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1ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

À¡“¬‡Àµÿ : µ—«‡≈¢ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 

1/ ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ §√—Èß∑’Ë 11/2549 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2549 ‰¥â¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘„Àâ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√µ’√“§“º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—π

§ß‡À≈◊Õ·≈–πÈ”¡—π¥‘∫§ß‡À≈◊Õ„πªï 2549 ®“°‡°≥±å‡¢â“°àÕπÕÕ°°àÕπ (FIFO) ‡ªìπ‡°≥±å∂—«‡©≈’Ë¬∂à«ßπÈ”Àπ—° (Weighted Average) ÷́Ëß‡ªìπ«‘∏’µ“¡À≈—°

°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß∑—Ë«‰ª ‚¥¬‡√‘Ë¡ªØ‘∫—µ‘µ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2549 (‰µ√¡“  3) ‡ªìπµâπ‰ª ·≈–‰¥â¡’°“√ª√—∫ª√ÿßß∫°“√‡ß‘πªï 2548 ¥â«¬ 

2/ Adjusted EBITDA §◊Õ EBITDA ‰¡à√«¡°”‰√/ (¢“¥∑ÿπ) ®“° µÁÕ°πÈ”¡—π 

¢ŒÍÁÙÅÊÓ¤ÑÞ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
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ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

§«“¡ ”‡√Á®®“°°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ∑’Ë∫√‘…—∑
∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‰¥â√—∫ ∂◊Õ‡ªìπ°â“«∑’Ë ”§—≠ àß‡ √‘¡„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’§«“¡
∑—π ¡—¬ ‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß ¡’ª√–‚¬™πå·≈–¡’§ÿ≥§à“µàÕ —ß§¡‰∑¬ ´÷ËßµâÕß¢Õ
¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≈Ÿ°§â“ §Ÿà§â“ æπ—°ß“π °√–∑√«ßæ≈—ßß“π œ≈œ 
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‡√’¬π√Ÿ â∂÷ß§ÿ≥§à“¢Õßæ≈—ßß“π∑¥·∑π ‚¥¬®—¥ª√–°«¥∫Õ√å¥π‘∑√√»°“√·≈–æ‘∏’°√ºŸ âπ”‡ πÕ

çæ’Ë‰∫‚Õ-πâÕß·°Á ´’Ëé „πÀ—«¢âÕ ç‰∫‚Õ¥’‡´≈·≈–·°ä ‚´ŒÕ≈å «‘∂’æÕ‡æ’¬ß¢Õß§π‰∑¬é √à«¡°—∫

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ 

„π¥â“π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ªï∑’Ëºà“π¡“∫√‘…—∑œ µâÕß‡º™‘≠°—∫¿“«–√“§“πÈ”¡—π„πµ≈“¥‚≈°∑’Ë¡’§«“¡

º—πº«π ·≈–√“§“ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬∑” ∂‘µ‘ Ÿß ÿ¥∑–≈ÿ 100 ‡À√’¬≠ À√—∞µàÕ∫“√å‡√≈„π

‰µ√¡“ ∑’Ë 4 ·≈–§à“‡ß‘π∫“∑∑’Ë·¢Áß§à“¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß √«¡∂÷ßªí≠À“§«“¡‰¡à¡—Ëπ§ß∑“ß°“√‡¡◊Õß„π

ª√–‡∑»∑’Ë àßº≈°√–∑∫µàÕ§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ∑“ß‡»√…∞°‘® §≥–°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°§π

‰¥â√à«¡¡◊Õ·≈–∑ÿà¡‡∑§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ „π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–¡’°“√

∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫·≈–‡ªìπÕß§å√«¡ ®π∑”„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“π
∑’Ëπà“æÕ„® ¡’°”‰√µàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπªï∑’Ë 4

 ”À√—∫‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”¡—π (Product Quality Improvement Project) ´÷Ëß‡ªìπ‚§√ß°“√

 ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑œ ∑’Ë¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ßµàÕ‡π◊ËÕß¡“®“°ªï 2549 π—Èπ °Á¡’§«“¡§◊∫Àπâ“„π°“√
°àÕ √â“ß‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπß“π∑’Ë¡’°“√ª√—∫ª√ÿß·≈â«Õ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬ ´÷Ëß‡¡◊ËÕ‚§√ß°“√·≈â«‡ √Á®

‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“°®–¡’‡∑§‚π‚≈¬’°“√°≈—Ëπ∑’Ë∑—π ¡—¬√–¥—∫ “°≈ πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑œ °Á‰¥â
‡√‘Ë¡»÷°…“°“√≈ß∑ÿπ∏ÿ√°‘®„À¡àÊ √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–§«“¡√Ÿâ
§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫ÿ§≈“°√ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√¢¬“¬µ—«·≈–‡µ‘∫‚µ¢Õß°‘®°“√„πÕπ“§µ

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°§«“¡ ”‡√Á®„π¥â“π ç¡Ÿ≈§à“é ‡™‘ß∏ÿ√°‘®·≈â« ∫√‘…—∑œ ¬—ßª√– ∫º≈ ”‡√Á®„π
ç§ÿ≥§à“é ¥â“π∏√√¡“¿‘∫“≈·≈– —ß§¡ ‚¥¬‰¥â√—∫√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ∫√‘…—∑
¢π“¥„À≠à∑’Ëπ”À≈—°ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®®π
ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ´÷Ëß®—¥‚¥¬  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕª√– “π

ß“π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ ( ”π—°ß“π °ª√.) ·≈–√“ß«—≈§≥–°√√¡°“√·Ààßªï
¥’‡≈‘» 2549/50 (Board of the Year for Exemplary Practices) µàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ§√—Èß∑’Ë 2 ®“°

 ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) ´÷Ëß‡ªìπ√“ß«—≈ ”À√—∫§≥–°√√¡°“√∑’Ë “¡“√∂

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥âµ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√Õ¬à“ß¥’‡≈‘» √«¡∑—Èß „πµâπªï 2551  ”π—°¢à“« CNBC

´÷Ëß‡ªìπ ”π—°¢à“«„π‡§√◊Õ¢Õß NBC Universal ∑’Ë¡’‡§√◊Õ¢à“¬∑—Ë«‚≈° ‰¥â¡Õ∫√“ß«—≈ CNBCûs
Corporate Social Responsibility Award 2008 „Àâ·°à °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à „π∞“π–ºŸâπ”

Õß§å°√∑’Ë¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ„π¥â“π CSR · ¥ß∂÷ß°“√‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫∂÷ß§«“¡‡ªìπÕß§å°√∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘π

∏ÿ√°‘®¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ß§¡„π√–¥—∫ “°≈¢Õß ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

§«“¡ ”‡√Á®®“°°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ∑’Ë∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π)

‰¥â√—∫ ∂◊Õ‡ªìπ°â“«∑’Ë ”§—≠ àß‡ √‘¡„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’§«“¡∑—π ¡—¬ ‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß ¡’ª√–‚¬™πå·≈–¡’

§ÿ≥§à“µàÕ —ß§¡‰∑¬ ÷́ËßµâÕß¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≈Ÿ°§â“ §Ÿà§â“ æπ—°ß“π °√–∑√«ßæ≈—ßß“π œ≈œ ∑’Ë„Àâ

§«“¡ π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ¥â«¬¥’µ≈Õ¥¡“ „ππ“¡¢Õß§≥–

°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ¢Õ„Àâ§”¡—Ëπ«à“®–æ—≤π“Õß§å°√„Àâ¡’

 ¡√√∂π– Ÿß ¿“¬„µâÀ≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ ¬÷¥·π«∑“ßª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß´÷Ëß

 Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ¡—¬„À¡à¡“ª√—∫„™â„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’

§«“¡°â“«Àπâ“¬‘Ëß¢÷Èπ

ªï 2550 ‡ªìπªï¡À“¡ß§≈∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß¡’

æ√–™π¡“¬ÿ§√∫ 80 æ√√…“ µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’Ëºà“π¡“æ√–Õß§å

∑√ß¬÷¥¡—Ëπ„π∑»æ‘∏√“™∏√√¡ ∑√ßæ√–«‘√‘¬–Õÿµ “À– ‡æ◊ËÕ§«“¡

√à¡‡¬Áπº“ ÿ°¢ÕßÕ“≥“ª√–™“√“…Æ√å·≈–ª√–‡∑»™“µ‘„Àâ¡’

§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ¥—ßæ√–ª∞¡∫√¡√“™‚Õß°“√¢Õßæ√–∫“∑

 ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑’Ë∑√ßµ√— „πæ√–√“™æ‘∏’∫√¡√“™“¿‘‡…° 

«à“ ç‡√“®–§√Õß·ºàπ¥‘π‚¥¬∏√√¡‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢·Ààß
¡À“™π™“« ¬“¡é æ√–Õß§å∑√ß¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–„Àâæ °π‘°√ à«π

„À≠à¢Õßª√–‡∑» ´÷Ëß‡ªìπ‡°…µ√°√æ÷Ëßæ“µπ‡Õß‰¥âµ“¡·π« 

çª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ßé  

∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥âπâÕ¡π”·π« 

æ√–√“™¥”√‘ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß¡“„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π 

·≈–µàÕ¬Õ¥¢¬“¬º≈ß“π«‘®—¬∑¥≈Õß¥â“πæ≈—ßß“π∑¥·∑π®“°

æ◊™∑—ÈßπÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å ‰∫‚Õ¥’‡´≈ „π‚§√ß°“√ à«πæ√–Õß§å

 «π®‘µ√≈¥“ ¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬„π‡™‘ß

æ“≥‘™¬å§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«ª√–‡∑» ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ„™â√∂Õ¬à“ß

°«â“ß¢«“ß„πªí®®ÿ∫—π √«¡∂÷ß·π«§‘¥„π°“√µ—Èß»Ÿπ¬åº≈‘µ·≈–«‘®—¬

æ≈—ßß“π∑¥·∑π∑’Ë∫“ßª–Õ‘π ´÷Ëß¢≥–π’ÈÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√æ—≤π“

‚§√ß°“√º≈‘µ‰∫‚Õ¥’‡´≈ Õ—π®–¬—ßª√–‚¬™πåµàÕ‡°…µ√°√„Àâ¡’

™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’¢÷Èπ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß

¥â“πæ≈—ßß“π ·≈–™à«¬ª√–À¬—¥‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑» 

πÕ°®“°π’È ¬—ß‰¥âπ”Õß§å§«“¡√Ÿâ°“√º≈‘µ‰∫‚Õ¥’‡´≈®“°πÈ”¡—πæ◊™

„™â·≈â«„π‚§√ß°“√ à«πæ√–Õß§å «π®‘µ√≈¥“¡“¢¬“¬º≈¥â«¬

°“√ √â“ßÀπà«¬º≈‘µ‰∫‚Õ¥’‡´≈¿“¬„π‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° 

æ√âÕ¡∑—Èß √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬æ—π∏¡‘µ√√à«¡√≥√ß§å„Àâª√–™“™ππ”

πÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«¡“®”Àπà“¬„Àâ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‡æ◊ËÕ

º≈‘µæ≈—ßß“π‰∫‚Õ¥’‡´≈ ™à«¬≈¥ªí≠À“°“√π”‰ª„™â∑Õ¥´È”À√◊Õ

∑‘Èß Ÿà “∏“√≥– ·≈–„πªïπ’È ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ¬—ß‰¥â

¥”‡π‘π‚§√ß°“√ √â“ß®‘µ ”π÷°„Àâ‡¬“«™πª√–À¬—¥æ≈—ßß“π ·≈–

(∏«—™ ‡°…√åÕ—ß°Ÿ√) 

ª√–∏“π°√√¡°“√
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∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®π”πÈ”¡—π¥‘∫®“°·À≈àßµ–«—πÕÕ°°≈“ß µ–«—πÕÕ°‰°≈ ·≈–®“°·À≈àßπÈ”¡—π¥‘∫¿“¬„π

ª√–‡∑»‡¢â“¡“°≈—Ëπ‡ªìππÈ”¡—π ”‡√Á®√Ÿª¥â«¬°”≈—ßº≈‘µ Ÿß ÿ¥ 120,000 ∫“√å‡√≈µàÕ«—π „πªí®®ÿ∫—π‚√ß°≈—Ëπ¢Õß∫√‘…—∑œ ‡ªìπª√–‡¿∑ Simple Refinery 

(Hydroskimming) ∑’Ë∑”°“√·¬°Õß§åª√–°Õ∫„ππÈ”¡—π¥‘∫ÕÕ°‡ªìππÈ”¡—π™π‘¥‡∫“ ™π‘¥Àπ—°ª“π°≈“ß ·≈–™π‘¥Àπ—°„π —¥ à«πµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß

πÈ”¡—π¥‘∫·µà≈–™π‘¥ ·µàÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ßÀπà«¬·µ°µ—«‚¡‡≈°ÿ≈πÈ”¡—π (Cracking Unit) ¿“¬„µâ‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”¡—π 

À√◊Õ Product Quality Improvement Project (PQI) ´÷Ëß‡ªìπ°√–∫«π°“√·ª≈ßπÈ”¡—π™π‘¥Àπ—°∫“ß à«π (πÈ”¡—π‡µ“) „Àâ‡ªìππÈ”¡—π™π‘¥‡∫“ (πÈ”¡—π

‡∫π ‘́π·≈–¥’‡´≈) ∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“ Ÿß ‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√º≈‘µ„Àâ‡ªìπ‚√ß°≈—Ëπª√–‡¿∑ Complex Refinery ‚¥¬§“¥«à“‚§√ß°“√œ ®–·≈â«‡ √Á®

√“«ª≈“¬ªï 2551 πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑œ ¬—ßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√π”°ä“´∏√√¡™“µ‘¡“„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π°“√º≈‘µ·∑π°“√„™âπÈ”¡—π‡µ“

°”¡–∂—πµË” ´÷Ëß®–∑”„Àâµâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ≈¥≈ß ‡ªìπ¡‘µ√µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ √«¡∑—Èß∑” —≠≠“„Àâ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) ≈ß∑ÿπ 

®—¥µ—Èß‚√ß‰øøÑ“‡æ◊ËÕº≈‘µ‰øøÑ“·≈–‰ÕπÈ” ®”Àπà“¬„Àâ·°à∫√‘…—∑œ √Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√∑’Ë Ÿß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”¡—π (PQI) ·≈â«‡ √Á®·≈–

¬—ß‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√–∫∫®à“¬‰øøÑ“µàÕ°“√º≈‘µ‚¥¬√«¡Õ’°¥â«¬ 

®“°°“√µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õßæ≈—ßß“π∑¥·∑π ‚¥¬‡©æ“–æ≈—ßß“π®“°æ◊™ ´÷Ëß‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¥â“πæ≈—ßß“π¢Õßª√–‡∑» ™à«¬

≈¥°“√¢“¥¥ÿ≈°“√§â“®“°°“√π”‡¢â“πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·°âªí≠À“√“§“æ◊™º≈∑“ß°“√‡°…µ√µ°µË”  √â“ßß“π  √â“ß√“¬‰¥â„Àâ·°à‡°…µ√°√ ∫√‘…—∑œ ®÷ß

‰¥â àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√º≈‘µ·≈–°“√„™â‡Õ∑“πÕ≈·≈–‰∫‚Õ¥’‡´≈¥â«¬°“√®—¥À“‡Õ∑“πÕ≈¡“º≈‘µ‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬‡ªìππÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å 91 ·≈– 95 

√«¡∑—Èß·°ä ‚´ŒÕ≈å Õ’20 ·≈–π”‰∫‚Õ¥’‡´≈¡“º ¡‡ªìππÈ”¡—π¥’‡´≈  Ÿµ√ ∫’2 ·≈– ∫’5 ®”Àπà“¬ √«¡∂÷ß∫√‘…—∑œ ‰¥â¡’°“√µ‘¥µ—ÈßÀπà«¬º≈‘µ‰∫‚Õ¥’‡´≈

¢÷Èπ¿“¬„π‚√ß°≈—Ëπ °”≈—ß°“√º≈‘µ 20,000 ≈‘µ√µàÕ«—π ‚¥¬ “¡“√∂„™âπÈ”¡—πª“≈å¡¥‘∫À√◊ÕπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫ ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑œ ‰¥â‡≈◊Õ°

„™âπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫À≈—°„π°“√º≈‘µ ‡æ◊ËÕ™à«¬≈¥ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢Õßª√–™“™π®“°°“√„™âπÈ”¡—π∑Õ¥´È” ·≈–ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®“°°“√

∑‘ÈßπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«ÕÕ° Ÿà “∏“√≥–Õ’°¥â«¬  

º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—π∑’Ëº≈‘µ‰¥â®–®”Àπà“¬„Àâ·°àºŸâ∫√‘‚¿§‚¥¬µ√ß·≈–®”Àπà“¬„Àâ·°à∫√‘…—∑ºŸâ§â“πÈ”¡—π∑—Èß¢π“¥„À≠à·≈–¢π“¥°≈“ßºà“π∑“ß∑àÕ 

∑“ß‡√◊Õ À√◊Õ∑“ß√∂¬πµå ‡æ◊ËÕπ”‰ª®—¥®”Àπà“¬„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§πÈ”¡—πÕ’°∑Õ¥Àπ÷Ëßºà“π√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–™àÕß∑“ß°“√®”Àπà“¬¢Õß∫√‘…—∑œ ‡À≈à“π—Èπ 

πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¡’°“√ àßÕÕ°πÈ”¡—π‰ªµà“ßª√–‡∑» ‡™àπ πÈ”¡—π‡µ“‰ª¬—ßª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ ·≈–ª√–‡∑»®’π ‡ªìπµâπ 

∫√‘…—∑œ ®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—π„Àâ·°àºŸâ∫√‘‚¿§‚¥¬µ√ßºà“π‡§√◊Õ¢à“¬ ∂“π’∫√‘°“√¡“µ√∞“π®”π«π 538 ·Ààß ·≈– ∂“π’∫√‘°“√™ÿ¡™π®”π«π 529 

·Ààß (≥  ‘ Èπªï 2550) ¿“¬„µâ‡§√◊ ËÕßÀ¡“¬°“√§â“     ·≈–®”Àπà“¬„ÀâºŸ â„™â‚¥¬µ√ß„π¿“§¢π àß  “¬°“√∫‘π ‡√◊Õ‡¥‘π ¡ÿ∑√ ¿“§°àÕ √â“ß 

¿“§Õÿµ “À°√√¡ ¿“§‡°…µ√°√√¡ Õ’°∑—Èß¡’°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§Õ◊ËπÊ „π√â“π§â“‡≈¡Õπ°√’π ·≈–√â“π„∫®“° 

·≈–¬—ß„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ◊ËπÊ Õ’° ‡™àπ »Ÿπ¬å‡ª≈’Ë¬π∂à“¬πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß·≈–≈â“ß√∂ Green Services ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ çGreen Auto Serviceé çGreen Serveé 

·≈– çGreen Washé √â“πÕ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ √â“π°“·ø çÕ‘π∑π‘≈é ´÷Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà¿“¬„π∫√‘‡«≥ ∂“π’∫√‘°“√ ·≈–„πªí®®ÿ∫—π¡’ ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π

∫“ß®“° 8 ·Ààß∑’Ë√—∫‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß°ä“´ NGV ¡“®”Àπà“¬‡æ◊ËÕ‡ªìπÕ’°∑“ß‡≈◊Õ°Àπ÷Ëß„Àâ·°àºŸâ∫√‘‚¿§

πÕ°®“°º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈â« ∫√‘…—∑œ ¬—ß¡’°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ·≈–πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπæ‘‡»… (πÈ”¡—π‡°’¬√å πÈ”¡—π‡∫√° ®“√–∫’) 

¿“¬„µâ·∫√π¥å ç∫“ß®“°é ´÷ ËßπÕ°®“°®–¡’°“√®”Àπà“¬„Àâ·°àµ≈“¥¿“¬„πª√–‡∑» ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬ ∂“π’∫√‘°“√∫“ß®“° √â“π§â“ ‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡ ·≈–µ≈“¥ OEM (Original Equipment Manufacturer) ·≈â« ¬—ß¡’°“√ àßÕÕ°‰ª®”Àπà“¬„πµ≈“¥µà“ßª√–‡∑» ‡™àπ ®’π æ¡à“ øî®‘ ‡ªìπµâπ

∫√‘…—∑œ ¡’∫√‘…—∑¬àÕ¬ 1 ·Ààß ‰¥â·°à ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°°√’π‡π∑ ®”°—¥ ·≈–¡’∫√‘…—∑‡°’Ë¬«¢âÕßÕ’° 1 ·Ààß §◊Õ ∫√‘…—∑ ¢π àßπÈ”¡—π∑“ß∑àÕ ®”°—¥ 

¥—ß· ¥ß„π·ºπ¿Ÿ¡‘°“√∂◊ÕÀÿâπµàÕ‰ªπ’È
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∫√‘…—∑ ∫“ß®“°°√’π‡π∑ ®”°—¥ 
∫√‘…—∑ ∫“ß®“°°√’π‡π∑ ®”°—¥ ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 1 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬∫√‘…—∑œ ∂◊ÕÀÿâπÕ¬Ÿà√âÕ¬≈– 49 ®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√

 ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π ·≈–∫√‘À“√°‘®°“√°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§Õ◊ËπÊ „π√â“π§â“‡≈¡Õπ°√’π ·≈–√â“π„∫®“° √«¡∑—Èß®–‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√„Àâ

∫√‘°“√Õ◊ËπÊ ‡™àπ »Ÿπ¬å‡ª≈’Ë¬π∂à“¬πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß √â“πÕ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√¢¬“¬µ—«Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π¥â“π∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°¢Õß∫√‘…—∑œ 

∫√‘…—∑ ¢π àßπÈ”¡—π∑“ß∑àÕ ®”°—¥ 
∫√‘…—∑ ¢π àßπÈ”¡—π∑“ß∑àÕ ®”°—¥ (FPT) ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 1,592 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬∫√‘…—∑œ ∂◊ÕÀÿâπÕ¬Ÿà√âÕ¬≈– 11.4 ®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°“√∫√‘°“√

®—¥ àßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¥â«¬√–∫∫∑àÕ àßπÈ”¡—π„µâæ◊Èπ¥‘π ´÷Ëß∑àÕ¢π àßπÈ”¡—π‡ªìπ™π‘¥∑’Ë “¡“√∂ àßπÈ”¡—π‰¥âÀ≈“¬™π‘¥ (Multi Product Pipeline) „π

§√“«‡¥’¬«°—π ‚¥¬¡’®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß∑àÕ∑’Ë‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ‡¥‘π∑àÕ‡≈’¬∫·π«æ◊Èπ∑’Ë∑“ß√∂‰ø‰ª¬—ß§≈—ßπÈ”¡—π∫√‘‡«≥™àÕßππ∑√’ µàÕ‰ª¬—ß§≈—ß

πÈ”¡—π∑’Ë π“¡∫‘π¥Õπ‡¡◊Õß ·≈–‰ª ‘Èπ ÿ¥∑’Ë§≈—ßπÈ”¡—π∑’ËÕ”‡¿Õ∫“ßª–Õ‘π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑ ¢π àßπÈ”¡—π∑“ß∑àÕ ®”°—¥ µàÕ¡“„πªï 2548 

‰¥â¡’°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ·π«∑àÕ∫√‘‡«≥¡—°°– —π‰ª¬—ß π“¡∫‘π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ ‡æ◊ËÕ àßπÈ”¡—πÕ“°“»¬“π‚¥¬∫√‘…—∑ ‡®æ’-«—π ·Õ ‡´Á∑ ®”°—¥  

‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â
„πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ¡’√“¬‰¥â 94,593 ≈â“π∫“∑ ‡¡◊ËÕ√«¡√“¬‰¥â¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ 1 ·Ààß §◊Õ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°°√’π‡π∑ ®”°—¥ (∫√‘…—∑œ ¡’ —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ

√âÕ¬≈– 49) √«¡‡ªìπ 108,837 ≈â“π∫“∑ ‡¡◊ËÕÀ—°√“¬°“√√–À«à“ß°—π®”π«π 13,381 ≈â“π∫“∑ §ß‡À≈◊Õ√“¬‰¥â√«¡ 95,456 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬‡ªìπ√“¬‰¥â

®“°°“√®”Àπà“¬πÈ”¡—π√âÕ¬≈– 99.0 ·≈–‡ªìπ√“¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§√âÕ¬≈– 0.5  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ‡ªìπ√“¬‰¥âÕ◊ËπÊ √âÕ¬≈– 0.5 

´÷Ëß√“¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬πÈ”¡—π·≈–√“¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬ ‘π§â“Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§„πªï 2550 ‡ªìπ√“¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬„πª√–‡∑»√âÕ¬≈– 82.5 

·≈–‡ªìπ√“¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬≈Ÿ°§â“µà“ßª√–‡∑»√âÕ¬≈– 17.5 ‚¥¬√“¬‰¥â¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„πªï 2548-2550 ®”·π°‰¥â¥—ßπ’È 

 º≈‘µ¿—≥±å/∫√‘°“√ ¥”‡π‘π°“√‚¥¬ ªï 2550 ªï 2549 ªï 2548 (ª√—∫ª√ÿß„À¡à) 
  √“¬‰¥â  √“¬‰¥â  √“¬‰¥â
  (≈â“π∫“∑) √âÕ¬≈– (≈â“π∫“∑) √âÕ¬≈– (≈â“π∫“∑) √âÕ¬≈– 
πÈ”¡—π ∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ 94,489 99.0 93,780 98.3 85,158 98.1 

 ‘π§â“Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§ ∫√‘…—∑¬àÕ¬ 490 0.5 490 0.5 712 0.8 

Õ◊ËπÊ1/ ∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ 477 0.5 1,105 1.2 946 1.1 

 √«¡ 95,456 100.0 95,375 100.0 86,816 100.0 

À¡“¬‡Àµÿ 1/ √“¬‰¥âÕ◊ËπÊ ‰¥â·°à ¥Õ°‡∫’È¬√—∫ √“¬√—∫®“° —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬πÈ”¡—π¥‘∫≈à«ßÀπâ“ °”‰√®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π ª√—∫ª√ÿßº≈¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“∑√—æ¬å ‘π (‡°‘¥®“°°“√°≈—∫
√“¬°“√¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“∑√—æ¬å ‘π) √“¬‰¥â®“°°“√ àß‡ √‘¡°“√¢“¬ §à“‡™à“∑’Ë¥‘π §à“‡™à“ ∂“π’∫√‘°“√ §à“‡™à“Õÿª°√≥å œ≈œ 

°√–∑√«ß°“√§≈—ß ∫¡®. ªµ∑. ª√–™“™π 

∫¡®. ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ 
(∑ÿπ™”√–·≈â« 1,119 ≈â“π∫“∑) 

(∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 1,531 ≈â“π∫“∑) 
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∑’Ë¡“ : Energy Information Administration (EIA) 
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‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√“§“‡©≈’Ë¬πÈ”¡—π¥‘∫·≈–πÈ”¡—π ”‡√Á®√Ÿªªï 2546-2550 
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 ”À√—∫§à“°“√°≈—Ëπ¢Õß‚√ß°≈—Ëπª√–‡¿∑ Complex Refinery „π‡Õ‡™’¬·ª´‘øî° (Õâ“ßÕ‘ß°“√°≈—ËππÈ”¡—π¥‘∫¥Ÿ‰∫∑’Ë 

‚√ß°≈—Ëπ„π ‘ß§‚ª√å) ‡©≈’Ë¬„πªï 2550 Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 7.5 ‡À√’¬≠ À√—∞œ µàÕ∫“√å‡√≈  Ÿß¢÷Èπ®“°ªï°àÕπÀπâ“ª√–¡“≥ 2 
‡À√’¬≠ À√—∞œ µàÕ∫“√å‡√≈ ‡π◊ËÕß®“° à«πµà“ß√“§“πÈ”¡—πº≈‘µ¿—≥±å·≈–πÈ”¡—π¥‘∫ Ÿß¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“– à«πµà“ß¢Õß

πÈ”¡—π‡µ“´÷Ëß‡ªìπº≈¡“®“°§«“¡µâÕß°“√πÈ”¡—π‡µ“∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß‚√ß‰øøÑ“„πª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ‡æ◊ËÕ™¥‡™¬°”≈—ßº≈‘µ¢Õß

‚√ß‰øøÑ“π‘«‡§≈’¬√å∑’ËµâÕßÀ¬ÿ¥º≈‘µ®“°º≈¢Õß·ºàπ¥‘π‰À«µ—Èß·µà™à«ß°≈“ßªï∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬°“√„™â°”≈—ß°≈—Ëπ¢Õß 

‚√ß°≈—Ëπ¢π“¥„À≠à„πª√–‡∑»®”π«π 6 ·Ààßª√–°Õ∫¥â«¬ ‚√ß°≈—Ëπ‰∑¬ÕÕ¬≈å ‡Õ ‚´à √–¬Õß  µ“√å ‰ÕÕ“√åæ’´’ ·≈–

‚√ß°≈—Ëπ∫“ß®“° √«¡Õ¬Ÿà∑’Ë 913,000 ∫“√å‡√≈µàÕ«—π §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 90 ¢Õß°”≈—ß°≈—Ëπ√«¡ ≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ√âÕ¬≈– 2 

§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«√“§“πÈ”¡—πªï 2550 
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¢≥–∑’Ë§à“‡ß‘π∫“∑´÷Ëß¡’º≈µàÕ√“¬‰¥â§à“°“√°≈—Ëπ ·≈–¡Ÿ≈§à“ µÁÕ°πÈ”¡—π„π√Ÿª‡ß‘π∫“∑π—Èπ „πªï 2550 ®“°§à“‡ß‘π

¥Õ≈≈“√å À√—∞œ ∑’ËÕàÕπµ—«‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫‡ß‘π °ÿ≈Õ◊Ëπ ∑”„Àâ¬—ß§ß¡’¿“«–‡ß‘π∑ÿπµà“ßª√–‡∑»‰À≈‡¢â“¡“≈ß∑ÿπ„πµ≈“¥‡ß‘π

√–¬– —Èπ·≈–µ≈“¥∑ÿπµàÕ‡π◊ËÕß®“°ªï°àÕπ ·¡â¿“§√—∞®–ª√–°“»„™â¡“µ√°“√°—π ”√Õß√âÕ¬≈– 30 ¡“µ—Èß·µà∏—π«“§¡

ªï°àÕπ ª√–°Õ∫°—∫°“√¢¬“¬µ—«Õ¬à“ß¡“°¢Õß°“√ àßÕÕ° ÿ∑∏‘ ∑’Ë∑”„Àâ∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥‡°‘π¥ÿ≈ ‡ß‘π∑ÿπ ”√Õß

√–À«à“ßª√–‡∑»‡æ‘Ë¡¢÷Èπ  àßº≈µàÕ°“√·¢Áß§à“¢Õß‡ß‘π∫“∑ ‚¥¬§à“‡ß‘π∫“∑·¢Áß§à“¢÷Èπ√âÕ¬≈– 6.4 ®“°√–¥—∫ª√–¡“≥ 

36 ∫“∑/‡À√’¬≠ À√—∞œ „π™à«ßµâπªï ‡ªìπ 33.7 ∫“∑/‡À√’¬≠ À√—∞œ „π™à«ßª≈“¬ªï ¢≥–∑’Ë‡©≈’Ë¬∑—Èßªï·¢Áß§à“¢÷Èπ 

√âÕ¬≈– 8.7 (‡©≈’Ë¬ªï 2550 Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 34.6 ∫“∑/‡À√’¬≠ À√—∞œ ‡∑’¬∫°—∫ 37.9 ∫“∑/‡À√’¬≠ À√—∞œ „πªï 2549) 

‡ªìπº≈„Àâ∏ÿ√°‘®‚√ß°≈—Ëπ¡’°“√¢“¥∑ÿπ®“°§à“‡ß‘π∫“∑¢Õß¡Ÿ≈§à“πÈ”¡—π§ß§≈—ß ·≈–§à“°“√°≈—Ëπ„π√Ÿª‡ß‘π∫“∑∑’Ë≈¥≈ß 

∑’Ë¡“ : ∏π“§“√·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 
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0 2550

à©ÅÕèÂ 7.50

$/BBL

§à“°“√°≈—ËππÈ”¡—π¥‘∫¥Ÿ‰∫ Cracking ∑’Ë ‘ß§‚ª√åªï 2550 

∑’Ë¡“ : PVM Oil Associates 
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§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß§à“‡ß‘π∫“∑ªï 2550 
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9ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

∏ÿ√°‘®°“√µ≈“¥ 
‡»√…∞°‘®‰∑¬ªï 2550 ¢¬“¬µ—«√âÕ¬≈– 4 ≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ√âÕ¬≈– 5 ‡π◊ËÕß®“°°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√

∫√‘‚¿§¿“¬„πª√–‡∑»∑’Ë™–≈Õµ—«≈ß ®“°ªí®®—¬§«“¡‰¡à¡—Ëπ§ß∑“ß°“√‡¡◊Õß ªí≠À“√“§“πÈ”¡—π·æß·≈–Õ—µ√“‡ß‘π‡øÑÕ

∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ∑”„Àâ§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§·≈–π—°≈ß∑ÿπ≈¥≈ß ·µà®“°°“√ àßÕÕ°∑’Ë¬—ß§ß¢¬“¬µ—«¥’·≈–„π™à«ßª≈“¬ªï∑’Ë

ºà“π¡“‡√‘Ë¡¡’§«“¡™—¥‡®π∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®®÷ß¬—ß¢¬“¬µ—«‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 

·¡â¿“«–‡»√…∞°‘®®–‡µ‘∫‚µ ·µàª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‚¥¬√«¡∑—Èßª√–‡∑»°≈—∫‰¡à‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
®“°ªï°àÕπ ‚¥¬¡’ª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√„™â‡©≈’Ë¬¿“¬„πª√–‡∑»ª√–¡“≥ 3,562 ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ (736,500 ∫“√å‡√≈

µàÕ«—π) ‡π◊ËÕß®“°§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”¡—π‡µ“∑—Èß„π¿“§Õÿµ “À°√√¡·≈–°“√º≈‘µ‰øøÑ“≈¥≈ß¡“°∂÷ß√âÕ¬≈– 28 ®“°

°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß°ä“´∏√√¡™“µ‘∑’Ë¡“°¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑àÕ°ä“´‡ âπ∑’Ë 3 ·≈–°“√æ—≤π“·À≈àß°ä“´∏√√¡™“µ‘„À¡à®“°Õà“«‰∑¬

·≈â«‡ √Á®µ—Èß·µàµâπªï∑’Ëºà“π¡“ ·≈–¡’°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∂à“πÀ‘π´÷Ëß¡’√“§“∂Ÿ°°«à“πÈ”¡—π‡µ“¡“°¢÷Èπ ¢≥–∑’ËπÈ”¡—π°≈ÿà¡

‡∫π´‘π (√«¡·°ä ‚´ŒÕ≈å) ·≈–°≈ÿà¡¥’‡´≈ (√«¡‰∫‚Õ¥’‡´≈) ¡’°“√„™â‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ√âÕ¬≈– 1.7 ·≈– 1.9 µ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬

¬Õ¥¢“¬æ≈—ßß“π∑¥·∑ππÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å∑—ÈßÕÕ°‡∑π 95 ·≈–ÕÕ°‡∑π 91 ‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡ ¡’¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
∂÷ß√âÕ¬≈– 38 ®“°‡©≈’Ë¬ 107 ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ„πªï 2549 ‡æ‘Ë¡‡ªìπ‡¥◊Õπ≈– 147 ≈â“π≈‘µ√„πªïπ’È  à«ππÈ”¡—π¥’‡´≈ 

 Ÿµ√ ∫’5 (¡’ à«πº ¡πÈ”¡—π¥’‡´≈ 95  à«π‰∫‚Õ¥’‡´≈ 5  à«π) ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß 14 ‡∑à“®“°‡©≈’Ë¬‡æ’¬ß‡¥◊Õπ≈– 4 ≈â“π≈‘µ√„πªï 

2549 ‡æ‘Ë¡‡ªìπ 52 ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ„πªïπ’È 

„π à«π¢Õß§à“°“√µ≈“¥π—Èπ‚¥¬√«¡‡©≈’Ë¬∑—Èßªï¬—ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫µË” ‚¥¬‡©æ“–„π™à«ßª≈“¬ªï∑’Ë ∂“π°“√≥å√“§“

πÈ”¡—πµ≈“¥‚≈°´÷Ëß‡ªìπµâπ∑ÿπ¢“¬ª√—∫µ—«‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ¢≥–∑’Ë∫√‘…—∑πÈ”¡—π‰¡à “¡“√∂ª√—∫√“§“¢“¬ª≈’°

Àπâ“ ∂“π’∫√‘°“√·≈–√“§“¢“¬Õÿµ “À°√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥â∑—π ∑”„Àâ§à“°“√µ≈“¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË”¡“° ‚¥¬§à“°“√µ≈“¥

‡©≈’Ë¬¢ÕßπÈ”¡—π‡∫π´‘πªï 2550 Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ 1.02 ∫“∑µàÕ≈‘µ√‡∑à“°—∫ªï 2549 (√–¥—∫∑’Ë‡À¡“– ¡ª√–¡“≥ 1.80 ∫“∑

µàÕ≈‘µ√) „π¢≥–∑’Ë§à“°“√µ≈“¥‡©≈’Ë¬¢ÕßπÈ”¡—π¥’‡´≈ªï 2550 Õ¬Ÿà∑’Ë 0.85 ∫“∑µàÕ≈‘µ√ ´÷ËßµË”°«à“ªï°àÕπ∂÷ß 0.16 ∫“∑

µàÕ≈‘µ√ (√–¥—∫∑’Ë‡À¡“– ¡ª√–¡“≥ 1.50 ∫“∑µàÕ≈‘µ√) ·µà∑—Èßπ’È®“°π‚¬∫“¬√—∞„π°“√ àß‡ √‘¡°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬

æ≈—ßß“π∑¥·∑π®“°æ◊™ ¿“§√—∞‰¥â°”Àπ¥‚§√ß √â“ßÕ—µ√“°Õß∑ÿπ·≈–¿“…’πÈ”¡—π¢ÕßπÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å·≈–
πÈ”¡—π‰∫‚Õ¥’‡´≈„Àâ¡’§à“°“√µ≈“¥ Ÿß°«à“πÈ”¡—π‡∫π ‘́π·≈–¥’‡´≈ª°µ‘ ‡æ◊ËÕ™¥‡™¬§à“„™â®à“¬µâπ∑ÿπ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

®“°°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√º ¡·≈–®”Àπà“¬æ≈—ßß“π∑¥·∑π®“°æ◊™ ·≈– à«πÀπ÷Ëß‡æ◊ËÕ®Ÿß„®„Àâ∫√‘…—∑πÈ”¡—πÀ—π¡“

‡ªî¥®”Àπà“¬„Àâ¡“°¢÷Èπ¥â«¬  

°“√º≈‘µ °“√„™â °“√π”‡¢â“·≈– àßÕÕ°πÈ”¡—π ”‡√Á®√Ÿªªï 2550 

 ª√–‡¿∑πÈ”¡—π °“√„™â °“√º≈‘µ °“√π”‡¢â“ °“√ àßÕÕ° %°“√„™â‡æ‘Ë¡/(≈¥) 
 °ä“´ªî‚µ√‡≈’¬¡‡À≈« 567 646 - 43 14.2 

 ‡∫π´‘πÕÕ°‡∑π 95 92 177 2 86 (24.9) 

 ‡∫π´‘πÕÕ°‡∑π 91 372 402 11 45 0.1 

 ·°ä ‚´ŒÕ≈å 147 147 - - 38.1  

 πÈ”¡—πÕ“°“»¬“π 413 454 4 41 9.1 

 ¥’‡´≈ 1,559 1,780 16 224 1.9  

 πÈ”¡—π‡µ“ 352 538 45 207 (27.8) 

 ¬“ß¡–µÕ¬ 60 110 0.4 50 (12.6) 

           √«¡ 3,562 4,253 78 696  (0.0) 

Àπà«¬ : ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ 

∑’Ë¡“ : °√¡∏ÿ√°‘®æ≈—ßß“π 
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∑’Ë¡“ :  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ≈—ßß“π 

µ≈“¥ ∂“π’∫√‘°“√ 
¬Õ¥®”Àπà“¬πÈ”¡—π°≈ÿà¡‡∫π´‘π (√«¡·°ä ‚´ŒÕ≈å) ·≈–°≈ÿà¡¥’‡´≈ (√«¡‰∫‚Õ¥’‡´≈) ºà“πµ≈“¥ ∂“π’
∫√‘°“√√«¡∑—Ë«ª√–‡∑»„πªï 2550 Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 1,368 ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ ≈¥≈ß®“°ªï 2549 ‡≈Á°πâÕ¬
ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 1.3 ¢≥–∑’Ë®”π«π ∂“π’∫√‘°“√√«¡∑—Èßª√–‡∑»¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2549 ®“°°“√¢¬“¬µ—«

¢Õß ∂“π’∫√‘°“√Õ‘ √–∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ∂÷ßª√–¡“≥√âÕ¬≈– 5 „π¢≥–∑’Ë®”π«π ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π¢ÕßºŸâ§â“πÈ”¡—π

√“¬„À≠à‰¥â·°à ªµ∑. ‡™≈≈å ‡Õ ‚´à §“≈‡∑Á°´å ·≈–∫“ß®“° °≈—∫≈¥≈ßª√–¡“≥√âÕ¬≈– 2 ‚¥¬ºŸâ§â“πÈ”¡—π√“¬„À≠à

µà“ßÀ—π¡“„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√∫√‘°“√·≈–¿“æ≈—°…≥å¢Õß ∂“π’∫√‘°“√∑’Ë¡’»—°¬¿“æ „Àâ 

¡’§«“¡ «¬ß“¡ ∑—π ¡—¬ ·≈–¢π“¥„À≠à¢÷Èπ √«¡∑—Èß‡πâπæ—≤π“∏ÿ√°‘®‡ √‘¡„π ∂“π’∫√‘°“√¡“°¢÷Èπ ‡™àπ √â“π –¥«°´◊ÈÕ

√â“π°“·ø ¥ √â“π®”Àπà“¬Õ“À“√ ·≈–∏ÿ√°‘®À≈—ß≈“π ‡ªìπµâπ  

‚¥¬„πªï∑’Ëºà“π¡“π—Èπ ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°πÈ”¡—π ‡¡◊ËÕ∫√‘…—∑ ConocoPhillips ‰¥â¢“¬∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°πÈ”¡—π

„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ∑—ÈßÀ¡¥ ‡æ◊ËÕÀ—π‰ª‡πâπ∏ÿ√°‘® ”√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡·∑π ‚¥¬„πª√–‡∑»‰∑¬ 

∫√‘…—∑ ConocoPhillips ‰¥â®”Àπà“¬∑—Èß∏ÿ√°‘®§â“ª≈’°πÈ”¡—π·≈–√â“π –¥«°´◊ÈÕ ¿“¬„µâ·∫√π¥å ‡®Á∑ ·≈– ®‘øøïò „Àâ·°à

∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) ∑”„Àâ ªµ∑. °≈“¬‡ªìπºŸâ§â“πÈ”¡—π√“¬À≈—°∑’Ë¡’ à«π·∫àß°“√µ≈“¥¡“°∂÷ß√âÕ¬≈– 40 

µ≈“¥Õÿµ “À°√√¡ 
¥â«¬√“§“πÈ”¡—π‡µ“´÷Ëß‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ≈—°„π¿“§Õÿµ “À°√√¡ ¡’√“§“ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π™à«ßÀ≈“¬ªï∑’Ëºà“π¡“ 

∑”„Àâ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”π«π¡“°‰¥âª√—∫‡ª≈’Ë¬π√–∫∫‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ—π‰ª„™â°ä“´∏√√¡™“µ‘·≈–∂à“πÀ‘π´÷Ëß¡’√“§“∑’Ë

µË”°«à“ √«¡∂÷ß‚√ßß“π∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√º≈‘µ°ä“´™’«¿“æ°ÁÀ—π¡“≈ß∑ÿπº≈‘µ„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡Õß ®÷ß àßº≈„Àâ§«“¡

µâÕß°“√„™âπÈ”¡—π‡µ“≈¥≈ß‡ªìπ®”π«π¡“° ‚¥¬ª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”¡—π‡µ“ (‰¡à√«¡ª√‘¡“≥§«“¡
µâÕß°“√¢Õß °øº.) ≈¥≈ß‡À≈◊Õ 274 ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ≈¥≈ß∂÷ß√âÕ¬≈– 12 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï°àÕπ „π

¢≥–∑’Ëª√‘¡“≥°“√º≈‘µ¬—ß§ß Ÿß°«à“§«“¡µâÕß°“√„™â¢Õßª√–‡∑» ∑”„Àâ¡’°“√·¢àß¢—π„π¥â“π√“§“ Ÿß¢÷Èπ¡“°  

µ≈“¥πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ 
¬Õ¥®”Àπà“¬¢ÕßπÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ√«¡¿“¬„πª√–‡∑»¡’Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ∑’Ë§àÕπ¢â“ß Ÿß®“°√–¥—∫ 39 ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ

„πªï°àÕπÀπâ“¡“‡ªìπ 47 ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ §‘¥‡ªìπÕ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ∂÷ß√âÕ¬≈– 20 ‚¥¬µ≈“¥πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ¡’°“√·¢àß¢—π

∑’Ë Ÿß¡“°∑—Èß®“°ºŸâ§â“πÈ”¡—π¡“µ√“ 7 ¥â«¬°—π‡Õß·≈â«¬—ß¡’ºŸâ§â“πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ√“¬¬àÕ¬Õ◊ËπÊ Õ’°¥â«¬ ∑—Èßπ’È„π à«π 

¢Õßª√‘¡“≥®”Àπà“¬¢ÕßºŸâ§â“πÈ”¡—π¡“µ√“ 7 ª√–¡“≥ 26 ≈â“π≈‘µ√µàÕ‡¥◊Õπ (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’Ë·≈â«√âÕ¬≈– 3) π—Èπ°Á¡’

°“√·¢àß¢—π∑’Ë Ÿß¡“°‡π◊ËÕß®“°ºŸâ§â“πÈ”¡—π¡“µ√“ 7 µà“ßÀ—π¡“„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√¢¬“¬µ≈“¥πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ ‡æ◊ËÕ

™¥‡™¬°—∫§à“°“√µ≈“¥¢ÕßπÈ”¡—π ”‡√Á®√Ÿª∑’ËµË”°«à“√–¥—∫∑’Ë‡À¡“– ¡ ‚¥¬µà“ß‰¥â®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡°“√µ≈“¥ 

µàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥∑—Èßªï √«¡∂÷ßºŸâ§â“πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ‰¥â‡√‘Ë¡¢¬“¬µ≈“¥ àßÕÕ°πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ¡“°¢÷Èπ ®“°¬Õ¥°“√ àßÕÕ°∑’Ë

¡“°¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 21 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï°àÕπÀπâ“ 

§§àà“°“√µ≈“¥√«¡ “°“√µ≈“¥√«¡ 
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„πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’√“¬‰¥â√«¡ 95,456 ≈â“π∫“∑ ¡’°”‰√°àÕπÀ—°¥Õ°‡∫’È¬·≈–§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ „πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’√“¬‰¥â√«¡ 95,456 ≈â“π∫“∑ ¡’°”‰√°àÕπÀ—°¥Õ°‡∫’È¬·≈–§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ 

(EBITDA) 4,066 ≈â“π∫“∑ ¡’¥Õ°‡∫’ È¬®à“¬ ÿ∑∏‘ (À—°≈∫¥Õ°‡∫’ È¬√—∫) 454 ≈â“π∫“∑ ¡’§à“‡ ◊ ËÕ¡√“§“·≈–§à“ (EBITDA) 4,066 ≈â“π∫“∑ ¡’¥Õ°‡∫’ È¬®à“¬ ÿ∑∏‘ (À—°≈∫¥Õ°‡∫’ È¬√—∫) 454 ≈â“π∫“∑ ¡’§à“‡ ◊ ËÕ¡√“§“·≈–§à“ 

µ—¥®”Àπà“¬ 821 ≈â“π∫“∑ ¡’¿“…’‡ß‘π‰¥â 903 ≈â“π∫“∑  àßº≈„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’º≈°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,764 ≈â“π∫“∑ (‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ—¥®”Àπà“¬ 821 ≈â“π∫“∑ ¡’¿“…’‡ß‘π‰¥â 903 ≈â“π∫“∑  àßº≈„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’º≈°”‰√ ÿ∑∏‘ 1,764 ≈â“π∫“∑ (‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

°—∫ªï 2549 ¡’º≈°”‰√ ÿ∑∏‘ 196 ≈â“π∫“∑)  °—∫ªï 2549 ¡’º≈°”‰√ ÿ∑∏‘ 196 ≈â“π∫“∑)  

∏ÿ√°‘®°“√°≈—Ëπ 
∫√∫√‘‘……——∑œ ‰¥∑œ ‰¥ââ¥”‡π¥”‡π‘‘π°“√°≈π°“√°≈——ËËππππÈÈ”¡”¡——π¥π¥‘‘∫√«¡∑∫√«¡∑——ÈÈß ß ‘‘ÈÈπ‡©≈π‡©≈’’ËË¬ 66,000 ∫“√¬ 66,000 ∫“√åå‡√≈µ‡√≈µààÕ«Õ«——π  π  ŸŸß°«ß°«àà“ª“ªïï 2549 2549 ∑’Ë°≈—ËπÕ¬ ∑’Ë°≈—ËπÕ¬ŸŸà‡æ’¬ß à‡æ’¬ß 

56,000 ∫“√å‡√≈µàÕ«—π ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ ‰¥âæ—≤π“µ≈“¥ àßÕÕ°πÈ”¡—π‡µ“°”¡–∂—πµË”‰ª¬—ßª√–‡∑»®’π·≈–≠’ËªÿÉπ56,000 ∫“√å‡√≈µàÕ«—π ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑œ ‰¥âæ—≤π“µ≈“¥ àßÕÕ°πÈ”¡—π‡µ“°”¡–∂—πµË”‰ª¬—ßª√–‡∑»®’π·≈–≠’ËªÿÉπ

∑¥·∑π°“√®”Àπà“¬„Àâ°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ºà“π ªµ∑. ‡æ◊ËÕº≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ ‚¥¬¡’ª√‘¡“≥ àßÕÕ°∑¥·∑π°“√®”Àπà“¬„Àâ°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ºà“π ªµ∑. ‡æ◊ËÕº≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ ‚¥¬¡’ª√‘¡“≥ àßÕÕ°

‡©≈’Ë¬°«à“‡¥◊Õπ≈– 100 ≈â“π≈‘µ√ ª√–°Õ∫°—∫∫√‘…—∑œ‰¥â‡æ‘Ë¡°“√®—¥À“πÈ”¡—π¥‘∫¿“¬„πª√–‡∑»´÷Ëß¡’√“§“·≈–µâπ∑ÿπ‡©≈’Ë¬°«à“‡¥◊Õπ≈– 100 ≈â“π≈‘µ√ ª√–°Õ∫°—∫∫√‘…—∑œ‰¥â‡æ‘Ë¡°“√®—¥À“πÈ”¡—π¥‘∫¿“¬„πª√–‡∑»´÷Ëß¡’√“§“·≈–µâπ∑ÿπ

¢π àß∑’ËµË”°«à“πÈ”¡—π¥‘∫π”‡¢â“®“°µà“ßª√–‡∑» ·≈–¡’§à“°“√°≈—Ëπ ¢π àß∑’ËµË”°«à“πÈ”¡—π¥‘∫π”‡¢â“®“°µà“ßª√–‡∑» ·≈–¡’§à“°“√°≈—Ëπ ŸŸß §ÿâ¡µàÕ°“√°≈—Ëπ·≈– àßÕÕ°πÈ”¡—π‡µ“ ∑—Èßπ’È„πß §ÿâ¡µàÕ°“√°≈—Ëπ·≈– àßÕÕ°πÈ”¡—π‡µ“ ∑—Èßπ’È„π

ªï∑’Ëºà“π¡“∫√‘…—∑œ ¡’ —¥ à«π°“√°≈—ËππÈ”¡—π¥‘∫„πª√–‡∑» ªï∑’Ëºà“π¡“∫√‘…—∑œ ¡’ —¥ à«π°“√°≈—ËππÈ”¡—π¥‘∫„πª√–‡∑» ŸŸß∂÷ß√âÕ¬≈– 80 ¢Õßª√‘¡“≥πÈ”¡—π¥‘∫∑’Ë‡¢â“°≈—Ëπ∑—ÈßÀ¡¥ ß∂÷ß√âÕ¬≈– 80 ¢Õßª√‘¡“≥πÈ”¡—π¥‘∫∑’Ë‡¢â“°≈—Ëπ∑—ÈßÀ¡¥ 

®“° ∂“π°“√≥å√“§“πÈ”¡—π∑’Ë¡’§«“¡º—πº«π ·≈– ®“° ∂“π°“√≥å√“§“πÈ”¡—π∑’Ë¡’§«“¡º—πº«π ·≈– ŸŸß¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß √«¡∂÷ß§à“‡ß‘π∫“∑∑’Ë·¢Áß§à“¢÷Èπ ∫√‘…—∑œ ß¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß √«¡∂÷ß§à“‡ß‘π∫“∑∑’Ë·¢Áß§à“¢÷Èπ ∫√‘…—∑œ 

‰¥â¥”‡π‘π°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫µàÕ§à“°“√°≈—Ëπ ·≈–∑”°“√∫√‘À“√§à“°“√°≈—Ëπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ‰¥â¥”‡π‘π°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫µàÕ§à“°“√°≈—Ëπ ·≈–∑”°“√∫√‘À“√§à“°“√°≈—Ëπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬ 

¡¡’’§§àà“°“√°≈“°“√°≈——ËËπ‡©≈π‡©≈’’ËË¬∑¬∑——ÈÈßªßªïï (‰¡ (‰¡àà√«¡°”‰√/¢“¥∑√«¡°”‰√/¢“¥∑ÿÿπ®“°ππ®“°πÈÈ”¡”¡——π§ß§≈π§ß§≈——ß) ‡∑ß) ‡∑àà“°“°——∫ 3.13 ‡À√∫ 3.13 ‡À√’’¬≠ À√¬≠ À√——∞œ µ∞œ µààÕ∫“√Õ∫“√åå‡√≈‡√≈
®“°°“√¥”‡π‘π°“√À≈—°Ê ¥—ßπ’È ®“°°“√¥”‡π‘π°“√À≈—°Ê ¥—ßπ’È 

ª√—∫ª√ÿß°√–∫«π°“√°≈—Ëπ ·≈–§«∫§ÿ¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√º≈‘µ„Àâ “¡“√∂√Õß√—∫°“√°≈—ËππÈ”¡—π¥‘∫™π‘¥ª√—∫ª√ÿß°√–∫«π°“√°≈—Ëπ ·≈–§«∫§ÿ¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√º≈‘µ„Àâ “¡“√∂√Õß√—∫°“√°≈—ËππÈ”¡—π¥‘∫™π‘¥

„À¡àÊ ∑’Ë„Àâ§à“°“√°≈—Ëπ „À¡àÊ ∑’Ë„Àâ§à“°“√°≈—Ëπ ŸŸß ‡™àπ πÈ”¡—π¥‘∫ DURI ·≈– DARBLEND  ß ‡™àπ πÈ”¡—π¥‘∫ DURI ·≈– DARBLEND  

µ‘¥µ“¡ ∂“π°“√≥å§à“°“√°≈—ËπÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·≈–∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß§à“°“√°≈—Ëπ¥â«¬°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√µ‘¥µ“¡ ∂“π°“√≥å§à“°“√°≈—ËπÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·≈–∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß§à“°“√°≈—Ëπ¥â«¬°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√

‡ß‘π´◊ÈÕ¢“¬√“§“πÈ”¡—π„πµ≈“¥´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“ (Hedging) √«¡∂÷ß°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ßÕ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘π´◊ÈÕ¢“¬√“§“πÈ”¡—π„πµ≈“¥´◊ÈÕ¢“¬≈à«ßÀπâ“ (Hedging) √«¡∂÷ß°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ßÕ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π

¢Õß§à“°“√°≈—Ëπ¥â«¬°“√´◊ÈÕ¢“¬Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫¢Õß§à“‡ß‘π∫“∑∑’Ë·¢Áß§à“¢÷Èπ ¢Õß§à“°“√°≈—Ëπ¥â«¬°“√´◊ÈÕ¢“¬Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫¢Õß§à“‡ß‘π∫“∑∑’Ë·¢Áß§à“¢÷Èπ 

§«∫§ÿ¡√–¥—∫πÈ”¡—π§ß§≈—ß„ÀâÕ¬§«∫§ÿ¡√–¥—∫πÈ”¡—π§ß§≈—ß„ÀâÕ¬ŸŸà„π√–¥—∫µË” ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°§«“¡º—πº«π¢Õß√“§“πÈ”¡—π à„π√–¥—∫µË” ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°§«“¡º—πº«π¢Õß√“§“πÈ”¡—π 

πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß§ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√¥πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß§ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√¥ŸŸ·≈§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π·≈§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π

¿“¬„π‚√ß°≈—Ëπ·≈–§≈—ßπÈ”¡—πÕ¬à“ß‡¢â¡ß«¥ ¡’°“√√≥√ß§å àß‡ √‘¡æπ—°ß“π„Àâ‡°‘¥§«“¡µ√–Àπ—°„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«¿“¬„π‚√ß°≈—Ëπ·≈–§≈—ßπÈ”¡—πÕ¬à“ß‡¢â¡ß«¥ ¡’°“√√≥√ß§å àß‡ √‘¡æπ—°ß“π„Àâ‡°‘¥§«“¡µ√–Àπ—°„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃã¹»‚ 2550 
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Õ¬à“ß®√‘ß®—ß·≈–µàÕ‡π◊ËÕß √«¡∑—Èß¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡™ÿ¡™π —¡æ—π∏åµà“ßÊ °—∫™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπ·≈–Õ¬à“ß®√‘ß®—ß·≈–µàÕ‡π◊ËÕß √«¡∑—Èß¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡™ÿ¡™π —¡æ—π∏åµà“ßÊ °—∫™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπ·≈–

§≈—ßπÈ”¡—π ·≈–°”Àπ¥‡ªìπµ—«™’È«—¥ª√–°Õ∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”ªï¥â«¬ ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®·≈–§≈—ßπÈ”¡—π ·≈–°”Àπ¥‡ªìπµ—«™’È«—¥ª√–°Õ∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”ªï¥â«¬ ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®·≈–

‡ªìπ¡‘µ√µàÕ∫√‘…—∑œ ∑”„Àâ„πªï 2550 ∑’Ëºà“π¡“‡ªìπ¡‘µ√µàÕ∫√‘…—∑œ ∑”„Àâ„πªï 2550 ∑’Ëºà“π¡“‰¡‰¡àà¡¡’’¢¢ââÕ√Õ√ââÕß‡√Õß‡√’’¬π„π¥¬π„π¥ââ“π„¥Ê ®“°™“π„¥Ê ®“°™ÿÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈¡™π√Õ∫‚√ß°≈——ËËπ·≈–§≈π·≈–§≈——ßß
ππÈÈ”¡”¡——π π 

∏ÿ√°‘®°“√µ≈“¥ 
¬Õ¥®”Àπ¬Õ¥®”Àπàà“¬√«¡º“¬√«¡ºàà“πµ≈“¥∫“ß®“°∑“πµ≈“¥∫“ß®“°∑ÿÿ°™°™ààÕß∑“ß‡©≈Õß∑“ß‡©≈’’ËË¬ 52,000 ∫“√¬ 52,000 ∫“√åå‡√≈µ‡√≈µààÕ«Õ«——π À√π À√◊◊Õ 250 ≈Õ 250 ≈ââ“π≈“π≈‘‘µ√µµ√µààÕ‡¥Õ‡¥◊◊Õπ Õπ 
‡æ‡æ‘‘ËË¡¢¡¢÷÷ÈÈπª√–¡“≥√πª√–¡“≥√ââÕ¬≈– 2 ®“°ªÕ¬≈– 2 ®“°ªïï 2549  2549 ¢≥–∑’Ëµ≈“¥ ∂“π’∫√‘°“√¡’¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 170 ‡ªìπ 179 ≈â“π≈‘µ√¢≥–∑’Ëµ≈“¥ ∂“π’∫√‘°“√¡’¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 170 ‡ªìπ 179 ≈â“π≈‘µ√

µàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 5.1 ®“°ªï°àÕπ ¥â«¬°“√¢¬“¬®”π«π ∂“π’∫√‘°“√∑’Ë‡ªî¥®”Àπà“¬æ≈—ßß“π∑¥·∑πµàÕ‡¥◊Õπ À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 5.1 ®“°ªï°àÕπ ¥â«¬°“√¢¬“¬®”π«π ∂“π’∫√‘°“√∑’Ë‡ªî¥®”Àπà“¬æ≈—ßß“π∑¥·∑π

∑—ÈßπÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95 ÕÕ°‡∑π 91 ·≈–πÈ”¡—π‡æ“‡«Õ√å¥’ ∫’5 (πÈ”¡—π¥’‡´≈  ∑—ÈßπÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95 ÕÕ°‡∑π 91 ·≈–πÈ”¡—π‡æ“‡«Õ√å¥’ ∫’5 (πÈ”¡—π¥’‡´≈  ŸŸµ√∫’5) ´÷Ëß‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡µ√∫’5) ´÷Ëß‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

®“°¿“§√—∞∑—Èß„π¥â“π√“§“¢“¬ª≈’°∑’Ë¡’√“§“µË”°«à“πÈ”¡—π™π‘¥ª°µ‘ ·≈–°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß √«¡®“°¿“§√—∞∑—Èß„π¥â“π√“§“¢“¬ª≈’°∑’Ë¡’√“§“µË”°«à“πÈ”¡—π™π‘¥ª°µ‘ ·≈–°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß √«¡

∑—Èß∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â¡’°“√ÕÕ°‚ª√·°√¡‡æ◊ËÕ√—∫ª√–°—π§«“¡‡ ’¬À“¬¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå®“°°“√„™âπÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å ∑—Èß∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â¡’°“√ÕÕ°‚ª√·°√¡‡æ◊ËÕ√—∫ª√–°—π§«“¡‡ ’¬À“¬¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå®“°°“√„™âπÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å 

ÕÕ°‡∑π 95 ·≈–ÕÕ°‡∑π 91 ∑”„ÀâºÕÕ°‡∑π 95 ·≈–ÕÕ°‡∑π 91 ∑”„ÀâºŸŸâ∫√‘‚¿§¡’§«“¡¡—Ëπ„®·≈–π‘¬¡„™âæ≈—ßß“π∑¥·∑πÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬ Õ’°∑—Èß∫√‘…—∑œâ∫√‘‚¿§¡’§«“¡¡—Ëπ„®·≈–π‘¬¡„™âæ≈—ßß“π∑¥·∑πÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬ Õ’°∑—Èß∫√‘…—∑œ

‰¥â≈ß∑ÿπª√—∫ª√ÿß¿“æ≈—°…≥å (Rebranding)  ∂“π’∫√‘°“√∫π‡ âπ∑“ßÀ≈—°®”π«π 13 ·Ààß„πªï∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡πâπ°“√‰¥â≈ß∑ÿπª√—∫ª√ÿß¿“æ≈—°…≥å (Rebranding)  ∂“π’∫√‘°“√∫π‡ âπ∑“ßÀ≈—°®”π«π 13 ·Ààß„πªï∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡πâπ°“√

¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æß“π∫√‘°“√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡æ÷ßæÕ„®·≈–§«“¡ª√–∑—∫„®·°à≈¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æß“π∫√‘°“√‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡æ÷ßæÕ„®·≈–§«“¡ª√–∑—∫„®·°à≈ŸŸ°§â“ ¥â«¬°“√Ωñ°Õ∫√¡ „Àâ§«“¡√°§â“ ¥â«¬°“√Ωñ°Õ∫√¡ „Àâ§«“¡√ŸŸâ·°à â·°à 

ººŸŸ âª√–°Õ∫°“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’∫√‘°“√ ¡’°“√®—¥‚§√ß°“√ºâª√–°Õ∫°“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’∫√‘°“√ ¡’°“√®—¥‚§√ß°“√ºŸŸ âµ√«®ªíö¡π‘√π“¡ (Mystery Shopper) ‡æ◊ËÕ√—°…“âµ√«®ªíö¡π‘√π“¡ (Mystery Shopper) ‡æ◊ËÕ√—°…“

¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æß“π∫√‘°“√ ¡’°“√ª√–°«¥ ∂“π’∫√‘°“√¥’‡¥àπ„π¥â“πµà“ßÊ √«¡∂÷ß‰¥âªî¥ ∂“π’∫√‘°“√∑’Ë§ÿ≥¿“æ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æß“π∫√‘°“√ ¡’°“√ª√–°«¥ ∂“π’∫√‘°“√¥’‡¥àπ„π¥â“πµà“ßÊ √«¡∂÷ß‰¥âªî¥ ∂“π’∫√‘°“√∑’Ë§ÿ≥¿“æ

µË”·≈–¡’¬Õ¥¢“¬‰¡à§ÿâ¡°—∫§à“„™â®à“¬¥”‡π‘π°“√ πÕ°®“°π—Èπ °“√‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¢Õß‚§√ß°“√∫—µ√∫“ß®“° µË”·≈–¡’¬Õ¥¢“¬‰¡à§ÿâ¡°—∫§à“„™â®à“¬¥”‡π‘π°“√ πÕ°®“°π—Èπ °“√‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¢Õß‚§√ß°“√∫—µ√∫“ß®“° 

·°ä ‚´ŒÕ≈å§≈—∫∑’Ë “¡“√∂‡æ‘Ë¡®”π«π ¡“™‘°®“°ªï 2549 ®”π«π 73,586 √“¬ ‡ªìπ 113,500 √“¬ „πªï 2550 µ≈Õ¥®π·°ä ‚´ŒÕ≈å§≈—∫∑’Ë “¡“√∂‡æ‘Ë¡®”π«π ¡“™‘°®“°ªï 2549 ®”π«π 73,586 √“¬ ‡ªìπ 113,500 √“¬ „πªï 2550 µ≈Õ¥®π

¡’¡’°‘®°√√¡ —¡æ—π∏å°—∫ ¡“™‘°Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õµ≈Õ¥ªï ‰¥â™à«¬‡æ‘Ë¡¬Õ¥¢“¬πÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95 ·≈– °‘®°√√¡ —¡æ—π∏å°—∫ ¡“™‘°Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õµ≈Õ¥ªï ‰¥â™à«¬‡æ‘Ë¡¬Õ¥¢“¬πÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95 ·≈– 

ÕÕ°‡∑πÕÕ°‡∑π 91 ‡ªìπÕ¬à“ß¡“°  91 ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° 

®“°¿“«–§à“°“√µ≈“¥∑’ËÕ¬®“°¿“«–§à“°“√µ≈“¥∑’ËÕ¬ŸŸ à„π√–¥—∫µË” ¢≥–∑’Ë¿“§√—∞¡’π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡æ≈—ßß“π∑¥·∑π¥â«¬°“√°”Àπ¥¿“…’ à„π√–¥—∫µË” ¢≥–∑’Ë¿“§√—∞¡’π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡æ≈—ßß“π∑¥·∑π¥â«¬°“√°”Àπ¥¿“…’ 

·≈–°Õß∑ÿππÈ”¡—π„Àâ¡’§à“°“√µ≈“¥∑’Ë ·≈–°Õß∑ÿππÈ”¡—π„Àâ¡’§à“°“√µ≈“¥∑’Ë ŸŸß°«à“§à“°“√µ≈“¥¢ÕßπÈ”¡—π‡∫π´‘π·≈–¥’‡´≈ª°µ‘ ß°«à“§à“°“√µ≈“¥¢ÕßπÈ”¡—π‡∫π´‘π·≈–¥’‡´≈ª°µ‘ ∫√∫√‘‘……——∑œ ®∑œ ®÷÷ß‰¥ß‰¥ââ‡π‡πââππ
¢¬“¬‡æ¢¬“¬‡æ‘‘ËË¡®”π«π ∂“π¡®”π«π ∂“π’’∫√∫√‘‘°“√∑°“√∑’’ËË®”Àπ®”Àπàà“¬π“¬πÈÈ”¡”¡——π·°π·°ää ‚´ŒÕ≈ ‚´ŒÕ≈åå ·≈–π ·≈–πÈÈ”¡”¡——π‡æ“‡«Õ√π‡æ“‡«Õ√åå¥¥’’ ∫ ∫’’55 ¥—ßπ’È  ¥—ßπ’È 
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·°·°ää ‚´ŒÕ≈ ‚´ŒÕ≈åå
πÕ°®“°°“√¢¬“¬°“√®”Àπà“¬·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95 ·≈â« „πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â¢¬“¬®”π«π ∂“π’πÕ°®“°°“√¢¬“¬°“√®”Àπà“¬·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95 ·≈â« „πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â¢¬“¬®”π«π ∂“π’

∫√‘°“√∑’Ë®”Àπà“¬·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 91 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 497 ·Ààß ®“° ‘Èπªï 2549 ∑’Ë¡’Õ¬∫√‘°“√∑’Ë®”Àπà“¬·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 91 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 497 ·Ààß ®“° ‘Èπªï 2549 ∑’Ë¡’Õ¬ŸŸà‡æ’¬ß 244 ·Ààß ∑”„Àâ¡’à‡æ’¬ß 244 ·Ààß ∑”„Àâ¡’

¬Õ¥®”Àπà“¬„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2550 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 23.6 ≈â“π≈‘µ√ ¬Õ¥®”Àπà“¬„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2550 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 23.6 ≈â“π≈‘µ√ (‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2549 ‡∑à“°—∫ 8.5 ≈â“π≈‘µ√) (‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2549 ‡∑à“°—∫ 8.5 ≈â“π≈‘µ√) 

‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ‡°◊Õ∫ 3 ‡∑à“ ≈à“ ÿ¥∫√‘…—∑œ ‰¥âæ—≤π“µ≈“¥·°ä ‚´ŒÕ≈å‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ‡°◊Õ∫ 3 ‡∑à“ ≈à“ ÿ¥∫√‘…—∑œ ‰¥âæ—≤π“µ≈“¥·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95 ‰ªÕ’°¢—Èπ ¥â«¬°“√º≈‘µ·≈– ÕÕ°‡∑π 95 ‰ªÕ’°¢—Èπ ¥â«¬°“√º≈‘µ·≈–

®”Àπà“¬·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95  ®”Àπà“¬·°ä ‚´ŒÕ≈å ÕÕ°‡∑π 95  ŸŸµ√Õ’20 ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫√∂¬πµå√ÿàπ„À¡à∑’Ë√—∞∫“≈¡’¡“µ√°“√ àß‡ √‘¡ ´÷Ëß¡’®ÿ¥¢“¬µ√Õ’20 ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫√∂¬πµå√ÿàπ„À¡à∑’Ë√—∞∫“≈¡’¡“µ√°“√ àß‡ √‘¡ ´÷Ëß¡’®ÿ¥¢“¬

„π¥â“π√“§“∑’Ë∂„π¥â“π√“§“∑’Ë∂ŸŸ°°«à“‡∫π´‘π 95 ≈‘µ√≈– 5-6 ∫“∑ ‚¥¬‰¥â‡√‘Ë¡‡ªî¥®”Àπà“¬‰ª‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2551 „π °°«à“‡∫π´‘π 95 ≈‘µ√≈– 5-6 ∫“∑ ‚¥¬‰¥â‡√‘Ë¡‡ªî¥®”Àπà“¬‰ª‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2551 „π 

5  ∂“π’∫√‘°“√π”√àÕß ‰¥â·°à  ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π∫“ß®“°  “¢“π«¡‘π∑√å  “¢“‡°…µ√  “¢“§5  ∂“π’∫√‘°“√π”√àÕß ‰¥â·°à  ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π∫“ß®“°  “¢“π«¡‘π∑√å  “¢“‡°…µ√  “¢“§ŸŸà¢π“π∑“ß¥à«πà¢π“π∑“ß¥à«π

‡Õ°¡—¬-√“¡Õ‘π∑√“ 2  “¢“‡Õ°¡—¬ ·≈– “¢“æ√–√“¡ 3 (3) ´÷Ëß∂◊Õ«à“πÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å Õ’20 ‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’‡Õ°¡—¬-√“¡Õ‘π∑√“ 2  “¢“‡Õ°¡—¬ ·≈– “¢“æ√–√“¡ 3 (3) ´÷Ëß∂◊Õ«à“πÈ”¡—π·°ä ‚´ŒÕ≈å Õ’20 ‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’

‚Õ°“ ‡µ‘∫‚µ  “¡“√∂‡ √‘¡§«“¡‡¢â¡·¢Áß„πµ≈“¥æ≈—ßß“π∑¥·∑π¢Õß∫√‘…—∑œ ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’  ‚Õ°“ ‡µ‘∫‚µ  “¡“√∂‡ √‘¡§«“¡‡¢â¡·¢Áß„πµ≈“¥æ≈—ßß“π∑¥·∑π¢Õß∫√‘…—∑œ ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’  

‡æ“‡«Õ√‡æ“‡«Õ√åå¥¥’’ ∫ ∫’’5  5  
®“°π‚¬∫“¬°“√ àß‡ √‘¡‰∫‚Õ¥’‡´≈¢Õß¿“§√—∞ ∫√‘…—∑œ ‰¥â‡√àß¢¬“¬®”π«π ∂“π’∫√‘°“√∑’Ë®”Àπà“¬πÈ”¡—π ®“°π‚¬∫“¬°“√ àß‡ √‘¡‰∫‚Õ¥’‡´≈¢Õß¿“§√—∞ ∫√‘…—∑œ ‰¥â‡√àß¢¬“¬®”π«π ∂“π’∫√‘°“√∑’Ë®”Àπà“¬πÈ”¡—π 

‡æ“‡«Õ√å¥’ ∫’5 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß 505 ·Ààß ‡ªìπ∑—ÈßÀ¡¥ 710 ·Ààß ‡æ“‡«Õ√å¥’ ∫’5 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß 505 ·Ààß ‡ªìπ∑—ÈßÀ¡¥ 710 ·Ààß ∑”„À∑”„Àââ¡¡’’¬Õ¥®”Àπ¬Õ¥®”Àπàà“¬π“¬πÈÈ”¡”¡——π‡æ“‡«Õ√π‡æ“‡«Õ√åå¥¥’’ ∫ ∫’’5 „π5 „π
‡¥‡¥◊◊Õπ∏Õπ∏——π«“§¡ 2550 ‡∑π«“§¡ 2550 ‡∑àà“°“°——∫ 52.4 ≈∫ 52.4 ≈ââ“π≈“π≈‘‘µ√ (‡¥µ√ (‡¥◊◊Õπ∏Õπ∏——π«“§¡ 2549 ‡∑π«“§¡ 2549 ‡∑àà“°“°——∫ 7.4 ≈∫ 7.4 ≈ââ“π≈“π≈‘‘µ√)µ√) Õ’°∑—Èß Õ’°∑—Èß

∫√‘…—∑œ ‰¥â∑”°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬πÈ”¡—π¥’‡´≈ ∫’2 ·∑ππÈ”¡—π¥’‡´≈ª°µ‘ °àÕπ∑’Ë√—∞®–∫—ß§—∫‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ —¥ à«π∫√‘…—∑œ ‰¥â∑”°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬πÈ”¡—π¥’‡´≈ ∫’2 ·∑ππÈ”¡—π¥’‡´≈ª°µ‘ °àÕπ∑’Ë√—∞®–∫—ß§—∫‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ —¥ à«π

°“√„™âæ≈—ßß“π∑¥·∑π∑’Ëº≈‘µ‰¥â‡Õß¿“¬„πª√–‡∑» ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß»—°¬¿“æ„π°“√µÕ∫ πÕß§«“¡°“√„™âæ≈—ßß“π∑¥·∑π∑’Ëº≈‘µ‰¥â‡Õß¿“¬„πª√–‡∑» ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß»—°¬¿“æ„π°“√µÕ∫ πÕß§«“¡

µâÕß°“√¢ÕßºµâÕß°“√¢ÕßºŸŸâ∫√‘‚¿§·≈–π‚¬∫“¬¢Õß¿“§√—∞‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« â∫√‘‚¿§·≈–π‚¬∫“¬¢Õß¿“§√—∞‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« 
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

 ”À√—∫∏ÿ√°‘®‡ √‘¡„π ∂“π’∫√‘°“√ (Non-Oil) ∂◊Õ«à“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ‰¡à«à“®–‡ªìπ∏ÿ√°‘®√â“π°“·ø  ”À√—∫∏ÿ√°‘®‡ √‘¡„π ∂“π’∫√‘°“√ (Non-Oil) ∂◊Õ«à“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ‰¡à«à“®–‡ªìπ∏ÿ√°‘®√â“π°“·ø 

Inthanin ´÷Ëß¢¬“¬ “¢“‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 46 ·Ààß ·≈–∏ÿ√°‘®§“√å·§√å (Green Inthanin ´÷Ëß¢¬“¬ “¢“‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 46 ·Ààß ·≈–∏ÿ√°‘®§“√å·§√å (Green Auto Service, Green Serve ·≈– Green Auto Service, Green Serve ·≈– Green 

Wash) ‡æ‘Ë¡ “¢“‡ªìπ 66 ·Ààß √«¡∑—Èß¡’°“√¢¬“¬®”π«π ∂“π’∫√‘°“√®”Àπà“¬ NGV Õ’° 5  ∂“π’ √«¡‡ªìπ∑—ÈßÀ¡¥ 8 Wash) ‡æ‘Ë¡ “¢“‡ªìπ 66 ·Ààß √«¡∑—Èß¡’°“√¢¬“¬®”π«π ∂“π’∫√‘°“√®”Àπà“¬ NGV Õ’° 5  ∂“π’ √«¡‡ªìπ∑—ÈßÀ¡¥ 8 

 ∂“π’ ∑—Èßπ’È¡’°“√ªî¥√â“π –¥«°´◊ÈÕ∑’Ë¡’¬Õ¥¢“¬‰¡à§ÿâ¡°—∫§à“„™â®à“¬¥”‡π‘π°“√  ∂“π’ ∑—Èßπ’È¡’°“√ªî¥√â“π –¥«°´◊ÈÕ∑’Ë¡’¬Õ¥¢“¬‰¡à§ÿâ¡°—∫§à“„™â®à“¬¥”‡π‘π°“√ 

 à«πµ≈“¥Õÿµ “À°√√¡∑’Ë¡’°“√·¢àß¢—πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß‡π◊ËÕß®“°§«“¡µâÕß°“√πÈ”¡—π‡µ“∑’Ë≈¥≈ß‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ∫√‘…—∑œ  à«πµ≈“¥Õÿµ “À°√√¡∑’Ë¡’°“√·¢àß¢—πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß‡π◊ËÕß®“°§«“¡µâÕß°“√πÈ”¡—π‡µ“∑’Ë≈¥≈ß‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ∫√‘…—∑œ 

®÷ß¡ÿàß‡πâπ°“√√—°…“∞“π°“√¢“¬„πµ≈“¥∑’Ë‡πâπ§ÿ≥¿“æ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ¥—ßπ—ÈππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√‡ πÕº≈‘µ¿—≥±å®÷ß¡ÿàß‡πâπ°“√√—°…“∞“π°“√¢“¬„πµ≈“¥∑’Ë‡πâπ§ÿ≥¿“æ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ¥—ßπ—ÈππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√‡ πÕº≈‘µ¿—≥±å

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‰¥â¡“µ√∞“π ∫√‘…—∑œ ¬—ß‡πâπ‡ √‘¡®ÿ¥¢“¬„π¥â“π°“√∫√‘°“√„Àâ§”ª√÷°…“∑“ß‡∑§π‘§·≈–°“√ª√–À¬—¥∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‰¥â¡“µ√∞“π ∫√‘…—∑œ ¬—ß‡πâπ‡ √‘¡®ÿ¥¢“¬„π¥â“π°“√∫√‘°“√„Àâ§”ª√÷°…“∑“ß‡∑§π‘§·≈–°“√ª√–À¬—¥

æ≈—ßß“π·°à≈æ≈—ßß“π·°à≈ŸŸ°§â“ √«¡∑—Èß¬—ß§ß§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß„π°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫≈°§â“ √«¡∑—Èß¬—ß§ß§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß„π°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫≈ŸŸ°§â“À≈—°ºà“π‚§√ß°“√ çBangchak °§â“À≈—°ºà“π‚§√ß°“√ çBangchak 

Privileged Clubé ´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡ CRM Privileged Clubé ´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡ CRM (Customer Relation Management) ∑’Ë‰¥â√—∫°“√µÕ∫√—∫¥â«¬¥’¡“‚¥¬µ≈Õ¥ (Customer Relation Management) ∑’Ë‰¥â√—∫°“√µÕ∫√—∫¥â«¬¥’¡“‚¥¬µ≈Õ¥ 

πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑œ ¬—ß¡’·π«∑“ß„π°“√¢¬“¬µ≈“¥πÈ”¡—π¥’‡´≈ºà“π™àÕß∑“ß≈πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑œ ¬—ß¡’·π«∑“ß„π°“√¢¬“¬µ≈“¥πÈ”¡—π¥’‡´≈ºà“π™àÕß∑“ß≈ŸŸ°§â“ª√–‡¿∑∫√‘…—∑¢π àß´÷Ëß¡’·π«‚πâ¡°§â“ª√–‡¿∑∫√‘…—∑¢π àß´÷Ëß¡’·π«‚πâ¡

∑’Ë®–À—π¡“„™âπÈ”¡—π‡æ“‡«Õ√å¥’ ∫’5 °—π¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ‚Õ°“ ∑“ß°“√µ≈“¥¢Õß∫√‘…—∑œ ‡™àπ°—π πÕ°®“°π’È∑’Ë®–À—π¡“„™âπÈ”¡—π‡æ“‡«Õ√å¥’ ∫’5 °—π¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ‚Õ°“ ∑“ß°“√µ≈“¥¢Õß∫√‘…—∑œ ‡™àπ°—π πÕ°®“°π’È

∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥âÀ—π¡“¢¬“¬°“√®”Àπà“¬°ä“´ªî‚µ√‡≈’¬¡‡À≈«„Àâ·°à¿“§Õÿµ “À°√√¡·≈–≈∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥âÀ—π¡“¢¬“¬°“√®”Àπà“¬°ä“´ªî‚µ√‡≈’¬¡‡À≈«„Àâ·°à¿“§Õÿµ “À°√√¡·≈–≈ŸŸ°§â“µ≈“¥ ∂“π’∫√‘°“√ °§â“µ≈“¥ ∂“π’∫√‘°“√ 

LPG ´÷Ëß¡’°”‰√ LPG ´÷Ëß¡’°”‰√ ŸŸß°«à“°“√¢“¬ àß‚¥¬¡’¬Õ¥®”Àπà“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√–¥—∫‡©≈’Ë¬ 1,500 µ—πµàÕ‡¥◊Õπ (®“° 200 µ—πµàÕß°«à“°“√¢“¬ àß‚¥¬¡’¬Õ¥®”Àπà“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√–¥—∫‡©≈’Ë¬ 1,500 µ—πµàÕ‡¥◊Õπ (®“° 200 µ—πµàÕ

‡¥◊Õπ„πªï 2549) √«¡∂÷ß°“√‡µ‘∫‚µ¢Õßµ≈“¥πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ∑’Ë¡’¬Õ¥®”Àπà“¬∑’Ë ‡¥◊Õπ„πªï 2549) √«¡∂÷ß°“√‡µ‘∫‚µ¢Õßµ≈“¥πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ∑’Ë¡’¬Õ¥®”Àπà“¬∑’Ë ŸŸß¢÷Èπ¡“°°«à“√âÕ¬≈– 22 ¬Õ¥¢“¬ ß¢÷Èπ¡“°°«à“√âÕ¬≈– 22 ¬Õ¥¢“¬ 

(11.4 ≈â“π≈‘µ√ „πªï 2549 ‡ªìπ 13.9 ≈â“π≈‘µ√ „πªï 2550) Õ—π‡π◊ ËÕß¡“®“°°“√¢¬“¬ (11.4 ≈â“π≈‘µ√ „πªï 2549 ‡ªìπ 13.9 ≈â“π≈‘µ√ „πªï 2550) Õ—π‡π◊ ËÕß¡“®“°°“√¢¬“¬ ŸŸ àµ≈“¥ àßÕÕ°‰ª¬—ß àµ≈“¥ àßÕÕ°‰ª¬—ß 

µà“ßª√–‡∑»·≈–µ≈“¥πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß OEM (Original Equipment Manufacturer)  µà“ßª√–‡∑»·≈–µ≈“¥πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß OEM (Original Equipment Manufacturer)  

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”¡—π (PQI) 
∫√‘…—∑œ ‰¥â‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ß‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”¡—π¡“µ—Èß·µà‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2549 ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬∫√‘…—∑œ ‰¥â‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ß‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”¡—π¡“µ—Èß·µà‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2549 ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬

Àπà«¬·µ°µ—«‚¡‡≈°ÿ≈πÈ”¡—π (Hydro Cracking Unit) Àπà«¬°≈—Ëπ ÿ≠≠“°“» (Vacuum Unit) Àπà«¬º≈‘µ‰Œ‚¥√‡®π Àπà«¬·µ°µ—«‚¡‡≈°ÿ≈πÈ”¡—π (Hydro Cracking Unit) Àπà«¬°≈—Ëπ ÿ≠≠“°“» (Vacuum Unit) Àπà«¬º≈‘µ‰Œ‚¥√‡®π 

