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตดีเซล
25
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตดีเซล
25

สิทธิในเครื่องหมายบริการ
1. รูปภาพใบไมบางจาก

3

การจัดการขายสินคา

2

การจัดการขายสินคา

ชื่อบริษัท

2. Little Dino

สวนที่ 2

หมดอายุn

15
ต.ค.2552
20
ส.ค.2549
30
ส.ค.2552
16
ส.ค.2546
8
ต.ค.2553
30
มิ.ย.2547
22
เม.ย.2551
23
เม.ย.2551
27
เม.ย.2551
11
พ.ค.2551

20
ธ.ค.2551
13
ก.ย.2546
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3. รูปนกเงือก

2

การจัดการขายสินคา

4. เลมอนโฮม (Lemon
Home)
5. กรีนา คารแคร
(GRENA
CARCARE)
6. เลมอนกรีน (Lemon
Green)o
7. ใบจาก o

6

การจัดการขายสินคา

1

การทําความสะอาดยานพาหนะ
การบํารุงรักษาและซอมแซม
ยานยนต
การจัดการขายสินคา

หมายเหตุ

n

1
1

10
ต.ค.2549
16
เม.ย.2551
23
ก.พ.2552
18 พ.ย.
2546
15 มี.ค.
2554

การจัดการขายสินคาอาหารและ
เครื่องดื่ม

การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาและเครื่องหมายบริการมีอายุ 10 ปนับแตวันจดทะเบียน
และอาจตออายุไดทุก 10 ป
o
ของบริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวม คือ บริษทั บางจากกรีนเนท จํากัด มูลคารวม
0.49 ลานบาท
บริษทั ยังไมมีนโยบายที่จะเพิ่มการลงทุนในบริษัทรวม
5.4 การควบคุมดูแลบริษัทรวม

บริษทั ไมไดเขาไปควบคุมดูแลบริษัทรวม เพียงแตสงตัวแทนบริษทั เขาไปเปนกรรมการบริษัทรวม
ในฐานะผูถือหุนของบริษทั รวม

สวนที่ 2
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6. โครงการในอนาคต
ไมมี
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย
7.1 คดี
กระทรวงการคลัง (จําเลยที่ 1) ถูกฟองเรียกคาเสียหาย (จํานวนทุนทรัพย 1,055 ลานบาท) ตอศาลแพงใน
ขอหาละเมิดขับไลทรี่ าชพัสดุบริเวณทาเรือโรงกลั่น ซึ่งบริษทั เชาจากกระทรวงการคลัง โดยบริษทั ในฐานะผู
เชาที่ถูกฟองรองเปนจําเลยรวม (จําเลยที่ 5)
7.2 ความเห็นของผูบริหาร
สํานักกฎหมายของบริษทั ใหความเห็นวา ถึงแมผลคดีจะเปนประการใด บริษทั ในฐานะผูเชาตามสัญญา ยอม
ไมมีภาระรับผิดเกี่ยวกับจํานวนทุนทรัพยที่ฟองรองดังกลาวขางตน คดีดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลแพง

สวนที่ 2
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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
บริษทั มีทุนจดทะเบียน 7,720.4094 ลานบาท เรียกชําระแลว 5,220.4094 ลานบาท เปนหุนสามัญ
มูลคาหุนละ 10 บาท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2545 มีมติใหบริษทั ออกหุนกูวงเงินรวม 9,000 ลานบาท ซึ่งในป
2545 บริษทั ไดออกหุนกูรวม 1,155 ลานบาท เพื่อชําระคืนหุนกู
รายละเอียดของหุนกูไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
8.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก
ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2545
วันที่ 5 เมษายน 2545

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก

จํานวนหุน
(ลานหุน)

กระทรวงการคลัง
บริษัทปตท. จํากัด (มหาชน)
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
DANSKE BANK A/S
นางสาวนุชนภา วงษเจริญสิน
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก
นางศรินทร ศรียุกตสิริ
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
CLEARSTREAM NOMINEES LTD

249.90
126.81
17.65
9.05
2.55
1.97
1.53
1.50
1.47
1.45

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
47.87
24.29
3.38
1.73
0.49
0.38
0.29
0.29
0.28
0.28

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
หากไมมีความจําเปนอื่นใด (คณะกรรมการบริษทั /ทีป่ ระชุมผูถือหุน /บริษทั ) มีนโยบายการจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังภาษีเงินไดและสํารองตามกฎหมายในแตละป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต
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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท ไดระบุวา ในการดําเนินกิจการ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง
รักษา
ผลประโยชนของบริษทั และมอบหมายใหผูบริหารบริษัทปฏิบตั ิงานแทนตามอํานาจอนุมัติ เชน กรรมการ
ผูจัดการใหญมีอํานาจจัดสรรและสั่งจายงบประมาณประจําป การจายเงินเพื่อกิจการของบริษัทตามสัญญาหรือ
ขอผูกพันใดๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ มีอํานาจหนาที่บริหารงานบุคคล การจัดหาและจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียม เปนตน
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ดังนี้ (ณ 31 มกราคม 2546)
1. พลเอกธวัช
2. นายอนุสรณ
3. นายวิรัตน
4. นายนิพนธ
5. นายบุญศักดิ์
6. นายพิชัย
7. นายประเสริฐ
8. นายสายัณห
9. นายณรงค

รายชื่อ
เกษรอังกูร
ธรรมใจ
เอี่ยมเอื้อยุทธ
สุรพงษรักเจริญ
เจียมปรีชา
ชุณหวชิร
บุญสัมพันธ
สตางคมงคล
บุณยสงวน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ในป 2545 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 12 ครั้ง และวาระพิเศษ จํานวน 2 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ปกติการประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยทั่วไปการประชุมจัดที่สํานักงานใหญของ
บริษัทและมีการประชุมนอกสถานที่เปนครั้งคราว โดยการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้
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รายชื่อ

การเขารวมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด(ครั้ง)
การประชุม
วาระปกติ

