ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย
โรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย
โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตน้ํามันสําเร็จรูปใช้ในประเทศ
เป็นหลัก ทดแทนการนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปจากต่างประเทศ สําหรับน้ํามันดิบที่เข้าสู่โรงกลั่นน้ํามันมาจาก
การนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศ และขุดเจาะปิโตรเลียมภายในประเทศ โดยน้ํามันดิบที่ได้ ไม่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ต้องผ่านกระบวนการกลั่น ที่จะแยกสารประกอบการออกจากกันโดยอาศัย
จุด เดื อ ดที่ ต่า งกั น ของแต่ ล ะสารประกอบเป็ นตั วแยกน้ํ ามั น ดิบ ออกเป็ นส่ ว นต่ า งๆ จึ งจะกลายเป็น น้ํ า มั น
สําเร็จรูป และผลพลอยได้ชนิดต่างๆ อาทิ ก๊าซหุงต้ม น้ํามันเบนซิน น้ํามันอากาศยาน น้ํามันก๊าด น้ํามันดีเซล
น้ํามันเตา และยางมะตอย ที่นํามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามัน
จํานวน ๖ แห่ง ได้แก่
๑. บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP)
๒. บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)
๓. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (SPRC)
๔ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)
๕. บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
๖. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ESSO)
โรงกลั่นน้ํามันทั้ง ๖ แห่งมีกําลังการผลิตโดยรวมประมาณ ๑.๑๘ ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือ
ราว ๑๙๐ ล้านลิตรต่อวัน

ความเสี่ยงในการลงทุนธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน
ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันเป็นธุรกิจที่อยู่บนความเสี่ยงและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นและราคาน้ํามันดิบจากการนําเข้า เป็นราคาที่อยู่บนปัจจัยความเสี่ยงจาก
ราคาตลาดโลก รัฐไม่สามารถกําหนดหรือควบคุมราคาได้เอง อีกทั้งราคาน้ํามันสําเร็จรูป และราคาน้ํามันดิบ
ต้ อ งซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ด้ ว ย จึ ง เกิ ด ความเสี่ ย งกั บ ผลประกอบการธุ ร กิ จ โรงกลั่ น น้ํ า มั น ที่ ไ ม่ มี ค วามแน่ น อน
การดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันเหมือนกับวัฏจักรเศรษฐกิจธุรกิจด้านอื่นๆ ของประเทศ ที่มีผลประกอบการทั้ง
ช่วงขาขึ้นและขาลง แต่ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันต้องลงทุนสูงและมีความเสี่ยงที่สูงเหมือนกัน กล่าวคือ ประเทศไทย
เป็นประเทศนําเข้าน้ํามันดิบสุทธิ เมื่อตัดสินใจสั่งซื้อน้ํามันดิบจากต่างประเทศมากลั่นเป็นน้ํามันสําเร็จรูปเพื่อ
จําหน่ายภายในประเทศนั้นเกิดความเสี่ยงหลายประการ เช่น
๑. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ โรงกลั่ น น้ํ า มั น ไม่ ส ามารถควบคุ ม ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ได้ เ อง
เพราะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จึงคาดการณ์ผลประกอบการได้ลําบาก เนื่องจาก
ปั จจัย ความเสี่ยงในด้ า นการดํ าเนิ นการสั่ งซื้อ น้ํามั นดิบต้อ งสั่ งซื้ อล่ว งหน้ า ๑ - ๒ เดือนก่อ นส่งมอบ โดย
การตกลงซื้อขายจะระบุเพียงปริมาณเท่านั้น ส่วนราคาจะอ้างอิงกับราคาน้ํามันตลาดโลกในเดือนส่งมอบ จึงทํา
ให้โรงกลั่นไม่สามารถคาดการณ์ผลประกอบการด้านกําไรหรือการขาดทุนของบริษัทได้
๒. ความเสี่ ย งในด้า นการจํา หน่าย โรงกลั่น จะมีก ารตกลงกับผู้ ค้าน้ํ า มันล่ว งหน้า ว่า จะมี
การซื้อขายในปริมาณเท่าไหร่ในเดือนถัดไป โดยมีสูตรราคาที่อิงกับตลาดซื้อขายที่สิงคโปร์ในช่วงวันส่งมอบ
ซึ่งจะทําให้โรงกลั่นไม่สามารถกําหนดปริมาณการผลิตและราคาได้เอง