(Hydrogen Plant) ·≈–Àπà«¬ π—∫ πÿπÕ◊ËπÊ „π‚√ß°≈—Ëπ¢Õß∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂º≈‘µπÈ”¡—π‡∫π ‘́π·≈–¥’‡´≈‰¥â„π(Hydrogen Plant) ·≈–Àπà«¬ π—∫ πÿπÕ◊ËπÊ „π‚√ß°≈—Ëπ¢Õß∫√‘…—∑œ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂º≈‘µπÈ”¡—π‡∫π ‘́π·≈–¥’‡´≈‰¥â„π

 —¥ à«π∑’Ë‡æ‘Ë¡  —¥ à«π∑’Ë‡æ‘Ë¡ ŸŸß¢÷Èπ  Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”¡—π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–≈¥ —¥ à«π°“√º≈‘µπÈ”¡—π‡µ“∑’Ë√“§“µË”·≈–ß¢÷Èπ  Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”¡—π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–≈¥ —¥ à«π°“√º≈‘µπÈ”¡—π‡µ“∑’Ë√“§“µË”·≈–

¡’§«“¡µâÕß°“√„™â≈¥≈ß ¥â«¬¡¡’§«“¡µâÕß°“√„™â≈¥≈ß ¥â«¬¡ŸŸ≈§à“°“√≈ß∑ÿπ√«¡ª√–¡“≥ 378 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ ‚¥¬¡’∫√‘…—∑ CTCI Overseas ≈§à“°“√≈ß∑ÿπ√«¡ª√–¡“≥ 378 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞œ ‚¥¬¡’∫√‘…—∑ CTCI Overseas 

Corporation Limited ·≈– CTCI Corporation Limited ·≈– CTCI (Thailand) Co., Ltd. ‡ªìπº(Thailand) Co., Ltd. ‡ªìπºŸŸâ¥”‡π‘π°“√ÕÕ°·∫∫∑“ß«‘»«°√√¡ ®—¥À“ ·≈–°àÕ √â“ß â¥”‡π‘π°“√ÕÕ°·∫∫∑“ß«‘»«°√√¡ ®—¥À“ ·≈–°àÕ √â“ß 

´÷Ëß —≠≠“°“√«à“®â“ß‡ªìπ≈—°…≥–√“§“§ß∑’Ë °”Àπ¥«—π·≈â«‡ √Á®∑’Ë·πàπÕπ ·≈–√—∫ª√–°—πº≈ß“π (Fixed Price, Date ´÷Ëß —≠≠“°“√«à“®â“ß‡ªìπ≈—°…≥–√“§“§ß∑’Ë °”Àπ¥«—π·≈â«‡ √Á®∑’Ë·πàπÕπ ·≈–√—∫ª√–°—πº≈ß“π (Fixed Price, Date 

Certain and Performance Guarantee) Certain and Performance Guarantee) 

°“√¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√ PQI „πªï∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬À≈—°®–‡ªìπß“π°àÕ √â“ßµ—Èß·µà°“√‡µ√’¬¡∞“π√“° °“√µ‘¥µ—Èß°“√¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√ PQI „πªï∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬À≈—°®–‡ªìπß“π°àÕ √â“ßµ—Èß·µà°“√‡µ√’¬¡∞“π√“° °“√µ‘¥µ—Èß

Õÿª°√≥åÀπà«¬º≈‘µ ·≈–°“√µ‘¥µ—Èß√–∫∫∑àÕ∑“ß ‚¥¬ ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2550 ∫√‘…—∑œ ‰¥â¥”‡π‘π°“√µ‘¥µ—Èß‚§√ß√à“ßÕÿª°√≥åÀπà«¬º≈‘µ ·≈–°“√µ‘¥µ—Èß√–∫∫∑àÕ∑“ß ‚¥¬ ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2550 ∫√‘…—∑œ ‰¥â¥”‡π‘π°“√µ‘¥µ—Èß‚§√ß√à“ß

√Õß√—∫∑àÕ∑“ß·≈–Õÿª°√≥åÀπà«¬°≈—ËπÀ≈—°Ê ·≈â«‡ √Á® ‡™àπ Àπà«¬°≈—Ëπ ÿ≠≠“°“» (Vacuum Unit) ÀÕ°≈—Ëπ·≈– √Õß√—∫∑àÕ∑“ß·≈–Õÿª°√≥åÀπà«¬°≈—ËπÀ≈—°Ê ·≈â«‡ √Á® ‡™àπ Àπà«¬°≈—Ëπ ÿ≠≠“°“» (Vacuum Unit) ÀÕ°≈—Ëπ·≈– 

∂—ßæ—° (Columns & Drums) ·¡â«à“„π√–À«à“ß°“√°àÕ √â“ß∑’Ëºà“π¡“®–ª√– ∫ªí≠À“°“√ àß¡Õ∫Õÿª°√≥å∑’Ë≈à“™â“ °“√∂—ßæ—° (Columns & Drums) ·¡â«à“„π√–À«à“ß°“√°àÕ √â“ß∑’Ëºà“π¡“®–ª√– ∫ªí≠À“°“√ àß¡Õ∫Õÿª°√≥å∑’Ë≈à“™â“ °“√

æ∫ ‘Ëß°’¥¢«“ß„µâæ◊Èπ¥‘π À√◊Õ°“√¢“¥·§≈π·√ßß“πΩï¡◊Õ∫â“ß ·µà∫√‘…—∑œ °Á‰¥â¡’°“√ª√– “πß“π∫√‘…—∑ºæ∫ ‘Ëß°’¥¢«“ß„µâæ◊Èπ¥‘π À√◊Õ°“√¢“¥·§≈π·√ßß“πΩï¡◊Õ∫â“ß ·µà∫√‘…—∑œ °Á‰¥â¡’°“√ª√– “πß“π∫√‘…—∑ºŸŸâ√—∫‡À¡“ â√—∫‡À¡“ 
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(CTCI) Õ¬à“ß„°≈â™‘¥„π°“√·°â‰¢ªí≠À“·≈–‡√àß√—¥ß“π ‚¥¬§“¥«à“‚§√ß°“√®–¬—ß§ß·≈â«‡ √Á®„πª≈“¬ªï 2551 π’È (CTCI) Õ¬à“ß„°≈â™‘¥„π°“√·°â‰¢ªí≠À“·≈–‡√àß√—¥ß“π ‚¥¬§“¥«à“‚§√ß°“√®–¬—ß§ß·≈â«‡ √Á®„πª≈“¬ªï 2551 π’È 

πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â¡’°“√®—¥µ—Èß§≥–∑”ß“π‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡√Õß√—∫‚§√ß°“√œ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡°“√„π¥â“πµà“ßÊ πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â¡’°“√®—¥µ—Èß§≥–∑”ß“π‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡√Õß√—∫‚§√ß°“√œ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡°“√„π¥â“πµà“ßÊ 

∑—Èß√–∫∫°“√®—¥À“πÈ”¡—π¥‘∫·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±å ·≈–‡µ√’¬¡°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å ◊ËÕ “√°—∫™ÿ¡™π·≈–π—°≈ß∑ÿπ ∑—Èß√–∫∫°“√®—¥À“πÈ”¡—π¥‘∫·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±å ·≈–‡µ√’¬¡°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å ◊ËÕ “√°—∫™ÿ¡™π·≈–π—°≈ß∑ÿπ 

‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“‡¡◊ËÕ‚§√ß°“√ PQI ·≈â«‡ √Á®®– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√º≈‘µ·≈– √â“ß√“¬‰¥â„Àâ·°à∫√‘…—∑œ ‰¥â∑—π∑’ √«¡∂÷ß‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“‡¡◊ËÕ‚§√ß°“√ PQI ·≈â«‡ √Á®®– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√º≈‘µ·≈– √â“ß√“¬‰¥â„Àâ·°à∫√‘…—∑œ ‰¥â∑—π∑’ √«¡∂÷ß

‰¥â¡’°“√®—¥∑” —≠≠“°—∫ ∫¡®. ªµ∑. „π°“√´◊ ÈÕ¢“¬°ä“´∏√√¡™“µ‘ ‰øøÑ“·≈–‰ÕπÈ”®“°‚§√ß°“√º≈‘µ‰¥â¡’°“√®—¥∑” —≠≠“°—∫ ∫¡®. ªµ∑. „π°“√´◊ ÈÕ¢“¬°ä“´∏√√¡™“µ‘ ‰øøÑ“·≈–‰ÕπÈ”®“°‚§√ß°“√º≈‘µ

 “∏“√≥ “∏“√≥ŸŸª°“√‡æ◊ËÕ≈¥µâπ∑ÿπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ‰øøÑ“·≈–‰ÕπÈ” √«¡∑—Èß¬—ß‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§«“¡¡—Ëπ§ß√–∫∫‰øøÑ“¢Õß‚§√ß°“√œ ª°“√‡æ◊ËÕ≈¥µâπ∑ÿπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ‰øøÑ“·≈–‰ÕπÈ” √«¡∑—Èß¬—ß‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§«“¡¡—Ëπ§ß√–∫∫‰øøÑ“¢Õß‚§√ß°“√œ 

·≈–‡æ◊ËÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’¢÷Èπ  ·≈–‡æ◊ËÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’¢÷Èπ  

À≈—ß®“°°“√°àÕ √â“ß‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”¡—π·≈â«‡ √Á® ®–∑”„Àâ‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ¡’√–∫∫°“√°≈—ËπÀ≈—ß®“°°“√°àÕ √â“ß‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”¡—π·≈â«‡ √Á® ®–∑”„Àâ‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ¡’√–∫∫°“√°≈—Ëπ

‡ªìπ·∫∫ Complex Refinery ´÷Ëß„™â‡∑§‚π‚≈¬’‰Œ‚¥√‡§√°°‘Èß (Hydro Cracking) ∑’Ë∑—π ¡—¬≈à“ ÿ¥  “¡“√∂°≈—ËππÈ”¡—π¥‘∫‡ªìπ·∫∫ Complex Refinery ´÷Ëß„™â‡∑§‚π‚≈¬’‰Œ‚¥√‡§√°°‘Èß (Hydro Cracking) ∑’Ë∑—π ¡—¬≈à“ ÿ¥  “¡“√∂°≈—ËππÈ”¡—π¥‘∫

„Àâ‡ªìππÈ”¡—π ”‡√Á®√„Àâ‡ªìππÈ”¡—π ”‡√Á®√ŸŸª∑’Ë¡’¡ª∑’Ë¡’¡ŸŸ≈§à“ ≈§à“ ŸŸß„π —¥ à«π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ √Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”¡—π ”‡√Á®√ß„π —¥ à«π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ √Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”¡—π ”‡√Á®√ŸŸª¿“¬„πª√–‡∑»∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπª¿“¬„πª√–‡∑»∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ ËÕß Õ’°∑— Èßµâπ∑ÿπ§à“ “∏“√≥Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ ËÕß Õ’°∑— Èßµâπ∑ÿπ§à“ “∏“√≥ŸŸª°“√°Á®–Õ¬ª°“√°Á®–Õ¬ŸŸ à„π√–¥—∫‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ºà„π√–¥—∫‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ºŸŸ âº≈‘µ√“¬Õ◊ËπÕ’°¥â«¬ ™à«¬‡æ‘ Ë¡ âº≈‘µ√“¬Õ◊ËπÕ’°¥â«¬ ™à«¬‡æ‘ Ë¡ 

¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‡∑’¬∫‡§’¬ß‚√ß°≈—Ëπ™—Èππ”Õ◊Ëπ  àßº≈„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‡∑’¬∫‡§’¬ß‚√ß°≈—Ëπ™—Èππ”Õ◊Ëπ  àßº≈„Àâ∫√‘…—∑œ ¡’√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ 

°“√æ—≤π“Õß§å°√ 
°“√®–‰¥â¡“´÷Ëßº≈µÕ∫·∑π∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’ πÕ°®“°®–µâÕß¡’‚§√ß √â“ß∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’·≈â« ¬—ßµâÕß¡’‚§√ß √â“ß°“√°“√®–‰¥â¡“´÷Ëßº≈µÕ∫·∑π∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’ πÕ°®“°®–µâÕß¡’‚§√ß √â“ß∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’·≈â« ¬—ßµâÕß¡’‚§√ß √â“ß°“√

®—¥°“√·≈–∫ÿ§≈“°√∑’Ë¥’ ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π ®—¥°“√·≈–∫ÿ§≈“°√∑’Ë¥’ ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π ŸŸß ®÷ß®– “¡“√∂·¢àß¢—π„π∏ÿ√°‘®‰¥â ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥âæ—≤π“ß ®÷ß®– “¡“√∂·¢àß¢—π„π∏ÿ√°‘®‰¥â ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥âæ—≤π“

‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õßæπ—°ß“π„π∑ÿ°√–¥—∫¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ ËÕß √«¡∑—Èßπ”‡Õ“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õßæπ—°ß“π„π∑ÿ°√–¥—∫¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ ËÕß √«¡∑—Èßπ”‡Õ“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë∑—π ¡—¬¡“ª√—∫„™â„Àâ‡¢â“°—∫°“√∑”ß“π¢ÕßÕß§å°√ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑—¥‡∑’¬¡°—∫∫√‘…—∑™—Èππ”Õ◊ËπÊ  ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë∑—π ¡—¬¡“ª√—∫„™â„Àâ‡¢â“°—∫°“√∑”ß“π¢ÕßÕß§å°√ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑—¥‡∑’¬¡°—∫∫√‘…—∑™—Èππ”Õ◊ËπÊ  

√–∫∫·≈–°√–∫«π°“√∑”ß“π √–∫∫·≈–°√–∫«π°“√∑”ß“π 
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚ª√àß„  ·≈–·¢àß¢—π‰¥â ®÷ß‰¥â‡πâπ„Àâ¡’°“√‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚ª√àß„  ·≈–·¢àß¢—π‰¥â ®÷ß‰¥â‡πâπ„Àâ¡’°“√

ª√—∫ª√ÿß√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√ß“π ¥â«¬°“√¢¬“¬°“√π”‡§√◊ËÕß¡◊Õ∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß ERM: Enterprise ª√—∫ª√ÿß√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√ß“π ¥â«¬°“√¢¬“¬°“√π”‡§√◊ËÕß¡◊Õ∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß ERM: Enterprise 

Wide Risk Management ≈ß‰ª Wide Risk Management ≈ß‰ª ŸŸà√–¥—∫ à«πß“π‚¥¬°“√„Àâ§«“¡√à√–¥—∫ à«πß“π‚¥¬°“√„Àâ§«“¡√ŸŸâ·≈–√–¥¡§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ√–∫ÿ ª√–‡¡‘π ·≈–®—¥â·≈–√–¥¡§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ√–∫ÿ ª√–‡¡‘π ·≈–®—¥

∑”·ºπ®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë®–¡’º≈°√–∑∫µàÕ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß à«πß“π §«∫§∑”·ºπ®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë®–¡’º≈°√–∑∫µàÕ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß à«πß“π §«∫§ŸŸà‰ª°—∫°“√√≥√ß§åª√–™“ —¡æ—π∏åà‰ª°—∫°“√√≥√ß§åª√–™“ —¡æ—π∏å

·≈–®—¥°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ º≈—°¥—π„Àâ¡’°“√π”À≈—°°“√°”°—∫¥·≈–®—¥°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ º≈—°¥—π„Àâ¡’°“√π”À≈—°°“√°”°—∫¥ŸŸ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ 6 ª√–°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬ ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ 6 ª√–°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬ 

Accountability, Responsibility, Transparency, Equitable Treatment, Vision to Create Long Term Value ·≈– Accountability, Responsibility, Transparency, Equitable Treatment, Vision to Create Long Term Value ·≈– 

Ethics ¡“„™â‡ªìπÀ≈—°„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”«—π¢Õßæπ—°ß“π‡æ◊ËÕæ—≤π“‡ªìπ«—≤π∏√√¡¢ÕßÕß§å°√ √«¡∂÷ßEthics ¡“„™â‡ªìπÀ≈—°„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”«—π¢Õßæπ—°ß“π‡æ◊ËÕæ—≤π“‡ªìπ«—≤π∏√√¡¢ÕßÕß§å°√ √«¡∂÷ß

°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¡“„™â„πß“π∫√‘À“√ß“π‡Õ° “√ ·≈–ß“π®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß „Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√π”‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¡“„™â„πß“π∫√‘À“√ß“π‡Õ° “√ ·≈–ß“π®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß „Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ŸŸß¢÷Èπß¢÷Èπ

·≈–¡’§«“¡‚ª√àß„ ºà“π√–∫∫ e-Workflow ·≈– e-Procurement ‡ªìπµâπ  ·≈–¡’§«“¡‚ª√àß„ ºà“π√–∫∫ e-Workflow ·≈– e-Procurement ‡ªìπµâπ  
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

∫∫ÿÿ§≈“°√ §≈“°√ 
∫√‘…—∑œ ‰¥â¥”‡π‘π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¥â«¬°“√æ—≤π“§«“¡√∫√‘…—∑œ ‰¥â¥”‡π‘π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¥â«¬°“√æ—≤π“§«“¡√ŸŸ â ∑—°…–·≈–æƒµ‘°√√¡À≈—°∑’Ëâ ∑—°…–·≈–æƒµ‘°√√¡À≈—°∑’Ë

 Õ¥§≈âÕß°—∫«‘ —¬∑—»πå·≈–‡ªÑ“À¡“¬¢Õß∫√‘…—∑œ (Core Competency) ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬§ÿ≥≈—°…≥–À≈—° 6  Õ¥§≈âÕß°—∫«‘ —¬∑—»πå·≈–‡ªÑ“À¡“¬¢Õß∫√‘…—∑œ (Core Competency) ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬§ÿ≥≈—°…≥–À≈—° 6 

ª√–°“√ ‰¥â·°à  ª√–°“√ ‰¥â·°à  

 1. Ability for Adaptation and Initiation §◊Õ °“√‡ªî¥„®¬Õ¡√—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß °≈â“§‘¥πÕ°°√Õ∫   1. Ability for Adaptation and Initiation §◊Õ °“√‡ªî¥„®¬Õ¡√—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß °≈â“§‘¥πÕ°°√Õ∫  

 2. Leadership §◊Õ §«“¡‡ªìπº 2. Leadership §◊Õ §«“¡‡ªìπºŸŸâπ” ¡’«‘ —¬∑—»πå °≈â“§‘¥°≈â“∑” „π ‘Ëß∑’Ë∂âπ” ¡’«‘ —¬∑—»πå °≈â“§‘¥°≈â“∑” „π ‘Ëß∑’Ë∂ŸŸ°µâÕß‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√¥â«¬ °µâÕß‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√¥â«¬ 

  §«“¡‚ª√àß„     §«“¡‚ª√àß„   

 3. Teamwork Spirit §◊Õ °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡¥â«¬„®∫√‘°“√ §«“¡‡µÁ¡„®∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π°—∫º 3. Teamwork Spirit §◊Õ °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡¥â«¬„®∫√‘°“√ §«“¡‡µÁ¡„®∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π°—∫ºŸŸ âÕ◊ Ëπ ·≈– âÕ◊ Ëπ ·≈– 

  °√–µ◊Õ√◊Õ√âπ∑’Ë®–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ¬Õ¡√—∫„π§ÿ≥§à“¢Õßº  °√–µ◊Õ√◊Õ√âπ∑’Ë®–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ¬Õ¡√—∫„π§ÿ≥§à“¢ÕßºŸŸâ√à«¡∑’¡  â√à«¡∑’¡  

4. Organization Commitment §◊Õ ¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–Õÿ∑‘»µπ∑’Ë®–∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õß§å°√ ¥â«¬«‘∂’∑“ß∑’Ë 4. Organization Commitment §◊Õ ¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–Õÿ∑‘»µπ∑’Ë®–∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õß§å°√ ¥â«¬«‘∂’∑“ß∑’Ë 

  ∂  ∂ŸŸ°°µâÕßÕ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  µâÕßÕ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  

 5. Personal Mastery §◊Õ §«“¡„ΩÉ√ 5. Personal Mastery §◊Õ §«“¡„ΩÉ√ŸŸâ °√–µ◊Õ√◊Õ√âπ ·≈–¡ÿàß¡—Ëπ· «ßÀ“§«“¡√â °√–µ◊Õ√◊Õ√âπ ·≈–¡ÿàß¡—Ëπ· «ßÀ“§«“¡√ŸŸâ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ≈Õ¥‡«≈“ æ√âÕ¡∑’Ë®– â‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ≈Õ¥‡«≈“ æ√âÕ¡∑’Ë®– 

  π”§«“¡√  π”§«“¡√ŸŸâπ—Èπ¡“æ—≤π“»—°¬¿“æ∑—Èß¢Õßµπ‡Õß ·≈–¢ÕßÕß§å°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß âπ—Èπ¡“æ—≤π“»—°¬¿“æ∑—Èß¢Õßµπ‡Õß ·≈–¢ÕßÕß§å°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 

 6. Social and çSHEEé Awareness §◊Õ °“√µ√–Àπ—°·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬  6. Social and çSHEEé Awareness §◊Õ °“√µ√–Àπ—°·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ 

   ‘ Ëß·«¥≈âÕ¡ „Àâ Õ¥§≈âÕßµ“¡¡“µ√∞“π “°≈·≈–°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßÕß§å°√ √«¡∑—Èß¡’®‘µ ”π÷°    ‘ Ëß·«¥≈âÕ¡ „Àâ Õ¥§≈âÕßµ“¡¡“µ√∞“π “°≈·≈–°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßÕß§å°√ √«¡∑—Èß¡’®‘µ ”π÷° 

   “∏“√≥– ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡ Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå ∑—ÈßµàÕÕß§å°√ ™ÿ¡™π·≈– —ß§¡    “∏“√≥– ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡ Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå ∑—ÈßµàÕÕß§å°√ ™ÿ¡™π·≈– —ß§¡ 

√«¡∂÷ß°“√æ—≤π“§«“¡√√«¡∂÷ß°“√æ—≤π“§«“¡√ŸŸâ §«“¡ “¡“√∂∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàßß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ â §«“¡ “¡“√∂∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàßß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ 

(Functional Competency) µ“¡·ºπæ—≤π“√“¬∫ÿ§§≈ (Individual Development Plan) ∑’Ë‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ„Àâ‡À¡“– ¡(Functional Competency) µ“¡·ºπæ—≤π“√“¬∫ÿ§§≈ (Individual Development Plan) ∑’Ë‰¥â®—¥∑”¢÷Èπ„Àâ‡À¡“– ¡

°—∫º≈°“√ª√–‡¡‘π Competency Gap ¢Õßæπ—°ß“π·µà≈–§π §«∫§°—∫º≈°“√ª√–‡¡‘π Competency Gap ¢Õßæπ—°ß“π·µà≈–§π §«∫§ŸŸ à°—∫°“√ √â“ß∫√√¬“°“»¢Õß°“√ à°—∫°“√ √â“ß∫√√¬“°“»¢Õß°“√ 

·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√ŸŸ â ª√– ∫°“√≥å ·≈–√—°°“√‡√’¬π√â ª√– ∫°“√≥å ·≈–√—°°“√‡√’¬π√ŸŸ â¥â«¬µπ‡Õß¢Õßæπ—°ß“π ºà“π√–∫∫ E-Learning ·≈–â¥â«¬µπ‡Õß¢Õßæπ—°ß“π ºà“π√–∫∫ E-Learning ·≈–

°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡™àπ IT Day, CG Day, SHEE (Safety Health Environment and Energy) Day √«¡∑—Èß√“¬°“√«‘∑¬ÿ°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡™àπ IT Day, CG Day, SHEE (Safety Health Environment and Energy) Day √«¡∑—Èß√“¬°“√«‘∑¬ÿ

‡ ’¬ßµ“¡ “¬ ‚¥¬¡’°“√„Àâ¢âÕ¡‡ ’¬ßµ“¡ “¬ ‚¥¬¡’°“√„Àâ¢âÕ¡ŸŸ≈§«“¡√≈§«“¡√ŸŸâ¥â“π°ÆÀ¡“¬ IT °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ §«“¡√â¥â“π°ÆÀ¡“¬ IT °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ §«“¡√ŸŸâ∫—≠™’·≈–¿“…’ ·≈–â∫—≠™’·≈–¿“…’ ·≈–

∫√√…—∑¿‘∫“≈ ‡ªìπµâπ ‡æ◊ËÕ √â“ß„Àâæπ—°ß“π√—°°“√‡√’¬π√∫√√…—∑¿‘∫“≈ ‡ªìπµâπ ‡æ◊ËÕ √â“ß„Àâæπ—°ß“π√—°°“√‡√’¬π√ŸŸ âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥™’«‘µ (Life Long Learning) âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥™’«‘µ (Life Long Learning) 

‡ √‘¡ √â“ß«—≤π∏√√¡∫√‘…—∑œ „Àâ‡ªìπÕß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√‡ √‘¡ √â“ß«—≤π∏√√¡∫√‘…—∑œ „Àâ‡ªìπÕß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√ŸŸâ (Learning Organization) „πÕπ“§µ â (Learning Organization) „πÕπ“§µ 

πÕ°®“°π—Èπ¬—ß‰¥âª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πæπ—°ß“π„Àâ¡’§«“¡™—¥‡®π·≈–Õ‘ßµ“¡º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®√‘ß πÕ°®“°π—Èπ¬—ß‰¥âª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πæπ—°ß“π„Àâ¡’§«“¡™—¥‡®π·≈–Õ‘ßµ“¡º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®√‘ß 

(Performance Based Pay) ·≈–‡πâπ°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßº(Performance Based Pay) ·≈–‡πâπ°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßºŸŸâ∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π„π‡√◊ËÕß¢Õß‡ªÑ“À¡“¬ ∑‘»∑“ß â∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π„π‡√◊ËÕß¢Õß‡ªÑ“À¡“¬ ∑‘»∑“ß 

§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß∫√‘…—∑œ √«¡∂÷ß°“√ª√—∫ª√ÿß ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π„Àâ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ·≈– §«“¡°â“«Àπâ“¢Õß∫√‘…—∑œ √«¡∂÷ß°“√ª√—∫ª√ÿß ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π„Àâ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ·≈– 

∂∂ŸŸ° ÿ¢≈—°…≥– ‡πâπ°“√∑”°‘®°√√¡ 5  ∑—Ë«∑—ÈßÕß§å°√ ´÷Ëß®“°º≈ ”√«®§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√∑”ß“π¢Õß ° ÿ¢≈—°…≥– ‡πâπ°“√∑”°‘®°√√¡ 5  ∑—Ë«∑—ÈßÕß§å°√ ´÷Ëß®“°º≈ ”√«®§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√∑”ß“π¢Õß 

æπ—°ß“π„π√Õ∫ªï 2550 π—Èπ‰¥â§–·ππ æπ—°ß“π„π√Õ∫ªï 2550 π—Èπ‰¥â§–·ππ ŸŸß∂÷ß√âÕ¬≈– 86 ß∂÷ß√âÕ¬≈– 86 
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∫√‘…—∑œ ‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠„π‡√◊ËÕß°“√¥∫√‘…—∑œ ‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠„π‡√◊ËÕß°“√¥ŸŸ·≈Õ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß ·≈Õ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß 

·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫ ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ §«“¡¡—Ëπ§ß  ÿ¢Õπ“¡—¬ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µàÕ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫ ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ §«“¡¡—Ëπ§ß  ÿ¢Õπ“¡—¬ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µàÕ

æπ—°ß“π·≈–∑√—æ¬å ‘π¢Õß∫√‘…—∑œ ºæπ—°ß“π·≈–∑√—æ¬å ‘π¢Õß∫√‘…—∑œ ºŸŸâ√—∫‡À¡“  “∏“√≥™π √«¡∂÷ß™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß∫√‘…—∑œ °√√¡°“√∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â¡Õ∫â√—∫‡À¡“  “∏“√≥™π √«¡∂÷ß™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß∫√‘…—∑œ °√√¡°“√∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â¡Õ∫

À¡“¬„ÀâΩÉ“¬∫√‘À“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬Õ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–æ≈—ßß“π ·≈–®—¥„Àâ¡’‚§√ß √â“ßÀ¡“¬„ÀâΩÉ“¬∫√‘À“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬Õ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–æ≈—ßß“π ·≈–®—¥„Àâ¡’‚§√ß √â“ß

°“√∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¥—ßπ’È °“√∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¥—ßπ’È 

π‚¬∫“¬Õ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–æ≈—ßß“π 
∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπ∫√‘…—∑‰∑¬ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®§√∫«ß®√µ—Èß·µà°“√®—¥À“ °“√°≈—ËππÈ”¡—π ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπ∫√‘…—∑‰∑¬ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®§√∫«ß®√µ—Èß·µà°“√®—¥À“ °“√°≈—ËππÈ”¡—π 

·≈–°“√µ≈“¥ ‚¥¬¡’‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß ·≈–¥”‡π‘π°“√¿“¬„µâ«—≤π∏√√¡ ·≈–°“√µ≈“¥ ‚¥¬¡’‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß ·≈–¥”‡π‘π°“√¿“¬„µâ«—≤π∏√√¡ çæçæ——≤π“∏≤π“∏ÿÿ√°√°‘‘®Õ¬®Õ¬àà“ß¬“ß¬——ËËß¬ß¬◊◊π‰ªπ‰ª
°°——∫ ∫ ‘‘ËËß·«¥≈ß·«¥≈ââÕ¡·≈– Õ¡·≈– ——ß§¡é ß§¡é 

∫√‘…—∑œ ∂◊Õ«à“√–∫∫°“√®—¥°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡°‘®°√√¡ º≈‘µ¿—≥±å ∫√‘…—∑œ ∂◊Õ«à“√–∫∫°“√®—¥°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡°‘®°√√¡ º≈‘µ¿—≥±å 

·≈–∫√‘°“√∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ ·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‚¥¬µ√ß¢Õßº·≈–∫√‘°“√∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ ·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‚¥¬µ√ß¢ÕßºŸŸâ∫√‘À“√ â∫√‘À“√ 

æπ—°ß“π∑ÿ°§π µ≈Õ¥®πºæπ—°ß“π∑ÿ°§π µ≈Õ¥®πºŸŸâ√—∫‡À¡“∑’Ë∑”ß“π„ππ“¡¢Õß∫√‘…—∑œ ∑—ÈßÀ¡¥„πÕ—π∑’Ë®– â√—∫‡À¡“∑’Ë∑”ß“π„ππ“¡¢Õß∫√‘…—∑œ ∑—ÈßÀ¡¥„πÕ—π∑’Ë®– 

ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡°‘¥§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ‰¡à àßº≈°√–∑∫ ∑—ÈßµàÕµπ‡Õß ºªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡°‘¥§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ‰¡à àßº≈°√–∑∫ ∑—ÈßµàÕµπ‡Õß ºŸŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ™ÿ¡™π ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ â∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ™ÿ¡™π ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¥â“πÕ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¥â“πÕ“™’«Õπ“¡—¬ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π 

ªÑÕß°—π¿“«–¡≈æ‘… °“√√—Ë«‰À≈·≈–°“√ ªÑÕß°—π¿“«–¡≈æ‘… °“√√—Ë«‰À≈·≈–°“√ ŸŸ≠‡ ’¬¢ÕßπÈ”¡—π ≠‡ ’¬¢ÕßπÈ”¡—π 

ªÑÕß°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ„π∑ÿ°¥â“π ªÑÕß°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ„π∑ÿ°¥â“π 

„™â∑√—æ¬“°√Õ—π‰¥â·°à æ≈—ßß“π πÈ”  “√‡§¡’Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“ ‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬  „™â∑√—æ¬“°√Õ—π‰¥â·°à æ≈—ßß“π πÈ”  “√‡§¡’Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“ ‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬  

æ—≤π“√–∫∫œ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß æ—≤π“√–∫∫œ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 

∑—Èßπ’È º∑—Èßπ’È ºŸŸâ∫√‘À“√®–®—¥„Àâ¡’∑√—æ¬“°√‡æ’¬ßæÕ ‡À¡“– ¡µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëµ—Èß‰«â â∫√‘À“√®–®—¥„Àâ¡’∑√—æ¬“°√‡æ’¬ßæÕ ‡À¡“– ¡µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëµ—Èß‰«â 

µ≈Õ¥®π®—¥Õ∫√¡æπ—°ß“π∑ÿ°√–¥—∫Õ¬à“ß‡À¡“– ¡‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘µ“¡Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µ≈Õ¥®π®—¥Õ∫√¡æπ—°ß“π∑ÿ°√–¥—∫Õ¬à“ß‡À¡“– ¡‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘µ“¡Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

√«¡∑—Èß π—∫ πÿπ„Àâæπ—°ß“π¡’ à«π√à«¡„π°“√„Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ µ≈Õ¥®π∑∫∑«ππ‚¬∫“¬ ·≈–√–∫∫°“√®—¥°“√œ √«¡∑—Èß π—∫ πÿπ„Àâæπ—°ß“π¡’ à«π√à«¡„π°“√„Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ µ≈Õ¥®π∑∫∑«ππ‚¬∫“¬ ·≈–√–∫∫°“√®—¥°“√œ 

‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 
‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ª√–°Õ∫¥â«¬º‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸŸ â∫√‘À“√·≈–Àπà«¬ß“π∑—ÈßÀ¡¥„πÕß§å°√ ´÷Ëß·∫àßÕÕ°‡ªìπ â∫√‘À“√·≈–Àπà«¬ß“π∑—ÈßÀ¡¥„πÕß§å°√ ´÷Ëß·∫àßÕÕ°‡ªìπ 

§≥–°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·≈–§≥–¥§≥–°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·≈–§≥–¥ŸŸ·≈§«∫§ÿ¡°“√ªØ‘∫—µ‘ ‚¥¬¡’§≥–∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈§«∫§ÿ¡°“√ªØ‘∫—µ‘ ‚¥¬¡’§≥–∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ 

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π (SHEEM) ∑”Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π √«¡‰ª∂÷ß°“√∑∫∑«π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π (SHEEM) ∑”Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π √«¡‰ª∂÷ß°“√∑∫∑«π

√–∫∫°“√®—¥°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–¬—ß “¡“√∂·µàßµ—Èß√–∫∫°“√®—¥°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–¬—ß “¡“√∂·µàßµ—Èß

§≥–∑”ß“π™ÿ¥¬àÕ¬Õ◊ ËπÊ ‡æ◊ ËÕ¥§≥–∑”ß“π™ÿ¥¬àÕ¬Õ◊ ËπÊ ‡æ◊ ËÕ¥ŸŸ·≈  àß‡ √‘¡ º≈—°¥—π„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈  àß‡ √‘¡ º≈—°¥—π„Àâ°“√∫√‘À“√ß“π¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ 

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π ¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ ÷́Ëß√«¡∂÷ß°“√§«∫§ÿ¡¥ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–æ≈—ßß“π ¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ ÷́Ëß√«¡∂÷ß°“√§«∫§ÿ¡¥ŸŸ·≈„π°√≥’‡°‘¥‡Àµÿ·≈„π°√≥’‡°‘¥‡Àµÿ

«‘°ƒµµà“ßÊ (Crisis Management) ‡™àπ °“√°”Àπ¥·ºπ©ÿ°‡©‘π°√≥’‡°‘¥‡Àµÿ‡æ≈‘ß‰À¡â  «‘°ƒµµà“ßÊ (Crisis Management) ‡™àπ °“√°”Àπ¥·ºπ©ÿ°‡©‘π°√≥’‡°‘¥‡Àµÿ‡æ≈‘ß‰À¡â  
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19ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

∫√‘…—∑œ ¬—ß√—°…“√–∫∫°“√®—¥°“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬µ“¡¡“µ√∞“π ISO 14001 ¡“

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ—Èß·µàªï 2540 ·≈–‰¥â∑”°“√ª√—∫ª√ÿß°“√∑”ß“π µ≈Õ¥®π¡’°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ≈¥°“√„™â∑√—æ¬“°√À√◊Õ

∑”„Àâ°“√„™â∑√—æ¬“°√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õ“∑‘ °“√‡ª≈’Ë¬π√–∫∫°“√∫”∫—¥πÈ”¥‘∫¡“‡ªìπ√–∫∫ Reverse 

Osmosis ∑”„Àâª√‘¡“≥°“√„™âπÈ”·≈– “√‡§¡’≈¥≈ß (¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥®“°√“¬ß“π°“√æ—≤π“∑’Ë¬—Ëß¬◊π) ¡’°“√π”πÈ”∑‘Èß

®“°°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡™àπ πÈ”≈â“ßÀπà«¬°”®—¥‡°≈◊Õ·√à„ππÈ”¥‘∫ (Demineralization Plant) Àπà«¬°”®—¥°”¡–∂—πÕÕ°®“°

πÈ”°≈—∫¡“„™â„À¡à‡™àπ‡¥’¬«°—∫„π‡√◊ËÕßæ≈—ßß“π ∫√‘…—∑œ ¡’ª√‘¡“≥°“√„™âæ≈—ßß“πµàÕÀπà«¬¢ÕßπÈ”¡—π¥‘∫≈¥≈ß®“°

√âÕ¬≈– 3.46 „πªï 2549 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 3.20 „πªï 2550 ´÷ËßπÕ°®“°‡ªìπ°“√≈¥°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡ªìπ·À≈àßæ≈—ßß“π

·≈â« ¬—ß àßº≈µàÕ°“√ª≈àÕ¬°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å Õ—π‡ªìπªí®®—¬À≈—°∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥¿“«–‚≈°√âÕπ≈¥≈ß¥â«¬ 

°“√ª√—∫ª√ÿß·ºπ°“√„™âß“πÀπà«¬°≈—Ëπ„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√®—¥°“√º≈‘µ¿—≥±å¡“°¢÷Èπ ¡’°“√

‡ª≈’Ë¬πµ—«‡√àßªØ‘°‘√‘¬“¢ÕßÀπà«¬‰Õ‚´‡¡Õ√å ·≈–´àÕ¡Àπà«¬°≈—Ëπ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡ –Õ“¥‡§√◊ËÕß·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√âÕπ 

·≈–µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫‡æ‘Ë¡Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√âÕπ·≈–™à«¬≈¥°“√Õÿ¥µ—π 

SOT
Safe Operation Team

∑∫∑«π°“√ÕÕ°·∫∫«‘∏’°“√∑”ß“π ·≈– 
°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 

SHE Audit Team
Safety Health Environment Audit Team
µ√«®ª√–‡¡‘π√–∫∫°“√®—¥°“√ Õ“™’«Õπ“¡—¬ 
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ „Àâ‡ªìπ‰ª 
µ“¡¢âÕ°”Àπ¥ 

SHEE
SHEE Promotion Team

 àß‡ √‘¡®‘µ ”π÷°¥â“π SHEE 

OTM
Operation Team Meeting

ª√–™ÿ¡µ‘¥µ“¡º≈°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ ·≈– 
√à«¡°—π°”Àπ¥·π«∑“ß„π°“√·°â‰¢ªí≠À“ 

HAZOPsHAZOPs
Hazard & Operability Study TeamHazard & Operability Study Team

∑∫∑«π°“√ÕÕ°·∫∫ ¥∑∫∑«π°“√ÕÕ°·∫∫ ¥ââ«¬°“√§«¬°“√§ââπÀ“‚Õ°“ πÀ“‚Õ°“ 
∑∑’’ËËÕ“®®–°Õ“®®–°ààÕ„ÀÕ„Àââ‡°‡°‘‘¥Õ¥Õ——πµ√“¬„πÀππµ√“¬„πÀπàà«¬°≈«¬°≈——ËËππ
¥¥ââ«¬ Guide Words «¬ Guide Words 

JSA / QCAJSA / QCA
Job Safety / Quality Analysis TeamJob Safety / Quality Analysis Team

∑∫∑«π¢∑∫∑«π¢——ÈÈπµÕπ°“√∑”ß“π„ÀπµÕπ°“√∑”ß“π„Àââ¡¡’’§«“¡ª≈Õ¥¿§«“¡ª≈Õ¥¿——¬ ¬ 
·≈–¡·≈–¡’’°“√§«∫§°“√§«∫§ÿÿ¡§¡§ÿÿ≥¿“æß“π‚¥¬≈–‡Õ≥¿“æß“π‚¥¬≈–‡Õ’’¬¥ ¬¥ 

SHEC
Safety Health and Environment Committee
ëë ® ®——¥∑”·ºπß“πª√–®”ªï ¥ ¥ââ“π§«“¡ª≈Õ¥¿“π§«“¡ª≈Õ¥¿——¬ ¬ 
ë √“¬ß“π·≈–‡ πÕ·π– ¡“µ√°“√§«“¡ª≈Õ¥¿——¬ ¬ 
  ‡æ  ‡æ◊◊ËËÕ„ÀÕ„Àââ∂∂ŸŸ°µ°µââÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬µààÕ MST Õ MST 

SHEEM
Safety Health Environment 

and Energy Management Team

ë °”Àπ¥¡“µ√°“√·≈–·π«∑“ß®—¥°“√¥â“π SHE 
ë µ‘¥µ“¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π 

‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 
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20

 ”À√—∫¢Õß‡ ’¬ª√–‡¿∑¢Õß·¢Áß·≈–πÈ”‡ ’¬∑’Ë¡’§«“¡ °ª√° Ÿß ∫√‘…—∑œ ‰¥â°”®—¥¥â«¬°“√π” àß‰ª„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

·≈–«—µ∂ÿ¥‘∫∑¥·∑π„π‡µ“‡º“ªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë¡’°√–∫«π°“√º≈‘µ√à«¡ À√◊Õ Co-processing ‡π◊ËÕß®“°«‘∏’π’È‡ªìπ°“√„™â

æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π ¥—ßπ—Èπ °“√®—¥°“√¢Õß‡ ’¬„π à«ππ’È®÷ß‡ªìπ«‘∏’‡º“´÷Ëß™à«¬≈¥ªí≠À“¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®“°¢Õß‡ ’¬

Õ—πµ√“¬„πÕπ“§µÕ—π‡°‘¥®“°°“√ªπ‡ªóôÕπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬„πªïπ’È ∫√‘…—∑œ ¡’ª√‘¡“≥¢Õß‡ ’¬¥—ß°≈à“« Ÿß¢÷Èπ°«à“ªï∑’Ë

·≈â«®“° 571 µ—π ‡ªìπ 1,562 µ—π ‡π◊ËÕß®“°¡’πÈ”∑‘Èß®“°Àπà«¬º≈‘µ‰∫‚Õ¥’‡´≈‡æ‘Ë¡¢÷Èπ „π°√≥’∑’Ë‡ªìπ¢Õß‡ ’¬∑’Ë‰¡à

Õ—πµ√“¬ ‡™àπ °√–¥“… ‡»…‚≈À– ∫√‘…—∑œ ‰¥â àß„ÀâºŸâ∑’Ë “¡“√∂π”¢Õß‡ ’¬π—Èπ‰ª„™âß“π‰¥â‚¥¬µ√ßµ“¡°√–∫«π°“√ 

Reuse À√◊Õ Recycle ´÷Ëß‡ªìπ·π«∑“ß∑’Ë„Àâª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ‰¥â àß‰ª°”®—¥‚¥¬«‘∏’Ωíß°≈∫ 