การประชุม
วาระพิเศษ

รวม

หมายเหตุ

1. พลเอกธวัช

เกษรอังกูร

8/8

2/2

10/10

รับตําแหนง 25 เม.ย.45

2. นายอนุสรณ

ธรรมใจ

7/8

1/2

8/10

รับตําแหนง 25 เม.ย.45

3. นายวิรัตน

เอี่ยมเอื้อยุทธ

8/8

2/2

10/10

รับตําแหนง 25 เม.ย.45

4. นายนิพนธ

สุรพงษรักเจริญ

-/-

-/-

-/-

รับตําแหนง 28 ม.ค.46

-/-

-/-

-/-

รับตําแหนง 23 ธ.ค.45

3/12

1/2

4/14

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

3/12

2/2

5/14

8. นายสายัณห

สตางคมงคล

9/12

2/2

11/14

9. นายณรงค

บุณยสงวน

12/12

2/2

14/14

10. นายประพัฒน โพธิวรคุณ

5/8

1/2

6/10

พนตําแหนง 27 ม.ค.46

11. นายสมใจนึก เองตระกูล

5/7

1/1

6/8

พนตําแหนง 20 ธ.ค.45

12. นายสมหมาย ภาษี

4/4

-/-

4/4

พนตําแหนง 24 เม.ย.45

13. นายอนันต

ณัฏฐสมบูรณ

4/4

-/-

4/4

พนตําแหนง 24 เม.ย.45

14. นายวิรัช

อภิเมธีธํารง

4/4

-/-

4/4

พนตําแหนง 24 เม.ย.45

15. นายสุธรรม

จิตรานุเคราะห

4/4

-/-

4/4

พนตําแหนง 24 เม.ย.45

16. พล.อ.สมชัย สมประสงค

4/4

-/-

4/4

พนตําแหนง 24 เม.ย.45

17. นางพันธทิพย สุรทิณฑ

2/2

-/-

2/2

พนตําแหนง 21 มี.ค.45

18. นายชัยยันต โปษยานนท
0/2
-/0/2
หมายเหตุ : กรรมการในลําดับที่ 10-18 ไดพนตําแหนงจากกรรมการบริษัทแลว

พนตําแหนง 21 มี.ค.45

5. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
6. นายพิชัย

ชุณหวชิร

ในป 2545 นับเปนปแรกทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดจัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทั เปนรายบุคคลและรายคณะ กรรมการแตละทานใหความสนใจตอการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษทั ใหมีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณ
และกรรมการบริษทั ทุกทานเปนสมาชิกของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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9.1.2 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน มี
หนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนลายลักษณอักษรไวในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานกฎบัตรปละครัง้ เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลง ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรง
ตอ
ความเปนจริง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในวา
มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ดูแลใหบริษัทปฏิบตั ิตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ พิจารณาและเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีของบริษัท และดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ําเสมอและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตอคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งในป 2545 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้ (ณ 31 มกราคม 2546)
รายชื่อ
ธรรมใจ
1. นายอนุสรณ
เอี่ยมเอื้อยุทธ
2. นายวิรัตน
สุรพงษรักเจริญ
3. นายนิพนธ
จันทโสภีพันธ
4. นางสุจิตรา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หมายเหตุ : นายอนุสรณ ธรรมใจ รับตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อ 28 มกราคม 2546
แทนนายประพัฒน โพธิวรคุณ

2) คณะกรรมการบริหารบริษัท
คณะกรรมการบริหารบริษัท จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ประกอบดวย กรรมการ 3 คน
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป คณะกรรมการบริหารบริษัทมีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ตามขอบเขตที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรไว ใ นกรอบหลั ก เกณฑ
คณะกรรมการบริหารบริษัท
คณะกรรมการบริหารบริษัทมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในป
2545 มีการประชุมอยางเปนทางการ 2 ครั้ง และประชุมหารือเฉพาะกิจ 4 ครั้ง
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คณะกรรมการบริหารบริษัทมีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ (ณ 31 มกราคม 2546)
รายชื่อ
เกษรอังกูร
1. พลเอกธวัช
สุทธิธนากร
2. นายชัยยุทธ
บุณยสงวน
3. นายณรงค

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : พลเอกธวัช เกษรอังกูร รับตําแหนงประธานกรรมการบริหารบริษัทเมื่อ 28 มกราคม 2546
แทนนายสมใจนึก เองตระกูล

9.1.3 ผูบริหาร
ผูบริหารบริษัทมีจํานวน 8 ทาน ดังนี้ (ณ 31 มกราคม 2546)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายณรงค บุณยสงวน
นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ
นายวิเชียร อุษณาโชติ
นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล
นายวัฒนา โอภานนทอมตะ
นายเกียรติกุล โคมิน
นายมนูญ ศิริวรรณ

8. นางวรรณภา อิมะไชย

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาดคาปลีก
ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาดอุตสาหกรรม
และน้ํามันหลอลื่น
ผูอํานวยการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
9.2.1 การแตงตั้งกรรมการบริษทั
ตามขอบังคับบริษทั กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมาก ใหผูถือหุนคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทสี่ ุดกับสวน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูอ อกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็
ได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนรายยอย จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อกําหนด
วิธีการสรรหา ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
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และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเปนผูสรรหาตัวแทน ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนรายยอยไดคัดเลือกตัวแทน
จํานวน 3 ทาน เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการไดใหความเห็นในระเบียบวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมสืบแทนกรรมการที่ลาออกและ
พนตําแหนงตามวาระฯ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2545 วาจะมีกรรมการจากตัวแทนผูถ ือหุนรายยอย 1
ทาน ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสามัญฯ ไดมีมติเลือกตั้งตัวแทนผูถือหุนรายยอย คือ นายวิรัตน เอี่ยมเอื้อยุทธ เปน
กรรมการบริษัท
กรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ ดังนี้
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
2. นายพิชัย ชุณหวชิร
3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

มาจาก กระทรวงการคลัง
มาจาก บมจ. ปตท.
มาจาก บมจ. ปตท.

9.2.2 การแตงตั้งผูบริหาร
ตามระเบียบบริษัท กําหนดใหคณะกรรมการบริษทั เปนผูพิจารณาแตงตั้งผูบ ริหารระดับผูอํานวยการสายงานขึน้
ไป
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ป 2545

ประเภทของคาตอบแทน

จํานวนเงินรวม (บาท)

- กรรมการ 17 ทาน 1/

เบี้ยประชุม

539,250

- ผูบริหาร 8 ทาน 2/

เงินเดือนและอื่นๆ

23,629,927

หมายเหตุ : 1/ รวมกรรมการที่พนตําแหนงระหวางป 8 ทาน
2/
กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการใหญ
และผูบริหารระดับเดียวกับรายที่ 4 อีก 3 ทาน
2) คาตอบแทนอื่น เชน สิทธิซื้อหุน ฯลฯ
ไมมี