๓. หากมี ก ารทํ าธุ ร กิ จ โรงกลั่ นสู งขึ้ น การแข่ ง ขั น ก็ มี ม ากขึ้ น ในขณะที่ ค วามต้อ งการของ
ผู้บริโภคยังเท่าเดิม ธุรกิจด้านนี้จึงประสบปัญหาด้านกําลังการกลั่นเกินความต้องการของผู้บริโภคแต่อาจมี
การส่งออก ด้านภาวะความเสี่ยง คือราคาอาจไม่คุ้มทุน จึงทําให้นักลงทุนไม่กล้าเสี่ยงลงทุนสร้างโรงกลั่น
แห่งใหม่
๔. ปั จจัยความเสี่ยงด้านอั ตราแลกเปลี่ยน ซึ่งไม่สามารถควบคุ มหรื อคาดการณ์ได้อย่าง
แม่นยํา อัตราแลกเปลี่ยนมีความสําคัญกับธุรกิจน้ํามัน เพราะโรงกลั่นต้องนําเข้าน้ํามันดิบเป็นเงินดอลลาร์
แต่เมื่อจําหน่ายน้ํามันสําเร็จรูปเป็นเงินบาท ดังนั้น ถ้าค่าเงินผันผวนมากอาจขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนได้
ผลประกอบการธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันขึ้นอยู่กับ “ค่าการกลั่นน้ํามัน” หรือ Gross Refining Margin
(GRM) เช่น ค่าดําเนินการ ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยของสารเคมี ค่าซ่อมบํารุง ค่าจ้าง ต้นทุนทางการเงินจาก
หนี้สะสม ค่าเสื่อมราคา ค่าการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น เป็นต้น ซึ่งค่าการกลั่นน้ํามันมีราคาที่ไม่แน่นอน
มีความผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจตลาดโลก ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ํามันจะเป็น
ผู้รับความเสี่ยงเอง

การกํากับควบคุมดูแลธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันจากหน่วยงานภาครัฐ
- กระทรวงพลังงาน กํากับดูแลโรงกลั่นน้ํามันให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
- กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กํากับดูแลโรงกลั่นน้ํามันในด้าน
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามัน
- กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต กํากับดูแลโรงกลั่นน้ํามันในด้านการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต
ในส่ ว นของกระทรวงพลั ง งาน โดยกรมธุ ร กิ จ พลั ง งานกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การโรงกลั่ น น้ํ า มั น
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงกลั่นขึ้นอยู่กับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยตรง และมีความ
เสี่ยงสูงจากปัจจัยอื่นๆ ที่ควบคุมได้ยาก แต่การลงทุนในธุรกิจโรงกลั่น ก็มีความจําเป็น เพราะจะช่วยลด
ความเสี่ยงจากวิกฤติพลังงาน รวมทั้งการมีชีวิตที่ดีขึ้น ของประชาชน เพราะน้ํามันเป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การพัฒนา จากกระแสข่าวการผูกขาดธุรกิจการกลั่นน้ํามันในประเทศไทย กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจการกลั่นน้ํามันโดยเสรี จึงให้ ปตท. ลดสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการโรงกลั่นน้ํามันของ
ประเทศลง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน โดยแก้ไขสัญญาประเด็น
หลัก คือ ให้มีการจําหน่ายหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (SPRC) ให้แก่ประชาชนอย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของทุนจดทะเบียน และจําหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนในโอกาสแรก (initial Public Offering :
IPO) โดยนําหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างช้าภายในปี ๒๕๕๘
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