„π¥â“πÕ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ∫√‘…—∑œ ¬—ß§ß√—°…“√–∫∫°“√®—¥°“√¥â“πÕ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π OHSAS/TIS 18001 ∑—Èß„π à«π¢Õß‚√ß°≈—Ëπ §≈—ßπÈ”¡—π∫“ß®“° ·≈–§≈—ßπÈ”¡—π∫“ßª–Õ‘π 

Õ’°∑—Èß®—¥°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√µà“ßÊ µ“¡°ÆÀ¡“¬„À¡à∑’ËÕÕ° ‡™àπ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π∑’ËÕ—∫Õ“°“» ‡ªìπµâπ ·≈–®—¥°‘®°√√¡

 àß‡ √‘¡¥â“π —ß§¡ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π„Àâ·°àæπ—°ß“π ‰¥â·°à 

‚§√ß°“√ Social & SHEE Channel 
∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ¥â“π —ß§¡ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–

°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π„Àâ·°àæπ—°ß“π∑ÿ°§πºà“π™àÕß∑“ß‡ ’¬ßµ“¡ “¬¿“¬„π∫√‘…—∑œ  

‚§√ß°“√ Social & SHEE Movie  
 „πªïπ’È ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π)  àß‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡µ√–Àπ—°„π‡√◊ËÕß ¿“«–‚≈°√âÕπ ‡π◊ËÕß®“°

‡ªìπªí≠À“ ‘ Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ Ë∑ÿ°§πµâÕß™à«¬°—π·°â‰¢ ®÷ß‰¥â©“¬¿“æ¬πµ√å∑’ Ë¡’‡π◊ ÈÕÀ“ √â“ß®‘µ ”π÷° 

¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß An Inconvenient Truth „Àâ·°àæπ—°ß“π∂÷ß 3 √Õ∫ 

‚§√ß°“√ Social & SHEE Talk 
 ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß·≈–µÕ°¬È”„Àâæπ—°ß“π‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠·≈–º≈°√–∑∫∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ¢Õß¿“«–

‚≈°√âÕπ ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√∫√√¬“¬æ‘‡»…„πÀ—«¢âÕ ç§≈“¬ (‚≈°) √âÕπé ‚¥¬ 

¥√.∏√≥å ∏”√ßπ“«“ «— ¥‘Ï ·≈– çÕ¬ŸàÕ¬à“ß‰√ ‡¡◊ËÕ¿—¬‚≈°√âÕπ¡“‡¬◊Õπé ‚¥¬ ¥√.®‘√–æ≈  ‘π∏ÿπ“«“ 

‚§√ß°“√ Social & SHEE Day 
∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‰¥â®—¥π‘∑√√»°“√ √ÿª¿“æ√«¡¢Õß°‘®°√√¡¥â“π Social & SHEE „π√Õ∫ªï 2550

·≈–®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ Õ“∑‘ ®—¥∫√√¬“¬æ‘‡»…„πÀ—«¢âÕ ç°“√°√–µÿâπ

·≈–°“√ √â“ßæ≈—ß„Àâ·°àµπ‡Õß„π™’«‘µ°“√∑”ß“πé ‚¥¬ ¥√.∫ÿ≠™—¬ ‚°»≈∏π“°ÿ≈ °“√∑¥ Õ∫

 ¡√√∂¿“æ√à“ß°“¬æπ—°ß“π∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ∑’¡¥—∫‡æ≈‘ß¢Õß∫√‘…—∑œ ‚¥¬ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠®“°°“√°’Ã“·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ 

¥â«¬°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ∑”„ÀâÕ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫¢Õßæπ—°ß“π·≈–ºŸâ√—∫‡À¡“

·≈–®”π«π§√—Èß¢Õß°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 

πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ¬—ß¡’»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë
»Ÿπ¬å®à“¬πÈ”¡—π∫“ßª–Õ‘π ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ „Àâ°“√Õ∫√¡∑—ÈßÀ≈—° Ÿµ√¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ‰¥â·°à
°“√¥—∫‡æ≈‘ß¢—Èπµâπ °“√¥—∫‡æ≈‘ß¢—Èπ Ÿß ‡∑§π‘§°“√¥—∫‡æ≈‘ß °“√ —Ëß°“√√–ß—∫‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π ·≈–°“√ ấÕ¡Àπ’‰ø
ª√–®”ªï ·≈–À≈—° Ÿµ√¥â“π ‘Ë ß·«¥≈âÕ¡ ‰¥â·°à ∫—≠™’°“√∫√‘À“√ ‘Ë ß·«¥≈âÕ¡ (Environment 
Management Accounting: EMA) „Àâ·°àæπ—°ß“π ·≈–∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ‚¥¬„πªï∑’Ëºà“π¡“ ∫√‘…—∑œ ‰¥â
®—¥°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬µà“ßÊ √«¡ 98 §√—Èß ·≈–¡’ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡√«¡∑—Èß ‘Èπ 8,562 §π ·≈–
À≈—° Ÿµ√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®”π«π 2 §√—Èß 
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

πÕ°®“°‡¥Á°Ê ·≈–§ÿ≥§√πÕ°®“°‡¥Á°Ê ·≈–§ÿ≥§√ŸŸ®“° 25 ‚√ß‡√’¬π 5 ¿®“° 25 ‚√ß‡√’¬π 5 ¿ŸŸ¡‘¿“§®–‰¥â√—∫∂â«¬√“ß«—≈®“° œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’·≈– ¡‘¿“§®–‰¥â√—∫∂â«¬√“ß«—≈®“° œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’·≈– 

‡ß‘π√“ß«—≈·≈â« ¬—ß‰¥â√à«¡·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ·≈–∑”°‘®°√√¡°—∫ Bangchak Youth Club ¥â«¬°“√‰ª‡ß‘π√“ß«—≈·≈â« ¬—ß‰¥â√à«¡·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ·≈–∑”°‘®°√√¡°—∫ Bangchak Youth Club ¥â«¬°“√‰ª

‡¬’Ë¬¡™¡‚§√ß°“√ «π®‘µ√≈¥“ ´÷Ëß∑’Ëπ’Ë∂◊Õ‡ªìπ®ÿ¥°”‡π‘¥¢Õßæ≈—ßß“π∑¥·∑π¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ °√–∑√«ß‡¬’Ë¬¡™¡‚§√ß°“√ «π®‘µ√≈¥“ ´÷Ëß∑’Ëπ’Ë∂◊Õ‡ªìπ®ÿ¥°”‡π‘¥¢Õßæ≈—ßß“π∑¥·∑π¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ °√–∑√«ß

æ≈—ßß“π æ√âÕ¡‡¬’Ë¬¡™¡°√–∫«π°“√º≈‘µπÈ”¡—π∑’Ë‚√ß°≈—Ëπ∫“ß®“° ·≈–√à«¡√≥√ß§å√—∫´◊ÈÕπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«æ≈—ßß“π æ√âÕ¡‡¬’Ë¬¡™¡°√–∫«π°“√º≈‘µπÈ”¡—π∑’Ë‚√ß°≈—Ëπ∫“ß®“° ·≈–√à«¡√≥√ß§å√—∫´◊ÈÕπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«

®“°µ≈“¥™ÿ¡™πµà“ßÊ ‡æ◊ËÕπ”‰ªº≈‘µ‡ªìπ‰∫‚Õ¥’‡´≈ ·≈–¬—ß¡’‚Õ°“ ‰¥â√—∫øíß¢âÕ‡ πÕ·π–·≈–‡∑§π‘§°“√®“°µ≈“¥™ÿ¡™πµà“ßÊ ‡æ◊ËÕπ”‰ªº≈‘µ‡ªìπ‰∫‚Õ¥’‡´≈ ·≈–¬—ß¡’‚Õ°“ ‰¥â√—∫øíß¢âÕ‡ πÕ·π–·≈–‡∑§π‘§°“√

·π–π”∫Õ√å¥π‘∑√√»°“√®“°¥“√“·≈–«‘∑¬“°√º·π–π”∫Õ√å¥π‘∑√√»°“√®“°¥“√“·≈–«‘∑¬“°√ºŸŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß‡¡◊Õß‰∑¬¥â«¬ â∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß‡¡◊Õß‰∑¬¥â«¬ 

 1.2 ‚§√ß°“√‡ª 1.2 ‚§√ß°“√‡ªîî¥‚≈°°“√‡√¥‚≈°°“√‡√’’¬π√¬π√ŸŸââ°°——∫∫“ß®“° ∫∫“ß®“° 
°°‘‘®°√√¡‡ª®°√√¡‡ªîî¥‚≈°°“√‡√¥‚≈°°“√‡√’’¬π√¬π√ŸŸââ

¥â«¬§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®– àß‡ √‘¡„Àâ‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“°‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√¥â«¬§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®– àß‡ √‘¡„Àâ‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“°‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√ŸŸ â∑’Ë ”§—≠ ”À√—∫‡¬“«™π·≈–â∑’Ë ”§—≠ ”À√—∫‡¬“«™π·≈–

§√Õ∫§√—«  Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬√—∞∑’ËµâÕß°“√„ÀâÕß§å°√„π™ÿ¡™π‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√§√Õ∫§√—«  Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬√—∞∑’ËµâÕß°“√„ÀâÕß§å°√„π™ÿ¡™π‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√ŸŸ â ”À√—∫°“√»÷°…“ â ”À√—∫°“√»÷°…“ 

 ¡—¬„À¡à∑’Ë¡ÿàß‡πâπ„Àâº ¡—¬„À¡à∑’Ë¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫°“√∂à“¬∑Õ¥ª√– ∫°“√≥åµ√ßπÕ°‡Àπ◊Õ®“°„π∫∑‡√’¬π ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥ââ‡√’¬π‰¥â√—∫°“√∂à“¬∑Õ¥ª√– ∫°“√≥åµ√ßπÕ°‡Àπ◊Õ®“°„π∫∑‡√’¬π ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â

√à«¡¡◊Õ°—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¢µ 1 æ—≤π“°‘®°√√¡‡ªî¥‚≈°°“√‡√’¬π√√à«¡¡◊Õ°—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¢µ 1 æ—≤π“°‘®°√√¡‡ªî¥‚≈°°“√‡√’¬π√ŸŸâ°—∫â°—∫

∫“ß®“° ‡™◊ËÕ¡‚¬ß “√–°“√‡√’¬π√∫“ß®“° ‡™◊ËÕ¡‚¬ß “√–°“√‡√’¬π√ŸŸ â¥â“πµà“ßÊ ‡™àπ «‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ °“√ß“πÕ“™’æ  —ß§¡ â¥â“πµà“ßÊ ‡™àπ «‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ °“√ß“πÕ“™’æ  —ß§¡ 

»‘≈ª–  ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ¿“…“‰∑¬ ·≈–¿“…“µà“ßª√–‡∑» ¥â«¬Àπà«¬°“√‡√’¬π√»‘≈ª–  ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ¿“…“‰∑¬ ·≈–¿“…“µà“ßª√–‡∑» ¥â«¬Àπà«¬°“√‡√’¬π√ŸŸâ‡™‘ß∫â‡™‘ß∫ŸŸ√≥“°“√ 2 Àπà«¬ √≥“°“√ 2 Àπà«¬ 

‰¥â·°à µ–≈ÿ¬‚≈°πÈ”¡—π ·≈– √â“ß √√§å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß„πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ‰¥âµâÕπ√—∫Õ“®“√¬å·≈–‰¥â·°à µ–≈ÿ¬‚≈°πÈ”¡—π ·≈– √â“ß √√§å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß„πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ‰¥âµâÕπ√—∫Õ“®“√¬å·≈–

π—°‡√’¬π®“°‚√ß‡√’¬π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“-¡—∏¬¡»÷°…“‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ √à«¡ 1,400 §π  π—°‡√’¬π®“°‚√ß‡√’¬π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“-¡—∏¬¡»÷°…“‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ √à«¡ 1,400 §π  

®®——¥ ¥ ◊◊ËËÕ°“√‡√Õ°“√‡√’’¬π√¬π√ŸŸââ/π/π‘‘∑√√»°“√/≈–§√«∑√√»°“√/≈–§√«‘‘∑¬“»“ µ√∑¬“»“ µ√ååæ≈æ≈——ßß“π∑¥·∑π ßß“π∑¥·∑π 

∫√‘…—∑œ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“æ≈—ßß“π∑¥·∑π‡æ◊ËÕ°“√æ÷Ëßæ“µπ‡ÕßÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ∫√‘…—∑œ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“æ≈—ßß“π∑¥·∑π‡æ◊ËÕ°“√æ÷Ëßæ“µπ‡ÕßÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π 

§«∫§§«∫§ŸŸà‰ª°—∫°“√ √â“ß‡ √‘¡§«“¡√à‰ª°—∫°“√ √â“ß‡ √‘¡§«“¡√ŸŸâ§«“¡‡¢â“„®„Àâ·°àª√–™“™π∂÷ßª√–‚¬™πå°“√„™âæ≈—ßß“π∑¥·∑π ‚¥¬â§«“¡‡¢â“„®„Àâ·°àª√–™“™π∂÷ßª√–‚¬™πå°“√„™âæ≈—ßß“π∑¥·∑π ‚¥¬

‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°—∫‡¬“«™π´÷Ëß®–‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»µàÕ‰ª ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â®—¥∑” ◊ËÕ ‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°—∫‡¬“«™π´÷Ëß®–‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»µàÕ‰ª ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â®—¥∑” ◊ËÕ 

ÕÕ°π‘∑√√»°“√ ·≈–· ¥ß≈–§√«‘∑¬“»“ µ√åæ≈—ßß“π∑¥·∑π„Àâ·°à‚√ß‡√’¬π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ „π‚Õ°“ ÕÕ°π‘∑√√»°“√ ·≈–· ¥ß≈–§√«‘∑¬“»“ µ√åæ≈—ßß“π∑¥·∑π„Àâ·°à‚√ß‡√’¬π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ „π‚Õ°“ 

 ”§—≠µà“ßÊ ‡™àπ  —ª¥“Àå«‘∑¬“»“ µ√å·Ààß™“µ‘ §à“¬«‘∑¬“»“ µ√å¢Õß‚√ß‡√’¬π œ≈œ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï   ”§—≠µà“ßÊ ‡™àπ  —ª¥“Àå«‘∑¬“»“ µ√å·Ààß™“µ‘ §à“¬«‘∑¬“»“ µ√å¢Õß‚√ß‡√’¬π œ≈œ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï  
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 1.3 ‚§√ß°“√‚√ß‡√ 1.3 ‚§√ß°“√‚√ß‡√’’¬π¢ÕßÀπ¬π¢ÕßÀπŸŸ
°°‘‘®°√√¡æ®°√√¡æ’’ËË∫“ß®“° Õππ∫“ß®“° ÕππââÕß Õß 

æπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ‰¥â√«¡µ—«°—π®—¥‚§√ß°“√‚√ß‡√’¬π¢ÕßÀπæπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ‰¥â√«¡µ—«°—π®—¥‚§√ß°“√‚√ß‡√’¬π¢ÕßÀπŸŸ ‡æ◊ËÕ ÕπÀπ—ß ◊Õ„Àâ‡¥Á°„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ „π ‡æ◊ËÕ ÕπÀπ—ß ◊Õ„Àâ‡¥Á°„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ „π

™à«ß‡«≈“°àÕπ‡≈‘°ß“π 1-1.5 ™—Ë«‚¡ß  —ª¥“Àå≈– 4 «—π ‡ªìπ°“√™à«¬·∫àß‡∫“¿“√–º™à«ß‡«≈“°àÕπ‡≈‘°ß“π 1-1.5 ™—Ë«‚¡ß  —ª¥“Àå≈– 4 «—π ‡ªìπ°“√™à«¬·∫àß‡∫“¿“√–ºŸŸâª°§√Õß∑’ËµâÕß∑”ß“πÀπ—°âª°§√Õß∑’ËµâÕß∑”ß“πÀπ—°

·≈–µ‘¥¿“√°‘®°“√ß“π ‰¡à “¡“√∂¥·≈–µ‘¥¿“√°‘®°“√ß“π ‰¡à “¡“√∂¥ŸŸ·≈∫ÿµ√À≈“π„π™à«ßÀ≈—ß‡≈‘°‡√’¬π‰¥â¥â«¬°“√ Õπ°“√∫â“π·≈– ·≈∫ÿµ√À≈“π„π™à«ßÀ≈—ß‡≈‘°‡√’¬π‰¥â¥â«¬°“√ Õπ°“√∫â“π·≈– 

®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå∑’Ë‡πâπ§«“¡√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå∑’Ë‡πâπ§«“¡√ŸŸ â¥â“π§≥‘µ»“ µ√å ¿“…“Õ—ß°ƒ… ¿“…“‰∑¬  —ß§¡ »‘≈ª– ·≈–â¥â“π§≥‘µ»“ µ√å ¿“…“Õ—ß°ƒ… ¿“…“‰∑¬  —ß§¡ »‘≈ª– ·≈–

®√‘¬∏√√¡„Àâ·°à‡¥Á°Ê §√—Èß≈–°«à“ 20 §π ´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë®—¥¢÷Èπ‚¥¬„™âæ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π∫√‘…—∑œ ·≈–„π™ÿ¡™π  ®√‘¬∏√√¡„Àâ·°à‡¥Á°Ê §√—Èß≈–°«à“ 20 §π ´÷Ëß‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë®—¥¢÷Èπ‚¥¬„™âæ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π∫√‘…—∑œ ·≈–„π™ÿ¡™π  

§§àà“¬‡¬“«™π∫“ß®“° (Summer Camp) “¬‡¬“«™π∫“ß®“° (Summer Camp) 

™à«ß‡«≈“ªî¥‡∑Õ¡„À≠àÀ≈—ß‡ √Á® ‘Èπ®“°°“√ Õ∫‡ªìπ™à«ß∑’Ë‡¥Á°Ê ¡’‡«≈“«à“ß‡æ◊ËÕºàÕπ§≈“¬®“°°“√‡√’¬π·≈–™à«ß‡«≈“ªî¥‡∑Õ¡„À≠àÀ≈—ß‡ √Á® ‘Èπ®“°°“√ Õ∫‡ªìπ™à«ß∑’Ë‡¥Á°Ê ¡’‡«≈“«à“ß‡æ◊ËÕºàÕπ§≈“¬®“°°“√‡√’¬π·≈–

‡µ√’¬¡æ≈—ß ”À√—∫¿“§‡√’¬π„À¡à ∫√‘…—∑œ ®÷ß®—¥ ç§à“¬‡¬“«™π∫“ß®“°é ÷́Ëß¡’æπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ‡ªìπÕ“ “‡µ√’¬¡æ≈—ß ”À√—∫¿“§‡√’¬π„À¡à ∫√‘…—∑œ ®÷ß®—¥ ç§à“¬‡¬“«™π∫“ß®“°é ÷́Ëß¡’æπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ‡ªìπÕ“ “ ¡—§√ ¡—§√

®—¥„Àâ·°à‡¥Á°Ê ®“°™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ °«à“ 70 §π ‡ªìπ‡«≈“ 5 «—π (‰¡à§â“ß·√¡) ‡¥Á°Ê ‰¥â√à«¡°‘®°√√¡ ®—¥„Àâ·°à‡¥Á°Ê ®“°™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ °«à“ 70 §π ‡ªìπ‡«≈“ 5 «—π (‰¡à§â“ß·√¡) ‡¥Á°Ê ‰¥â√à«¡°‘®°√√¡ 

∑’Ë πÿ° π“π·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå¡“°¡“¬ Õ“∑‘  —π∑π“°“√ °’Ã“ ß“πΩï¡◊Õ ß“πª√–¥‘…∞å §«“¡√∑’Ë πÿ° π“π·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå¡“°¡“¬ Õ“∑‘  —π∑π“°“√ °’Ã“ ß“πΩï¡◊Õ ß“πª√–¥‘…∞å §«“¡√ŸŸâ‡√◊ËÕßæ≈—ßß“π â‡√◊ËÕßæ≈—ßß“π 

·≈–°“√‡ªî¥‚≈°°«â“ßπÕ° ∂“π∑’Ë πÕ°®“°π—Èπ ‡¥Á°Ê ¬—ß¡’‚Õ°“ æ∫·≈–∑”§«“¡√·≈–°“√‡ªî¥‚≈°°«â“ßπÕ° ∂“π∑’Ë πÕ°®“°π—Èπ ‡¥Á°Ê ¬—ß¡’‚Õ°“ æ∫·≈–∑”§«“¡√ŸŸ â®—°°—∫‡æ◊ËÕπ„À¡à â®—°°—∫‡æ◊ËÕπ„À¡à 

µà“ß™ÿ¡™π ∑”„Àâ‡¥Á°Ê ‰¥âæ—≤π“§«“¡√µà“ß™ÿ¡™π ∑”„Àâ‡¥Á°Ê ‰¥âæ—≤π“§«“¡√ŸŸâ §«“¡ “¡“√∂ ∑—ÈßÕ“√¡≥å  —ß§¡·≈–®‘µ„®Õ’°¥â«¬ â §«“¡ “¡“√∂ ∑—ÈßÕ“√¡≥å  —ß§¡·≈–®‘µ„®Õ’°¥â«¬ 

 1.4 ‚§√ß°“√∑ 1.4 ‚§√ß°“√∑ÿÿπ°“√»π°“√»÷÷°…“‡¬“«™π∫“ß®“° °…“‡¬“«™π∫“ß®“° 
∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ¡ÿàß¡—Ëπ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“„Àâ·°à‡¬“«™π‰∑¬¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬‡©æ“–∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ¡ÿàß¡—Ëπ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“„Àâ·°à‡¬“«™π‰∑¬¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬‡©æ“–

Õ¬à“ß¬‘Ëß·°à‡¬“«™π∑’Ë¡’§«“¡ª√–æƒµ‘¥’ ®‘µ„®¥’ µ—Èß„®‡√’¬π·µà¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å ‚¥¬‰¥â¡Õ∫‚Õ°“ ∑“ß°“√Õ¬à“ß¬‘Ëß·°à‡¬“«™π∑’Ë¡’§«“¡ª√–æƒµ‘¥’ ®‘µ„®¥’ µ—Èß„®‡√’¬π·µà¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å ‚¥¬‰¥â¡Õ∫‚Õ°“ ∑“ß°“√

»÷°…“„Àâ·°àπ—°‡√’¬π®“°‚√ß‡√’¬π∑—Èß 19 ·Ààß„π‚§√ß°“√Õ“À“√°≈“ß«—π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–πâÕßÊ π—°‡√’¬π®“°»÷°…“„Àâ·°àπ—°‡√’¬π®“°‚√ß‡√’¬π∑—Èß 19 ·Ààß„π‚§√ß°“√Õ“À“√°≈“ß«—π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–πâÕßÊ π—°‡√’¬π®“°

™ÿ¡™π µ—Èß·µà√–¥—∫Õπÿ∫“≈ ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“Õπÿª√‘≠≠“ (µàÕ‡π◊ËÕß 2 ªï) ®π∂÷ß√–¥—∫™ÿ¡™π µ—Èß·µà√–¥—∫Õπÿ∫“≈ ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“Õπÿª√‘≠≠“ (µàÕ‡π◊ËÕß 2 ªï) ®π∂÷ß√–¥—∫

ª√‘≠≠“µ√’ „πªï 2550 π’È ∫√‘…—∑œ ‰¥â¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“√«¡∑—Èß ‘Èπ 249 ∑ÿπ ¡ª√‘≠≠“µ√’ „πªï 2550 π’È ∫√‘…—∑œ ‰¥â¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“√«¡∑—Èß ‘Èπ 249 ∑ÿπ ¡ŸŸ≈§à“ 726,000 ∫“∑ ≈§à“ 726,000 ∫“∑ 
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

2. ¥â“π°“√°’Ã“ 
§§àà“¬ø“¬øÿÿµ´Õ≈‡¬“«™π∫“ß®“° µ´Õ≈‡¬“«™π∫“ß®“° 

‡ªìπ°‘®°√√¡™à«ßªî¥¿“§‡√’¬π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¬“«™π™“¬-À≠‘ß Õ“¬ÿ√–À«à“ß 7-18 ªï √à«¡ 100 §π ‡ªìπ°‘®°√√¡™à«ßªî¥¿“§‡√’¬π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¬“«™π™“¬-À≠‘ß Õ“¬ÿ√–À«à“ß 7-18 ªï √à«¡ 100 §π 

∑’ËÕ“»—¬„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ ‰¥âΩñ°∑—°…–°“√‡≈àπøÿµ´Õ≈‚¥¬‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®“° Õ. ÿ√»—°¥‘Ï µ—ß ÿ√—µπå ∑’ËÕ“»—¬„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ ‰¥âΩñ°∑—°…–°“√‡≈àπøÿµ´Õ≈‚¥¬‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®“° Õ. ÿ√»—°¥‘Ï µ—ß ÿ√—µπå 

Õ¥’µπ—°°’Ã“øÿµ∫Õ≈∑’¡™“µ‘‰∑¬ ·≈–§≥–ºÕ¥’µπ—°°’Ã“øÿµ∫Õ≈∑’¡™“µ‘‰∑¬ ·≈–§≥–ºŸŸâΩñ° Õπ∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å‡ªìπ«‘∑¬“°√ πÕ°®“°‡¥Á°®–‰¥â‡√’¬π√âΩñ° Õπ∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å‡ªìπ«‘∑¬“°√ πÕ°®“°‡¥Á°®–‰¥â‡√’¬π√ŸŸââ

·≈–‡æ‘Ë¡æ·≈–‡æ‘Ë¡æŸŸπ∑—°…–°“√‡≈àπøÿµ´Õ≈Õ¬à“ß∂π∑—°…–°“√‡≈àπøÿµ´Õ≈Õ¬à“ß∂ŸŸ°«‘∏’·≈â« ∑ÿ°§π¬—ß‰¥âΩñ°§«“¡ “¡—§§’®“°°“√‡≈àπ°’Ã“‡ªìπ∑’¡·≈–°«‘∏’·≈â« ∑ÿ°§π¬—ß‰¥âΩñ°§«“¡ “¡—§§’®“°°“√‡≈àπ°’Ã“‡ªìπ∑’¡·≈–

‰¥â∑”§«“¡√‰¥â∑”§«“¡√ŸŸâ®—°°—∫‡æ◊ËÕπ„À¡à´÷Ëß‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π„π™ÿ¡™π„°≈â‡§’¬ß°—πÕ’°¥â«¬  â®—°°—∫‡æ◊ËÕπ„À¡à´÷Ëß‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π„π™ÿ¡™π„°≈â‡§’¬ß°—πÕ’°¥â«¬  

 ‚¡ √ø ‚¡ √øÿÿµ∫Õ≈‡¬“«™π∫“ß®“° µ∫Õ≈‡¬“«™π∫“ß®“° 

 ◊∫‡π◊ËÕß®“°°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√°’Ã“‡¬“«™π∫“ß®“°Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¡“∂÷ß 6 ªï ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ ‰¥âæ∫‡¬“«™π ◊∫‡π◊ËÕß®“°°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√°’Ã“‡¬“«™π∫“ß®“°Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¡“∂÷ß 6 ªï ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ ‰¥âæ∫‡¬“«™π

§π‡°àß„π™ÿ¡™π´÷Ëß‡ªìπ‡æ™√‡¡Á¥ß“¡∑’Ë√Õ°“√‡®’¬√–‰π ¬—ß¢“¥·µà‚Õ°“ „Àâ‡¥Á°Ê ‡À≈à“π’È‰¥â· ¥ß§«“¡§π‡°àß„π™ÿ¡™π´÷Ëß‡ªìπ‡æ™√‡¡Á¥ß“¡∑’Ë√Õ°“√‡®’¬√–‰π ¬—ß¢“¥·µà‚Õ°“ „Àâ‡¥Á°Ê ‡À≈à“π’È‰¥â· ¥ß§«“¡

 “¡“√∂·≈–‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’Ëµπ‡Õß„ΩÉΩíπ π—Ëπ§◊Õ°“√‡ªìππ—°°’Ã“øÿµ∫Õ≈ ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â®—¥∑’¡ ‚¡ √øÿµ∫Õ≈ “¡“√∂·≈–‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’Ëµπ‡Õß„ΩÉΩíπ π—Ëπ§◊Õ°“√‡ªìππ—°°’Ã“øÿµ∫Õ≈ ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â®—¥∑’¡ ‚¡ √øÿµ∫Õ≈

‡¬“«™π∫“ß®“° ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ‡¬“«™πÕ“¬ÿ√–À«à“ß 7-10 ªï ®“°™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂ ‡¬“«™π∫“ß®“° ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ‡¬“«™πÕ“¬ÿ√–À«à“ß 7-10 ªï ®“°™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂ 

§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√‡ªìππ—°°’Ã“øÿµ∫Õ≈ ‰¥â√—∫°“√Ωñ° Õπ∑—°…–°“√‡≈àπøÿµ∫Õ≈‚¥¬º§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√‡ªìππ—°°’Ã“øÿµ∫Õ≈ ‰¥â√—∫°“√Ωñ° Õπ∑—°…–°“√‡≈àπøÿµ∫Õ≈‚¥¬ºŸŸâΩñ° Õπ´÷Ëß‡ªìπÕ¥’µâΩñ° Õπ´÷Ëß‡ªìπÕ¥’µ

π—°°’Ã“øÿµ∫Õ≈∑’¡™“µ‘‰∑¬ ‰¥â√—∫°“√¥π—°°’Ã“øÿµ∫Õ≈∑’¡™“µ‘‰∑¬ ‰¥â√—∫°“√¥ŸŸ·≈¥â“π°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µµ“¡À≈—°«‘∑¬“»“ µ√å°“√°’Ã“ ·≈–√à«¡·¢àß¢—π·≈¥â“π°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µµ“¡À≈—°«‘∑¬“»“ µ√å°“√°’Ã“ ·≈–√à«¡·¢àß¢—π

øÿµ∫Õ≈√“¬°“√µà“ßÊ ∑—Ë«ª√–‡∑» „ππ“¡π—°°’Ã“¢Õß ‚¡ √øÿµ∫Õ≈‡¬“«™π∫“ß®“° ∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑œ ¬—ßøÿµ∫Õ≈√“¬°“√µà“ßÊ ∑—Ë«ª√–‡∑» „ππ“¡π—°°’Ã“¢Õß ‚¡ √øÿµ∫Õ≈‡¬“«™π∫“ß®“° ∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß

„Àâ°“√ π—∫ πÿπ™ÿ¥·≈–Õÿª°√≥å°’Ã“∑—ÈßÀ¡¥ √«¡∂÷ß∑ÿπ°“√»÷°…“  „Àâ°“√ π—∫ πÿπ™ÿ¥·≈–Õÿª°√≥å°’Ã“∑—ÈßÀ¡¥ √«¡∂÷ß∑ÿπ°“√»÷°…“  

3. ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 
°°‘‘®°√√¡Õ∫√¡§«“¡ª≈Õ¥¿®°√√¡Õ∫√¡§«“¡ª≈Õ¥¿——¬„π™¬„π™ÿÿ¡™π ¡™π 

∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π)  àß‡ √‘¡„Àâ™ÿ¡™π¡’§«“¡µ√–Àπ—°¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–°“√ªÑÕß°—π ®÷ß‰¥â∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π)  àß‡ √‘¡„Àâ™ÿ¡™π¡’§«“¡µ√–Àπ—°¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–°“√ªÑÕß°—π ®÷ß‰¥â

®—¥°“√Õ∫√¡‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡√®—¥°“√Õ∫√¡‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡√ŸŸâ„π°“√ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥Õ—§§’¿—¬∑’Ë¡—°‡°‘¥®“°∫â“π‡√◊Õπ ‰¥â·°à °“√µ√«® Õ∫·≈–â„π°“√ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥Õ—§§’¿—¬∑’Ë¡—°‡°‘¥®“°∫â“π‡√◊Õπ ‰¥â·°à °“√µ√«® Õ∫·≈–

¥¥ŸŸ·≈√–∫∫‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“¿“¬„π∫â“π «‘∏’°“√„™â∂—ß·≈–Õÿª°√≥å¥—∫‡æ≈‘ß‡∫◊ÈÕßµâπ √«¡‰ª∂÷ß°“√ ·≈√–∫∫‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“¿“¬„π∫â“π «‘∏’°“√„™â∂—ß·≈–Õÿª°√≥å¥—∫‡æ≈‘ß‡∫◊ÈÕßµâπ √«¡‰ª∂÷ß°“√ 

Ωñ°´âÕ¡«‘∏’ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß∂Ωñ°´âÕ¡«‘∏’ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß∂ŸŸ°µâÕß„π‡Àµÿ°“√≥å©ÿ°‡©‘π„Àâ·°àº°µâÕß„π‡Àµÿ°“√≥å©ÿ°‡©‘π„Àâ·°àºŸŸâ∑’ËÕ“»—¬„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ‚¥¬¡’â∑’ËÕ“»—¬„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ‚¥¬¡’

‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°»‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°»ŸŸπ¬åΩñ°Õ∫√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‡ªìπ«‘∑¬“°√ π¬åΩñ°Õ∫√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‡ªìπ«‘∑¬“°√ 

°°‘‘®°√√¡Õ∫√¡¥®°√√¡Õ∫√¡¥——∫‡æ≈∫‡æ≈‘‘ß¢ß¢——ÈÈπµπµââπ π 

‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–Ωñ°´âÕ¡«‘∏’ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß∂‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–Ωñ°´âÕ¡«‘∏’ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß∂ŸŸ°µâÕß„π‡Àµÿ°“√≥å©ÿ°‡©‘π„Àâ·°à™ÿ¡™π πÕ°®“°°“√°µâÕß„π‡Àµÿ°“√≥å©ÿ°‡©‘π„Àâ·°à™ÿ¡™π πÕ°®“°°“√

„Àâ§«“¡√„Àâ§«“¡√ŸŸâ‡√◊ËÕß°“√„™âÕÿª°√≥å¥—∫‡æ≈‘ß·≈â« ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥Õ∫√¡°“√¥—∫‡æ≈‘ß¢—Èπµâπ∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–¿“§â‡√◊ËÕß°“√„™âÕÿª°√≥å¥—∫‡æ≈‘ß·≈â« ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥Õ∫√¡°“√¥—∫‡æ≈‘ß¢—Èπµâπ∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–¿“§

ªØ‘∫—µ‘„Àâ·°à‡¬“«™π®“°™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ´÷ Ëß§≥–°√√¡°“√™ÿ¡™π‰¥âΩñ°¥—∫‡æ≈‘ß„πªØ‘∫—µ‘„Àâ·°à‡¬“«™π®“°™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ´÷ Ëß§≥–°√√¡°“√™ÿ¡™π‰¥âΩñ°¥—∫‡æ≈‘ß„π

 ∂“π°“√≥å®”≈Õß ≥ » ∂“π°“√≥å®”≈Õß ≥ »ŸŸπ¬åΩñ°Õ∫√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ »π¬åΩñ°Õ∫√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ »ŸŸπ¬å®à“¬πÈ”¡—π∫“ßª–Õ‘π ∫√‘…—∑ π¬å®à“¬πÈ”¡—π∫“ßª–Õ‘π ∫√‘…—∑ 

∫“ß®“°œ (¡À“™π) ∫“ß®“°œ (¡À“™π) 
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∫√∫√‘‘°“√‡µ°“√‡µ‘‘¡ “√‡§¡¡ “√‡§¡’’·≈–¡Õ∫∂·≈–¡Õ∫∂——ß¥ß¥——∫‡æ≈∫‡æ≈‘‘ß ß 

∫√‘…—∑œ  àß‡ √‘¡„Àâ‚√ß‡√’¬π ·≈–™ÿ¡™π√Õ∫¢â“ß‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ§«“¡∫√‘…—∑œ  àß‡ √‘¡„Àâ‚√ß‡√’¬π ·≈–™ÿ¡™π√Õ∫¢â“ß‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ§«“¡

ª≈Õ¥¿—¬∑—Èß„π‡«≈“ª°µ‘·≈–„π ∂“π°“√≥å©ÿ°‡©‘π ‚¥¬∫√‘…—∑œ ‰¥â„Àâ∫√‘°“√µ√«® ¿“æ ‡ª≈’Ë¬πÕ–‰À≈àª≈Õ¥¿—¬∑—Èß„π‡«≈“ª°µ‘·≈–„π ∂“π°“√≥å©ÿ°‡©‘π ‚¥¬∫√‘…—∑œ ‰¥â„Àâ∫√‘°“√µ√«® ¿“æ ‡ª≈’Ë¬πÕ–‰À≈à

¢Õß∂—ß¥—∫‡æ≈‘ß∑’Ë™”√ÿ¥ ‡µ‘¡ “√‡§¡’¥—∫‡æ≈‘ß„Àâ∑ÿ°∂—ßæ√âÕ¡„™âß“πÕ¬¢Õß∂—ß¥—∫‡æ≈‘ß∑’Ë™”√ÿ¥ ‡µ‘¡ “√‡§¡’¥—∫‡æ≈‘ß„Àâ∑ÿ°∂—ßæ√âÕ¡„™âß“πÕ¬ŸŸà‡ ¡Õ„Àâ·°à∑—Èß™ÿ¡™π·≈–‚√ß‡√’¬π à‡ ¡Õ„Àâ·°à∑—Èß™ÿ¡™π·≈–‚√ß‡√’¬π 

Õ’°∑—Èß¡Õ∫∂—ß¥—∫‡æ≈‘ß„À¡à„Àâ·°à‚√ß‡√’¬π∑’Ë¡’®”π«π∂—ß¥—∫‡æ≈‘ß‰¡à‡æ’¬ßæÕ Õ’°∑—Èß¡Õ∫∂—ß¥—∫‡æ≈‘ß„À¡à„Àâ·°à‚√ß‡√’¬π∑’Ë¡’®”π«π∂—ß¥—∫‡æ≈‘ß‰¡à‡æ’¬ßæÕ 

4. ¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
 4.1 ‚§√ß°“√√ 4.1 ‚§√ß°“√√——∫´∫´◊◊ÈÈÕπÕπÈÈ”¡”¡——πæπæ◊◊™„™™„™ââ·≈·≈ââ«‡æ«‡æ◊◊ËËÕº≈Õº≈‘‘µ‡ªµ‡ªììπ‰∫‚Õ¥π‰∫‚Õ¥’’‡´≈ ‡´≈ 

„πªí®®ÿ∫—π  à«πÀπ÷Ëß¢ÕßπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«®“°∑—ÈßÀ¡¥¡“°°«à“ 100 ≈â“π≈‘µ√µàÕªï ∂„πªí®®ÿ∫—π  à«πÀπ÷Ëß¢ÕßπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«®“°∑—ÈßÀ¡¥¡“°°«à“ 100 ≈â“π≈‘µ√µàÕªï ∂ŸŸ°π”‰ª‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°π”‰ª‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π

Õÿµ “À°√√¡°“√º≈‘µ ∫Õÿµ “À°√√¡°“√º≈‘µ ∫ŸŸ à À√◊ÕÕ“À“√ —µ«å ¢≥–∑’Ë∫“ß à«π∂à À√◊ÕÕ“À“√ —µ«å ¢≥–∑’Ë∫“ß à«π∂ŸŸ°∑‘ÈßÕÕ° °∑‘ÈßÕÕ° ŸŸ à “∏“√≥– °àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“µàÕ à “∏“√≥– °àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“µàÕ 

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∫â“ß°Á∂ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∫â“ß°Á∂ŸŸ°π”‰ª¢“¬„π√“§“∂°π”‰ª¢“¬„π√“§“∂ŸŸ°‡æ◊ËÕ„™â´È” ®“°°“√∑¥≈Õß∑“ß°“√·æ∑¬å¡’¢âÕ∫àß™’È«à“ º°‡æ◊ËÕ„™â´È” ®“°°“√∑¥≈Õß∑“ß°“√·æ∑¬å¡’¢âÕ∫àß™’È«à“ ºŸŸâ∑’Ë∫√‘‚¿§â∑’Ë∫√‘‚¿§

Õ“À“√∑’Ëª√–°Õ∫®“°πÈ”¡—πæ◊™∑’Ëπ”¡“„™â∑Õ¥´È”µàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ‡«≈“π“ππ—Èπ Õ“® – ¡ “√‚æ≈“√å´÷Ëß‡ªìπ “√Õ“À“√∑’Ëª√–°Õ∫®“°πÈ”¡—πæ◊™∑’Ëπ”¡“„™â∑Õ¥´È”µàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ‡«≈“π“ππ—Èπ Õ“® – ¡ “√‚æ≈“√å´÷Ëß‡ªìπ “√

Õ—πµ√“¬∑’Ë àßº≈°√–∑∫µàÕ°“√∑”ß“π¢Õß‡´≈≈åµ—∫·≈–‰µ Õ’°∑—Èß¬—ß‡ªìπ “√∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥‚√§¡–‡√Áß¥â«¬ Õ—πµ√“¬∑’Ë àßº≈°√–∑∫µàÕ°“√∑”ß“π¢Õß‡´≈≈åµ—∫·≈–‰µ Õ’°∑—Èß¬—ß‡ªìπ “√∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥‚√§¡–‡√Áß¥â«¬ 

°“√π”πÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«¡“„™âª√–‚¬™πåº≈‘µ‡ªìππÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ®÷ß‡ªìπÕ’°∑“ßÕÕ°∑’Ë™à«¬≈¥ªí≠À“¥—ß°≈à“« °“√π”πÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«¡“„™âª√–‚¬™πåº≈‘µ‡ªìππÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ®÷ß‡ªìπÕ’°∑“ßÕÕ°∑’Ë™à«¬≈¥ªí≠À“¥—ß°≈à“« 