9.4 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบัตติ ามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (CODE OF BEST
PRACTICE) ทั้งดานองคประกอบคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
แตงตั้งและการดํารงตําแหนงกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและผูถอื หุน และการ
รายงานขอมูล
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สําหรับการปฏิบัตติ ามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะ
กลาวตอไปใน ขอ Error! Reference source not found. หนา Error! Bookmark not
defined.
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายใน
คณะกรรมการไดมีการดูแลมิใหกรรมการ ผูบริหาร หาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น โดยอาศัยขอมูล
ภายในอันเปนความลับของบริษัทหรือบริษัทในเครือ และโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอ
สาธารณะ
ในการซื้อขายหลักทรัพย กรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งคูส มรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวของ ตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ของบุคคลดังกลาว
จัดทําและเผยแพรรายงานการถือหลักทรัพย ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยทุกครั้งที่มี
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารรับทราบบทบาทภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย
ตามประกาศของ ก.ล.ต. และ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการรายงานการถือหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนประจําทุกเดือน
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9.6 บุคลากร
9.6.1 โครงสรางการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายใน

1/

รองกรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
2/

สายตลาดคาปลีก
สายตลาดอุตสาหกรรม
และน้ํามันหลอลื่น

สวนที่ 2

สายการผลิต

รองกรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

3/

สายวางแผนและจัดหา

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ
การพนักงานและบริหาร

สายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ :

1/
2/

กรรมการผูจัดการใหญ รักษาการ
, รองกรรมการผูจัดการใหญ รักษาการ
3/
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จํานวนพนักงานของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีพนักงาน (รวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 763 คน แบงตามสายงานได
ดังนี้
กลุมงาน
กลุมงานดานการตลาด
กลุมงานดานการผลิต วางแผนและจัดหา
กลุมงานดานบัญชีและการเงิน การพนักงานและบริหาร
รวม

จํานวนพนักงาน
(คน)
287
301
175
763

9.6.2 คาตอบแทนพนักงาน
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
พนักงานจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน คาทํางานกะ ทํางานกลางคืน ทํางานลวงเวลา
ทํางานตางจังหวัด คารอปฏิบัติการที่โรงกลั่น เงินวินัยการปฏิบัติงาน
พนักงานมีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิก “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท บางจากฯ
(มหาชน)” โดยเลือกสะสมเปนอัตรารอยละ 5 หรือรอยละ 10 ของเงินเดือน และบริษัท
สมทบใหในอัตราเดียวกันเขาเปนเงินกองทุน
ป 2545 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหพนักงานในรูปของเงินเดือน คาทํางานกะ ทํางาน
กลางคืน ทํางานลวงเวลา ทํางานตางจังหวัด คารอปฏิบัติการที่โรงกลั่น และเงินวินัยการ
ปฏิบัติงาน เปนเงินรวม 271 ลานบาท
2) คาตอบแทนอื่น เชน สิทธิซื้อหุน ฯลฯ
ไมมี

9.6.3 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
ไมมี

9.6.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีเจตนารมณแนวแนที่จะสนับสนุนความกาวหนาของการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณคาตอสังคม
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันก็ยังมุงสงเสริมบุคลากรใหเปนทรัพยากรที่มีความรูความสามารถ มีความ
ทันสมัยอยูเสมอ และใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมพลังงานในระดับสากล ดวยการฝกอบรมและการพัฒนา
พนักงานอยางตอเนื่อง
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1) นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม
หลักการดังกลาว โดยไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาว
ของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
2) สิทธิของผูถือหุน
ในป 2545 บริษัทมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญประจําป 2545 โดยการประชุมได
จัดที่สํานักงานใหญของบริษัท และบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ
ใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
3) สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดทุกกลุม ทั้งกลุมลูกคา คูคา ผูถือหุน ฯลฯ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ชุมชนรอบๆ โรงกลั่นและพนักงาน เนื่องจากบริษัทตระหนักดีวากิจการของบริษัทเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ
บริษัทจึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยมาโดยตลอด โดยบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถควบคุมมลภาวะใหดีกวาขอกําหนดทางกฎหมาย
4) การประชุมผูถ ือหุน
ในการประชุมผูถือหุนในป 2545 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 6 ทาน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญ โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยาง
เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามใดๆ รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวใน
รายงานการประชุม
5) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณ
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดแกกิจการ และความมั่นคงใหกับผูถือหุน
คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการเป นผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนา ที่
และความรับผิดชอบระหวา ง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน
6) ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน
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7) จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอ
บริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
บริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา
8) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
1 ทาน (กรรมการผูจัดการใหญเปนโดยตําแหนง)
กรรมการอิสระ
4 ทาน
กรรมการจากภายนอกอื่น
4 ทาน (เปนกรรมการจากผูถือหุนใหญ 3 ทาน)
รายชื่อกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุนใหญแสดงในขอ Error! Reference source not
found. หนา Error! Bookmark not defined.
9) การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยฯ และไมมีความสัมพันธใดๆ
กับฝายบริหาร เปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานประจําไวอยาง
ชัดเจน คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัทเพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินการ
ของฝายจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและโปรงใส
10) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยอางอิงจากหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดสําหรับรัฐวิสาหกิจ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน และอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
(รายละเอียดจํานวนคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดกลาวแลวในขอ Error! Reference source not
found. หนา Error! Bookmark not defined.)
11) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกําหนดประชุมลวงหนาทั้งป โดยปกติมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดระเบียบวาระชัดเจน ลวงหนา และมีระเบียบวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนประจํา ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอน
การประชุมลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม (รายละเอียดการเขา
ประชุมของกรรมการไดกลาวไวในขอ Error! Reference source not found. หนา Error!
Bookmark not defined. )
ทั้งนี้ ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
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12) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งกรรมการที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมเปนคณะอนุกรรมการเพื่อชวย
ศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ เนื่องจากสามารถพิจารณาและอภิปรายไดเขาถึงประเด็นกวา
แตอยางไรก็ตามความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทตอบุคคลภายนอกยังคงเปนของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ
คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริหารบริษัท
องคประกอบ หนาที่ และรายนามคณะกรรมการ ไดกลาวไวแลวในขอ Error! Reference
source not found. หนา Error! Bookmark not defined.
13) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
จึงไดมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกร
ที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหนง มีระเบียบบริษัทวาดวยการงบประมาณ การเงินและบัญชี
การบริหารงานบุคคล การจัดหาและจําหนายปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม และการจัดหาพัสดุ เพื่อใหพนักงาน
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนมีการจัดการความเสี่ยงและการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและ
รายการผิดปกติทั้งหลาย
คณะกรรมการไดจัดใหมีสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Controls) และเพื่อใหสํานักตรวจสอบภายในมี
ความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบ
ภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการกําหนด
และประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง มีการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ และมีการจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง
14) รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยและสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อปองกันไมใหเกิด
การทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ
สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
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15) ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไมใชการเงินลวนมีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ซึ่งฝายจัดการไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล
ที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา จึงไดมอบหมายใหสํานักแผนกิจการทําหนาที่
ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอขอมูล
บริษัทไดที่โทร 0 2335 4583-4 หรือที่ www.bangchak.co.th หรือที่ E-mail Address :
IR@bangchak.co.th
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10 การควบคุมภายใน
จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2546 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมครบทั้ง 3 ทาน มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยสามารถสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้
1. บริษัทมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได โดยมี
การกําหนดเปาหมายการดําเนินธุร กิจที่ชั ดเจนและวัดผลไดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาเปาหมายที่กําหนด มีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงาน
วาเปนไปอยางสมเหตุสมผล การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสมชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีประกาศ
หามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณ
อักษร
2. บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจจากภายนอกและภายในที่เหมาะสม โดยผูบริหารบริษัท และ
พนักงานผูเกี่ยวของไดรวมกันวางระบบประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ มาตรการปองกัน
อยางสม่ําเสมอ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง และไดมีการปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม และพนักงานที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง
3. บริษัทมีกิจกรรมการควบคุม โดยการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติในแตละ
ระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกันได
มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการควบคุมการทํารายการและบุคคลระหวางกันนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติ คํานึงถึง
ประโยชนของบริษัท มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทระยะยาวใหปฏิบัติตามที่เงื่อนไขที่ตกลงไว มีมาตรการ
ไมใหมีการนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทรวม
มีการกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัท ไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
4. บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอมูลอยางตอเนื่อง มีการจัดขอมูลที่สําคัญตางๆ อยาง
เพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจ กรรมการบริษัทไดรับหนังสือและเอกสารการประชุมที่มีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา
รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู
การบันทึกบัญชีไดปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
5. บริษัทมีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานกับ
คณะกรรมการบริษัท อยางสม่ําเสมอ หนวยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
11. รายการระหวางกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2546 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมครบทั้ง 3 ทาน มีความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกันของบริษัท โดยสรุป ดังนี้
ในป 2545 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน ดังนี้
บริษัท