¥¥——ßπßπ——ÈÈπ∫√π∫√‘‘……——∑œ ®∑œ ®÷÷ß‰¡ß‰¡àà‡æ‡æ’’¬ß¢¬“¬°“√®”Àπ¬ß¢¬“¬°“√®”Àπàà“¬‰∫‚Õ¥“¬‰∫‚Õ¥’’‡´≈‡∑‡´≈‡∑àà“π“π——ÈÈπ À“°¬π À“°¬——ß‰¥ß‰¥ââ  ààß‡ √ß‡ √‘‘¡„À¡„Àââª√–™“™π ª√–™“™π 
ÀÀ——π¡“„™π¡“„™ââ‰∫‚Õ¥‰∫‚Õ¥’’‡´≈µ“¡·π«æ√–√“™¥”√‡´≈µ“¡·π«æ√–√“™¥”√‘‘ ¥ ¥ââ«¬°“√‡ª«¬°“√‡ªîî¥®¥®ÿÿ¥√¥√——∫´∫ ◊́◊ÈÈÕπÕπÈÈ”¡”¡——πæπæ◊◊™„™™„™ââ·≈·≈ââ«‡æ«‡æ◊◊ËËÕº≈Õº≈‘‘µ‰∫‚Õ¥µ‰∫‚Õ¥’’‡´≈ ‡´≈ 
≥ ‚√ß°≈≥ ‚√ß°≈——ËËππππÈÈ”¡”¡——π∫“ß®“°  π∫“ß®“°  ÿÿ¢¢ÿÿ¡«¡«‘‘∑ 64 ·≈– ∂“π∑ 64 ·≈– ∂“π’’∫√∫√‘‘°“√π°“√πÈÈ”¡”¡——π∫“ß®“°Õπ∫“ß®“°Õ’’°°«°°«àà“ 20 ·À“ 20 ·Àààß„π ß„π 
°√°√ÿÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–ª√ß‡∑æ¡À“π§√·≈–ª√‘‘¡≥±≈ Õ¡≥±≈ Õ’’°∑°∑——ÈÈß∑ß∑’’ËËÕ”‡¿Õ»√Õ”‡¿Õ»√’’ª√–®ª√–®——πµπµåå ® ®——ßÀ«ßÀ«——¥ ¥ ÿÿæ√√≥∫æ√√≥∫ÿÿ√√’’ ·≈–‰¥ ·≈–‰¥ââ√√àà«¡°«¡°——∫∫
°√°√ÿÿß‡∑æ¡À“π§√ æ√ß‡∑æ¡À“π§√ æ√ââÕ¡™Õ¡™ÿÿ¡™π·≈–º¡™π·≈–ºŸŸââª√–°Õ∫°“√„π°√ª√–°Õ∫°“√„π°√ÿÿß‡∑æ¡À“π§√ 50 ‡¢µ ∑”‚§√ß°“√  ß‡∑æ¡À“π§√ 50 ‡¢µ ∑”‚§√ß°“√  
ç‰∫‚Õ¥ç‰∫‚Õ¥’’‡´≈ ‡æ‡´≈ ‡æ◊◊ËËÕ Õ ——ß§¡‰∑¬ ß§¡‰∑¬ ŸŸàà‡»√…∞°‡»√…∞°‘‘®æÕ‡æ®æÕ‡æ’’¬ß ‡©≈¬ß ‡©≈‘‘¡æ√–‡°¡æ√–‡°’’¬√µ¬√µ‘‘ 80 æ√√…“é   80 æ√√…“é  
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¬‘Ëß°«à“π—Èπ æπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√√≥√ß§å√—∫´◊ÈÕπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«®“°µ≈“¥ ·≈–Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ¬‘Ëß°«à“π—Èπ æπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√√≥√ß§å√—∫´◊ÈÕπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â«®“°µ≈“¥ ·≈–Àπà«¬ß“πµà“ßÊ 

„π‡¢µ°√ÿß‡∑æœ  √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°„π°“√™à«¬≈¥ªí≠À“¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®“°°“√∑‘ÈßπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â« „π‡¢µ°√ÿß‡∑æœ  √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°„π°“√™à«¬≈¥ªí≠À“¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®“°°“√∑‘ÈßπÈ”¡—πæ◊™„™â·≈â« ŸŸàà

 “∏“√≥–·≈–≈¥º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æª√–™“™π®“°°“√π”‰ª„™â´È”„Àâ·°àª√–™“™π∑—Ë«‰ª  “∏“√≥–·≈–≈¥º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æª√–™“™π®“°°“√π”‰ª„™â´È”„Àâ·°àª√–™“™π∑—Ë«‰ª 

4.2 ‚§√ß°“√À4.2 ‚§√ß°“√À——«„®„∫‰¡«„®„∫‰¡ââ
°°‘‘®°√√¡‡æ“–°≈®°√√¡‡æ“–°≈ââ“§“§◊◊πªπªÉÉ“„À“„Àââ¿¿ŸŸÀ≈ß À≈ß 

∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‰¥â√à«¡¡◊Õ°—∫‚§√ß°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕøóôπø∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‰¥â√à«¡¡◊Õ°—∫‚§√ß°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ‡æ◊ËÕøóôπøŸŸªÉ“µâππÈ”≈”ª–∑“« (¿ªÉ“µâππÈ”≈”ª–∑“« (¿ŸŸÀ≈ß) À≈ß) 

®—ßÀ«—¥™—¬¿®—ßÀ«—¥™—¬¿ŸŸ¡‘ øóôπø¡‘ øóôπøŸŸ ¿“ææ◊Èπ∑’ËªÉ“∏√√¡™“µ‘ ‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’ËªÉ“ ·≈–Õπÿ√—°…å·À≈àßµâππÈ” ‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 5 ªï  ¿“ææ◊Èπ∑’ËªÉ“∏√√¡™“µ‘ ‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’ËªÉ“ ·≈–Õπÿ√—°…å·À≈àßµâππÈ” ‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 5 ªï 

(æ.». 2548-2552) ·≈–‡æ◊ËÕ √â“ß®‘µ ”π÷°√—°…å∏√√¡™“µ‘ √à«¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√¥(æ.». 2548-2552) ·≈–‡æ◊ËÕ √â“ß®‘µ ”π÷°√—°…å∏√√¡™“µ‘ √à«¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√¥ŸŸ·≈ªÉ“·°à·≈ªÉ“·°à

π—°‡√’¬π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ µ≈Õ¥®ππ—°‡√’¬π„π∑âÕß∂‘Ëπ ∫√‘…—∑œ ®÷ß‡™‘≠™«π‚√ß‡√’¬π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ 5 ·Ààß π—°‡√’¬π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ µ≈Õ¥®ππ—°‡√’¬π„π∑âÕß∂‘Ëπ ∫√‘…—∑œ ®÷ß‡™‘≠™«π‚√ß‡√’¬π√Õ∫‚√ß°≈—Ëπœ 5 ·Ààß 

·≈–‚√ß‡√’¬π„π∑âÕß∂‘ ËπÕ’° 1 ·Ààß ™à«¬°—π‡æ“–°≈â“‰¡â‡æ◊ ËÕπ”°≈—∫‰ªª≈·≈–‚√ß‡√’¬π„π∑âÕß∂‘ ËπÕ’° 1 ·Ààß ™à«¬°—π‡æ“–°≈â“‰¡â‡æ◊ ËÕπ”°≈—∫‰ªª≈ŸŸ°§◊π¬—ßªÉ“¿°§◊π¬—ßªÉ“¿ŸŸÀ≈ßµàÕ‰ª À≈ßµàÕ‰ª 

√«¡®”π«π∑—Èß ‘Èπ 20,000 µâπµàÕªï (§‘¥‡ªìπæ◊Èπ∑’ËªÉ“ 50 ‰√à)  √«¡®”π«π∑—Èß ‘Èπ 20,000 µâπµàÕªï (§‘¥‡ªìπæ◊Èπ∑’ËªÉ“ 50 ‰√à)  

 v°°‘‘®°√√¡∑Õ¥º®°√√¡∑Õ¥ºââ“ª“ªÉÉ“-ª≈“-ª≈ŸŸ°ª°ªÉÉ“√“√——°…“µ°…“µââππππÈÈ” ” 

∫√‘…—∑œ ·≈–æπ—°ß“π√à«¡°—π®—¥ ç∑Õ¥ºâ“ªÉ“-ª≈∫√‘…—∑œ ·≈–æπ—°ß“π√à«¡°—π®—¥ ç∑Õ¥ºâ“ªÉ“-ª≈ŸŸ°ªÉ“√—°…“µâππÈ”é ‡æ◊ËÕ∫√‘®“§∑ÿπ∑√—æ¬å π—∫ πÿπ°ªÉ“√—°…“µâππÈ”é ‡æ◊ËÕ∫√‘®“§∑ÿπ∑√—æ¬å π—∫ πÿπ

°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡øóôπø°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡øóôπøŸŸªÉ“Õπÿ√—°…å¢Õß™“«∫â“π„π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–Õ“ “ ¡—§√æπ—°ß“π¬—ß‰¥âπ” ªÉ“Õπÿ√—°…å¢Õß™“«∫â“π„π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–Õ“ “ ¡—§√æπ—°ß“π¬—ß‰¥âπ” 

°≈â“‰¡â∑’ËπâÕßÊ π—°‡√’¬π‡æ“–‰«â„π°‘®°√√¡‡æ“–°≈â“§◊πªÉ“„Àâ¿°≈â“‰¡â∑’ËπâÕßÊ π—°‡√’¬π‡æ“–‰«â„π°‘®°√√¡‡æ“–°≈â“§◊πªÉ“„Àâ¿ŸŸÀ≈ß ‰ª√à«¡ª≈À≈ß ‰ª√à«¡ª≈ŸŸ°ªÉ“°—∫™“«∫â“π„π∑âÕß∂‘Ëπ°ªÉ“°—∫™“«∫â“π„π∑âÕß∂‘Ëπ

·≈–ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ ≥ «—¥ªÉ“ ÿ§–‚µ ®—ßÀ«—¥™—¬¿·≈–ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ ≥ «—¥ªÉ“ ÿ§–‚µ ®—ßÀ«—¥™—¬¿ŸŸ¡‘ ¡‘ 

 4.3 ç∫“ß®“°√ 4.3 ç∫“ß®“°√——°…°…åå‡®‡®ââ“æ√–¬“é “æ√–¬“é 
∫√‘…—∑œ ‰¥âπâÕ¡√—∫·π«æ√–√“™¥”√— ¢Õß ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ „π°“√¥∫√‘…—∑œ ‰¥âπâÕ¡√—∫·π«æ√–√“™¥”√— ¢Õß ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ „π°“√¥ŸŸ·≈·¡àπÈ”·≈·¡àπÈ”

‡®â“æ√–¬“´÷Ëß‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ‡ âπ‡≈◊Õ¥À≈—°¢Õß§π°√ÿß‡∑æœ „Àâ –Õ“¥ ¥„  ¥â«¬°“√‡°Á∫¢¬– ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡®â“æ√–¬“´÷Ëß‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ‡ âπ‡≈◊Õ¥À≈—°¢Õß§π°√ÿß‡∑æœ „Àâ –Õ“¥ ¥„  ¥â«¬°“√‡°Á∫¢¬– ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡

 –Õ“¥·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“∑’Ë∫√‘‡«≥∑à“‡√◊Õ¢Õß‚√ß°≈—Ëπ∫“ß®“° ·≈–„π«‚√°“ ‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“¢Õß –Õ“¥·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“∑’Ë∫√‘‡«≥∑à“‡√◊Õ¢Õß‚√ß°≈—Ëπ∫“ß®“° ·≈–„π«‚√°“ ‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“¢Õß

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸŸàÀ—« §√∫ 80 æ√√…“ ∫√‘…—∑œ ‰¥â√à«¡°—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ√–‚¢πß ·≈–™ÿ¡™π¢â“ßàÀ—« §√∫ 80 æ√√…“ ∫√‘…—∑œ ‰¥â√à«¡°—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ√–‚¢πß ·≈–™ÿ¡™π¢â“ß

‚√ß°≈—Ëπœ ‡°Á∫¢¬–„π§≈Õß∫“ß®“°·≈–∑”§«“¡ –Õ“¥∫√‘‡«≥¢â“ß‡§’¬ß‡æ◊ËÕ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’¢Õß™ÿ¡™π ‚√ß°≈—Ëπœ ‡°Á∫¢¬–„π§≈Õß∫“ß®“°·≈–∑”§«“¡ –Õ“¥∫√‘‡«≥¢â“ß‡§’¬ß‡æ◊ËÕ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’¢Õß™ÿ¡™π 

 4.4 °“√∫ 4.4 °“√∫——≠™≠™’’∫√∫√‘‘À“√¥À“√¥ââ“π “π ‘‘ËËß·«¥≈ß·«¥≈ââÕ¡ (Environment Management Accounting) Õ¡ (Environment Management Accounting) 
∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥Õ∫√¡À≈—° ∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥Õ∫√¡À≈—° ŸŸµ√ ç°“√∫—≠™’∫√‘À“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ √â“ß‡ √‘¡ª√– ‘∑∏‘¿“æµ√ ç°“√∫—≠™’∫√‘À“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ √â“ß‡ √‘¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ

∑—Èß„π¥â“π°“√‡ß‘π·≈–¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„Àâ·°à∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24-25 æƒ…¿“§¡ ·≈– 6-7 °—π¬“¬π ∑—Èß„π¥â“π°“√‡ß‘π·≈–¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„Àâ·°à∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24-25 æƒ…¿“§¡ ·≈– 6-7 °—π¬“¬π 

2550 Õ’°∑—Èß¬—ß„Àâæπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ √à«¡∫√√¬“¬„πÀ—«¢âÕ¥—ß°≈à“«„π°“√ —¡¡π“ ç°â“«∑’Ë≈È”Àπâ“ 2550 Õ’°∑—Èß¬—ß„Àâæπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑œ √à«¡∫√√¬“¬„πÀ—«¢âÕ¥—ß°≈à“«„π°“√ —¡¡π“ ç°â“«∑’Ë≈È”Àπâ“ 

¡“µ√∞“π√“¬ß“π ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ CSR „πÕß§å°√é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π 2550 ‡ªìπ°“√‡º¬·æ√à¡“µ√∞“π√“¬ß“π ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ CSR „πÕß§å°√é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π 2550 ‡ªìπ°“√‡º¬·æ√à

§«“¡√§«“¡√ŸŸâ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡ â∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡ 
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5. ¥â“π§ÿ≥¿“æ™’«‘µ 
5.1 ‚§√ß°“√ 5.1 ‚§√ß°“√ ààß‡ √ß‡ √‘‘¡ ¡ ÿÿ¢¿“æ™“«™¢¿“æ™“«™ÿÿ¡™π : ‚§√ß°“√·«¡™π : ‚§√ß°“√·«ààπ·°π·°ââ« « 

∫√‘…—∑œ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠„π°“√¥∫√‘…—∑œ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠„π°“√¥ŸŸ·≈ ÿ¢¿“æ ‡æ√“–°“√¡’ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’®–™à«¬‡ √‘¡„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ ·≈ ÿ¢¿“æ ‡æ√“–°“√¡’ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’®–™à«¬‡ √‘¡„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ 

∑’Ë¥’¥â«¬ ®÷ß√à«¡°—∫°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ÕÕ°Àπà«¬‚§√ß°“√·«àπ·°â« „Àâ∫√‘°“√«—¥ “¬µ“∑’Ë¥’¥â«¬ ®÷ß√à«¡°—∫°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ÕÕ°Àπà«¬‚§√ß°“√·«àπ·°â« „Àâ∫√‘°“√«—¥ “¬µ“

ª√–°Õ∫·«àπ„Àâ·°àºª√–°Õ∫·«àπ„Àâ·°àºŸŸ âª√– ∫ªí≠À“∑“ß “¬µ“∑’ËÕ“»—¬„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ‚¥¬ºâª√– ∫ªí≠À“∑“ß “¬µ“∑’ËÕ“»—¬„π™ÿ¡™π√Õ∫‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“° ‚¥¬ºŸŸâ‡¢â“√—∫â‡¢â“√—∫

∫√‘°“√‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê µàÕ‡π◊ËÕßµ—Èß·µàªï 2548 ‡ªìπµâπ¡“ „πªïπ’È¡’º∫√‘°“√‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê µàÕ‡π◊ËÕßµ—Èß·µàªï 2548 ‡ªìπµâπ¡“ „πªïπ’È¡’ºŸŸâ‡¢â“√—∫∫√‘°“√°«à“ 600 §π  â‡¢â“√—∫∫√‘°“√°«à“ 600 §π  

5.2 ‚§√ß°“√§√Õ∫§√5.2 ‚§√ß°“√§√Õ∫§√——«‡¥«‡¥’’¬«°¬«°——π π 
∫√‘…—∑œ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß ç§√Õ∫§√—«é ´÷Ëß‡ªìπÀπà«¬æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡ À“°§√Õ∫§√—«¥”‡π‘π∫√‘…—∑œ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß ç§√Õ∫§√—«é ´÷Ëß‡ªìπÀπà«¬æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡ À“°§√Õ∫§√—«¥”‡π‘π

™’«‘µÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ¡’§ÿ≥¿“æ·≈â« ¬àÕ¡‡°‘¥ª√–‚¬™πå‚¥¬√«¡·°à —ß§¡ ®÷ß‰¥â π—∫ πÿπ„Àâ ¡“™‘°„π™’«‘µÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ¡’§ÿ≥¿“æ·≈â« ¬àÕ¡‡°‘¥ª√–‚¬™πå‚¥¬√«¡·°à —ß§¡ ®÷ß‰¥â π—∫ πÿπ„Àâ ¡“™‘°„π

§√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕπ∫â“π∫“ß®“°‰¥â„™â‡«≈“«à“ß√à«¡°—π‡æ◊ËÕ‡√’¬π√§√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕπ∫â“π∫“ß®“°‰¥â„™â‡«≈“«à“ß√à«¡°—π‡æ◊ËÕ‡√’¬π√ŸŸâ·≈–æ—≤π“∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå æ√âÕ¡â·≈–æ—≤π“∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå æ√âÕ¡

∑—Èß‡ √‘¡ √â“ß§«“¡√∑—Èß‡ √‘¡ √â“ß§«“¡√ŸŸâ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫°“√¥â§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫°“√¥ŸŸ·≈ ÿ¢¿“æ∑—Èß°“¬„®∑’Ë·¢Áß·√ß¢Õß ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« √«¡·≈ ÿ¢¿“æ∑—Èß°“¬„®∑’Ë·¢Áß·√ß¢Õß ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« √«¡

∂÷ß°“√√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π ‚¥¬¡ÿàß‡πâπ°‘®°√√¡∑’Ë ¡“™‘°§√Õ∫§√—«‰¥â‡√’¬π√∂÷ß°“√√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–°“√Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π ‚¥¬¡ÿàß‡πâπ°‘®°√√¡∑’Ë ¡“™‘°§√Õ∫§√—«‰¥â‡√’¬π√ŸŸâ®“°°“√â®“°°“√

≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘¥â«¬µπ‡Õß·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ∑—°…–·≈–§«“¡ “¡“√∂ ‡™àπ °‘®°√√¡≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘¥â«¬µπ‡Õß·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ∑—°…–·≈–§«“¡ “¡“√∂ ‡™àπ °‘®°√√¡

‚¬§–∫“ß®“° π«¥§≈“¬‚√§∑”Õ“À“√‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ ¥‚¬§–∫“ß®“° π«¥§≈“¬‚√§∑”Õ“À“√‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ ¥ŸŸπ°∫“ß®“° À—«‡√“–∫”∫—¥ ‡¬’Ë¬¡™¡‚§√ß°“√ «π®‘µ√≈¥“π°∫“ß®“° À—«‡√“–∫”∫—¥ ‡¬’Ë¬¡™¡‚§√ß°“√ «π®‘µ√≈¥“

·≈–‡¢â“§à“¬§√Õ∫§√—«„∫‰¡â µÕπ √«¡æ≈—ßæ‘∑—°…å‚≈°√âÕπ œ≈œ  ·≈–‡¢â“§à“¬§√Õ∫§√—«„∫‰¡â µÕπ √«¡æ≈—ßæ‘∑—°…å‚≈°√âÕπ œ≈œ  

 5.3 ‚§√ß°“√ “π  5.3 ‚§√ß°“√ “π ——¡æ¡æ——π∏π∏åå
‡π◊ËÕß®“°∫√‘‡«≥‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“°„πªí®®ÿ∫—π°≈“¬‡ªìπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ®÷ß∑”„Àâ∫√‘…—∑œ ·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°§π‡π◊ËÕß®“°∫√‘‡«≥‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π∫“ß®“°„πªí®®ÿ∫—π°≈“¬‡ªìπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ®÷ß∑”„Àâ∫√‘…—∑œ ·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°§π

¡’§«“¡º¡’§«“¡ºŸŸ°æ—π„°≈â™‘¥ π‘∑ π¡°—∫™“«™ÿ¡™π ¥—ßπ—Èπ „π‚Õ°“ «—π ”§—≠À√◊Õ‡∑»°“≈µà“ßÊ ‡™àπ «—π‡°‘¥ °æ—π„°≈â™‘¥ π‘∑ π¡°—∫™“«™ÿ¡™π ¥—ßπ—Èπ „π‚Õ°“ «—π ”§—≠À√◊Õ‡∑»°“≈µà“ßÊ ‡™àπ «—π‡°‘¥ 

æπ—°ß“π «—πªï„À¡à «—π ß°√“πµå «—π·¡à œ≈œ æπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ‰¥âπ”¢Õß¢«—≠‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π Õ«¬æ√æ’Ë ªÑ“ æπ—°ß“π «—πªï„À¡à «—π ß°√“πµå «—π·¡à œ≈œ æπ—°ß“π∫√‘…—∑œ ‰¥âπ”¢Õß¢«—≠‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π Õ«¬æ√æ’Ë ªÑ“ 

πâ“ Õ“ ∂÷ß∑’Ë∫â“π πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â‡ªî¥∫â“πµâÕπ√—∫™“«™ÿ¡™π√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°—∫ºπâ“ Õ“ ∂÷ß∑’Ë∫â“π πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ¬—ß‰¥â‡ªî¥∫â“πµâÕπ√—∫™“«™ÿ¡™π√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°—∫ºŸŸâ∫√‘À“√ â∫√‘À“√ 

·≈–‡¬’Ë¬¡™¡æ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π∑—Èß„π à«π°“√º≈‘µ·≈–°“√¥·≈–‡¬’Ë¬¡™¡æ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π∑—Èß„π à«π°“√º≈‘µ·≈–°“√¥ŸŸ·≈ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß‚√ß°≈—Ëπœ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ·≈ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß‚√ß°≈—Ëπœ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï 

‡æ◊ËÕ ◊ËÕ “√ “√–§«“¡√‡æ◊ËÕ ◊ËÕ “√ “√–§«“¡√ŸŸ â §«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√·≈–°‘®°√√¡µà“ßÊ √–À«à“ß™ÿ¡™π°—∫∫√‘…—∑œ â §«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√·≈–°‘®°√√¡µà“ßÊ √–À«à“ß™ÿ¡™π°—∫∫√‘…—∑œ 

∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥∑”®ÿ≈ “√§√Õ∫§√—«„∫‰¡â ·≈– “√√Õ∫√—È«∫√‘…—∑œ ‚¥¬‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ™ÿ¡™π√à«¡·∫àßªíπ “√–∫√‘…—∑œ ‰¥â®—¥∑”®ÿ≈ “√§√Õ∫§√—«„∫‰¡â ·≈– “√√Õ∫√—È«∫√‘…—∑œ ‚¥¬‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ™ÿ¡™π√à«¡·∫àßªíπ “√–

§«“¡√§«“¡√ŸŸâÀ√◊Õ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπµà“ßÊ ºà“π®ÿ≈ “√´÷Ëß¡’°”Àπ¥‡º¬·æ√à‡ªìπª√–®”∑ÿ° 2 ‡¥◊ÕπÕ’°¥â«¬  âÀ√◊Õ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπµà“ßÊ ºà“π®ÿ≈ “√´÷Ëß¡’°”Àπ¥‡º¬·æ√à‡ªìπª√–®”∑ÿ° 2 ‡¥◊ÕπÕ’°¥â«¬  

 5.4 ß“π« 5.4 ß“π«——π‡¥π‡¥ÁÁ° ° 
§ß‰¡à¡’„§√ªØ‘‡ ∏‰¥â«à“ ‡¥Á° §◊ÕÕπ“§µ¢Õß™“µ‘ ·≈–‡¥Á°√Õ§Õ¬ß“π«—π‡¥Á° «—π∑’Ëº§ß‰¡à¡’„§√ªØ‘‡ ∏‰¥â«à“ ‡¥Á° §◊ÕÕπ“§µ¢Õß™“µ‘ ·≈–‡¥Á°√Õ§Õ¬ß“π«—π‡¥Á° «—π∑’ËºŸŸâ„À≠à„Àâ‡¢“‡ªìπæ√–‡Õ° â„À≠à„Àâ‡¢“‡ªìπæ√–‡Õ° 

π“ß‡Õ° ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â¡’°“√®—¥ß“π«—π‡¥Á°‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ·µà„πªï 2550 π’È ‡π◊ËÕß®“° ∂“π°“√≥å∫â“π‡¡◊Õßπ“ß‡Õ° ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â¡’°“√®—¥ß“π«—π‡¥Á°‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ·µà„πªï 2550 π’È ‡π◊ËÕß®“° ∂“π°“√≥å∫â“π‡¡◊Õß

‰¡à ß∫π—° Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ®÷ßß¥°“√®—¥ß“π„π«—π‡¥Á° ∫√‘…—∑œ ®÷ßª√—∫‡ª≈’Ë¬π°“√®—¥ß“π‡ªìπ°“√π” ‰¡à ß∫π—° Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ®÷ßß¥°“√®—¥ß“π„π«—π‡¥Á° ∫√‘…—∑œ ®÷ßª√—∫‡ª≈’Ë¬π°“√®—¥ß“π‡ªìπ°“√π” 

¢Õß¢«—≠«—π‡¥Á°‰ª„Àâ·°àπ—°‡√’¬π∑’Ë‚√ß‡√’¬π·≈–‡¥Á°„π™ÿ¡™π·∑π  ¢Õß¢«—≠«—π‡¥Á°‰ª„Àâ·°àπ—°‡√’¬π∑’Ë‚√ß‡√’¬π·≈–‡¥Á°„π™ÿ¡™π·∑π  
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

6. ¥â“π “∏“√≥ª√–‚¬™πå
 6.1 ‚§√ß°“√∫”‡æ 6.1 ‚§√ß°“√∫”‡æÁÁ≠ª√–‚¬™π≠ª√–‚¬™πåå ·≈–∑”π ·≈–∑”πÿÿ∫”√∫”√ÿÿß»“ π“·≈–«ß»“ π“·≈–«——≤π∏√√¡ ≤π∏√√¡ 

„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß —ß§¡·≈–™ÿ¡™π ∫√‘…—∑œ ·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°§π®÷ßµ√–Àπ—°·≈–„Àâ§«“¡ ”§—≠„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß —ß§¡·≈–™ÿ¡™π ∫√‘…—∑œ ·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°§π®÷ßµ√–Àπ—°·≈–„Àâ§«“¡ ”§—≠

°—∫°“√∑”§«“¡¥’‡æ◊ËÕµÕ∫·∑π —ß§¡ ¥â«¬°‘®°√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ∑—Èß°“√∫√‘®“§‚≈À‘µ ∫√‘®“§ ‘Ëß¢Õß·≈–°—∫°“√∑”§«“¡¥’‡æ◊ËÕµÕ∫·∑π —ß§¡ ¥â«¬°‘®°√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ∑—Èß°“√∫√‘®“§‚≈À‘µ ∫√‘®“§ ‘Ëß¢Õß·≈–

∑ÿπ∑√—æ¬å·°àº∑ÿπ∑√—æ¬å·°àºŸŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ Õ¬â¥âÕ¬‚Õ°“ Õ¬ŸŸà‡ªìπª√–®”  ◊∫ “π∑”πÿ∫”√ÿßæ√–æÿ∑∏»“ π“‚¥¬√à«¡°—∫™ÿ¡™π‡ªìπ‡®â“¿“æà‡ªìπª√–®”  ◊∫ “π∑”πÿ∫”√ÿßæ√–æÿ∑∏»“ π“‚¥¬√à«¡°—∫™ÿ¡™π‡ªìπ‡®â“¿“æ

∑Õ¥ºâ“ªÉ“ “¡—§§’ ≥ «—¥„π™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ∫∑Õ¥ºâ“ªÉ“ “¡—§§’ ≥ «—¥„π™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ∫ŸŸ√≥–Õ“§“√Õ‡π°ª√– ß§å´÷Ëß‡ªìπ ∂“π∑’Ë®—¥°‘®°√√¡µà“ßÊ ¢Õß√≥–Õ“§“√Õ‡π°ª√– ß§å´÷Ëß‡ªìπ ∂“π∑’Ë®—¥°‘®°√√¡µà“ßÊ ¢Õß

™ÿ¡™π  ™ÿ¡™π  

 6.2 ® 6.2 ®——¥ √¥ √ââ“ß»“ß»ŸŸπ¬π¬åå°“√‡√°“√‡√’’¬π√¬π√ŸŸââ„π™„π™ÿÿ¡™π ¡™π 
®“°°“√‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π™ÿ¡™πÕ¬®“°°“√‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π™ÿ¡™πÕ¬ŸŸà‡ªìπª√–®” ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ ∑√“∫·≈–µ√–Àπ—°∂÷ßªí≠À“§«“¡¢“¥·§≈π ∂“π∑’Ëà‡ªìπª√–®” ∑”„Àâ∫√‘…—∑œ ∑√“∫·≈–µ√–Àπ—°∂÷ßªí≠À“§«“¡¢“¥·§≈π ∂“π∑’Ë

∑’ Ë®–‡ªìπ»∑’Ë®–‡ªìπ»ŸŸπ¬å°≈“ß‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√π¬å°≈“ß‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√ŸŸ â·≈–∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ √à«¡°—π¢Õß™ÿ¡™π ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â®—¥ √â“ß»â·≈–∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ √à«¡°—π¢Õß™ÿ¡™π ∫√‘…—∑œ ®÷ß‰¥â®—¥ √â“ß»ŸŸπ¬å- π¬å- 

°“√‡√’¬π√°“√‡√’¬π√ŸŸâ ·≈–»â ·≈–»ŸŸπ¬åæ—≤π“‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π„π™ÿ¡™π µ≈Õ¥®π π—∫ πÿπÕÿª°√≥å‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™âµà“ßÊ π¬åæ—≤π“‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π„π™ÿ¡™π µ≈Õ¥®π π—∫ πÿπÕÿª°√≥å‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™âµà“ßÊ 

®πæ√âÕ¡„™âß“π πÕ°®“°π’È ¬—ß‰¥â√à«¡æ—≤π“®—¥ √â“ß»®πæ√âÕ¡„™âß“π πÕ°®“°π’È ¬—ß‰¥â√à«¡æ—≤π“®—¥ √â“ß»ŸŸπ¬å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“æ√âÕ¡Õÿª°√≥å„Àâ·°àπ¬å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“æ√âÕ¡Õÿª°√≥å„Àâ·°à

‚√ß‡√’¬π∑’ËÕ¬‚√ß‡√’¬π∑’ËÕ¬ŸŸà„°≈â‡§’¬ßÕ’°¥â«¬ à„°≈â‡§’¬ßÕ’°¥â«¬ 
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√“ß«√“ß«——≈√Õß™π–‡≈≈√Õß™π–‡≈‘‘»®“°°“√ª√–°«¥º≈ß“πµ“¡ª√»®“°°“√ª√–°«¥º≈ß“πµ“¡ª√——™≠“‡»√…∞°™≠“‡»√…∞°‘‘®æÕ‡æ®æÕ‡æ’’¬ß ª√–‡¿∑∏¬ß ª√–‡¿∑∏ÿÿ√°√°‘‘®¢π“¥„À≠®¢π“¥„À≠àà
¿“¬„µ¿“¬„µââ‚§√ß°“√‡©≈‚§√ß°“√‡©≈‘‘¡æ√–‡°¡æ√–‡°’’¬√µ¬√µ‘‘ ç80 æ√√…“ ª«ßª√–™“‡ª ç80 æ√√…“ ª«ßª√–™“‡ªììπ π ÿÿ¢»“πµ¢»“πµååéé „π∞“π–∫√‘…—∑∑’Ëπ”À≈—° „π∞“π–∫√‘…—∑∑’Ëπ”À≈—°

ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®®πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®Õ¬à“ß‡ªìπ√ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®®πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®Õ¬à“ß‡ªìπ√ŸŸª∏√√¡ ´÷Ëß®—¥ª∏√√¡ ´÷Ëß®—¥

¢÷Èπ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 80 æ√√…“ „π«—π∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ 2550 ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–¢÷Èπ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 80 æ√√…“ „π«—π∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ 2550 ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–

°√√¡°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕª√– “πß“π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ ( ”π—°ß“π °ª√.) ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√àæ√–ª√’™“°√√¡°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕª√– “πß“π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ ( ”π—°ß“π °ª√.) ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√àæ√–ª√’™“

 “¡“√∂·≈–æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ “¡“√∂·≈–æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸŸ àÀ—« ∑’Ë‰¥âæ√–√“™∑“π§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈–àÀ—« ∑’Ë‰¥âæ√–√“™∑“π§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·≈–

∫√√‡∑“§«“¡∑ÿ°¢å¬“°¢Õßæ °π‘°√™“«‰∑¬¡“µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“·Ààß°“√∑√ß§√Õß ‘√‘√“™ ¡∫—µ‘ ∫√√‡∑“§«“¡∑ÿ°¢å¬“°¢Õßæ °π‘°√™“«‰∑¬¡“µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“·Ààß°“√∑√ß§√Õß ‘√‘√“™ ¡∫—µ‘ 

‡ª‡ªììπ∫√π∫√‘‘……——∑∑∑∑’’ËË¡¡’’§§ÿÿ≥¿“æ°“√®≥¿“æ°“√®——¥ª√–™¥ª√–™ÿÿ¡ “¡¡ “¡——≠º≠ºŸŸââ∂∂◊◊ÕÀÕÀÿÿââπÕ¬πÕ¬ŸŸàà„π√–¥„π√–¥——∫§–·ππ√∫§–·ππ√ââÕ¬≈– 98.74Õ¬≈– 98.74 ‚¥¬‰¥â√—∫§–·ππ ‚¥¬‰¥â√—∫§–·ππ

‡µÁ¡„π à«π¢Õß°“√®—¥ß“π„π«—πª√–™ÿ¡ „π‚§√ß°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√®—¥ª√–™ÿ¡º‡µÁ¡„π à«π¢Õß°“√®—¥ß“π„π«—πª√–™ÿ¡ „π‚§√ß°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√®—¥ª√–™ÿ¡ºŸŸâ∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ (Annual â∂◊ÕÀÿâπ “¡—≠ (Annual 

General Meeting- AGM) ª√–®”ªï 2550 ´÷ Ëß® —¥‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–General Meeting- AGM) ª√–®”ªï 2550 ´÷ Ëß® —¥‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–

µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (°.≈.µ.) √à«¡°—∫ ¡“§¡∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π ·≈– ¡“§¡ àß‡ √‘¡ºµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (°.≈.µ.) √à«¡°—∫ ¡“§¡∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π ·≈– ¡“§¡ àß‡ √‘¡ºŸŸâ≈ß∑ÿπ‰∑¬  â≈ß∑ÿπ‰∑¬  

ÃÒ§ÇÑÅáË‹§»‚

∫√‘…—∑œ ‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√æ—≤π“√–∫∫°“√°”°—∫¥∫√‘…—∑œ ‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√æ—≤π“√–∫∫°“√°”°—∫¥ŸŸ·≈°‘®°“√ ·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®·≈°‘®°“√ ·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

¡’§«“¡‚ª√àß„  ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  “¡“√∂·¢àß¢—π‰¥â„π√–¥—∫ “°≈  √â“ß§«“¡æ÷ßæÕ„®„π ‘π§â“·≈–¡’§«“¡‚ª√àß„  ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  “¡“√∂·¢àß¢—π‰¥â„π√–¥—∫ “°≈  √â“ß§«“¡æ÷ßæÕ„®„π ‘π§â“·≈–

∫√‘°“√·°à≈∫√‘°“√·°à≈ŸŸ°§â“ ¡’º≈µÕ∫·∑π∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’µàÕº°§â“ ¡’º≈µÕ∫·∑π∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’µàÕºŸŸ â∂◊ÕÀÿâπ ‚¥¬°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¡‘‰¥â¡ÿàß°“√∑”°”‰√ â∂◊ÕÀÿâπ ‚¥¬°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¡‘‰¥â¡ÿàß°“√∑”°”‰√ ŸŸß ÿ¥‡æ’¬ß ß ÿ¥‡æ’¬ß 

Õ¬à“ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ·µà∫√‘…—∑œ ¬—ß„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√∑”ª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡ ·≈–√à«¡¥‡¥’¬« ·µà∫√‘…—∑œ ¬—ß„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√∑”ª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡ ·≈–√à«¡¥ŸŸ·≈ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡§«∫§·≈ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡§«∫§ŸŸ à°—π‰ª¥â«¬ à°—π‰ª¥â«¬ 

∫πæ◊Èπ∞“π∫πæ◊Èπ∞“π«—≤π∏√√¡Õß§å°√ ∑’Ë«à“ ç®–æ—≤π“∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π‰ª°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– —ß§¡é  «—≤π∏√√¡Õß§å°√ ∑’Ë«à“ ç®–æ—≤π“∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π‰ª°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– —ß§¡é  

„πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ¬—ß§ß‰¥â√—∫√“ß«—≈·≈–°“√¬Õ¡√—∫®“° —ß§¡ „π∞“π–‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¡’√–∫∫°“√°”°—∫¥„πªï 2550 ∫√‘…—∑œ ¬—ß§ß‰¥â√—∫√“ß«—≈·≈–°“√¬Õ¡√—∫®“° —ß§¡ „π∞“π–‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¡’√–∫∫°“√°”°—∫¥ŸŸ·≈°‘®°“√ ·≈°‘®°“√ 

·≈–∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë‚ª√àß„  ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ß§¡ ·≈–„ à„® ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¥—ßπ’È ·≈–∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë‚ª√àß„  ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ß§¡ ·≈–„ à„® ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¥—ßπ’È 

√“ß«√“ß«——≈§≥–°√√¡°“√·À≈§≥–°√√¡°“√·Àààßªßªïï-¥-¥’’‡≈‡≈‘‘» 2549/50 (Board » 2549/50 (Board 
of the Year for Exemplary Practices)of the Year for Exemplary Practices) ‡ªìπªï∑’Ë 2 µàÕ‡π◊ËÕß  ‡ªìπªï∑’Ë 2 µàÕ‡π◊ËÕß 

‚¥¬ ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) √à«¡‚¥¬ ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) √à«¡

°—∫µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¿“ÀÕ°“√§â“·Ààß°—∫µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¿“ÀÕ°“√§â“·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬  ¿“Õÿµ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡ª√–‡∑»‰∑¬  ¿“Õÿµ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡

∏π“§“√‰∑¬ ·≈– ¡“§¡∫√‘…—∑®¥∏π“§“√‰∑¬ ·≈– ¡“§¡∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π ´÷Ëß‡ªìπ√“ß«—≈∑–‡∫’¬π ´÷Ëß‡ªìπ√“ß«—≈

 ”À√—∫§≥–°√√¡°“√∑’Ë “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥âµ“¡À≈—° ”À√—∫§≥–°√√¡°“√∑’Ë “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥âµ“¡À≈—°

°“√°”°—∫¥°“√°”°—∫¥ŸŸ·≈°‘®°“√Õ¬à“ß¥’‡≈‘»·≈°‘®°“√Õ¬à“ß¥’‡≈‘» ‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÀ≈—°„π°“√ ‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÀ≈—°„π°“√

æ‘®“√≥“ 6 ª√–‡¥Áπ §◊Õ æ‘®“√≥“ 6 ª√–‡¥Áπ §◊Õ 

 1. π‚¬∫“¬∫√√…—∑¿‘∫“≈¢Õß§≥–°√√¡°“√  1. π‚¬∫“¬∫√√…—∑¿‘∫“≈¢Õß§≥–°√√¡°“√ 

 2. ‚§√ß √â“ß§≥–°√√¡°“√  2. ‚§√ß √â“ß§≥–°√√¡°“√ 

 3. ·π«ªØ‘∫—µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√   3. ·π«ªØ‘∫—µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√  

 4. §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§≥–°√√¡°“√°—∫¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°   4. §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§≥–°√√¡°“√°—∫¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°  

 5. °“√®—¥‡µ√’¬¡·≈–¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡  5. °“√®—¥‡µ√’¬¡·≈–¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡ 

 6. ¿“«–º 6. ¿“«–ºŸŸâπ”¢Õß§≥–°√√¡°“√ âπ”¢Õß§≥–°√√¡°“√ 

¬ß ª√–‡¿∑∏ÿÿ√°√°‘‘®¢π“¥„À≠®¢π“¥„À≠àà
ËË
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

»»ŸŸπ¬π¬åå««‘‘‡§√“–À‡§√“–Àåå·≈–æ·≈–æ——≤π“§≤π“§ÿÿ≥¿“æº≈≥¿“æº≈‘‘µ¿µ¿——≥±≥±åå ‰¥ ‰¥ââ√√——∫√Õß¡“µ√∞“π ISO 17025∫√Õß¡“µ√∞“π ISO 17025 » »ŸŸπ¬å«‘‡§√“–Àå·≈–æ—≤π“π¬å«‘‡§√“–Àå·≈–æ—≤π“

§ÿ≥¿“æº≈‘µ¿—≥±å (LAB) ¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß§«“¡ “¡“√∂ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√§ÿ≥¿“æº≈‘µ¿—≥±å (LAB) ¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß§«“¡ “¡“√∂ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√

∑¥ Õ∫µ“¡¡“µ√∞“π ISO 17025 ¢Õ∫‡¢µ°“√∑¥ Õ∫º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—π¥’‡´≈ ®“° ”π—°ß“π¡“µ√∞“π∑¥ Õ∫µ“¡¡“µ√∞“π ISO 17025 ¢Õ∫‡¢µ°“√∑¥ Õ∫º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—π¥’‡´≈ ®“° ”π—°ß“π¡“µ√∞“π

º≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡ ( ¡Õ.) °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ´÷Ëß –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ«à“ ∫√‘…—∑œ ¡’√–∫∫°“√µ√«® Õ∫º≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡ ( ¡Õ.) °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ´÷Ëß –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ«à“ ∫√‘…—∑œ ¡’√–∫∫°“√µ√«® Õ∫

º≈‘µ¿—≥±åµ“¡¡“µ√∞“π “°≈  º≈‘µ¿—≥±åµ“¡¡“µ√∞“π “°≈  

√“ß«√“ß«——≈ª√–°“»π≈ª√–°“»π’’¬∫¬∫——µ√ Õß§µ√ Õß§åå°√∑°√∑’’ËË„À„Àââ§«“¡ ”§§«“¡ ”§——≠µ≠µààÕ Õ ——ß§¡·≈–/À√ß§¡·≈–/À√◊◊Õ Õ ‘‘ËËß·«¥≈ß·«¥≈ââÕ¡Õ¡ (Commitment to Social  (Commitment to Social 

and/or Environment Issues) „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2550 ´÷Ëß®—¥and/or Environment Issues) „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2550 ´÷Ëß®—¥

‚¥¬ ¡“§¡°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π‚¥¬ ¡“§¡°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π

∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

√“ß«√“ß«——≈ª√–°“»π≈ª√–°“»π’’¬∫¬∫——µ√ Õß§µ√ Õß§åå°√∑°√∑’’ËË„À„Àââ§«“¡ ”§§«“¡ ”§——≠µ≠µààÕ°“√ª√–À¬Õ°“√ª√–À¬——¥æ≈¥æ≈——ßß“πßß“π (Commitment to Energy  (Commitment to Energy 

Saving) „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2550 ´÷Ëß®—¥‚¥¬ ¡“§¡°“√®—¥°“√Saving) „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2550 ´÷Ëß®—¥‚¥¬ ¡“§¡°“√®—¥°“√

∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å

·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬  ·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬  

√“ß«√“ß«——≈ CNBCûs Corporate Social Responsibility Award 2008≈ CNBCûs Corporate Social Responsibility Award 2008 „πß“πª√–°“»√“ß«—≈ CNBCûs Asia  „πß“πª√–°“»√“ß«—≈ CNBCûs Asia 

Business Leader Award (ABLA) ÷́Ëß®—¥‚¥¬ ”π—°¢à“« CNBC (Consumer News and Business Channel)  ”π—°¢à“«Business Leader Award (ABLA) ÷́Ëß®—¥‚¥¬ ”π—°¢à“« CNBC (Consumer News and Business Channel)  ”π—°¢à“«

„π‡§√◊Õ NBC Universal ´÷Ëß¡Õ∫„Àâ·°à ¥√.Õπÿ √≥å · ßπ‘Ë¡π«≈ °√√¡°“√º„π‡§√◊Õ NBC Universal ´÷Ëß¡Õ∫„Àâ·°à ¥√.Õπÿ √≥å · ßπ‘Ë¡π«≈ °√√¡°“√ºŸŸ â®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ â®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ 

(¡À“™π) „π∞“π–º(¡À“™π) „π∞“π–ºŸŸâπ”Õß§å°√∑’Ë¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ„π¥â“π CSR âπ”Õß§å°√∑’Ë¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ„π¥â“π CSR 
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33รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 

2550 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผลและประมาณการที่ดีที่สุด

ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

อย่างโปร่งใส 

 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้

มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทาง  

การเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง  

สมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี  

ที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
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เรียน ผู้ถือหุ้น  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 8/2548 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธาน

กรรมการ นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ และนายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ เป็นกรรมการ 

 

และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง รศ. ประนอม โฆวินวิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ  

การตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 ท่าน เป็นผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวมทั้งหมด 4 ท่าน 

 

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงรวม 4 ครั้ง (ทั้งนี้ในกรณีที่ประชุม  

ร่วมกับผู้บริหาร ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม) เพื่อทำการพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังนี้ 

 

1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ 

ทันต่อเวลา การปฏิบัติตาม หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มาตรฐานการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ  

ในปี 2550 รวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ

ระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่ดำเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและนักกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อทราบความคืบหน้าของคดีที่มี  

นัยสำคัญที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในศาล ซึ่งผลของคดีจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 

 2. สอบทานให้บริษัทฯ 

   มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

   มีการยืนยันถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก 

   มีการตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความสูญเสียด้านการสูญหายของน้ำมันในกระบวนการ  

   ทำงาน 

โดยในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และระบบรักษาความ

ปลอดภัยของบริษัทฯ จึงได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ให้ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่างๆ ทั้งทางด้านการบริหารบุคลากร การบริหารจัดการงานคลังน้ำมัน และการบริหารจัดการงาน

ขนส่งบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแล-ปัญหาและความท้าทายในปัจจุบันให้แก่พนักงานขององค์กร 

 

 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเน้นย้ำว่า บริษัทฯ  

  จะปฏิบัติให้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



35รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

	 4.	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนให้แก่	สำนักงาน	เอ.	เอ็ม.	ที.	แอสโซซิเอท	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		

	 	 ในปี	2550	

	

	 5.	 สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	และดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่ม	ีตลอดจนให้มีการทำงานและประสานงาน		

	 	 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	โดยในปี	2550	คณะกรรมการตรวจสอบและ		

	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	ได้ร่วมกันพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในกรณีของผลกระทบต่อบริษัท	บางจากฯ			

	 	 (มหาชน)	หาก	บมจ.	ปตท.	ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์	และกรณีของเหตุการณ์ผิดปกติในการรับชำระหนี้การค้า	

	

	 6.	 ติดตามและเน้นย้ำระบบการบริหารความปลอดภัย	และให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ	รวมถึง	

	 	 สภาพแวดล้อมที่ดีของโรงกลั่นฯ	และความรับผิดชอบต่อชุมชน	โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง	ระบบการรักษาความ		

	 	 ปลอดภัย	และการพัฒนากิจกรรม	Social	&	SHEE	Promotion	จากการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน			

	 	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	

	 7.	 ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด	ีเพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	และลูกค้า			

	 	 รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ของบริษัทฯ	ว่า	การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด	และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณ		

	 	 ที่พึงปฏิบัติ	คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	และปรับปรุงกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับอำนาจ		

	 	 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

	

	 8.	 มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการงานตรวจสอบภายใน	(Audit	Management	System)	ซึ่งครอบคลุมการทำงานตั้งแต่		

	 	 ขั้นตอนการวางแผนงานตรวจสอบ	การปฏิบัติงาน	การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ	ทำให้ระบบงานตรวจสอบมีมาตรฐาน			

	 	 รวดเร็ว	ก้าวสู่เป้าหมายขององค์กรได้ดีมากขึ้น	

	

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ได้ติดตามการดำเนินงานในปี	2550	ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	โดยมี

ความเห็นว่า	บริษัทฯ	ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจ	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	

(นายอนุสรณ์	ธรรมใจ)	

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกำไรขาดทุนรวม และงบกระแส

เงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบ  

การเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะ ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นใน

สำนักงานเดียวกับข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้แสดงความเห็นตามรายงานลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ไว้  

อย่างไม่มีเง่ือนไข และให้ข้อสังเกตว่าเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เปล่ียนแปลงวิธีการคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและน้ำมันดิบจากวิธีการเข้าก่อน-ออกก่อน เป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยใช้วิธีปรับย้อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบัญชีของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

ดังกล่าว ทำให้สินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สูงขึ้นเป็นจำนวนเงิน 533.67 ล้านบาท 

และ 534.70 ล้านบาทตามลำดับ กำไรสะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 สูงขึ้นในจำนวนเท่ากัน 

เป็นเงิน 23.13 ล้านบาท กำไรสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 สูงขึ้นในจำนวนที่  

เท่ากันเป็นเงิน 373.57 ล้านบาท  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความ  

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน

ประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และ

ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม  

ที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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โดยไม่เป็นเง่ือนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.20 ต้ังแต่ไตรมาสหน่ึง  

ปี 2550 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใช้วิธีปรับย้อนหลัง

โดยถือเสมือนว่าบริษัทฯ ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่จัดทำในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวมีความเหมาะสมตาม

สมควรแล้ว 

 

(นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 4563 

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  

กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 
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	 บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	

	 	 ธันวาคม	 ธันวาคม	 ธันวาคม	 ธันวาคม	

	 หมายเหตุ	 2550	 2549	 2550	 2549	

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

	 สินทรัพย์	

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 6,450,064,228 2,705,239,667 6,088,212,621 2,599,184,005

 เงินลงทุนชั่วคราว 5 288,022,000 4,085,050,172 241,011,000 4,045,039,044

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3.1 115,613,497 135,171,523 712,652,661 513,911,367

  กิจการอื่น 6 5,286,555,533 2,628,449,871 5,268,273,637 2,614,298,298

 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 7 11,029,353,333 8,875,290,581 10,744,400,323 8,640,364,911

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  พัสดุคงเหลือ-สุทธิ 8 336,332,480 330,044,336 336,332,480 330,044,336

  เงินชดเชยกองทุนน้ำมันค้างรับ  196,690,719 127,657,672 196,690,719 127,657,672

  อื่นๆ  165,052,010 641,288,084 151,199,980 628,982,624

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  23,867,683,800		19,528,191,906		 23,738,773,421		 19,499,482,257		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 1.3,3.2 - 99,300 490,000 490,000

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9 12,343,357 3,837,291 11,443,357 2,937,291

 ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า-สุทธิ 10 9,761,310 16,963,830 9,761,310 16,963,830

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 11 18,412,290,880 15,693,094,880 18,407,213,305 15,687,047,894

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 12 1,267,309,355 1,337,371,120 1,265,857,291 1,335,411,435

 เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน 13 338,026,060 429,929,700 338,026,060 429,929,700

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 131,028,038 228,099,928 131,028,038 228,099,928

  อื่นๆ 15 948,321,359 745,301,804 945,556,846 742,548,876

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  21,119,080,359			18,454,697,853			21,109,376,207		18,443,428,954

รวมสนิทรพัย	์ 	 	44,986,764,159			37,982,889,759			44,848,149,628			37,942,911,211	

งบการเงิน 

บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

งบดุล	

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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	 บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	

	 	 ธันวาคม	 ธันวาคม	 ธันวาคม	 ธันวาคม	

	 หมายเหตุ	 2550	 2549	 2550	 2549	

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน 16 880,000,000 1,200,000,000 880,000,000 1,200,000,000

 เจ้าหนี้การค้า

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3.3 8,175,198,958 3,463,897,140 8,177,213,933 3,466,058,442

  กิจการอื่น  836,418,041 730,350,157 782,749,196 679,401,993

 เงินกู้ยืมระยะยาว

  ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 17 722,500,000 1,285,000,000 722,500,000 1,285,000,000

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  ภาษีสรรพสามิตและเงินนำส่งกองทุน

   น้ำมันเชื้อเพลิงค้างจ่าย  293,807,011 291,175,607 293,807,011 291,175,607

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  667,823,953 - 659,334,481 -

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  472,108,469 345,608,801 441,027,433 322,322,008

  หนี้สินจากสัญญาประกันความเสี่ยง  929,062,981 486,162,737 929,062,981 486,162,737

  อื่นๆ  465,437,815 401,676,191 456,250,925 398,392,362

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  	13,442,357,228		 	8,203,870,633			13,341,945,960		 8,128,513,149

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมระยะยาว 17 9,438,770,172 10,242,815,428 9,438,770,172 10,242,815,428

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

  หนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว  460,703,710 505,662,502 460,703,710 505,662,502

  หนี้สินค่าสิทธิดำเนินการสถานีบริการ  7,923,844 12,578,498 7,923,844 12,578,498

  สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์  347,715,363 295,804,368 347,715,363 295,804,368

  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 22,899,589 26,170,959 22,899,589 26,170,959

  อื่นๆ  41,725,139 51,592,994 29,123,404 39,619,989

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  	10,319,737,817			11,134,624,749			10,307,136,082		11,122,651,744

   	 รวมหนี้สิน	 	 	23,762,095,045			19,338,495,382			23,649,082,042		19,251,164,893

บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

งบดุล	

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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	 บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	

	 	 ธันวาคม	 ธันวาคม	 ธันวาคม	 ธันวาคม	

	 หมายเหตุ	 2550	 2549	 2550	 2549	

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น-มูลค่าหุ้นละ1.00บาท

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ1,531,643,461หุ้น  1,531,643,461 1,531,643,461 1,531,643,461 1,531,643,461

  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

   หุ้นสามัญ1,119,132,050หุ้นในปี2550และ 18 1,119,132,050 - 1,119,132,050 -

   หุ้นสามัญ1,119,096,351หุ้นในปี2549  - 1,119,096,351 - 1,119,096,351

 ส่วนเกินทุน

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  7,505,333,450 7,504,729,149 7,505,333,450 7,504,729,149

  ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 19 189,617,759 189,617,759 189,617,759 189,617,759

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 11 5,289,307,563 4,283,181,275 5,289,307,563 4,283,181,275

 กำไร(ขาดทุน)สะสม

  จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย  153,164,346 153,164,346 153,164,346 153,164,346

  ยังไม่ได้จัดสรร  6,967,603,946 5,394,095,497 6,942,512,418 5,441,957,438

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท  21,224,159,114 18,643,884,377 21,199,067,586 18,691,746,318

 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  510,000 510,000 - -

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  21,224,669,114 18,644,394,377 21,199,067,586 18,691,746,318

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  44,986,764,159 37,982,889,759 44,848,149,628 37,942,911,211

บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

งบดุล	

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พลเอก

(ธวัชเกษร์อังกูร)

ประธานกรรมการ

(นายอนุสรณ์แสงนิ่มนวล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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43รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

	 บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 หมายเหตุ	 2550	 2549	 2550	 2549	

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
 รายได้จากการขาย 21 94,979,389,602 94,269,873,360 94,133,738,943 93,538,667,989
 รายได้อื่น
  ดอกเบี้ยรับ  201,442,497 176,556,635 193,080,660 171,750,103
  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 22 - 119,859,177 - 119,859,177
  กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและ
   ผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 25.3 - 681,505,796 - 681,505,796
  กลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือลดลง  57,285,234 2,432,080 54,510,520 59,005
  กำไรจากการขายทรัพย์สิน  - 420,951 - -
  ปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน  10,130,021 4,482,408 10,130,021 4,482,408
  อื่นๆ   207,797,176 122,023,289 201,427,424 83,531,886
   รวมรายได้  95,456,044,530 95,377,153,696 94,592,887,568 94,599,856,364
ค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนขาย  88,887,102,519 92,148,004,412 88,524,161,416 91,721,815,757
 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร  2,221,707,505 2,009,938,172 1,811,942,828 1,611,850,362
 ค่าใช้จ่ายอื่น
  ค่าเสื่อมราคา  304,103,478 301,376,653 301,410,171 298,507,222
  ค่าตอบแทนกรรมการ  7,683,785 14,920,000 7,648,785 14,890,000
  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือลดลง  1,636,684 57,285,234 - 54,510,520
  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 22 46,996,035 - 46,996,035 -
  ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและ
   ผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า  594,923,245 - 594,923,245 -
  ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน  18,734,566 11,796,596 18,734,564 11,796,596
  ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน  50,657,981 459,194 50,657,981 459,194
   รวมค่าใช้จ่าย  92,133,545,798 94,543,780,261 91,356,475,025 93,713,829,651
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้  3,322,498,732 833,373,435 3,236,412,543 886,026,713
 ดอกเบี้ยจ่าย 23 (655,282,570) (744,938,400) (655,282,570) (744,938,400)
 ภาษีเงินได้ 14 (903,458,783) 107,116,991 (890,326,063) 107,116,991
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้  1,763,757,379 195,552,026 1,690,803,910 248,205,304
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  - (22,491) - -
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  1,763,757,379 195,529,535 1,690,803,910 248,205,304
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 24
 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)  1.58 0.20 1.51 0.26
 จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย(หุ้น)  1,119,116,054 959,703,294 1,119,116,054 959,703,294
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 24
 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)  1.38 0.20 1.32 0.26
 จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย(หุ้น)  1,313,109,491 1,139,270,220 1,313,109,491 1,139,270,220

บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

สำหรับงวดสิ้นปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2550และ2549

งบกำไรขาดทุน	

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พลเอก

(ธวัชเกษร์อังกูร)

ประธานกรรมการ

(นายอนุสรณ์แสงนิ่มนวล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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	 บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 หมายเหตุ	 2550	 2549	 2550	 2549	

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  1,763,757,379 195,529,535 1,690,803,910 248,205,304

 ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน

  ค่าเสื่อมราคา  642,126,488 649,803,560 639,433,181 646,934,130

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  32,412,990 12,146,125 28,213,890 7,037,698

  ค่าตัดจำหน่าย  196,569,206 210,916,623 196,061,584 210,800,969

  ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน 22 33,525,887 50,969,973 33,525,887 50,969,973

  ขาดทุน(กำไร)จากการด้อยค่าทรัพย์สิน  40,527,960 (4,023,215) 40,527,960 (4,023,215)

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 93,800,520 (128,515,145) 93,800,520 (128,515,145)

  ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์  18,734,566 12,215,648 18,734,564 11,794,697

  สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์  51,910,995 38,226,664 51,910,995 38,226,664

  รายได้ตัดบัญชี  (1,687,913) (1,237,159) (1,687,913) (1,237,159)

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  - 22,491 - -

 กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ 2,871,678,078 1,036,055,100 2,791,324,578 1,080,193,916

  หนี้สินดำเนินงาน

 สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)

  ลูกหนี้การค้า  (2,607,408,254) 900,169,983 (2,818,757,596) 911,148,654

  สินค้าคงเหลือ  (2,154,062,752) 2,098,691,677 (2,104,035,411) 2,069,694,332

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  406,541,764 132,301,658 412,602,486 134,760,208

 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

  เจ้าหนี้การค้า  4,829,669,471 (1,346,497,619) 4,823,667,758 (1,332,452,149)

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,047,503,739 (421,272,266) 1,025,316,963 (424,255,615)

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (8,197,045) (12,211,755) (8,825,774) (11,897,347)

   เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน  4,385,725,001 2,387,236,778 4,121,293,004 2,427,191,999

บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด	

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับงวดสิ้นปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2550และ2549



45รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

	 บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 หมายเหตุ	 2550	 2549	 2550	 2549	

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)  3,797,028,172 (4,085,050,172) 3,804,028,044 (4,045,039,044)

 เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)  (1,286,444) 7,107,750 (1,286,444) 7,107,750

 เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย  99,300 - - -

 ลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์  (2,307,870,100) (2,295,867,741) (2,306,146,202) (2,291,747,996)

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์  18,613,074 21,569,067 18,613,074 21,569,067

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง(เพิ่มขึ้น)  (46,361,588) (42,996,081) (46,361,588) (40,920,741)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)  (224,968,668) (66,798,696) (224,957,086) (66,797,350)

  เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน  1,235,253,746 (6,462,035,873) 1,243,889,798 (6,415,828,314)



กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (320,000,000) (800,000,000) (320,000,000) (800,000,000)

 เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  - 623,100,000 - 623,100,000

 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (1,366,535,256) (524,994,572) (1,366,535,256) (524,994,572)

 จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ  (190,248,930) (206,244,572) (190,248,930) (206,244,572)

 จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์  - (22,491) - -

 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว  35,000 428,117,940 35,000 428,117,940

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น  595,000 5,507,068,319 595,000 5,507,068,319

  เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,876,154,186) 5,027,024,624 (1,876,154,186) 5,027,047,115



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  3,744,824,561 952,225,529 3,489,028,616 1,038,410,800

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  2,705,239,667 1,753,014,138 2,599,184,005 1,560,773,205

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4 6,450,064,228 2,705,239,667 6,088,212,621 2,599,184,005



ข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

 เงินสดจ่ายไประหว่างงวดสำหรับ

  ดอกเบี้ยจ่าย  665,157,382 732,541,130 665,157,382 732,541,130

  ภาษีเงินได้  (223,214,123) 618,019,203 (227,857,371) 616,037,049

บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด	

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับงวดสิ้นปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2550และ2549
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1.	 ข้อมูลทั่วไป	

1.1	 เรื่องทั่วไป	

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 ต่อมาได้

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2536 โดยมีสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบกิจการ  

ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารโรงกลั่นน้ำมันและจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปผ่านสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า  

ของบริษัทฯ โดยจำหน่ายให้ผู้ใช้ในภาคขนส่ง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการ

จำหน่ายผ่านผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ รายเล็ก และลูกค้ารายย่อยทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน 

864 คน และ 827 คน ตามลำดับ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 663.82 ล้านบาท และ 576.28 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จัดต้ังข้ึนเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย 

เมื ่อวันที ่ 13 กรกฎาคม 2536 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั ้งอยู ่เลขที ่ 210 หมู ่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารสถานีบริการน้ำมันบางจาก 

และกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในร้านค้าเลมอนกรีน และร้านใบจาก รวมทั้งให้บริการอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัว  

ด้านค้าปลีกในอนาคต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน 1,837 คน และ 1,652 คน ตามลำดับ มีค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพนักงานจำนวน 209.71 ล้านบาท และ 189.04 ล้านบาท ตามลำดบั  

 

1.2	 เกณฑ์ในการจัดทำและการแสดงรายการในงบการเงิน	

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินนี้แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนา-

ธุรกิจการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544  

 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมงบการเงินของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และของบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด 

ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกจำหน่าย หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือ และรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญออกแล้ว  

 

1.3	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

กิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือ  

ทางอ้อมและกิจการที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกันมีดังนี้ 

	 ชื่อบริษัท	 ประเภทธุรกิจ	 ลักษณะความสัมพันธ์	 สัดส่วนการถือหุ้น	

	

บริษัทย่อย	:	
 บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด บริหารสถานีบริการน้ำมัน ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน 49.00% 

   บางจากและกิจการจำหน่าย 

   สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ 

 
 บริษัท รีเทลเนท จำกัด บริหารสถานีบริการน้ำมัน ถือหุ้นทางอ้อม 48.66% 

   (เสร็จชำระบัญชีวันที่ 3 ตุลาคม 2550) และมีกรรมการร่วมกัน 

 
 บริษัท บางจากกรีนไลน์ จำกัด ขนส่งน้ำมัน ถือหุ้นทางอ้อม 49.00% 

   (อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี) และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	
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	 ชื่อบริษัท	 ประเภทธุรกิจ	 ลักษณะความสัมพันธ์	 สัดส่วนการถือหุ้น	

	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	:	
	 บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)*	 ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม	 ถูกถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	 -	

	
	 บริษัท	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	จำกัด	 บริการขนส่งน้ำมันผ่านท่อ	 ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	 11.41%	

	
	 บริษัท	ไทยออยล์	จำกัด	(มหาชน)*	 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมัน	 เกี่ยวข้องกันผ่าน	ปตท.	 -	

	
	 บริษัท	อะโรเมติกส์	(ประเทศไทย)	 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ	 เกี่ยวข้องกันผ่าน	ปตท.	 -	

	 จำกัด	(มหาชน)*	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น	

	
	 บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และ	 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ	 เกี่ยวข้องกันผ่าน	ปตท.	 -	

	 การกลั่น	จำกัด	(มหาชน)**	 ปิโตรเคมีและการกลั่น	

	
	 บริษัท	ไทยลู้บเบส	จำกัด	(มหาชน)*	 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต	 เกี่ยวข้องกันผ่าน	ปตท.	 -	

	 	 	 และจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน	

	
	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)*	 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต	 เกี่ยวข้องกันผ่าน	ปตท.	 -	

	 	 	 ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี	

	 	 	 และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	

	
	 บริษัท	น้ำมันไออาร์พีซี	จำกัด*	 ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ	 เกี่ยวข้องกันผ่าน	ปตท.	 -	

	 	 	 การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	

	
	 บริษัท	เอ็นพีซี	เซฟตี้	แอนด์		 ดำเนินธุรกิจบริการด้านความปลอดภัย	 เกี่ยวข้องกันผ่าน	ปตท.	 -	

	 เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส	จำกัด**	 และสิ่งแวดล้อม	

บริษัท	บางจากกรีนเนท	จำกัด	ไม่ได้นำงบการเงินของ	บริษัท	บางจากกรีนไลน์	จำกัด	และบริษัท	รีเทลเนท	จำกัด	มาจัดทำงบการเงินรวม		

เนื่องจากบริษัท	บางจากกรีนไลน์	จำกัด	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว		

ส่วนบริษัท	รีเทลเนท	จำกัด	ได้จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์	ในวันที่	3	ตุลาคม	2550	และได้ชำระคืนทุนแก่	บริษัท	

บางจากกรีนเนท	จำกัด	เรียบร้อยแล้ว	

*		เริ่มมีความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ตั้งแต่วันที่	16	พฤษภาคม	2549	

**		 เริ่มมีรายการค้ากับบริษัทฯ	ในระหว่างไตรมาสที่	4/2550	
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2.นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
	 นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	มีดังต่อไปนี้	

 2.1 รายได้จากการขาย

	 บริษัทฯ	รับรู้รายได้จากการขายทันทีที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า	

  รายได้ค่าสิทธิดำเนินการ

	 	 บริษัทฯ	รับรู้รายได้ค่าสิทธิดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญา	

	 	 รายได้ดอกเบี้ย

	 	 บริษัทฯ	รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์		



 2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสด	 เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลา

ไม่เกิน	3	เดือน	

	

	

 1.4การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่	9/2550	ฉบับที่	 38/2550	และฉบับที่	 62/2550	 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี	

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ปี	2550	แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่

ยกเลิกไป	ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน	มีดังนี้	

	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	25	งบกระแสเงินสด	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	สัญญาเช่า	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	สินค้าคงเหลือ	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	33	ต้นทุนการกู้ยืม	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	35	การนำเสนองบการเงิน	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	39	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	41	งบการเงินระหว่างกาล	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	43	การรวมธุรกิจ	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	49	สัญญาก่อสร้าง	(ปรับปรุง	2550)	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	51	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(ปรับปรุง	2550)	

	

มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้น	ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2551	

เป็นต้นไป		

	

อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้น	จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ		

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลา่ว	

	

1.5 เรื่องอื่นๆ

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่บังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน	
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	 2.3	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

บริษัทฯ	 ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูโดยประมาณจากลกูหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้และพิจารณาฐานะปัจจุบันของลกูหน้ีแต่ละราย	

รวมทั้งจากการวิเคราะห์ฐานะเศรษฐกิจโดยรวม	

	

	 2.4	 สินค้าคงเหลือ	

ผลิตภัณฑ์น้ำมันคงเหลือและน้ำมันดิบคงเหลือ	 แสดงด้วยราคาทุนตามเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะต่ำกว่า	 โดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและ

น้ำมันดิบจากวิธีเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2549	เป็นต้นไป	โดยใช้วิธีปรับย้อนหลัง	เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	ซึ่งเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ		

	

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น	แสดงด้วยราคาทุนตามเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า		

	

สินค้าอุปโภคบริโภค	แสดงด้วยราคาทุนตามเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า	

	

	 2.5	 พัสดุคงเหลือ	

	 	 แสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหักด้วยค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพ	

	

	 2.6	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	

เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ	มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ง	หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบาย

ทางการเงินและการดำเนินงาน	บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมนับตั้งแต่บริษัทฯ	มีอำนาจควบคุม

จนถึงวันที่สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย	รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้

ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว		

	

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	โดยวิธีราคาทุน	

	

	 2.7	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	บริษัทฯ	ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนปรับด้วยค่าเผื่อการด้อย

ค่าของเงินลงทุน	

	

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดแสดงในราคาทุนตัดจำหน่าย	ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าที่ตราไว้ของ

เงินลงทุนในตราสารหนี้จะตัดจำหน่ายโดยนำไปลดหรือเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของตราสารหนี้ที่เหลืออยู่	

และบวกหรือหักจากราคาตามบัญชีของตราสารนั้น	

	

	 2.8	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	แสดงด้วยราคาทุน	(Cost	Model)	หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์		
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บริษัทฯ ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทุกห้าปีในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์หอกลั่น และแพลตินั่ม แคตตาลีส โดยส่วนของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์หอกลั่นประกอบด้วยท่าเทียบเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ด้วยเกณฑ์

ราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost Approach) และได้บันทึกสินทรัพย์ส่วนที่ตีราคาเพิ่มในบัญชี 

“เครื่องจักร อุปกรณ์หอกลั่น และแพลตินั่มแคตตาลีส-ราคาที่ตีเพิ่ม” และบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

สำหรับค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนเดิมตาม Cost Model บันทึกในบัญชีกำไรขาดทุน และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคา

เพิ่ม บันทึกหักออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผูถ้ือหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามวิธีการตามประกาศฉบับที่ 

25/2549 ของสภาวิชาชีพบัญชี 

 

กรณีที่การตีราคาสินทรัพย์ใหม่มีราคาต่ำกว่าราคาทุน จำนวนที่ลดลงจะนำไปหักจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์รายการ  

ดังกล่าวจนหมดก่อน จึงรับรู้ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในงวดนั้นทันที  

 

บริษัทฯ คำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดย

ประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังนี้ 

 

    ประเภทของสินทรัพย์	 ปี	

    อาคาร 20 

    เครื่องจักรและอุปกรณ์หอกลั่น 30 

    อุปกรณ์ 5-20 

 

อุปกรณ์ ที่มีราคารวมต่อหน่วยไม่เกิน 10,000 บาท และอุปกรณ์ในสถานีบริการที่มีราคารวมต่อหน่วยไม่เกิน 1,000 บาท รับรู้เป็น  

ค่าใช้จ่ายในงวดที่ซื้อมา 

 

ค่าซ่อมแซมหรือค่าบำรุงรักษาที่ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของอาคาร เครื่องจักรและ

อุปกรณ์รับรู้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมหรือค่าบำรุงรักษาอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้ประโยชน์ตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานเดิมที่บริษัทฯ เคยประเมินไว้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น 

 

	 2.9	 ต้นทุนการกู้ยืม	

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อโครงการก่อสร้างสินทรัพย์ได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จนกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน ดอกเบี้ยจ่ายที่นำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวคำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายทั้งสิ้น  

หักด้วยรายได้ที่เกิดจากการนำเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว 

 

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป แต่ได้นำมาใช้ในโครงการก่อสร้างสินทรัพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ

สินทรัพย์ซึ่งดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นี้คำนวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคูณด้วยราคาตามบัญชี  

ถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

 

	 2.10	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย สิทธิการเช่า ลิขสิทธิ์การใช้และต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่า

ตัดจำหน่ายสะสม 
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สิทธิการเช่าเป็นสิทธิตามสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้

ประโยชน์ของสิทธิดังกล่าวตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาภายใน 30 ปี 

 

ลิขสิทธิ์การใช้และต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษัทฯ เกินกว่า 1 ปี ทยอยตัด

จำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายใน 5 ปี 

 

	 2.11	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราว (Temporary Differences) ระหว่างสินทรัพย์สุทธิทางบัญชีกับสินทรัพย์สุทธิ

ทางภาษีและเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 12 เรื่อง การบัญชีภาษีเงินได้ 

(IAS No.12) 

 

ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างสินทรัพย์/หนี้สินสุทธิทางบัญชี และสินทรัพย์/หนี้สินสุทธิทางภาษีของบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิดจาก  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์ และค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ 

 

	 2.12		การด้อยค่าของสินทรัพย์	

บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

(ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าจากการใช้งาน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณา

สินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน 

และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทาง

ที่ลดลงโดยบันทึกในบัญชีรายได้อื่น 

 

	 2.13	เงินตราต่างประเทศ	

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รับรู้เป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา  

ต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดจะปรับมูลค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้เป็นอัตรา

อ้างอิง ผลต่างจากการปรับมูลค่ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน 

 

กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการชำระหนี้ในแต่ละงวดบัญชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นทั้งจำนวน 

 

ในกรณีบริษัทซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทรับรู้

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา สำหรับส่วนเกินหรือส่วนลดจากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้เป็นรายได้หรือ  

ค่าใช้จ่ายตามอายุของสัญญา 

 

	 2.14	สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า	

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า ทำขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมัน บริษัทจะรับรู้  

ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามสัญญากับราคาตลาดเป็นรายได้ และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ทันทีในงวดที่เกิดขึ้น 
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	 2.15		รายได้รอการรับรู้	

	 	 เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าสินทรัพย์และอื่นๆ	รับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญา		

	

	 2.16	สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์	

การสำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์ถือเกณฑ์ดังนี้	 พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จสงเคราะห์ที่ทำงานครบ	 5	ปีขึ้นไป	ตั้งสำรองฯ		

ร้อยละ	100	ของเงินบำเหน็จที่พึงได้รับ	ณ	วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี	

	

	 2.17	สำรองตามกฎหมาย	

บริษัทฯ	จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำไรสุทธิประจำปี	หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา		

(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	

	

	 2.18	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานที่จดทะเบียนแล้ว	

บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบสำหรับพนักงาน	 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้า

กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	5	หรือ	10	ของเงินเดือน	ทั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน	และบริษัทฯ	จ่ายสมทบ

เป็นรายเดือนในอัตราเดียวกัน	

	

	 2.19	กำไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	

กำไร	 (ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณจากกำไร	 (ขาดทุน)	สุทธิหารด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายและ

เรียกชำระแล้ว			

	

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณจากกำไร	 (ขาดทุน)	สุทธิสำหรับปี	หลังจากปรับปรุงผลกระทบของรายการที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญเทียบเท่า

ปรับลดหารด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่

บริษัทฯ	อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ	

	

	 2.20	การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี	

ต้ังแต่ไตรมาสหน่ึงปี	2550	บริษัทฯ	ได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน

ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 44	 (ปรับปรุง	 2550)	 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ	ซึ่งใช้วิธีปรับย้อนหลังในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	 โดยถือเสมือนว่าบริษัทฯ	 ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธี

ราคาทุนมาโดยตลอด	จึงมีผลกระทบต่อรายการในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	ดังนี้	
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน	0.49	ล้านบาท		
	 กำไรสะสม	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2549	และ	2548	 เพิ่มขึ้นและลดลงเป็นจำนวนเงิน	0.49	ล้านบาท	และ	9.10	ล้านบาท			

	 ตามลำดับ		
	 กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน	9.59	ล้านบาท	
	 กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงนิ	0.01	บาท	ต่อหุ้น	

3.	 รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัทฯ	มีรายการบัญชีบางส่วนกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ	 โดยรายการดังกล่าวถือตามราคาตลาด

ทั่วไป	หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันสำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด	
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3.1	 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

	 	 	 ล้านบาท	

	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 	 	 31	ธันวาคม	2550	 31	ธันวาคม	2549	 31	ธันวาคม	2550	 31	ธันวาคม	2549	

บริษัทย่อย	
	 บริษัท	บางจากกรีนเนท	จำกัด	 -	 -	 597.04		 378.74	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
	 บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	 115.29		 76.52	 115.29		 76.52	
	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ปตท.	 -	 58.33	 -	 58.33	
	 บริษัท	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	จำกัด	 0.32		 0.32	 0.32		 0.32		

รวมลูกหนี้การค้า	
	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สุทธิ	 115.61		 135.17	 712.65		 513.91	

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน	รายการบัญชีและรายการค้า	ที่มีกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งใน

งบดุล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	มีดังนี้	

3.2	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	

	 	 	 	 	 	 ล้านบาท	

	 	 	 	 	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 	 	 	 	 	 31	ธันวาคม	2550	

	 	 ลักษณะ	 ทุนจดทะเบียน	 สัดส่วน	 	 เงินลงทุน	

	 ชื่อบริษัท	 ความสัมพันธ์	 (ล้านบาท)	 เงินลงทุน	 วิธีราคาทุน	 มูลค่าตาม	 เงินปันผล	

	 	 	 	 	 	 บัญชีสุทธิ	

บริษัทย่อย	:	

บริษัท	บางจากกรีนเนท	จำกัด	 ถือหุ้นและ	 1	 49.00%	 0.49	 27.84	 -	

	 มีกรรมการร่วมกัน	

	

	 	 	 	 	 	 ล้านบาท	

	 	 	 	 	 	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 	 	 	 	 	 31	ธันวาคม	2549	

	 	 ลักษณะ	 ทุนจดทะเบียน	 สัดส่วน	 	 เงินลงทุน	

	 ชื่อบริษัท	 ความสัมพันธ์	 (ล้านบาท)	 เงินลงทุน	 วิธีราคาทุน	 มูลค่าตาม	 เงินปันผล	

	 	 	 	 	 	 บัญชีสุทธิ	

บริษัทย่อย	:	

บริษัท	บางจากกรีนเนท	จำกัด	 ถือหุ้นและ	 1		 49.00%	 0.49	 (42.85)	 -	

	 	 	 มีกรรมการร่วมกัน	
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3.3	 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

	 ล้านบาท	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 31	ธันวาคม	2550	 31	ธันวาคม	2549	 31	ธันวาคม	2550	 31	ธันวาคม	2549	

บริษัทย่อย	
	 บริษัท	บางจากกรีนเนท	จำกัด	 -	 -	 2.01		 2.16		

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
	 บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	 6,319.29		 2,120.39		 6,319.29		 2,120.39		
	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ปตท.			 1,846.71		 1,336.51	 1,846.71		 1,336.51	
	 บริษัท	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	จำกัด	 9.20		 7.00		 9.20		 7.00		

รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่	

เกี่ยวข้องกันสุทธิ	 8,175.20		 3,463.90		 8,177.21		 3,466.06	

3.4	 รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

	 รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีดังนี้	

	 ล้านบาท	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

รายได้จากการขายน้ำมัน	 	4,232.60	 12,600.23	 17,575.79	 23,727.48	

รายได้ค่าสิทธิดำเนินการ	 -	 -	 73.83	 74.25	

รายได้อื่น	 	 50.35	 9.14	 56.28	 15.72	

ค่าขนส่งน้ำมันทางท่อ	 86.56	 79.69	 86.56	 79.69	

ค่าซื้อน้ำมัน	 72,350.53	 53,485.95	 72,350.53	 53,485.95	

ค่าบริการคลังและอื่นๆ	 56.23	 52.53	 56.23	 52.53	

	

การกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อยู่ในราคาที่ไม่แตกตา่งจากบุคคลภายนอก	

4.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย	

	 ล้านบาท	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	*	 6,450.06	 2,705.24	 6,088.21	 2,599.18	

เงินฝากประจำ	(ระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน)	*	 -	 -	 -	 -	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6,450.06	 2,705.24	 6,088.21	 2,599.18	
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* รวมเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จำนวนเงิน 2,918.16 ล้านบาท และ 800.12 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) 

 

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจำนำและโอนสิทธิแบบมีเงื่อนไขเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก

สถาบันการเงินเหล่านั้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17.1  

5.	 เงินลงทุนชั่วคราว	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

เงินฝากประจำ 288.02 269.12 241.01 229.11 

เงินฝากประจำเพื่อการลงทุนในโครงการ 

 ปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ** - 3,815.93 -  3,815.93  

เงินลงทุนชั่วคราว 288.02 4,085.05 241.01 4,045.04 

 

* เงินลงทุนดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเงินคงเหลือที่ได้รับจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อใช้

ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) 

6.	 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสุทธิ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น ประกอบด้วย  

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น 5,378.62 2,717.81 5,357.31 2,700.11 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (92.06) (89.36) (89.04) (85.81) 

ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสุทธิ  5,286.56 2,628.45 5,268.27 2,614.30 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาในการชำระหนี้แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ ดังนี้  

                                                           ล้านบาท 

	 	 	 2550	 2549	

มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน   36.86 1.99 

มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน   0.41 6.50 

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป   55.42 85.67 

รวม      92.69 94.16 
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7.	 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

น้ำมันดิบ  6,783.24  4,565.31 6,783.24 4,565.31 

น้ำมันสำเร็จรูป 4,196.74  4,311.17 3,129.56 4,129.56 

สินค้าอุปโภค-บริโภค 51.01  56.09 - - 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (1.64) (57.28) - (54.51) 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ  11,029.35  8,875.29 10,744.40 8,640.36 

 

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของบริษัทฯ ได้รวมสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 331.09 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 

6,135.06 ล้านบาท และจำนวน 328.50 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 4,843.45 ล้านบาท ตามลำดับ 

 

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาโอนสิทธิแบบมีเงื่อนไขในน้ำมันสำรองตามกฎหมายกับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันวงเงิน สินเชื่อที่ได้รับจาก

สถาบันการเงินเหล่านั้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17.1  

8.	 พัสดุคงเหลือ-สุทธิ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 พัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

พัสดุคงเหลือ 346.66 350.50 346.66 350.50 

หัก ค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพ (10.33) (20.46) (10.33) (20.46) 

พัสดุคงเหลือ-สุทธิ  336.33 330.04 336.33 330.04 

9.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบด้วย 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

เงินลงทุนในตราสารทุน 
 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 181.75 181.75 181.75  181.75 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (181.75) (181.75) (181.75) (181.75) 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ (MFC) 8.49 - 8.49 - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนสุทธิ 8.49 - 8.49 - 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 
 พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 0.90 0.90 - - 
 พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ 3.00 3.00 3.00 3.00 

หัก ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน (0.05) (0.06) (0.05) (0.06) 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้-สุทธิ 3.85 3.84 2.95 2.94 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 12.34 3.84 11.44 2.94 

 



57รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 25 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 5 ปี  

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548 จำนวน 3,000 หน่วย ราคาหน่วยลงทุนหน่วยละ 1,000 บาท ในราคา 2,917,337.43 บาท อัตรา  

ดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี ส่วนต่ำระหว่างราคาที่ตราไว้กับมูลค่าที่ชำระ

จำนวน 82,662.57 บาท บริษัทฯ จะทยอยรับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของพันธบัตร ในปีนี้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากส่วนต่ำกว่า

มูลค่าพันธบัตร เป็นจำนวนเงิน 17,102.64 บาท 

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ ลงทุนในกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมพิเศษจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำนวนเงินผูกพันจองซื้อที่ได้ตกลงไว้ทั้งสิ้น 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว

จำนวนเงิน 8.4 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเรียกชำระเป็นคราวๆ ผลตอบแทนจะจัดสรรภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่ผู้จัดการกองทุน  

ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน เว้นแต่คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณามีมติให้นำเงินที่อาจจัดสรรได้ไปดำเนินการลงทุนต่อ 

10.	 ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า-สุทธิ	
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) โดยจ่ายเงินค่าขนส่งน้ำมันล่วงหน้า (Tariff Prepayment) 

ตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 ต่อมาบริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหนี้รายอื่นของ FPT ตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 3 

มีนาคม 2542 โดยหนี้ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้าก่อนปรับโครงสร้างหนี้เท่ากับ 245.80 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ได้ดำเนินการ

แปลงหนี้เป็นทุน (หุ้นบุริมสิทธิ) จำนวน 48.75 ล้านบาท คงเหลือหนี้จำนวน 197.05 ล้านบาท จะชำระคืนตามกระแสเงินสดของ FPT ส่วน

ดอกเบี้ยค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมรักษาวงเงิน (ผลต่างของอัตราดอกเบี้ย MLR-2%) จะชำระคืนเป็นรายเดือน ปรากฏว่า FPT สามารถชำระ

หนี้ให้ได้บางส่วน แต่ยังประสบปัญหาการเงินไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่ตกลง จึงได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 

28 มีนาคม 2545 โดยกำหนดให้หนี้เงินต้นคงเหลือจำนวน 187.29 ล้านบาท แบ่งชำระทุกๆ เดือน รวม 153 งวด เริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 

เมษายน 2545 ส่วนดอกเบี้ยคิดในอัตรา MLR และผ่อนปรนการชำระดอกเบี้ยโดยให้ชำระเพียงอัตราขั้นต่ำร้อยละ 1 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 29 

มีนาคม 2545 ผลต่างดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้ตั้งพักไว้ เพื่อรอการปลดหนี้ เมื่อ FPT ปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วนเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน 

 

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้าจำนวน 139.28 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 

129.52 ล้านบาท คงเหลือ 9.76 ล้านบาท และผลต่างดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ ซึ่งได้ปลดหนี้ไปแล้ว มีดังนี้  

 