ความสัมพันธ

กระทรวงการคลัง

ผูถือหุนใหญ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
•

•

บริษัท ปตท. จํากัด ผูถือหุนใหญ
(มหาชน)

•

•

เปนผูใหกูเงินภายใต Euro
Commercial Paper (ECP
Programme)
เปนผูค้ําประกันหุนกูในประเทศ
- หนี้คงคาง ณ สิ้นป
เปนลูกคาน้ํามัน
- มูลคาการซื้อขาย
- หนี้คงคาง ณ สิ้นป
เปนผูขายน้ํามันดิบ
- มูลคาการซื้อขาย
- หนี้คงคาง ณ สิ้นป

มูลคา
(ลานบาท)
1,516

6,600
6,605
276
5,554
1,164

ในการสั่ ง ซื้ อ น้ํ า มั น ดิ บ และขายน้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป ระหว า งบริ ษั ท กั บ บมจ.ปตท.นั้ น เป น ไปตามเงื่ อ นไข
ทางธุรกิจปกติ โดยในการสั่งซื้อน้ํามันดิบ ทางบมจ.ปตท.จะแจงบริษัทเปนครั้งๆ เมื่อมีน้ํามันดิบที่จะจัดสงให สวนการ
ขายน้ํามันสําเร็จรูป ทางบมจ.ปตท.จะแจงความตองการลวงหนาใหบริษัทฯ ทราบกอน 6 เดือน แตทุกเดือนจะมีการ
ประชุมรวมกัน เพื่อยืนยันความตองการอีกครั้งหนึ่ง
รายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมี
การถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทรวม และผูถือหุน โดยอยูในการพิจารณาอนุมัติของกรรมการผูจัดการใหญ
ซึ่ง มีอํา นาจหนา ที่ที่จ ะอนุมัติไ ดต ามระเบีย บขอ บัง คับ ของบริษัท ฯ ยกเวน กรณีการค้ําประกันเงินกูและหุนกูของ
บริษัทฯ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถกูเงินไดในเงื่อนไขที่ดีกวาเมื่อเทียบกับกรณีไมมีการค้ําประกัน
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ในอนาคต ก็เปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเชนเดิม
ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทรวม และผูถือหุน
สําหรับรายการระหวางกันกับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ไดมีการเปดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุ ผลวางบ
การเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่บริษัทใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวา
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสม ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
และ 2544 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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(2) งบการเงิน สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2543 2544 และ 2545
(หนวย : ลานบาท)

2543

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
อื่นๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
คาขนสงจายลวงหนา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
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2545

รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

442
134
2,191
6,883

1.5
0.5
7.5
23.7

2,750
131
1,672
4,011

10.5
0.5
6.3
15.2

1,374
152
2,725
6,089

4.8
0.5
9.4
21.1

450
804
10,904

1.6
2.8
37.6

410
432
9,406

1.6
365
1.6
371
35.7 11,076

1.3
1.3
38.3

0.1
25
0.1
5
0.6
189
54.2 14,721
4.1 1,117
3.3
930
62.4 16,987
100.0 26,393

0.1
1
0.0
5
0.7
183
55.8 15,638
4.2 1,057
3.5
942
64.3 17,824
100 28,901

0.0
0.0
0.6
54.1
3.7
3.3
61.7
100

25
35
189
15,726
1,192
957
18,124
29,028

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบัน 1,277
การเงิน

เจาหนี้การคา
เงินกูยมื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
เงินกูยมื ระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สิน
สวนของผูถ ือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถ ือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถ ือหุน

2544

จํานวนเงิน

3,043
1,798
1,050
1,162
8,330
14,497
428
23,256

7,720
5,220
2,008
3,911
548
(5,915)
5,772
29,028

4.4

231

1,000

3.5

10.5 1,129
6.2 3,765
3.6
938
4.0 1,218
28.7 7,281
50.0 16,267
1.4
414
80.1 23,962

4.3 3,137
14.3 6,380
3.5 2,481
4.6
935
27.6 13,933
61.6 9,973
1.6
409
90.8 24,315

10.9
22.1
8.6
3.2
48.2
34.5
1.4
84.1

26.6
18.0
6.9
13.5

29.3
19.8
7.6
13.5

7,720
5,220
2,008
5,178

26.7
18.1
6.9
17.9

2.0
548
(33.7) (8,368)
9.2 4,586
100 28,901

1.9
(28.9)
15.9
100

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

1.9
548
(20.4) (8,902)
19.9 2,431
100.0 26,393

0.9
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2543 2544 และ 2545
(หนวย : ลานบาท)
2543
2544
2545
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอนื่
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายอืน่
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนฯ
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบและ
ผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนา
อื่นๆ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รวมคาใชจา ย
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบีย้ จายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

สวนที่ 2

52,118 99.6
212
0.4
0
0.0
52,330 100.0

48,483
113
1
48,596

99.8
0.2
0.0
100

51,804 99.7
132 0.3
0 0.0
51,936 100

50,710
1,162

96.3
2.2

48,774
1,137

97.1
2.2

48,653 97.1
1,138 2.3

292
413
85

0.5
0.8
0.2

286
37
-

0.6
0.1
-

290
11
-

0.6
0.0
-

5

0.0

5

0.0

-

-

52,667 100.0
(337) (0.6)

21 0.0
50,113 100
1,824 3.5

1,261
2.4
(16.5) (0.0)
(1,582 (3.0)
)

50,240 100
(1,644 (3.4)
)
1,302
2.7
41
0.1
(2,987 (6.1)
)

(3.03)

(5.72)

1.02

1,300
(10)
534

2.5
0.0
1.0
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2543 2544 และ 2545
(หนวย : ลานบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาตัดจําหนาย
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ภาษีเงินได
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพย
สํารองเงินบําเหน็จสงเคราะห
รายไดตัดบัญชี
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนีส้ ินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ้น)
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูระยะสั้นเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจาย(รับคืน) ในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

สวนที่ 2

2543

2544

2545

(1,582)

(2,987)

534

918
25
226
203
(17)
6
28
(12)
2
(203)

884
16
186
34
41
20
31
(10)
(0.6)
(1,785)

898
3
160
47
(10)
20
20
(7)
21
1,685

557
(1,897)
(194)
(1,551)
(284)
(0.9)
(3,574)

537
2,871
337
(1,915)
32
(5)
72

(1,017)
(2,078)
53
2,006
(314)
8
343

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

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

(22)
9
(214)
(28)
(52)
(306)

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

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

768
1,498
(3,679)
(1,413)
(1,375)
2,750
1,374

1,196
(1,292)

1,333
-

1,394
6
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
3) อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
(Account Receivable Turnover)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection Day)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
(Inventory Turnover)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
(Account Payable Turnover)
ระยะเวลาชําระหนี้ (Payment Period)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on
Equity)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (Assets
Turnover)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (Debt to
Equity)
กําไรตอหุน (Earning per Share)
กําไรตอหุน

หนวย

2543

2544

2545

เทา
เทา

1.3
18.8

1.3
23.5

0.8
22.1

วัน
เทา

19
8.5

15
9.0

16
9.6

เทา

13.3

23.4

22.8

วัน

27

15

16

2.7 (0.6)
(3.0) (6.1)
(23.4) (72.8)

6.1
1.0
15.2

รอยละ
รอยละ
รอยละ

เทา

1.8

1.8

1.9

เทา

4.0

9.9

5.3

(3.03) (5.72)