                                                                		ล้านบาท 

  ในปี 2547 ได้ปลดดอกเบี้ยตั้งพักสำหรับปี 2544 21.38 

  ในปี 2548 ได้ปลดดอกเบี้ยตั้งพักสำหรับปี 2545 10.67 

  ในปี 2549 ได้ปลดดอกเบี้ยตั้งพักสำหรับปี 2546 9.40 

  ในปี 2550 ได้ปลดดอกเบี้ยตั้งพักสำหรับปี 2547 8.06 

  รวม 49.51 

 

ส่วนดอกเบี้ยตั้งพักระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 26.19 ล้านบาท บริษัทฯ จะพิจารณาปลดหนี้ให้เป็น 

รายปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน 
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	 ล้านบาท	

	 งบการเงินรวม

   เครื่องจักร

   อุปกรณ์ อุปกรณ์จำหน่าย

   หอกลั่น และอุปกรณ์ แพลตินั่ม  งานระหว่าง

 ที่ดิน อาคาร และคลังน้ำมัน สำนักงาน แคตตาลีส ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุนและราคาตีใหม่

	 ยอดยกมา	1	มกราคม	2550	 1,360.05		 	502.52		 23,386.41		 	3,762.96		 	322.70		 	125.96		 2,977.04	 32,437.64	

	 ซื้อเพิ่ม		 -	 -	 	 -	 1.73	 -	 -	 2,397.40		 2,399.13		

	 ต้นทุนการกู้ยืม	 -	 -	 	 -	 -	 -	 -	 25.38		 	25.38		

	 จำหน่าย	 	 -	 	 (7.23)	 (112.73)	 (49.60)	 (0.30)	 (2.42)	 (172.28)	

	 โอนเปลี่ยนประเภท	 8.59		 25.19		 1,213.35		 90.33		 -	 2.24		 	(214.44)	 1,125.26		

	 ยอดยกไป	31	ธันวาคม	2550	 	1,368.64		 	527.71		 	24,592.53		 	3,742.29		 	273.10		 	127.90		 	5,182.96		 35,815.13		

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

	 ยอดยกมา	1	มกราคม	2550	 -	 (328.21)	 (13,801.84)	 (1,921.70)	 -	 (83.85)	 -	 (16,135.60)	

	 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	 -	 	(16.68)	 (597.98)	 (229.29)	 -	 (16.95)	 -	 	(860.90)	

	 ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำหน่าย	 -	 -	 	 156.35		 71.81		 0.30		 -	 -	 228.46		

	 โอนเปลี่ยนประเภท	 -	 -	 	 (0.63)	 0.36		 -	 -	 -	 (0.27)	

	 ยอดยกไป	31	ธันวาคม	2550	 -	 (344.89)	 (14,244.10)	 (2,078.82)	 -	 	(100.50)	 -	 (16,768.31)	

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ยอดยกมา	1	มกราคม	2550	 (569.03)	 -	 	 (0.56)	 (39.36)	 -	 -	 -	 (608.95)	

	 รายการเปลี่ยนแปลง	 0.53		 -	 	 -	 (26.11)	 -	 -	 -	 (25.58)	

	 ยอดยกไป	31	ธันวาคม	2550	 (568.50)	 -	 	 (0.56)	 (65.47)	 -	 -	 -	 (634.53)	

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 	1	มกราคม	2550	 	791.02		 174.31		 9,584.01		 1,801.90		 322.70		 42.11		 2,977.04		 15,693.09		

	 	31	ธันวาคม	2550	 800.14		 182.82		 10,347.87		 1,598.00		 273.10		 27.40		 5,182.96		 18,412.29		

ค่าเสื่อมราคา(ซึ่งอยู่ในงบกำไรขาดทุน)

	 ปี	2549		 	 	 	 	 	 	 	 	 649.80		

	 ปี	2550		 	 	 	 	 	 	 	 	 642.13		

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์จำแนกตามราคาทุนเดิมและราคาที่ตีเพิ่ม

ราคาทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	 	1,360.05		 502.52		 13,304.57		 3,762.96		 134.57		 125.96		 2,977.04		 22,167.67		

	 บวก	(หัก)	:	รายการเปลี่ยนแปลง		 	8.59		 	25.19		 	85.61		 	(20.67)	 -	 	1.95		 	2,205.92		 2,306.59		

	 หัก	:	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	 (344.89)	 (8,192.53)	 (2,078.82)	 -	 (100.51)	 -	 (10,716.75)	

	 หัก	:	ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	 (568.50)	 -	 (0.56)	 (65.47)	 -	 -	 -	 (634.53)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	 800.14		 182.82		 5,197.09		 1,598.00		 134.57		 27.40		 5,182.96		 13,122.98		

ราคาที่ตีเพิ่ม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	 -	 -	 10,081.84		 -	 188.13		 -	 -	 10,269.97		

	 บวก	(หัก)	:	รายการเปลี่ยนแปลง	 -	 -	 1,120.50		 -	 (49.60)	 -	 -	 1,070.90		

	 หัก	:	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	 -	 (6,051.56)	 -	 -	 -	 -	 	(6,051.56)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	 	 -	 5,150.78		 -	 138.53		 -	 -	 5,289.31		

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	 	800.14		 182.82		 10,347.87		 1,598.00		 273.10		 27.40		 5,182.96		 18,412.29		

11.ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ



59รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

	 ล้านบาท	

	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

   เครื่องจักร

   อุปกรณ์ อุปกรณ์จำหน่าย

   หอกลั่น และอุปกรณ์ แพลตินั่ม  งานระหว่าง

 ที่ดิน อาคาร และคลังน้ำมัน สำนักงาน แคตตาลีส ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุนและราคาตีใหม่

	 ยอดยกมา	1	มกราคม	2550	 1,360.05		 	502.52		 23,386.41		 	3,724.61		 	322.70		 	120.90		 2,977.04	 32,394.23	

	 ซื้อเพิ่ม		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2,397.40		 2,397.40		

	 ต้นทุนการกู้ยืม	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 25.38		 	25.38		

	 จำหน่าย	 	 -	 (7.23)	 (112.72)	 (49.60)	 (0.29)	 (2.42)	 (172.26)	

	 โอนเปลี่ยนประเภท	 8.59		 25.19		 1,213.35		 90.33		 -	 2.24		 	(214.44)	 1,125.26		

	 ยอดยกไป	31	ธันวาคม	2550	 	1,368.64		 	527.71		 	24,592.53		 	3,702.22	 	273.10		 	122.85	 	5,182.96		 35,770.01	

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

	 ยอดยกมา	1	มกราคม	2550	 -	 	(328.21)	 (13,801.84)	 (1,886.88)	 -	 (81.30)	 -	 (16,098.23)	

	 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	 -	 	(16.68)	 (597.98)	 (227.58)	 -	 (15.97)	 -	 	(858.21)	

	 ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จำหน่าย	 -	 -	 156.35		 71.79		 -	 0.30		 -	 228.44	

	 โอนเปลี่ยนประเภท	 -	 -	 (0.63)	 0.36		 -	 -	 -	 (0.27)	

	 ยอดยกไป	31	ธันวาคม	2550	 -	 (344.89)	 (14,244.10)	 (2,042.31)	 -	 	(96.97)	 -	 (16,728.27)	

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ยอดยกมา	1	มกราคม	2550	 (569.03)	 -	 (0.56)	 (39.36)	 -	 -	 -	 (608.95)	

	 รายการเปลี่ยนแปลง	 0.53		 -	 -	 (26.11)	 -	 -	 -	 (25.58)	

	 ยอดยกไป	31	ธันวาคม	2550	 (568.50)	 -	 (0.56)	 (65.47)	 -	 -	 -	 (634.53)	

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 	1	มกราคม	2550	 	791.02		 174.31		 9,584.01		 1,798.37	 322.70		 39.60	 2,977.04				 15,687.05		

	 	31	ธันวาคม	2550	 800.14		 182.82		 10,347.87		 1,594.44	 273.10		 25.88	 5,182.96		 18,407.21		

ค่าเสื่อมราคา(ซึ่งอยู่ในงบกำไรขาดทุน)

	 ปี	2549		 	 	 	 	 	 	 	 646.93	

	 ปี	2550		 	 	 	 	 	 	 	 639.43		

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์จำแนกตามราคาทุนเดิมและราคาที่ตีเพิ่ม

ราคาทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	 	1,360.05		 502.52		 13,304.57		 3,724.61		 134.57		 120.90	 2,977.04		 22,124.26		

	 บวก	(หัก)	:	รายการเปลี่ยนแปลง		 	8.59		 	25.19		 	85.61		 	(22.39)	 -	 	1.95		 	2,205.92		 2,304.87		

	 หัก	:	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	 (344.89)	 (8,192.53)	 (2,042.31)	 -	 (96.97)	 -	 (10,676.70)	

	 หัก	:	ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	 (568.50)	 -	 (0.56)	 (65.47)	 -	 -	 -	 (634.53)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	 800.14		 182.82		 5,197.09		 1,594.44		 134.57		 25.88	 5,182.96		 13,117.90	

ราคาที่ตีเพิ่ม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	 -	 -	 10,081.84		 -	 188.13		 -	 -	 10,269.97		

	 บวก	(หัก)	:	รายการเปลี่ยนแปลง	 -	 -	 1,120.50		 -	 (49.60)	 -	 -	 1,070.90		

	 หัก	:	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	 -	 (6,051.56)	 -	 -	 -	 -	 	(6,051.56)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	 -	 -	 5,150.78		 -	 138.53		 -	 -	 5,289.31		

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	 	800.14		 182.82		 10,347.87		 1,594.44		 273.10		 25.88	 5,182.96		 18,407.21		



60

ในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาเครื่องจักร อุปกรณ์หอกลั่น และแพลตินั่มแคตตาลีส โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้บันทึกสินทรัพย์ท่ีตีราคาเพ่ิมเป็นจำนวนเงิน 

1,070.90 ล้านบาท ทำให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มเป็นจำนวนเงินรวม 5,289.31 ล้านบาท 

 

หากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่ม บันทึกในบัญชีกำไรขาดทุนตามเกณฑ์ Revalue Model จะมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิและกำไร

ต่อหุ้น ดังนี้ 

 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นตามที่ 

 รายงานในงบการเงินนี้     

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,763.76 195.53 1,690.80 248.20 

กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.58 0.20 1.51 0.26 

 

หากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ส่วนที่ 

ตีราคาเพิ่ม บันทึกในบัญชีกำไรขาดทุน  

โดยถือตามเกณฑ์ Revalue Model 

กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นจะเป็นดังนี้     

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,610.46 31.13 1,537.50 83.81 

กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.44 0.03 1.37 0.09 

 

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 รวมจำนวน 

15,948.02 ล้านบาท และ 12,988.47 ล้านบาท ตามลำดับ กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

เหล่านั้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17.1 

 

งานระหว่างก่อสร้างเป็นเงินลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (โครงการ PQI) โดยมีการจัดหาเงินทุนส่วนหนึ่งจากการเสนอขาย  

หุ้นสามัญให้แก่ บมจ.ปตท. ในการนี้บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ บมจ.ปตท. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.3.4 

	
12.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 
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	 ล้านบาท	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

ราคาทุน	

	 สิทธิการเช่า	 2,131.30		 2,112.49	 2,131.30		 2,112.49	

	 ลิขสิทธิ์การใช้และต้นทุนพัฒนา	

	 	 โปรแกรมสำเร็จรูป	 197.16		 184.21	 195.20		 182.13	

	 	 	 2,328.46		 2,296.70	 2,326.50		 2,294.62	

ค่าตัดจำหน่ายสะสม	

	 สิทธิการเช่า	 (950.65)	 (864.11)	 (950.65)	 (864.10)	

	 ลิขสิทธิ์การใช้และต้นทุนพัฒนา	

	 	 โปรแกรมสำเร็จรูป	 (97.86)	 (84.41)	 (97.35)	 (84.30)	

	 	 	 (1,048.51)	 (948.52)	 (1,048.00)	 (948.40)	

รวม	 	 	 1,279.95	 1,348.18	 1,278.50	 1,346.22	

หัก	:	ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการเช่า	 (12.64)	 (10.81)	 (12.64)	 (10.81)	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	 1,267.31	 1,337.37	 1,265.86	 1,335.41	

	

เม่ือวันท่ี	27	กุมภาพันธ์	2547	กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้บริษัทฯ	ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมจำนวนเงิน	551.63	ล้านบาท	ในการต่ออายุสัญญา

เช่าที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ตั้งโรงกลั่นฯ	และสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ	ตามหนังสือขอขยายระยะเวลาเช่าซึ่งสัญญาเช่าเดิมจะครบกำหนดในวันที	่

1	 เมษายน	2558	ออกไปอีก	18	ปี	 เป็นสัญญาเช่าใหม่ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่	 31	มีนาคม	2576	โดยผ่อนชำระค่าธรรมเนียม		

ดังกล่าวเป็นรายปี	 เริ่มตั้งแต่ปี	2550-2552	ปีละประมาณ	45.97	ล้านบาท	ปี	2553-2555	ปีละประมาณ	61.29	ล้านบาท	และปี	2556-2558			

ปีละประมาณ	76.62	ล้านบาท	บริษัทฯ	ได้บันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นหนี้สินจากสิทธิการเช่าระยะยาว	จำนวน	505.66	ล้านบาท	

และบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นอีก	จำนวน	45.97	ล้านบาท	และบริษัทฯ	ได้ขยายระยะเวลาการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าเดิมออกไปเป็นสิ้นสุด

วันที่	31	มีนาคม	2576	ตามระยะเวลาของสัญญาใหม่	

	

นอกจากน้ี	กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้บริษัทฯ	นำสิทธิการเช่าดังกล่าวไปผกูพันเงินกู	้และนำอาคาร	 ส่ิงปลกูสร้าง	พร้อมเคร่ืองจักรบนท่ีดินเช่า

ไปจำนองเป็นประกันสินเชื่อต่อสถาบันการเงินได้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	17.1		

13.	 เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน	
เงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน	 เป็นการลงทุนเพื่อขยายสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ	ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	บริษัทลงทุนและให้สิทธิ

บุคคลอื่นบริหาร	การร่วมทุน	และผู้ประกอบการลงทุนเอง	โดยบริษัทฯ	ให้การสนับสนุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	เงินลงทุน		

ในสถานีบริการน้ำมัน	คงเหลือ	338.03	ล้านบาท	และ	429.93	ล้านบาทตามลำดับ	ในงวดนี้บริษัทฯ	ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในสถานีบริการ

น้ำมัน	เป็นค่าใช้จ่ายจำนวน	53.81	ล้านบาท	และมีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในสถานีบริการน้ำมันจำนวน	22.34	ล้านบาท	
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14.	 ภาษีเงินได้	และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	
บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรดังนี้ 

 

   อัตราร้อยละของกำไร	

 บริษัทใหญ่ 30 

  กำไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาทเป็นเวลาห้ารอบ 

  ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ปี 2545-2549  25 

 บริษัทย่อย 15-30 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดว้ย 

 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้านสินทรัพย์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 228.10 228.10 

 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน (97.07) (97.07) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 131.03 131.03 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้านหนี้สิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 26.17 26.17 

 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน (3.27) (3.27) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 22.90 22.90 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นภาษีท่ีคำนวณจากผลต่างจากการบันทึกรายการทางบัญชีและภาษีอากรสำหรับรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู 

สำรองเงินบำเหน็จสงเคราะห์ และค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ 

 

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจำนวน 102 ล้านบาท จากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ในปี 2549 เฉพาะส่วนที่เป็นเงินลงทุนในโครงการ PQI ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่ง

ทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ท้ังน้ีเพ่ือรอผลจากการตรวจสอบการขอคืน

ภาษีเงินได้สำหรับปี 2549 โดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหต ุข้อ 25.4 
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15.	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-อื่นๆ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-อื่นๆ ประกอบดว้ย 

15.1	เงินฝากประจำเพื่อสวัสดิการ	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีเงินฝากประจำที่ธนาคารแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 210.42 ล้านบาท และ 186.38 

ล้านบาทตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0-1.25 ต่อปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้สินเชื่อจากธนาคารดังกล่าว  

15.2	เงินประกันการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า	

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความผันผวนจากราคาน้ำมันกับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศหลายราย โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการ  

วางเงินค้ำประกันสัญญาท่ีแตกต่างกันไป โดยบริษัทคู่ค้าบางรายได้กำหนดให้บริษัทฯ วางเงินค้ำประกันเร่ิมแรกก่อนเร่ิมทำสัญญาเป็นจำนวน

เงินตามที่ตกลง หรือในกรณีที่ราคาตลาดภายหลังจากวันทำสัญญาได้ปรับตัวไปในทิศทางที่ทำให้บริษัทฯ ต้องชำระเงิน บริษัทคู่ค้า  

บางรายมีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ โอนเงินค้ำประกันในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามราคาตลาดในวันนั้นๆ 

ซ่ึงบริษัทคูค้่าจะจ่ายดอกเบ้ียสำหรับเงินท่ีบริษัทฯ โอนไปค้ำประกันในอัตราดอกเบ้ียท่ีตกลง ในกรณีท่ีราคาตลาดปรับตัวกลับมาในทิศทาง

ที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงิน บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทคู่ค้าโอนเงินค้ำประกันบางส่วนหรือทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ ได้ 

15.2	รายจ่ายในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวรอตัดบัญชี	

ในเดือนมกราคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนเงิน 4,000 ล้านบาท และในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 บริษัทฯ ได้ลงนามใน

สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย วงเงิน 12,500 ล้านบาท โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

และค่าใช้จ่ายอื่นรวม 114.63 ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ จำนวน 585.60 

ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ค่าใช้จ่ายในการกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นอีก จำนวน 2.63 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ

ได้บันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวรอตัดบัญชี และตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ  

ถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหนี้คงเหลือ  

 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ค่าใช้จ่ายในการกู้และการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตัดจำหน่ายเป็นจำนวนเงิน 13.09 ล้านบาท 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

15.1 เงินฝากประจำเพื่อสวัสดิการ 210.42 186.38 210.42 186.38 

15.2 เงินประกันการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า 410.89 184.22 410.89 184.22 

15.3 รายจ่ายในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ 

 ระยะยาวรอตัดบัญชี 66.91 80.00 66.91 80.00 

15.4 อื่นๆ  260.10 294.70 257.34 291.95 

รวม   948.32 745.30 945.56 742.55 
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16.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย 

17.1		เงินกู้จากธนาคาร	

17.1.1 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้ในการดำเนินงาน วงเงินรวมจำนวน 12,500 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้

ระยะยาวจำนวน 8,500 ล้านบาท อายุประมาณ 10 ปี และเป็นวงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นจำนวนเงิน 4,000 ล้านบาท อายุ

ประมาณ 10 ปี  

 

 ต่อมาในเดือนเมษายน 2549 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารกรุงไทยได้ขยาย

วงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นเพิ่มขึ้นจำนวน 2,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6,000 ล้านบาท 

และวงเงินกู้รวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 14,500 ล้านบาท 

17.	 เงินกู้ยืมระยะยาว		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 	 	 2550	 2549	 2550	 2549	

เงินเบิกเกินบัญชี - - - - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 880.00 1,200.00 880.00 1,200.00 

 รวม  880.00 1,200.00 880.00 1,200.00 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ใช้หลักประกันร่วมตามหมายเหตุ ข้อ 17.1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 880 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.875 ต่อปี และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 

1,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 ต่อปี 

 ล้านบาท 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

17.1 เงินกู้จากธนาคาร 7,399.72 7,821.26 7,399.72 7,821.26 

17.2 หุ้นกู้  - 800.00 - 800.00 

17.3 หุ้นกู้แปลงสภาพ 2,761.55 2,761.56 2,761.55 2,761.56 

17.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 145.00 - 145.00 

 รวม  10,161.27 11,527.82 10,161.27 11,527.82 

หัก : ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งปี (722.50) (1,285.00) (722.50) (1,285.00) 

เงินกู้ยืมระยะยาว 9,438.77 10,242.82 9,438.77 10,242.82 
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17.2	หุ้นกู้		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้คงเหลือ เนื่องจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 25/2545 ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกันและ  

ไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 800,000 หน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 2 มิถุนายน และ 2 ธันวาคม 

ของทุกปี ได้ชำระเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550  

17.3	หุ้นกู้แปลงสภาพ	

เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และสามารถแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ จำนวน 400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10,000 บาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และ

มีราคาแปลงสภาพ 14.30 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับราคาแปลงสภาพในภายหลัง ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งการ

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการเงินตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในคราวประชุม 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันในรูปของ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพของ  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด (ถือหุ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ร้อยละ 99) ในอัตรา 1 ใบ

แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ และมีกระทรวงการคลังรับประกันการลงทุนโดยการรับซื้อใบแสดงสิทธิในราคาเสนอขายครั้งแรกที่ 

10,000 บาทต่อหน่วย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบแสดงสิทธิ 

 

ทั้งนี ้ผู้ถือใบแสดงสิทธิมีสิทธิในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ  

บริษัทฯ ซึ่งสามารถไถ่ถอนใบแสดงสิทธิดังกล่าวได้ในทุกๆ วันที่ 30 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี 

โดยใช้สิทธิไถ่ถอนครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วย

สิทธิและหน้าที่ของใบแสดงสิทธิ และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ  

 

สัญญากู้ยืมข้างต้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน อาคารและเครื่องจักร, จดจำนำเงินฝากธนาคาร และการโอนสิทธิแบบ

มีเงื่อนไขสำหรับเงินฝากธนาคาร, น้ำมันสำรองตามกฎหมายและสิทธิการเช่าที่ดิน สัญญาได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดที่มี

สาระสำคัญ เช่น ข้อจำกัดในการลงทุนใหม่, การจ่ายเงินปันผล, การก่อหนี้และภาระผูกพันเหนือสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ

การไม่นำเงินกู้ไปใช้ในการประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้กู้ รวมถึงการดำรงอัตราส่วนของ

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนในการชำระหนี้ 

 

17.1.2 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินอีก 3 แห่งเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) วงเงินรวมจำนวน 

8,800 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวจำนวน 8,400 ล้านบาท อายุประมาณ 9 ปี และเงินกู้ระยะยาวสำหรับชำระภาษี

มูลค่าเพิ่มอีกจำนวน 400 ล้านบาท อายุประมาณ 6 ปี  

 

 สัญญากู้ยืมข้างต้นมีสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักประกันโดยจัดทำเป็นหลักประกันร่วมและมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับข้อ 17.1.1 
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จำนวน 58,560 หน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ไม่เกิน 585.60 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมี

ราคาแปลงสภาพ 14 บาทต่อ 1 หุ้นเว้นแต่จะมีการปรับราคาแปลงสภาพในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้

แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยเสนอขายแก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

เพียงรายเดียว 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีผู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วจำนวน 182,405 หน่วย มีหุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือจำนวน  

276,155 หน่วย 

 

17.4	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไม่มีตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือ เนื่องจากตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดเปลี่ยนมือได้ ไม่มีหลักประกัน ครบ

กำหนดชำระในปี 2550 จำนวนเงิน 145 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ได้ชำระเสร็จสิ้นแล้ว 

18.	 ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 428,092,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขาย 14 บาท  

ต่อหน่วยและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนท้ังส้ิน 5,993,301,160 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ทุนท่ีออกและชำระเต็มมลูค่า

แล้ว มีมูลค่า 1,119,132,050 บาท 

 

19.	 ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	
วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากทุน  

จดทะเบียน 1,032,761,220 บาท เป็น 843,143,461 บาท และทุนชำระแล้วจาก 753,040,940 บาท เป็น 563,423,181 บาท โดยลดหุ้นจำนวน 

189,617,759 หุ้นที่บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ถืออยู่ ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ถืออยู่ สอดคล้องกับ

จำนวน “ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)” ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท 

สยามดีอาร์ จำกัด ซึ่งบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ได้ยินยอมให้บริษัทฯ ลดทุนโดยการลดหุ้นจำนวนดังกล่าวโดยไม่รับเงินคืนทุน บริษัทฯ ได้

โอนผลจากการลดทุนดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบยีนและชำระแล้ว 

 

20.	 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		
20.1 วันที่ 25 สิงหาคม 2547 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท 

บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (ESOP) และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 24 ล้านหน่วย 

โดยไม่คิดมลูค่า มีอายุ 5 ปี กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญการใช้สิทธิ

เป็นรายไตรมาส โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 

20.1.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนร้อยละ 45 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อใบสำคัญ

แสดงสิทธิมีอายุครบรอบ 1 ปี และราคาปิดต่อหน่วยของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัท 

บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ดีอาร์บางจาก”) หรือใช้ราคาปิดต่อหน่วยของหุ้นสามัญแทนในกรณีไม่มีดีอาร์

บางจาก มีราคาเท่ากับหรือสูงกว่า 21 บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน  
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20.1.2	 ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนร้อยละ	25	 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที ่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด	 เริ ่มใช้สิทธิได้เมื ่อ		

ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบรอบ	2	ปี	และราคาปิดต่อหน่วยของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของ

บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	(“ดีอาร์บางจาก”)	หรือใช้ราคาปิดต่อหน่วยของหุ้นสามัญแทนในกรณีไม่มีดีอาร์

บางจาก	มีราคาเท่ากับหรือสูงกว่า	23	บาท	เป็นระยะเวลาติดต่อกัน	5	วัน	

	

20.1.3	 ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนร้อยละ	30	ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด	เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อใบสำคัญ

แสดงสิทธิมีอายุครบรอบ	3	ปี	 และราคาปิดต่อหน่วยของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัท	

บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	 (มหาชน)	 (“ดีอาร์บางจาก”)	หรือใช้ราคาปิดต่อหน่วยของหุ้นสามัญแทนในกรณีไม่มีดีอาร์

บางจาก	มีราคาเท่ากับหรือสูงกว่า	25	บาท	เป็นระยะเวลาติดต่อกัน	5	วัน	

	

20.2		วันที่	 15	พฤษภาคม	2549	บริษัทฯ	ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น	ณ	วันท่ี	20	เมษายน	2549	ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ	10	หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	

1	หน่วยจำนวน	69,092,486	หน่วย	อายุ	 5	ปี	และมีราคาการใช้สิทธิ	 18	บาทต่อ	1	หุ้น	 เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ	ในอัตราการใช้สิทธิ	1	ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ	1	หุ้นสามัญ	โดยผูถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ

ดังกล่าวได้ในทุกๆ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม	มิถุนายน	กันยายน	และธันวาคมของแต่ละปี	 โดยใช้สิทธิไถ่ถอนครั้งแรก		

ในวันที่	30	มิถุนายน	2549	และครั้งสุดท้ายในวันที่	14	พฤษภาคม	2554		

	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	มีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจำนวน	60,000	หน่วย	และมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน	69,032,486	

หน่วย	

21.	 รายได้จากการขาย	
รายได้จากการขาย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีรายละเอียดดังนี้	

	 ล้านบาท	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน	 94,933.86	 94,219.21	 94,014.38	 93,413.76	

รายได้จากสิทธิดำเนินการ	 45.53	 50.66	 119.36	 124.91	

รวม	 	 	 94,979.39	 94,269.87	 94,133.74	 93,538.67	
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	 ล้านบาท	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	

กำไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา		

	 ต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว	 (13.47)	 170.83	 (13.47)	 170.83	

กำไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	

	 ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (33.53)	 (50.97)	 (33.53)	 (50.97)	

	 	 รวม	 (47.00)	 119.86	 (47.00)	 119.86	

	 ล้านบาท	

	 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 กำไรต่อหุ้นปรับลด	

	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	

	 2550	 2549	 2550	 2549	 2550	 2549	 2550	 2549	

กำไรสุทธิที่เป็นของ	

	ผู้ถือหุ้นสามัญ	 1,763.76	 195.53	 1,690.80	 248.21	 1,763.76	 195.53	 1,690.80	 248.21	

ปรับปรุงกำไรสุทธิ	 -	 -	 -	 -	 47.78	 49.92	 47.78	 49.92	

กำไรสุทธิที่ใช้ในการ	

	คำนวณกำไรต่อหุ้น	 1,763.76	 195.53	 1,690.80	 248.21	 1,811.54	 245.45	 1,738.58	 298.13	

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย	

	ถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการ	

	คำนวณกำไรต่อหุ้น	

	(ล้านหุ้น)		 1,119.12	 959.70	 1,119.12	 959.70	 1,313.11	 1,139.27	 1,313.11	 1,139.27	

กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	 1.58	 0.20	 1.51	 0.26	 1.38	 0.20	 1.32	 0.26	

23.	 ดอกเบี้ยจ่าย	
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนในปี	2550	มีจำนวนท้ังส้ิน	680.66	ล้านบาท	รับรูเ้ป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างจำนวน	25.38	ล้านบาท	และส่วนท่ีเหลือ

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจำนวน	655.28	ล้านบาท	

23.	 กำไรต่อหุ้น		
การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด	สำหรับปีสิ้นสุดวนัที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีรายละเอียดดังนี้	

22.	 กำไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	
กำไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีรายละเอียดดังนี้	
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25.	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน	
	 25.1	ภาระการค้ำประกัน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวนเงิน 415.21 ล้านบาท ซึ่งใช้เพื่อเป็นหลักประกันการขอคืน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล สัญญาเช่าที่ดิน และค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า  

25.2	คดีที่ถูกฟ้องร้อง	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีคดีที่ถูกฟ้องร้องดังนี้ 

25.2.1 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม (จำเลยที่ 5) ร่วมกระทรวงการคลัง (จำเลยที่ 1) ในคดีละเมิด กรณีขับไล่โจทก์ออกจากที่  

ราชพัสดุบริเวณท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซึ่งบริษัทฯ เช่าจากกระทรวงการคลัง โดยเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนทุนทรัพย์ 

1,055 ล้านบาท ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 ให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้คดี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

25.2.2 บริษัทฯ ถกูฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และผูป้ระกอบการเอกชน เพ่ือเรียกร้อง

ค่าเสียหายจำนวนทุนทรัพย์ 210 ล้านบาท ในข้อหาละเมิดอนุสิทธิบัตร ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร ในกรณีผลิตและจำหน่าย

น้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น สำนักกฎหมายของบริษัทฯ ให้ความเห็นว่า มีแนวโน้มที่

บริษัทฯ จะชนะคดี 

25.2.3 บริษัทเรือบรรทุกน้ำมันระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างให้ขนส่งน้ำมันจากต่างประเทศ ได้เรียกร้องค่าเสียหาย

เป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการถูกเรือลำเลียงน้ำมันที่บริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้างให้ลำเลียง

น้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันระหว่างประเทศชน ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

สำนักกฎหมายของบริษัทฯ ให้ความเห็นว่า มีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะชนะคดี 

25.3	ภาระผูกพัน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีภาระผูกพันดังนี้ 

25.3.1 บริษัทฯ มีสัญญาประกันราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าสำหรับเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2551 กับบริษัทคู่สัญญา

ในต่างประเทศจำนวน 3.07 ล้านบาร์เรล 

25.3.2 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อและสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจนถึงเดือนเมษายน 2551 จำนวน 44.61 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,504.73 ล้านบาท และ 228.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,686.60 ล้านบาท

ตามลำดับ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจนถึงเดือนธันวาคม 2551 จำนวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ  

เทียบเท่าประมาณ 775.80 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขให้

ซื้อหรือขายในอัตราที่กำหนดในปี 2551 จำนวนไม่เกิน 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2552 จำนวนไม่เกิน 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ปี 2553 จำนวนไม่เกิน 52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

25.3.3 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ดังนี้ 

25.3.3.1 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจนถึงเดือนกันยายน 2551 สำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน จำนวน 

152.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 5,666.50 ล้านบาท  

25.3.3.2 สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันในระหว่างการ

ก่อสร้าง สำหรับวงเงินต้นจำนวน 8,242 ล้านบาท 

25.3.4 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ ปตท. ดังนี้ 

25.3.4.1 สัญญาจัดหาวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบ โดย ปตท. เป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบสำหรับ

ใช้ในการผลิตให้โรงกลั่นบางจาก ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 จนถึงวันที่ครบ 12 ปีหลังจากโครงการ PQI เริ่ม

ดำเนินการเชิงพาณิชย์ 
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25.3.4.2	 สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์	 เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์น้ำมันใสที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากโครงการ	 PQI	 โดยหลังจากเริ่ม

ดำเนินการเชิงพาณิชย์	 ปตท.	จะรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันจากโรงกลั่นบางจากคิดเป็นประมาณร้อยละ	 30	ของ

ปริมาณผลิต	(ไม่รวมน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันเตา)	สัญญามีผลถึงวันที่ครบ	12	ปีหลังจากโครงการ	PQI	เริ่มดำเนิน

การเชิงพาณิชย์	

25.3.4.3	 บริษัทฯ	ได้ลงนามใน	Head	of	Agreement	เพื่อ	“การดำเนินโครงการผลิตสาธารณูปการสำหรับบางจาก”	กับ	ปตท.	

โดย	ปตท.	ลงทุนก่อสร้างโรงผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไอน้ำขนาด	90	ตันต่อชั่วโมง	และไฟฟ้า	

ขนาด	19.7	เมกะวัตต์เพื่อจำหน่ายสาธารณูปการที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ	และจะดำเนินการลงนามในสัญญา	

ซื้อขายไฟฟ้า	และไอน้ำ	ในไตรมาส	1	ปี	 2551	 โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้

ประมาณกลางปี	2552	

25.4	หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	

	 บริษัทฯ	ได้ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี	 2549	ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้	

(ฉบับที่	 156)	 เรื่อง	กำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน	หรือการ

ต่อเติม	 เปลี่ยนแปลง	ขยายออก	หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน	แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม	ตามมาตรา	65	ตรี	 (5)	แห่ง

ประมวลรัษฎากร	ทำให้บริษัทฯ	ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่ากรณีไม่ใช้สิทธิ	 เป็นเงินประมาณ	40	ล้านบาท	ขณะนี้เจ้าหน้าที่		

กรมสรรพากรกำลังตรวจสอบการขอคืนภาษีประจำปี	2549	และบริษัทฯ	เชื่อว่าการดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวเป็น

ไปตามประกาศฯ	โดยถูกต้อง		

26.	 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน	
26.1	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	

บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากต้นทุนสินค้าและรายได้ของบริษัทฯ	อิงกับเงินเหรียญสหรัฐฯ	

ต้นทุนสินค้าที่สำคัญได้แก่	น้ำมันดิบ	และน้ำมันสำเร็จรูป	มีมูลค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ	โดยการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ	

และราคาขายจะคำนวณจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ	คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อ

เหรียญสหรัฐฯ	ณ	วันที่ขายเพื่อแปลงเป็นเงินสกุลบาท	ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเบื้องต้น	

บริษัทฯ	ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการ	ได้แก่	การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	

26.2	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ	แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวในสภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงินปัจจุบัน	 เนื่องจาก		

บริษัทฯ	ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการ	ได้แก่	การทำสัญญาประกันความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	

26.3	ความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลก		

	 เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัทฯ	กว่าร้อยละ	90	 เป็นน้ำมัน	ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปจะผันแปรตามราคาซื้อขายน้ำมันใน

ตลาดโลก	ราคาน้ำมันดิบสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะอ้างอิงกับราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบอ้างอิง	(Benchmark	Crude)	ของเดือนที่		

ส่งมอบ	ส่วนราคาจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์	 ในช่วงเวลาที่ส่งมอบ	ระยะเวลาการ

ส่งมอบน้ำมันดิบและการขายน้ำมันสำเร็จรูปให้แก่ผู้ซื้อประมาณ	2-3	 เดือน	ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา

และระยะเวลาที่ห่างกัน	รวมถึงมูลค่าของสินค้าคงเหลือสิ้นงวดที่อาจจะลดต่ำลงกว่ามูลค่าต้นงวด	เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	

บริษัทฯ	ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลการจัดหาน้ำมันวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มราคา	กำหนดนโยบายการ

บริหารการจัดหาน้ำมันและสินค้าคงคลัง	รวมทั้งการใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงในตลาด	เพื่อลดผลกระทบจากการผันผวนของ

ราคาน้ำมันในตลาดโลก	โดยบริษัทฯ	ได้ทำสัญญาประกันราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้ากับบริษัทคู่สัญญา	
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	 ล้านบาท	

	 โรงกลั่น	 การตลาด	 รายการปรับปรุง	 รวม	

	 	 	 บัญชีระหว่างกัน	

รายได้จากการขาย	 92,250.92	 66,857.37	 (64,974.54)	 94,133.75	

ต้นทุนขาย		 (87,964.71)	 (65,534.00)	 64,974.54		 (88,524.17)	

กำไรขั้นต้น		 4,286.21		 1,323.37	 0.00	 5,609.58	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 (495.44)	 	(1,165.89)	 0.00	 (1,661.33)	

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)	อื่น	 (381.07)	 	51.17	 0.00	 (329.90)	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 (24.23)	 	(435.44)	 0.00		 (459.67)	

EBIT		 	 3,385.47	 	(226.79)	 0.00	 3,158.68	

กำไร	(ขาดทุน)	จากการด้อยค่าสินทรัพย์	 	 		 		 (40.53)	

กำไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	 	 		 		 	(74.82)	

ดอกเบี้ยจ่าย-สุทธิ	 	 		 		 	(462.20)	

ภาษีเงินได้		 		 		 		 (890.33)	

กำไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 	 		 		 	1,690.80	

	

EBITDA	 	 3,768.80	 208.65	 0.00		 3,977.45	

27.	 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามประเภทธุรกิจ	
	 งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ	จำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	มีดังนี้	

26.4	ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้สินเชื่อ	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหาย

ทางการเงินแก่บริษัทฯ	อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ	 ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี		

ซึ่งบริษัทฯ	มีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อทางการค้าอย่างเป็นระบบ	บริษัทฯ	จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ

จากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้	และความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของลูกหนี้การค้ามีไม่มาก	เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทฯ	อยู่ใน

อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน	สำหรับลูกหนี้การค้าที่แสดงในงบดุล	ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เป็นมูลค่าที่คำนึงถึงความเสี่ยงสูงสุดที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้สินเชื่อดังกล่าว	

26.5	มูลค่ายุติธรรม	

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับ

มูลค่าตามบัญชี	
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	 ล้านบาท	

	 โรงกลั่น	 การตลาด	 รายการปรับปรุง	 รวม	

	 	 	 บัญชีระหว่างกัน	

รายได้จากการขาย	 91,448.05	 	64,659.36	 (62,568.74)	 93,538.67	

ต้นทุนขาย		 (91,244.36)	 	(63,046.19)	 62,568.74		 (91,721.81)	

กำไรขั้นต้น		 203.69	 1,613.17	 0.00	 1,816.86	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 (301.87)	 	(1,171.27)	 0.00	 (1,473.14)	

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)	อื่น	 869.48	 	29.99	 0.00	 899.47	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 (7.43)	 	(444.68)	 0.00		 (452.11)	

EBIT		 	 763.87	 	27.21	 0.00	 791.08	

กำไร	(ขาดทุน)	จากการด้อยค่าสินทรัพย์	 	 		 		 	4.02	

กำไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	 	 		 		 	(80.82)	

ดอกเบี้ยจ่าย-สุทธิ	 	 		 		 	(573.19)	

ภาษีเงินได้		 		 		 		 107.12	

กำไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 	 		 		 	248.21	

	

EBITDA	 	 1,141.08		 471.88	 0.00		 1,612.96	

	

	

	 งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ	จำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	มีดังนี้	

28.	 เงินปันผล	
เมื่อวันที่	27	 เมษายน	2550	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	2550	ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	

ในอัตราหุ้นละ	0.17	บาท	สำหรับหุ้นสามัญ	1,119,111,351	หุ้น	รวมเป็นเงิน	190,248,930	บาท	โดยจ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม	2550	

	
29.	 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน		

เมื่อวันที่	31	มกราคม	2551	บริษัทฯ	ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจนถึงเดือนธันวาคม	2551	จำนวน	5	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

	
30.	 การจัดประเภทบัญชีใหม่	

บริษัทฯ	ได้จัดรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2549	ใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี	2550	

โดยแสดงรายการภาระผูกพันจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	ซึ่งเคยแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	ไปแสดงใน		

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	และรายการลูกหนี้อื่น	ซึ่งเคยแสดงไว้ในรายการลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น	 ไปแสดงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	การจัด

ประเภทใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว	

	
31.	 การอนุมัติงบการเงิน	
	 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารที่รับมอบอำนาจเมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2551		
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รายการระหว่างกัน 



คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบรษิัทฯสิ้นสุดณ31ธันวาคม2550โดยสรุปดังนี้



 บริษัท	 ความสัมพันธ์	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 มูลค่า	(ล้านบาท)	

	 2550	 2549	



บมจ.ปตท. ผู้ถือหุ้นใหญ่  มูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้PTT 3,627 9,016

   รายได้อื่น 42 -

   เป็นลูกหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 115 77 

   มูลค่าการซื้อน้ำมันจากPTT 50,281 35,042 

   เป็นเจ้าหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 6,319 2,120

   จ่ายค่าบริการคลังน้ำมันศรีราชาให้PTT 56 53



กระทรวงการคลังผู้ถือหุ้น  เป็นผู้รับประกันการลงทุนของต้นเงินCD-DR

    ณวันที่31ธันวาคม2550คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ 2,176

    จำนวน217,595หน่วยราคาซื้อคืน10,000บาทต่อหน่วย

    ณวันที่31ธันวาคม2549คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ  2,176

    จำนวน217,596หน่วยราคาซื้อคืน10,000บาทต่อหน่วย

   เป็นผู้รับประกันการลงทุนของต้นเงินBCP-DR1 6,761 6,761

   จำนวนรวม520ล้านหุ้นราคาซื้อคืน13บาทต่อหุ้น



บจก.บางจาก บริษัทย่อย  มูลค่าการจำหน่ายน้ำมันให้BGN 13,343 11,127

กรีนเนท   มูลค่าการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายให้BGN 6 7

   ค่าสิทธิดำเนินการ 74 74

   เป็นลูกหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 597 379

   เป็นเจ้าหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 2 2



บจก.ขนส่ง บริษัทที่เกี่ยวข้อง  ค่าขนส่งน้ำมันทางท่อ 87 80

น้ำมันทางท่อ   เจ้าหนี้ค่าขนส่งน้ำมันทางท่อณวันสิ้นงวด 9 7

   ค่าเช่าที่ดินค่าสาธารณูปโภคค่าผ่านคลัง 8.33 9.14

   เป็นลูกหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 0.32 0.32



บมจ.ไทยออยล์ บริษัทที่เกี่ยว  มูลค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันให้TOP 605 3,584

 ข้องผ่านปตท.  เป็นลูกหนี้การค้าณวันสิ้นงวด - 58

   มูลค่าการซื้อน้ำมันจากTOP 8,599 11,828

   เป็นเจ้าหนี้การค้าณวันสิ้นงวด 535 947



75รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

	 บริษัท	 ความสัมพันธ์	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 มูลค่า	(ล้านบาท)	

	 2550	 2549	

บมจ.ปตท.		 บริษัทที่เกี่ยว	 	 มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก	PTTAR	 2,336	 2,255	

อะโรเมติกส์		 ข้องผ่าน	ปตท.	 	 เป็นเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันสิ้นงวด	 213	 67	

และการกลั่น*	

	

บมจ.ไทยลู้บเบส	 บริษัทที่เกี่ยว	 	 มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก	Thailube	 362	 365	 	

	 ข้องผ่าน	ปตท.	 	 เป็นเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันสิ้นงวด	 19	 1	

	

บมจ.ไออาร์พีซี	 บริษัทที่เกี่ยว	 	 มูลค่าการซื้อน้ำมันจาก	IRPC	 10,772	 3,481	

	 ข้องผ่าน	ปตท.	 	 เป็นเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันสิ้นงวด	 1,080	 321	

	

บจก.น้ำมัน	 บริษัทที่เกี่ยว	 	 มูลค่าการซื้อน้ำมันจากน้ำมัน	IRPC	 0.20	 -	

ไออาร์พีซี	 ข้องผ่าน	ปตท.	 	 เป็นเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันสิ้นงวด	 -	 -	

	

บจก.เอ็นพีซีเซฟตี้	บริษัทที่เกี่ยว	 	 ค่าบริการอบรม	 0.05	 -	

แอนด์	เอ็นไวรอน	 ข้องผ่าน	ปตท.	 	 เป็นเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันสิ้นงวด	 0.05	 -	

เมนทอลเซอร์วิส		

*	เดิมคือบริษัท	อะโรเมติกส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)	ควบรวมกับบริษัท	โรงกลั่นน้ำมันระยอง	จำกัด	(มหาชน)	เป็น	บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และการกลั่น	จำกัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	

27	ธันวาคม	2550	

	

1.	 รายการระหว่างกันกับ	บมจ.ปตท.	