1.02

เทา

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เปรียบเทียบสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อป 2528 โดยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท
เปนบริษัทน้ํามันของคนไทยที่ดําเนินกิจการสอดคลองกับประโยชนของคนไทยและสังคมไทย ปจจุบันบริษัทประกอบ
ธุรกิจจําหนายน้ํามันสําเร็จรูป ทั้งคาปลีกและคาสง และบริหารกิจการโรงกลั่นน้ํามันขนาด 120,000 บาเรลตอวัน
สําหรับป 2545 ซึ่งเปนปที่ 18 ของการดําเนินกิจการ บริษัท ไดดําเนินงานทามกลางสภาพปจจัยที่เอื้ออํานวยตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวรอยละ 5.0 สงผลใหความตองการใชน้ํามัน
ในประเทศทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 อีกทั้งบริษัท ยังมุงเนนการรวมมือกับบริษัทน้ํามันอื่นในการหารายไดเพิ่มและ
ลดตน ทุน มีการลดคา ใชจา ยจากการปรับ ปรุง ประสิทธิภาพการผลิต และการดําเนินกลยุทธทางการตลาดเชิ งรุก
สวนที่ 2
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โดยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่องทั้งน้ํามันและผลิตภัณฑหลอลื่น เปนผลใหในป 2545 บริษัทมีกําไรสุทธิ
534 ลานบาท ดังรายละเอียดในการวิเคราะหงบกําไรขาดทุนดังนี้
12.2.1 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
บริษัท มีกําไรสุทธิในปนี้ 534 ลานบาท ซึ่งผลการดําเนินงานดีขึ้นจากปกอน 3,521 ลานบาท โดยมี
ผลกําไรกอนหักดอกเบี้ยและคาเสื่อมราคา (EBITDA) +2,893 ลานบาท ซึ่งเมื่อจายดอกเบี้ยแลวยังมีกําไรเปนเงินสดเหลือ
และมีกําไรตอหุน 1.02 บาทตอหุน ทั้งนี้เปนผลมาจาก
1) ดานการจําหนาย บริษัทมียอดจําหนายเพิ่มขึ้นในทุกตลาดทั้งตลาดคาปลีกและอุตสาหกรรมโดยเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.7 ตลอดจนตลาดผลิตภัณฑหลอลื่นโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 29.5 เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งเปนผลมา
จาก
• การพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณและการบริการของสถานีบริการน้ํามันและรานสะดวกซื้อ
อยางตอเนื่อง ใหเปนที่พอใจสูงสุดแกผูบริโภค ภายใต “โครงการบางจากสดใส” และขยายรานคา
เพื่อชุมชน (COMMUNITY STORE) ภายใตชื่อราน “ใบจาก” เพิ่มเปน 26 แหง
• การสรางความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑและบริการแกลูกคา โดยบริษัท ไดเขารวม ”โครงการรับรอง
ระบบการควบคุมคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง” ของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย และไดรับมอบ
ใบรับรอง กวา 900 สถานีบริการ
• การพัฒนาและออกผลิตภัณฑใหม อาทิ
- น้ํามันเตากากคารบอนต่ํา ซึ่งมีคุณภาพสะอาด เมื่อเผาไหมแลว จะมีปริมาณกากคารบอน
ต่ํากวาน้ํามันเตาทั่วไป ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการบํารุงรักษากระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม และลดปญหามลภาวะทางอากาศดวย
- น้ํามันดีเซล บางจาก เพาเวอรดี ที่มีคุณภาพสูงกวาน้ํามันดีเซลทั่วไป ดีตอเครื่องยนตและ
สิ่งแวดลอม โดยมีคากํามะถันต่าํ เพียงรอยละ 0.02 ต่ํากวามาตรฐานน้ํามันดีเซลทั่วไปถึง 1.5
เทา ชวยลดฝุนละอองจากทอไอเสีย และกาซซัลเฟอรไดออกไซด อีกทั้งเติมสารเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดควันดํา คราบเขมา ควันขาว และประหยัดน้ํามัน
- น้ํามันหลอลื่นบางจาก GE GOLD เปนน้ํามันหลอลื่นเบนซินสังเคราะห 100% ที่ได
มาตรฐานสูงสุด API SL SAE 5W-40 เปนรายแรกในประเทศเปนตน
2) ดานการผลิต
บริษัท
ไดปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นฯ
ทั้งดานการเพิ่มผลผลิต
(PRODUCTION YIELD) และการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต นอกจากนั้น
บริษัท ยังไดรวมมือกับโรงกลั่นอื่น ในการลดตนทุนการขนสงน้ํามันดิบเขาสูโรงกลั่นฯ และการกลั่น
น้ํามันบนพื้นฐานการไดประโยชนรวมกันจากการเพิ่มรายไดและลดตนทุนในการผลิต
3) คาการกลั่นที่ปรับตัวดีขึ้น
อันเปนผลมาจากปจจัยของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตตนป จากการควบคุมปริมาณการผลิตของกลุม OPEC และการผละงานประทวงใน
ประเทศ
เวเนซุเอลา รวมทั้งขาวสถานการณความตึงเครียดระหวางสหรัฐอเมริกากับอิรัก นอกจากนั้นยังเปนผล
มาจากปจจัยดานความตองการใชน้ํามันที่สูงขึ้น ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
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12.2.2 การวิเคราะหรายได
ในป 2545 บริษัท มีรายไดรวม 51,936 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,340 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญไดแก รายไดจากการขาย 51,804 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2544 จํานวน 3,321 ลานบาทหรือ
รอยละ 7 เนื่องมาจากในปนี้มียอดจําหนายรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากการนําน้ํามันเตาและน้ํามันองคประกอบเบนซิน
ไปผลิตเปนน้ํามันสําเร็จรูปที่โรงกลั่นไทยออยลและเอสโซ เพื่อเพิ่มมูลคา และปริมาณการจําหนายขายปลีกและขาย
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาน้ํามันเฉลี่ยลดลงรอยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปกอน
12.2.3 คาใชจายรวม
ในป 2545 บริษัท มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 51,412 ลานบาท ลดลงจากปกอน 129 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 0.3 ประกอบดวย
1) ตนทุนขายจํานวน 48,653 ลานบาท ลดลงจากป 2544 จํานวน 122 ลานบาท เนื่องจากตนทุน
ราคา
น้ํามันตอหนวยจะลดลงรอยละ 11 บริษัท ไดพยายามลดตนทุนการผลิตลงอยางตอเนื่อง โดยสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการขยายความรวมมือกับบริษัทน้ํามันอื่นในการลดตนทุนและเพิ่มรายได
2) คาใชจายอื่น บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 11 ลานบาท ซึ่งลดลง
เมื่อเทียบกับปกอน 26 ลานบาท เปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นประมาณ 1.50 บาทตอ
ดอลลาร สรอ. จากระดับ 44.36 บาทตอดอลลาร สรอ. ณ สิ้นป 2544
ทั้งนี้ คาใชจายในการขายและบริหารและรายการดอกเบี้ยจายอยูในระดับใกลเคียงกับปที่ผานมา ดอกเบี้ย
จายจํานวน 1,300 ลานบาท ไดรวมคาธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูกอนครบกําหนดใหแกธนาคารโลกจํานวน 92 ลาน
บาท วัตถุประสงคเพื่อลดภาระดอกเบี้ย ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง เงินกูดังกลาว REFINANCE ดวยเงินกู
Euro Commercial Paper (ECP) ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนผูออก ECP ขายในตลาด ซึ่งสามารถลดดอกเบี้ยไดรอยละ
5.5 ตอป
12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544
12.3.1 สินทรัพย
สินทรัพยรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2545 เทียบกับ ณ สิ้นป 2544 มีมูลคาเพิ่มขึ้น 2,508 ลานบาท โดย
รายการสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงมากคือ
1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลงจํานวน 1,376 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก ณ สิ้นป 2544
ไดสํารองเงินสดไวเพื่อจายคืนเงินกูระยะยาว/สั้น ที่ถึงกําหนดชําระในชวงตนป 2545 จํานวน 1,398
ลานบาท โดยเงินสํารองดังกลาวไดมาจากการออกหุนกูที่มีกระทรวงการคลังค้ําประกันจํานวน 3,000
ลานบาท ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2544
2) ณ สิ้นป 2545 ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 1,053 ลานบาท เนื่องจากวันครบกําหนดชําระเงินตรงกับ
วันหยุด 4 วันตอเนื่อง ณ สิ้นป และยังเปนผลมาจากยอดขายน้ํามันที่สูงขึ้นจากการนําน้ํามันเตาและ
น้ํามันองคประกอบเบนซินไปผลิตเปนน้ํามันสําเร็จรูปที่โรงกลั่นอื่น โดยระบบบัญชีจะบันทึกเปนการขาย
ทําให
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มูลคาของลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยูในระดับใกลเคียงกับปที่ผานมา โดย
ไดมีการตั้งสํารองไวอยางเพียงพอ
3) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 2,078 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 ราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปใน
ตลาดโลกไดปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ดอลลารสรอ. ตอบาเรล เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2544 ในขณะ
ที่ปริมาณน้ํามันคงคลังไดรวมน้ํามันดิบที่ซื้อเพิ่มขึ้น ณ สิ้นป เพื่อรองรับสภาวะสงครามที่อาจเกิดขึ้น
จํานวน
1
ลานบารเรล
4) ณ สิ้นป 2545 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีมูลคาเพิ่มขึ้น 917 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป
2544 เปนผลมาจากการตีมูลคาสินทรัพยที่เปนทาเทียบเรือ เครื่องจักร และอุปกรณในโรงกลั่น รวมทั้ง
แพลตินั่ม แคตตาลีสใหม โดยผูประเมินอิสระทุก 5 ป ตามนโยบายบัญชี โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้น 1,972
ลานบาท
12.3.2 หนี้สิน
หนี้สิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2545 เทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2544 มีมูลคาเพิ่มขึ้น 353 ลานบาท
โดยรายการหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงมากคือ
1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจํานวน 768 ลานบาท โดยเปนเงินที่
กูยืมจากธนาคารกรุงไทยจํานวน 1,000 ลานบาท เพื่อชําระเงินกูที่ครบกําหนดชําระในเดือน
พฤศจิกายน
2) เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น 2,008 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2544 เปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8 ดอลลารสรอ.ตอบาเรล และมีการซื้อน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
สภาวะสงครามที่อาจเกิดขึ้นในตนป 2546
3) เงินกูยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นจํานวน 1,543 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากเงินกู Euro
Commercial Paper (ECP) จํานวน 1,516 ลานบาท (35 ลานดอลลารสรอ.) จาก
กระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังเปนผูออก ECP ขายในตลาด ทั้งนี้เงินกูดังกลาวนํามาชําระ
คืนเงินกูจากธนาคารโลกกอนครบกําหนดจํานวน 35 ลานดอลลาร สรอ. การ REFINANCE
เงินกูดังกลาว อัตราดอกเบี้ยไดลดลงรอยละ 5.5 ตอป
4) เงินกูยืมระยะยาวลดลง 6,294 ลานบาท ประกอบดวยสวนที่ลดลงเกิดจากการชําระคืนเงินกูจาก
ธนาคารโลกกอนครบกําหนดในเดือนสิงหาคม 2544 จํานวน 1,516 ลานบาท (35 ลานดอลลาร
สรอ.) และการเปลี่ยนรายการเปนสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน
6,380
ลานบาท สวนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการออกหุนกูและตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 1,365 ลานบาท
12.3.3 สวนของผูถือหุน
สวนผูถือหุนรวม 4,586 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2544 จํานวน 2,155 ลานบาท โดยเปน ผลมาจาก
กําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 534 ลานบาท จากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพยเพิ่มขึ้น 1,621
ลานบาท ซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น 1,972 ลานบาท จากการตีมูลคาสินทรัพยทาเทียบเรือ เครื่องจักร
และอุปกรณในโรงกลั่น รวมทั้งแพลตินั่ม แคตตาลีสใหม โดยผูประเมินอิสระทุก 5 ป ตามนโยบายบัญชี
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12.4 คําอธิบายและการวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เปรียบเทียบสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
ณ สิ้นป 2545 บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิจากตนงวดจํานวน 1,375 ลานบาท
เนื่องมาจาก
1) เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 343 ลานบาท ประกอบดวยกระแสเงินสดไดจากกําไร
สุทธิจํานวน 534 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและรายการตัดจายอื่นจํานวน 1,143 ลานบาท แตมี
การ
ใชเงินเพิ่มขึ้นสําหรับเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้น 8 ดอลลาร สรอ.ตอบาเรล
จํานวน 1,334 ลานบาท
2) เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 306 ลานบาท อยูในระดับใกลเคียงกับปกอน เปนผลมาจากการ
ลงทุนเพิ่มในสินทรัพยถาวร อุปกรณและอื่นๆ
3) เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน จํานวน 1,413 ลานบาท เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูยืม
ระยะยาวที่ถึงกําหนด
12.5 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
สําหรับธุรกิจน้ํามัน นั้น ปจจัยสําคัญของการเติบโตธุรกิจจะมาจากปริมาณความตองการใชน้ํามัน ซึ่ง
องคประกอบตัวนี้จะสอดคลองตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยในป 2546 ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะขึ้นกับ
ผลกระทบจากป ญหาความขั ดแย งที่ อาจก อตั วเป นสงครามในตะวั นออกกลาง เช น สหรั ฐอเมริ กา–อิ รั ก อิ สราเอล–
ปาเลสไตน รวมถึงการวินาศกรรมขบวนการกอการราย อยางไรก็ดี กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ได
คาดการณภาวะเศรษฐกิจโลกในป 2546 วายังมีแนวโนมจะขยายตัวกวาป 2545 โดยมีอัตราเจริญเติบโตรอยละ 3.7
เชนเดียวกับที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดประเมินวา เศรษฐกิจไทยในป 2546 นาจะขยายตัวไดดีตอเนื่องจากป 2545
สอดคลองตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ทางดานน้ํามันในภาวะปกติ Energy Information Administration (EIA) ไดประมาณการความตองการ
ใชน้ํามันของโลกวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 หรือ 1.3 ลานบารเรลตอวัน เปน 77.6 ลานบารเรลตอวัน ในขณะที่ประมาณ
การผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 หรือ 1.9 ลานบารเรลตอวัน เปน 77.9 ลานบารเรลตอวัน และสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) คาดวา แนวโนมราคาน้ํามันดิบในป 2546 จะอยูในระดับใกลเคียงกับป 2545 โดยราคาน้ํามันดิบ
ดูไบจะเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 20 - 24 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล สําหรับราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปรจะ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ํามันดิบและความตองการใชในภูมิภาค นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน
สําเร็จรูปแตละชนิดจะเปนไปตามชวงฤดูกาลดวย ในสวนของราคาขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปของไทยจะเคลื่อนไหวตาม
ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปรและคาเงินบาท หากคาเงินบาทเคลื่อนไหวอยูระดับ 43 – 44 บาทตอดอลลาร
สรอ. คาดวา ราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95, 91 และดีเซลหมุนเร็วอยูที่ระดับ 14 – 16 , 13 – 15 และ 12 – 14
บาทตอลิตร ตามลําดับ
อนึ่ง จากสถานการณความขัดแยงซึ่งมีแนวโนมอาจกอใหเกิดสงครามขึ้นนั้น เปนเหตุใหบริษัทตอง
เผชิญความเสี่ยงโดยตรงทั้งในดานผลกระทบจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ปริมาณน้ํามันที่จะสามารถจัดหาไดเพื่อนํามากลั่น
และจําหนาย รวมถึงความเสี่ยงภัยจากการกอวินาศกรรม ดังนั้น บริษัทจึงไดมีการจัดทํามาตรการรองรับภาวะวิกฤต
สงครามสหรั ฐ อเมริ ก า-อิ รั ก ขึ้ น เรี ย บร อ ยแล ว เพื่ อ เป น การป อ งกั น และลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของประเทศชาติและบริษัท เปนสําคัญ
สวนที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ไมมี

สวนที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ขอรับรองวาขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ อันอาจทําใหบุคคลผูเขา
ซื้อหลักทรัพยเสียหาย
ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว

รายชื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

1. พลเอกธวัช

เกษรอังกูร

2. นายอนุสรณ

ธรรมใจ

กรรมการอิสระ

3. นายวิรัตน

เอี่ยมเอื้อยุทธ

กรรมการอิสระ

4. นายนิพนธ

สุรพงษรักเจริญ

กรรมการอิสระ

5. นายบุญศักดิ์

เจียมปรีชา

กรรมการ

6. นายพิชัย

ชุณหวชิร

กรรมการ

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการ

8. นายสายัณห

สตางคมงคล

กรรมการ

9. นายณรงค

บุณยสงวน

กรรมการและเลขานุการ

ชื่อผูรับมอบอํานาจ
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ

สวนที่ 3

ลายมือชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ผูชวยผูอํานวยการสํานักแผนกิจการ

หนา 59

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
เอกสารแนบ 1
ประวัติของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2546
ชื่อ-สกุล

ลําดับ

ตําแหนง

อายุ การถือหุน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(ป) บริษัทฯ(หุน )
63
ไมมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุนที่ 53
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 34
37
ไมมี ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
การเงิน และการพัฒนา
Fordham University New York,
U.S.A.

ประสบการณทํางาน
ในระยะ 5 ปยอนหลัง
2541 ประธานคณะที่ปรึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
2543 ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปจจุบัน ขาราชการบําเหน็จบํานาญ
2539-2540 ผูจัดการฝายวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธนาคารซิตี้แบงก
2540–2543 นักเศรษฐศาสตร และ
Assistant Vice President ประจํา
สํานักบริหารเงิน ธนาคารซิตี้แบงก
2543 Vice President ดาน Country
Regulatory, Research and
Public Affairs
ปจจุบัน Senior Vice President สํานักวิจัย
และวางแผน ธ.ไทยธนาคารฯ
ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ แหงชาติ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

1.

พลเอกธวัช เกษรองั กูร

ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

2.

นายอนุสรณ ธรรมใจ

กรรมการอิสระ

3.

นายวิรัตน เอี่ยมเอื้อยุทธ

กรรมการอิสระ

59

500

มัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
จ.นครสวรรค

4.

นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ กรรมการอิสระ

42

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จํากัด
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

5.

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการ

54

500

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
The University of Santa Clara,.
San Jose, CA., U.S.A

6.

นายพิชัย ชุณหวชิร

กรรมการ

54

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน)
Indiana University of
Pennsylvania, U.S.A

2540 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร
2542 สรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร
2544 รองอธิบดีกรมสรรพากร
ปจจุบัน ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

2539–2542 รองผูวาดานการเงิน
บัญชีองคกร ปตท.
2543-2544 ผูจ ัดการใหญ ปตท.น้ํา
ปตท.
2545-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ
การเงินและบัญชีองคกร
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

7.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

สวนที่ 3

กรรมการ

51

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Utah State University, U.S.A.

2542-2544 ผูจัดการใ
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ปตท
กาซ
ธรรม

8.

นายสายัณห สตางคมงคล

กรรมการ

55

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

9.

นายณรงค บุณยสงวน

กรรมการ

54

ไมมี

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สวนที่ 3

ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
2541 ผูจัดการฝายสินเชื่อ
2543 ผูจัดการฝายธุรกิจสัมพันธ
2544 ผูจัดการฝายตรวจสอบ
2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการและ
ผูบริหารสํานักตรวจสอบภายใน
ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2539 - 2544 รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บ.บางจากฯ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
ประวัติของผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2546
ชื่อ - สกุล

ลําดับ

ตําแหนง

อายุ การถือหุน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(ป) บริษัทฯ(หุน )
54
ไมมี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1.

นายณรงค บุณยสงวน

กรรมการ
ผูจัดการใหญ

2.

นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

51

19,900

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
Institut du Genie Chimique,
France

3.

นายวิเชียร อุษณาโชติ

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

48

ไมมี

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
Ohio State University,
U.S.A.

4.

นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

49

16,200

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
Monash University,
Melbourne, Australia

5.

นายวัฒนา โอภานนทอมตะ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

47

2,200

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6.

นายเกียรติกุล โคมิน

ผูอํานวยการอาวุโส
สายตลาดคาปลีก

46

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA)

7.

นายมนูญ ศิริวรรณ

ผูอํานวยการอาวุโส
สายตลาด
อุตสาหกรรมและ
น้ํามันหลอลื่น

56

ไมมี

ปริญญาโท รัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สวนที่ 3

ประสบการณการทํางาน
ในระยะ 5 ป ยอนหลัง
2539 - 2544 รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ และรักษาการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
2535 รองกรรมการผูจัดการใหญ
2545 -ที่ปรึกษาอาวุโส
-รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ
2535 รองกรรมการผูจัดการใหญ
2545 -ที่ปรึกษาอาวุโส
-รองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญและ
รักษาการผูอํานวยการอาวุโส
สายวางแผนและจัดหา
2536 ผูอํานวยการอาวุโสสายจัดสงการตลาด
2543 ผูอํานวยการอาวุโสสายการผลิต
2544 รองกรรมการผูจัดการใหญและ
รักษาการผูอํานวยการอาวุโส
สายการผลิต และรักษาการ
ผูอํานวยการอาวุโสสายวางแผนและ
จัดหา
ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญและ
รักษาการผูอํานวยการอาวุโส
สายการผลิต
2537 ผูอํานวยการอาวุโส
สายจัดจําหนายและบริการ
2543 ผูอํานวยการอาวุโสสายวางแผนและจัดหา
2544 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และ
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
2536 ผูอํานวยการอาวุโสสายธุรกิจการตลาด
2544 ผูอํานวยการอาวุโส
สายจัดจําหนายและบริการ
ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาดคาปลีก
2540 ผูอํานวยการขาย
2543 ผูอํานวยการสายตลาดอุตสาหกรรม
และน้ํามันหลอลื่น
2545 ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาดอุตสาหกรรม
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8

นางวรรณภา อิมะไชย

สวนที่ 3

ผูอํานวยการอาวุโส
สายบัญชีและ
การเงิน

58

6,200

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

และน้ํามันหลอลื่น และรักษาการ
ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาดคาปลีก
ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาด
อุตสาหกรรมและน้ํามันหลอลื่น
2535 ผูจัดการอาวุโสสวนการเงิน
2543 ผูอํานวยการสายการเงินและบริหาร
2545 ผูอํานวยการอาวุโสสายการเงินและ
บริหาร
ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโสสายบัญชีและ
การเงิน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)
เอกสารแนบ 2
การดํารงตําแหนงของผูบริหารในบริษัท บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงในบริษัท

ตําแหนงในบริษัทรวม ตําแหนงในบริษัทที่เกีย่ วของ
บ.บางจากกรีนเนท
กรรมการ

บ.ขนสงน้ํามันทางทอ

1.

นายณรงค บุณยสงวน

กรรมการผูจัดการใหญ

2.

นายวุฒิชัย นีรนาทวงศ

รองกรรมการผูจ ดั การใหญ

กรรมการ

3.

นายวิเชียร อุษณาโชติ

รองกรรมการผูจ ดั การใหญ

กรรมการ

4.

นายวัฒนา โอภานนทอมตะ

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ

5.

นายเกียรติกุล โคมิน

6.

นายมนูญ ศิริวรรณ

ผูอํานวยการอาวุโส
สายตลาดคาปลีก
ผูอํานวยการอาวุโสสายตลาด
อุตสาหกรรมและน้ํามันหลอลื่น

สวนที่ 3

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 – 1)

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
ไมมี

สวนที่ 3
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