การสั่งซื้อน้ำมันดิบระหว่างบริษัทฯ	กับ	บมจ.ปตท.	ซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม	 เป็นไปตาม

เงื่อนไขในสัญญา	Feedstock	Supply	Agreement	ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตของบริษัทฯ	 ส่วนการขาย

น้ำมันสำเร็จรูป	ทาง	บมจ.ปตท.	จะแจ้งความต้องการล่วงหน้าให้บริษัทฯ	ทราบก่อน	6	 เดือน	แต่ทุกเดือนจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยัน

ความต้องการอีกครั้งหนึ่ง	ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด	

2.	 รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลัง	

เป็นผู้รับประกันหุ้นกู้	CD-DR	และหุ้นทุน	BCP-DR1	ที่ออกโดย	บริษัท	สยามดีอาร์	จำกัด	 เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างการเงินของบริษัทฯ		

ทำให้บริษัทฯ	สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้น	
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3.	 รายการระหว่างกันกับ	บจก.บางจากกรีนเนท	

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจากและบริหารกิจการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

อื่นๆ ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านใบจาก การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเป็น

ไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุในสัญญาการดำเนินงาน 

4.	 รายการระหว่างกันกับ	บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ	

บริษัทฯ ทำสัญญาใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับ บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อขนส่งน้ำมันของบริษัทฯ จากคลังน้ำมันบางจากไปที่  

คลังน้ำมันของบริษัทฯ ที่บางปะอิน เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าของบริษัทฯ ในแถบภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นไปตามการค้าปกติและ

ราคาตลาด 

5.	 รายการระหว่างกันกับ	บมจ.ไทยออยล์	

รายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ไทยออยล์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติ

และราคาตลาด 

6.	 รายการระหว่างกันกับ	บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์	และการกลั่น		

รายการซ้ือระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์ และการกล่ัน ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. น้ัน เป็นไปตาม

การค้าปกติและราคาตลาด 

7.	 รายการระหว่างกันกับ	บมจ.ไทยลู้บเบส	

รายการซื้อระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ไทยลู้บเบส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและ

ราคาตลาด 

8.	 รายการระหว่างกันกับ	บมจ.ไออาร์พีซี	

รายการซื้อระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ.ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและ

ราคาตลาด 

9.	 รายการระหว่างกันกับ	บจก.น้ำมันไออาร์พีซี	

รายการซื้อระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.น้ำมันไออาร์พีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติ

และราคาตลาด 

10.	รายการระหว่างกันกับ	บจก.เอ็นพีซีเซฟตี้	แอนด์	เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส	

ค่าบริการระหว่างบริษัทฯ กับ บจก.เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้นโดย  

บมจ. ปตท. นั้น เป็นไปตามการค้าปกติและราคาตลาด 

 

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ 

บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจอนุมัติตามระเบียบ  

ข้อบังคับของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีการรับประกันการลงทุนในหุ้นกู้และหุ้นทุนของบริษัทฯ โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหา

แหล่งเงินทุนได้ในเงื่อนไขที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีการรับประกัน 

 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต	

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีการซื้อขายน้ำมันหรือการใช้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต 

เน่ืองจากการทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยท่ีการกำหนดราคาซ้ือขายเป็นไปตาม

ราคาตลาดและ/หรือตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า อย่างไรก็ตามการร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการดำเนินงานของ  

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลอดจนหากรายการใดกระทำกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม 
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจปี 2550 


ด้านราคาน้ำมัน 

ในปี2550สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวสงูข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากความกังวลต่อความเพียงพอของอุปทาน ท้ังจากการก่อการร้าย

แหล่งผลิตน้ำมันดิบหลายแห่งในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบหลายแห่งทั้งในประเทศไนจีเรียและเม็กซิโก การรายงานปริมาณน้ำมันสำรอง

ของสหรัฐอเมริกาท่ีลดต่ำลงต่อเน่ืองหลายสัปดาห์และการท่ีกลุ่มOPECพยายามคงกำลังการผลิตไว้รวมถึงค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯท่ีอ่อนค่าลง

อย่างต่อเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น (อ้างอิงราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2550

อยู่ที่ 68.41ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลสูงขึ้น 11.3% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยปี 2549ที่อยู่ที่ 61.48ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล)ส่งผลต่อ

สถานการณ์การค้าปลีกน้ำมันในประเทศซึ่งต้นทุนได้ถูกปรับขึ้นตามราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์แต่การปรับราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการ

น้ำมันจะกระทำได้ช้ากว่า



ราคาน้ำมันดิบดูไบได้ปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดที่ 90.13ดอลลาร์สรอ.ต่อบาร์เรล เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน2550 โดยมีการคาดการณ์ว่า

อุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะยังคงตึงตัวในปี2551จากความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

(FED)ส่งผลให้HedgeFunds เพิ่มการลงทุนในตลาดCommoditiesมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยระดับราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงเช่นนี้อาจ

ทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในตลาดCommoditiesประเภทอื่นได้อีกทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯซึ่งหากเข้าสู่ช่วงภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยแล้วอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ำมันและเป็นเหตทุำให้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงได้



ด้านการผลิต 

บริษัทฯมีปริมาณการกลั่นเฉลี่ย66.3พันบาร์เรลต่อวันในปี2550เทียบกับปี2549ที่อยู่ที่56.3พันบาร์เรลต่อวันทั้งนี้เป็นผลจากการที่บริษัทฯ

ได้บรรลุสัญญาขายเทอมน้ำมันเตาชนิดFOVS (FuelOilVeryLowSulfur) ในการส่งออกไปยังโรงกลั่นในประเทศจีนเพื่อนำไปกลั่นต่อให้เป็น

น้ำมันดีเซลและเบนซินทั้งนี้บริษัทฯได้จำหน่ายน้ำมันดังกล่าวในระดับเฉลี่ย100-120ล้านลิตรต่อเดือนซึ่งบริษัทฯได้ต่อสัญญาไปจนถึงสิ้นปี

2551เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



ด้านการตลาด 

แม้ว่าในปี2550ที่ผ่านมาตลาดน้ำมันค้าปลีกประสบภาวะค่าการตลาดตกต่ำเนื่องจากราคาต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสทำให้บริษัทฯสามารถขยายการจำหน่ายน้ำมันพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันไบโอดีเซลB5และน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ 91 เนื่องจากมีราคาจำหน่ายถูกกว่าน้ำมันชนิดปกติ ประกอบกับได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลร่วมกับการให้ความมั่นใจจาก

ผู้ผลิตรถยนต์และการรับประกันจากผู้จำหน่ายน้ำมันจึงทำให้ได้รับความนยิมจากผู้บริโภคมากขึ้นเป็นลำดับ

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2550



79รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

95,456

1,764

6.41

1.85

1.58

94,593

1,691

5.96

1.80

1.51

95,377

196

2.25

0.21

0.20

94,600

248

1.94

0.27

0.26

	 รายได้รวม,	ล้านบาท	 	
	 กำไร/(ขาดทุน)	สุทธิ,	ล้านบาท	
	 อัตรากำไรขั้นต้น,	ร้อยละ	
	 อัตรากำไรสุทธิ,	ร้อยละ	
	 กำไรสุทธิต่อหุ้น,	บาท/หุ้น	

	 1.1	การวิเคราะห์กำไรขาดทุน	

	 	 1)	 ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี	 2550	งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ	 1,764	ล้านบาท	ซึ่งงบเฉพาะบริษัทฯ	มีกำไรสุทธิจำนวน	1,691		

	 	 	 ล้านบาท	และบริษัทย่อย	ได้แก่บริษัท	บางจากกรีนเนท	มีผลกำไรสทุธิ	71	ล้านบาท	และมีรายการระหว่างกัน	+2	ล้านบาท	

	 	 2)	 ผลการดำเนินงานบริษัท	บางจากฯ	 (มหาชน)	มี	 EBITDA	3,977	ล้านบาท	สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่	 1,613	ล้านบาท	สามารถแยกตาม		

	 	 	 ประเภทธุรกิจเป็นดังนี้	

	

	 EBITDA	จำแนกตามประเภทธุรกิจ	

	

	 (หน่วย	:	ล้านบาท)	 ปี	50	(A)	 ปี	49	(B)	 เพิ่ม	+	/	ลด	-	

	 	 (ตรวจสอบแล้ว)	 (ปรับปรุงใหม่)	 (A)-(B)		

1.	คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	

	 ปี	2550	 ปี	2549	

	 งบรวม	 งบบริษัทฯ	 งบรวม	 งบบริษัทฯ	

	 EBITDA	

	 	 โรงกลั่น	
	 	 ตลาด	

	
	 (หัก)	กำไรจากสต็อกน้ำมัน	

	 บวก	ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน	

	
	 Adjusted	EBITDA		

	 	 โรงกลั่น	
	 	 ตลาด	

	 3,977	 1,613	 +2,364	

	 3,768	 1,141	 +2,627	

	 209	 472	 -263	

	

	 (1,857)	 	 -1,857	

	 	 710	 -710	

	

	 2,120	 2,323	 -203	

	 1,911	 1,851	 +60	

	 209	 472	 -263	
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	 EBITDA	จากธุรกิจโรงกลั่น	3,768	ล้านบาท	สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ	1,141	ล้านบาท	โดยในปี	2550	นี้บริษัทฯ	มีค่าการกลั่นรวม	

5.10	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	 โดยใช้กำลังการผลิตที่	 66.3	พันบาร์เรลต่อวัน	สูงกว่าปีก่อนซึ่งมีค่าการกลั่นรวม	2.29	ดอลลาร์		

สรอ.	ต่อบาร์เรล	และใช้กำลังการผลิตที่ระดับ	56.3	พันบาร์เรลต่อวัน	กรณีไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันจะมีค่าการกลั่น	3.19	

ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ	3.05	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	รายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้	

	

	 ค่าการกลั่นจาก	 ปี	2550	 ปี	2549	 ผลแตกต่าง	+/-	

หน่วย	:	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	

ค่าการกลั่นพื้นฐาน	 3.13	 	 2.01	 	 +1.12	

Improvement	Program	 0.02	 	 0.31	 	 -0.29	 	

GRM	Hedging	 0.04	 	 0.73	 	 -0.69	

สต็อกน้ำมัน	 1.85	 	 (0.70)	 	 +2.55	

Write	Down	 0.06	 	 (0.06)	 	 +0.12	

รวม	 5.10	 	 2.29	 	 +2.81	

3.19	 3.05	 0.14	

+1.91	 (0.76)	 2.67

	 ส่วนต่างราคาเฉลี่ย	 ปี	2550	 ปี	2549	 ผลแตกต่าง	+/-	

หน่วย	:	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	

UNL95/DB	 14.55	 11.74	 +2.81	

IK/DB	 16.17	 16.51	 -0.34	

GO/DB	 16.72	 15.22	 +1.50	

FO/DB	 -10.40	 -12.69	 +2.29	

TP/DB	 8.44	 6.95	 +1.49	

	 ค่าการกล่ันพ้ืนฐานมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน	1.12	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	เน่ืองจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันเม่ือเทียบกับน้ำมันดิบ

ดูไบมีการปรับตัวดีขึ้นแทบทุกชนิด	 โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน้ำมันเตาเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้น	2.29	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อ

บาร์เรล	 เมื่อเทียบจากปี	2549	จากความต้องการน้ำมันเตาที่เพิ่มสูงขึ้นหลังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นมีปัญหาต้องปิดซ่อมแซมเป็น

เวลาหลายเดือน	เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว	ส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบอ้างอิง	ดังนี้	

	

	 ในปีนี้บริษัทฯ	 ไม่มี	 Improvement	Program	จากการส่งน้ำมันเตาไป	Crack	ที่โรงกลั่นไทยออยล์	 แต่ได้ทำการส่งออกน้ำมันเตา		

ชนิด	FOVS	ไปยังโรงกล่ันในประเทศจีนแทน	ทำให้บริษัทฯ	สามารถใช้กำลังการผลิตได้สงูข้ึนในระดับ	66.3	พันบาร์เรลต่อวัน	เทียบกับ		

ปีก่อนที่ใช้กำลังการผลิตอยู่	56.3	พันบาร์เรลต่อวัน		



81รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

	 ค่าการกล่ันจากการทำ	GRM	Hedging	น้ันปรับตัวลดลง	0.69	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	จาก	0.73	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	ในปีก่อน

ลดลงเป็น	0.04	ดอลลาร	์สรอ.	ต่อบาร์เรล	 เนื่องจากการปรับตัวของค่าการกลั่นเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับที่บริษัทฯ	ได้เข้าทำ

สัญญาธุรกรรมป้องกันความเส่ียงล่วงหน้าไว้	บริษัทฯ	จึงไม่ได้รับกำไรจากการทำ	GRM	Hedging	มากนัก	สำหรับปีน้ีมีปริมาณธุรกรรม

ที่บริษัทฯ	 ได้ทำไว้ล่วงหน้าประมาณ	37%	ของปริมาณการกลั่นเฉลี่ย	 ในขณะที่ปีก่อนมีระดับการทำธุรกรรมประมาณ	41%	ของ

ปริมาณการกลั่นเฉลี่ย	

	
	 ปีนี้บริษัทฯ	มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน	1.85	ดอลลาร์	สรอ.	ต่อบาร์เรล	สูงกว่าปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันที่	0.70	ดอลลาร์		

สรอ.	 ต่อบาร์เรล	เน่ืองจากปีน้ีราคาน้ำมันมีการปรับตัวในทิศทางขาข้ึนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี	4	ปี	2550	 ท่ีราคาน้ำมันปรับตัวข้ึน

อย่างรุนแรง	ซึ่งสาเหตุที่สำคัญมาจากความวิตกกังวลต่อความเพียงพอของอุปทานดังที่กล่าวมาข้างต้น		

	
	 EBITDA	จากธุรกิจการตลาด	209	ล้านบาท	ต่ำกว่าปีก่อนที่อยู่ที่	 472	ล้านบาท	เนื่องจากปีนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวใน

ทิศทางขาขึ้นทำให้ราคาขายปลีกปรับตัวได้ช้ากว่าต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมาก	ซึ่งตรงข้ามกับเมื่อปีก่อนที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงในช่วง

ปลายไตรมาส	3	จึงทำให้ในปีนี้บริษัทฯ	มีค่าการตลาด	 (ไม่รวมน้ำมันเครื่อง)	อยู่ที่ระดับ	26.1	สตางค์ต่อลิตร	ต่ำกว่าปีก่อนที่อยู่ที่

ระดับ	38.5	สตางค์ต่อลิตร	ส่วนปริมาณการจำหน่ายเพ่ิมข้ึนจากระดับ	51.2	พันบาร์เรลต่อวัน	เป็น	51.9	พันบาร์เรลต่อวัน	โดยเฉพาะ

ปริมาณจำหน่ายในช่องทางสถานีบริการน้ำมันที่เพิ ่มขึ ้นจาก	 34.8	พันบาร์เรลต่อวัน	 เป็น	 36.1	พันบาร์เรลต่อวัน	 จนทำให้		

ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	12.1	 เป็นร้อยละ	12.7	 เนื่องจากบริษัทฯ	ผลักดันการจำหน่ายน้ำมันพลังงานทดแทนมากขึ้น	

ได้แก่	น้ำมันแก๊สโซฮอล์	91,	95	และน้ำมันไบโอดีเซล	B5		

	

	 1.2 การวิเคราะห์รายได้ 

	 สำหรับปี	 2550	รายได้รวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีจำนวน	95,456	ล้านบาท	ประกอบด้วย	รายได้ของบริษัท	บางจากฯ	 (มหาชน)	

จำนวน	94,593	ล้านบาท	และรายได้ของบริษัท	บางจากกรีนเนท	จำนวน	14,246	ล้านบาท	ในรายได้ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน

จำนวน	13,383	ล้านบาท	โดยรายได้ของบริษัท	บางจากฯ	(มหาชน)	ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเมื่อเทียบกับปีก่อน	ได้แก่	
	 รายได้จากการขาย	94,134	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	595	ล้านบาท	หรือ	0.6%	เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น	1.0%	ราคาน้ำมันในรูปสกุลเงิน

ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ	9.9%	ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นประมาณ	8.8%	 (อ้างถึงอัตราขายถัวเฉลี่ยปี	 2550	ที่		

34.69	บาท/ดอลลาร์	สรอ.	เทียบกับเฉลี่ยปี	2549	ที่ระดับ	38.03	บาท/ดอลลาร์	สรอ.)	ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนขายในทิศทางเดียวกันด้วย	
	 รายได้อื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	118	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจาก	1)ค่าพรีเมียมจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 44	ล้านบาท	2)รายได้

ค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น	26	ล้านบาท	3)กำไรจากการขายก๊าซ	NGV	 เพิ่มขึ้นจำนวน	24	ล้านบาท	4)การคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลปีบัญชี	

2530	จากกรมสรรพากรจำนวน	20	ล้านบาท		
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	 1.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

	 สำหรับ	ปี	 2550	ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจำนวน	 93,692	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายของบริษัท	บางจากฯ	

(มหาชน)	จำนวน	92,902	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายของบริษัท	บางจากกรีนเนท	จำนวน	14,176	ล้านบาท	ในค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการ

ระหว่างกันจำนวน	13,386	ล้านบาท	โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท	บางจากฯ	(มหาชน)	ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเมื่อเทียบกับปีก่อน	ได้แก่	

	 ในปีนี้ไม่มีการ	Write	Down	สินค้าคงเหลือ	เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น	ในขณะที่ปีก่อนในช่วงปลายปีราคาน้ำมันเริ่มมีการ

ปรับตัวลดลงมาก	ทำให้ต้องตั้งสำรองมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงไว้จำนวน	55	ล้านบาท	เนื่องจาก	ณ	วันสิ้นงวด	ปี	2549	สินค้าคงเหลือ

มีมูลค่าสูงกว่าราคาสุทธิที่บริษัทฯ	คาดว่าจะได้รับ	

	 บริษัทฯ	รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	47	ล้านบาท	ในขณะที่ปีก่อนมีกำไรอยู่ที่	 120	ล้านบาท	จากการรับรู้ผลต่างจากการขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในอัตราต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง	

	 บริษัทฯ	รับรู้ดอกเบี้ยจ่าย	655	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	90	ล้านบาท	หรือ	12%	เนื่องจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยประมาณ	0.1%	

ต่อปี	รวมถึงเป็นผลจากยอดเงินต้นเฉลี่ยที่ลดลงจำนวน	1,425	ล้านบาท		

	 ในปี	2550	นอกจากการบันทึกภาษีในอัตราปกติแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้บันทึกภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน	102	ล้านบาท	จากการพิจารณา

ปรับปรุงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี	 2549	 เฉพาะสิทธิประโยชน์ส่วนที่ได้จากเงินลงทุนในโครงการ	PQI	ตามประกาศอธิบดี		

กรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้	(ฉบับท่ี	156)	เร่ืองกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทฯ	ท่ีมี

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำหรับเงินได้ที่ได้จ่าย

เพื่อการลงทุน	หรือการต่อเติม	 เปลี่ยนแปลง	ขยายออก	หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน	แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม	ตาม

มาตรา	65	ตรี	 (5)	แห่งประมวลรัษฎากร	ทั้งนี้เพื่อรอผลการตรวจสอบการขอคืนภาษีเงินได้สำหรับปี	2549	จากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร	

บริษัทฯ	เชื่อว่าการดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวเป็นไปตามประกาศฯ	โดยถูกต้อง	

	

 1.4 การวิเคราะห์อัตรากำไร 

อัตรากำไรขั้นต้นมีการปรับตัวตามความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก	และผันแปรตามค่าการกลั่นและค่าการตลาด	สำหรับปี	2550	

บริษัทฯ	มีอัตรากำไรขั้นต้น	6.41%	เพิ่มขึ้นจากปี	2549	ที่อยู่ที่	 2.25%	สาเหตุหลักมาจากค่าการกลั่นรวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น	ดังที่ได้กล่าวไว้

แล้วตาม	1.1	ข้อ	2)	ทำให้อัตรากำไรสุทธิงวด	ปี	2550	และ	2549	เป็น	1.85%	และ	0.21%	ตามลำดับ		
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2.	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	เปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	

 2.1	สินทรัพย์	

1. สินทรัพย์รวมณสิ้นปี 2550มีจำนวน44,987ล้านบาทประกอบด้วยสินทรัพย์ของบริษัทฯจำนวน44,848ล้านบาทและบริษัท

บางจากกรีนเนทจำนวน740ล้านบาทในสินทรัพย์ดังกล่าวมีสินทรัพย์ระหว่างกัน601ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้จำนวน

599ล้านบาท

2. สินทรัพย์รวมของบริษัทบางจากฯ(มหาชน)ณส้ินปี2550เทียบกับณส้ินปี2549มีมลูค่าเพ่ิมข้ึนจำนวน6,905ล้านบาทประกอบด้วย

สินทรัพย์หลักที่เปลี่ยนแปลงคือ
 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ เพิ่มขึ้น2,853ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น91%เนื่องจากบริษัทฯมีการจำหน่ายน้ำมันส่งออกมากขึ้นซึ่งเป็นลูกหนี้

กลุ่มที่มีเทอมชำระเงินเฉลี่ย30วันรวมถึงปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น2,104ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น24%จากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอ้างอิงราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย

เดือนธันวาคม2550อยูท่ี่85.98ดอลลาร์สรอ.ต่อบาร์เรลสงูข้ึน46.5%เม่ือเทียบกับราคาเฉล่ียเดือนธันวาคมปี2549ท่ีอยูท่ี่58.70

ดอลลาร์สรอ.ต่อบาร์เรลในขณะที่ปริมาณสินค้าคงเหลือมีใกล้เคียงกัน(จำนวนประมาณ3.62ล้านบาร์เรล)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆลดลง478ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากรายการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี2549จากกรมสรรพากร

จำนวน369ล้านบาทโดยการวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารไว้ขณะนี้อยูร่ะหว่างการตรวจสอบการขอคืนภาษี
 ณสิ้นปี2550ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น2,720ล้านบาทรายการที่เพิ่มขึ้น ได้แก่การลงทุนเพิ่มขึ้นรวม2,373ล้านบาท

แบ่งได้เป็นการลงทุนสำหรับโครงการPQIจำนวน2,063ล้านบาทและเป็นการลงทุนประจำปีอื่นประมาณ316ล้านบาทและณ

สิ้นปี 2550นี้บริษัทฯมีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักร/อุปกรณ์หอกลั่นและแพลตินั่มใหม่ (ตามนโยบายจะกระทำ

ทุกๆ5ปี)เพิ่มขึ้นจำนวน1,225ล้านบาทส่วนที่ทำให้สินทรัพย์ลดลงได้แก่การตัดค่าเสื่อมราคาจำนวน858ล้านบาทรวมถึงการ

ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้นด้วยจำนวน26ล้านบาท



	 2.2	หนี้สิน	

1. หน้ีสินรวมณส้ินปี2550จำนวน23,762ล้านบาทประกอบด้วยหน้ีสินของบริษัทฯจำนวน23,649ล้านบาทและของบริษัทบางจากกรีนเนท

จำนวน712ล้านบาทในหนี้สินดังกล่าวเป็นหนี้ระหว่างกันจำนวน599ล้านบาท

2. หน้ีสินของบริษัทบางจากฯ(มหาชน)ณส้ินปี2550เทียบกับณส้ินปี2549มีมลูค่าเพ่ิมข้ึน4,398ล้านบาทประกอบด้วยหน้ีสินหลักท่ี

เปลี่ยนแปลงคือ
 ณ31ธันวาคม2550เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน8,960ล้านบาทเพิ่มขึ้น4,814ล้านบาทหรือ116%เนื่องจากช่วงสิ้นปี2549มีการ

จ่ายชำระหนี้ค่าน้ำมันดิบล่วงหน้า 2 เที่ยวเรือปริมาณ0.73ล้านบาร์เรล เป็นจำนวนเงิน1,725ล้านบาทในขณะที่ปี 2550นี้

มีวันครบกำหนดจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้การค้าที่ตรงกับวันหยุดสิ้นปีจำนวนเงิน 1,306ล้านบาทซึ่งได้จ่ายชำระในวันทำการถัดไป

รวมถึงราคาน้ำมันได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยทำให้ราคาซื้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ31.5% (เดือนธันวาคม2550ราคาซื้อเฉลี่ยประมาณ

21.7บาท/ลิตรในขณะที่เดือนธันวาคม2549เฉลี่ยอยู่ที่16.5บาท/ลิตร)
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	 2.3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	

1. ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยณส้ินปี2550รวมจำนวน21,225ล้านบาทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นบริษัทฯ21,199ล้านบาท

และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทบางจากกรีนเนทจำนวน28ล้านบาทและเป็นรายการระหว่างกัน-2ล้านบาท

2. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทบางจากฯ(มหาชน)ณสิ้นปี2550เพิ่มขึ้น2,507ล้านบาทจากณสิ้นปี2549เนื่องจากบริษัทฯมีกำไร

สุทธิสำหรับปี2550จำนวน1,691ล้านบาทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี2549จำนวน190ล้านบาทมีการตัดจำหน่าย

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สำหรับปี2550 เป็นจำนวน219ล้านบาทและณวันที่ 31ธันวาคม2550บริษัทฯได้ตีราคา

สินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักร/อุปกรณ์หอกลั่นและแพลตินั่มใหม่(ตามนโยบายจะมีการตีราคาใหม่ทุกๆ5ปี)เพิ่มขึ้นจำนวน1,225

ล้านบาทส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นณ31ธันวาคม2550มีจำนวน21,199ลา้นบาท

3. บริษัทฯมีตราสารอื่นที่ผู้ถือตราสารสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่นหุ้นกู้

แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆณวันที่31ธันวาคม2550มีจำนวนหุ้นที่สามารถแปลงสภาพได้รวม287ล้านหุ้นเมื่อคิด

FullyDilutionแล้วจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ20.4ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



3.	คำอธิบายและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550		

3.1 สำหรับงวดปี2550นี้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา2,705ล้านบาทโดยในระหว่างปีมี

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่างๆจำนวน3,745ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน4,386ล้านบาท

เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน1,235ล้านบาทและใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน1,876ล้านบาทดังนั้นณสิ้นปี2550

จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน6,450ล้านบาทโดยเป็นเงินสดของบริษัทบางจากฯ(มหาชน)จำนวน6,088ล้านบาท

และเป็นเงินสดของบริษัทบางจากกรีนเนทจำนวน362ล้านบาท

3.2 กระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ เกิดจากกำไรสุทธิสำหรับปี2550จำนวน1,691ล้านบาทบวกกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช้เงินสดจำนวน1,100

ล้านบาทดังนั้นบริษัทฯมีกำไรที่เป็นเงินสดจำนวน2,791ล้านบาทโดยบริษัทฯได้และใช้เงินสดในกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯได้เงินสดสุทธิจากสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน1,330ล้านบาทโดยที่
 ใช้เงินสดไปเพื่อซื้อสินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น4,510ล้านบาทได้แก่ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น2,819ล้านบาทสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

2,104ล้านบาทและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน413ล้านบาท
 มีเงินสดได้มาจากหนี้สินดำเนินงาน5,840ล้านบาทได้แก่ เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน4,824ล้านบาทหนี้สินและค่าใช้จ่าย

ค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน1,016ล้านบาท

2. บริษัทฯได้เงินสดจากกิจกรรมลงทุน1,244ล้านบาทได้แก่
 จากรายการเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน3,804ซึ่งเป็นการโอนเปลี่ยนประเภทจากเงินฝากประจำเกินกว่า 3 เดือนมาเป็นเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด
 การจ่ายเงินสดสำหรับการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร-อุปกรณ์จำนวน2,306ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นส่วนของโครงการPQIที่จ่าย

เป็นเงินสดไปในปีจำนวน1,673ล้านบาท
 บริษัทฯใช้เงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น254ล้านบาท

3. บริษัทฯใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน1,876ล้านบาทโดย
 มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นคืนให้ธนาคารกรุงไทยบางส่วนจำนวน320ล้านบาท
 จ่ายคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน (ออกไว้ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างหนี้) จำนวน945ล้านบาทและจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวให้แก่

ธนาคารกรุงไทยจำนวน421ล้านบาท



85รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

	 งบกำไรขาดทุน	 ปี	2550	 ปี	2549	

	 	 (งบเฉพาะบริษัทฯ)	 วิธีราคาทุน	 วิธีส่วนได้เสีย	 เพิ่ม	(ลด)	 วิธีราคาทุน	 วิธีส่วนได้เสีย	 เพิ่ม	(ลด)	


 ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จาก

 บริษัทย่อย  - 27 (27) - (10) 10



	 งบดุล	 	 31	ธันวาคม	2550	 	 	 31	ธันวาคม	2549	

	 	 (งบเฉพาะบริษัทฯ)	 วิธีราคาทุน	 วิธีส่วนได้เสีย	 เพิ่ม	(ลด)	 วิธีราคาทุน	 วิธีส่วนได้เสีย	 เพิ่ม	(ลด)	


 เงินลงทุนบริษัทย่อย 0.49 28 (27) 0.49 - 0.49

หน่วย:ล้านบาท

    ในเดือนพฤษภาคม2550 ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น190ล้านบาท (จำนวน1,119ล้านหุ้นอัตราหุ้นละ17สตางค์)ดังนั้น

บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 3,489ล้านบาท เมื่อรวมเงินสดต้นงวดจำนวน2,599ล้านบาททำให้

ณสิ้นปี2550มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน6,088ล้านบาทซึ่งเป็นเงินสดที่เป็นเงินทุนโครงการPQIจำนวน

2,918ล้านบาทและเงินสดเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานจำนวน3,170ล้านบาทอนึ่ง เงินสดเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานที่มีจำนวนสูง

ในช่วงสิ้นปี2550นั้นส่วนหนึ่งบริษัทฯได้เตรียมไว้เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าถึงกำหนดชำระในวันหยุดทำการสิ้นปีจำนวน1,306

ล้านบาทโดยได้จ่ายชำระในวันทำการถัดไปกรณีไม่รวมรายการนี้บริษัทฯจะมีเงินสดเพื่อใช้ดำเนินงานเท่ากับ1,864ล้านบาท



4.	สรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	

บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯจากวิธีส่วนได้เสีย (EquityMethod)

เป็นวิธีราคาทุน (CostMethod)ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม2550 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44

ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบเฉพาะบริษัทฯ นั้นบันทึกโดยใช้ราคาทุนเดิม

(HistoricalCost)เป็นราคาทุนเริ่มต้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวทำให้กำไร(ขาดทุน)สุทธิในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯจะไม่เท่ากับ

งบการเงินรวมอีกต่อไปและบริษัทฯ ได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินปี 2549ที่แสดงเปรียบเทียบด้วยส่งผลให้กำไรสะสมณวันที่ 31

ธันวาคม2549เพิ่มขึ้นจำนวน0.49ล้านบาทเท่ากับมูลค่าหุ้นที่บริษัทฯลงทุนในบริษัทบางจากกรีนเนทเพื่อให้สะท้อนมูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุนเดิมตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ได้แสดงไว้ใน“ผลสะสมจากการเปลี่ยนวิธีการ

บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย”ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวส่งผลต่อการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯเท่านั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมและปัจจัยพื้นฐานการดำเนนิธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด
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หมายเหตุ :  คำนวณจากงบการเงินรวม 

 1/ คำนวณจากหนี้สินเฉพาะในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  

      ปี 2550 ปี 2549 

        (ตรวจสอบแล้ว)  (ปรับปรุงใหม่) 

 

อัตราส่วนเกี่ยวกับสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  เท่า 1.8 2.4 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)  เท่า 1.0 1.3 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Receivable Turnover) เท่า 23.3 29.5 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection Period) วัน 15.7 12.4 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เท่า 8.9 9.3 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Inventory Turnover Period)  วัน 40.9 39.3 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover) เท่า 13.5 18.9 

ระยะเวลาชำระหนี้ (Payment Period)  วัน 27.1 19.3 

Cash Cycle   วัน 29.4 32.4 

 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)      

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 1.9 0.2 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 8.8 1.2 

 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets) ร้อยละ 4.3 0.5 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) เท่า 2.3 2.6 

 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)      

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) 1/ เท่า 0.5 0.7 

5.  คำอธิบายและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549 
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สำหรับปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 1,764 ล้านบาท มากกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 196 ล้านบาท จึงทำให้อัตราส่วนความสามารถในการ

ทำกำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานดีขึ้น และส่งผลถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ปรับตัวดีขึ้นด้วยเนื่องจากส่วนของ  

ผูถื้อหุ้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ลดลงเนื่องจากได้มีการทยอยใช้จ่ายเงินทุนการ

ก่อสร้างโครงการ PQI ออกไปในส่วนที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 

 

6.	ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต	

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจน้ำมัน คือค่าการตลาดและค่าการกลั่น ในส่วนของค่าการตลาดจะได้รับ

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อการปรับราคาขายปลีกเนื่องจากการขึ้นลงของราคาขายปลีกดังกล่าวทำได้ล่าช้ากว่า

ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาในส่วนของค่าการกลั่น จากการที่โรงกลั่นของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นประเภท Simple Refinery ซึ่งมีสัดส่วน

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเตามากเมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นประเภท Complex Refinery โดยน้ำมันเตามีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบ ทำให้ค่าการกลั่น

ของบริษัทฯ ถูกจำกัดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาแนวทางการลดสัดส่วนการผลิตน้ำมันเตาในระยะยาว เพื่อเพิ่มค่าการกลั่นให้อยู่

ในระดับที่ทัดเทียมกับอุตสาหกรรม ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) โดยการก่อสร้างหน่วยแตกตัวโมเลกุล

น้ำมัน (Cracking Unit) และหน่วยอื่นๆ ซึ่งจะทำให้โรงกลั่นของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็นโรงกลั่นประเภท Complex Refinery ซึ่งสามารถลดสัดส่วน

การผลิตน้ำมันเตาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโรงกลั่นอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม EBITDA 

จากระดับเฉลี่ย 2,000-4,000 ล้านบาทต่อปี เป็นประมาณ 6,000-8,000 ล้านบาทต่อปี หลังจากที่โครงการดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ

ดำเนินการผลิตอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะราคาน้ำมัน ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งโครงการ PQI ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยมีมูลค่าการลงทุน

รวมเงินลงทุนสำรองกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (Contingency Reserve) ทั้งสิ้น 15,369 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 378 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัญญาก่อสร้างโครงการ PQI นี้เป็นลักษณะราคาก่อสร้างคงที่ มีกำหนดเวลาก่อสร้างที่แน่นอน และรับประกันผลงาน 

โดยบริษัทฯ ได้จัดจ้าง บริษัท CTCI Overseas Corporation Limited และ CTCI (Thailand Co., Ltd.) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในส่วนของการจัดหา

เงินทุนสำหรับโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2549  

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีความคืบหน้าโครงการสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นร้อยละ 68.2 เมื่อเทียบกับแผนที่ได้ปรับปรุงใหม่

ที่วางไว้ที่ร้อยละ 65.5 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแผนร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อเร่งงานก่อสร้าง อาทิ การจัดหาแรงงานสำรองและเพิ่มเวลาทำงาน ใน

ส่วนการผลิตวัสดุอุปกรณ์ย่อย บริษัทฯ ได้เร่งรัดการผลิตและจัดส่งให้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเครื่องจักรหลักที่ใช้เวลาในการผลิตประกอบเป็น

เวลานานและต้องใช้วัสดุประเภทพิเศษตามการออกแบบ ซึ่งหากมีความล่าช้าเกิดขึ้นในการผลิตและประกอบจะทำให้โครงการโดยรวมมี  

ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ (Long Lead Items-LLIs) โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนด LLIs สำหรับโครงการไว้ท้ังส้ิน 9 รายการ และได้ทำการส่ังซ้ือ

เครื่องจักรดังกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี 2548 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า LLIs จะมาทันตามกำหนดเวลาและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการ ซึ่ง

ปัจจุบันเครื่องจักร LLIs ทั้ง 9 รายการได้ประกอบแล้วเสร็จและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างได้แล้วเสร็จได้

ในปลายปี 2551 อนึ่ง ความล่าช้าดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อต้นทุนโครงการแต่อย่างใด  
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นอกจากระดับราคาน้ำมันที่ผันผวนจะส่งผลกระทบสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่อาจมีผลต่อผลการ

ดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากในการซื้อและขายน้ำมันนั้น บริษัทฯ 

จะบันทึกรายการเจ้าหนี้การค้าและรายการลูกหนี้การค้าโดยมีการอ้างอิงราคาอยู่กับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะปรับสัดส่วนสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเมื่อมีความพร้อม โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำประกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยใช้เครื่องมือ

ทางการเงินที่มีอยู่ในตลาดแล้วบางส่วน ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่คอยติดตามและบริหารความเสี่ยง  

ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
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ความเห็นเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในได้ ดังนี้ 


1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง มีเป้าหมายการ

ดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานจะผ่านการวิเคราะห์ว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรอย่าง  

เหมาะสมช่วยให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

และให้ความสำคัญต่อความซ่ือสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคูมื่อ นโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ และสอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงาน  

ทั่วทั้งองค์กร 

 

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการ

บริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร และดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2550 บริษัทฯ   

ได้มีการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เนื้อหามีความชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และให้ทุกฝ่ายในองค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

 

3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่  

ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์-

อักษร มีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์-

สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาว และให้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลการดำเนินงาน

ของบริษัทย่อย มีกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการปฏิบัติงานทำให้ระบบงานมีมาตรฐาน รวดเร็ว ก้าวสู่เป้าหมายขององค์กรได้ดีมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี

ขึ้น เช่น ระบบ E-Auction ระบบ E-Procurement ระบบ E-Human Resource ระบบ E-Payment & Asset และระบบบริหารจัดการงานตรวจ-

สอบ (Audit Management System) มีมาตรการที่รัดกุมที่เหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อ

ป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรม

ดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี 
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4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร	
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ 

กรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือและเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลเพียงพอก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการพิจารณา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ การบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตาม

นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ  

 

5.	 การติดตามประเมินผล	
บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่าง

สม่ำเสมอ มีหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ 
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2549 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  

ชุดปัจจุบัน โดยมีนายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ เป็นประธานกรรมการ นายนเรศ สัตยารักษ์ เป็นรองประธานกรรมการ นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ เป็น  

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นกรรมการ  

 

ในปี 2550 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงให้

มีประสิทธิภาพ ดูแลและติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ

ขององค์กร โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 

1.	 กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	ประจำปี	2550	

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินการให้

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2550 บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมแผนกลยุทธ์

ในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโดยการขยายการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงสู่ทุกส่วนงานและสร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกคน

ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงผ่านการประชาสัมพันธ์ภายใน รวมถึงเชื่อมโยงการจัดการความเสี่ยงกับการประเมินผลงานประจำปีของ

พนักงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน

ประจำวัน  

 

2.	 พิจารณาปัจจัยเสี่ยง	และแผนจัดการ	รวมทั้งติดตามดูแลความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	

คณะกรรมการฯ ได้ดูแลความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างใกล้ชิด โดยได้ติดตามพิจารณาความเสี่ยงต่อ  

เป้าหมายหลักขององค์กรที่สำคัญในปี 2550 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และทำการ

ประเมินว่าการดำเนินการตามแผนได้ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงตามระดับที่กำหนดไว้จริง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารใน

การจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น มาตรการลดความเสี่ยงจากสัญญาการลงทุน มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิด  

หนี้สูญของธุรกิจการตลาดและการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เป็นต้น 

 

3.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารข้อมูลและติดตามรายงานความเสี่ยง	 (Risk	Management	Monitoring			

	 System)	เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

ตั้งแต่ปี 2549 บริษัทฯ ได้เริ่มนำโปรแกรมการบริหารข้อมูลและติดตามการจัดการความเสี่ยงมาใช้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการรายงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง และได้พัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสม

กับการใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 นี้ บริษัทฯ ได้ขยายจำนวนผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมให้กว้างขวางขึ้น และได้

จัดอบรมทบทวนการใช้โปรแกรม ให้แก่ Risk Manager และ Risk Coordinator ประจำสายงาน เพื่อให้การใช้โปรแกรมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

	

4.	 สนับสนุนผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการ		

	 บริหารความเสี่ยงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน	รวมทั้งสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning			

	 Organization)	
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ตั้งแต่ปี 2548 คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดจากผู้บริหารและพนักงานจากสายงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงต่อเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง และจัดอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยต่อมาได้ขยายการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงไปยังระดับสายงาน 

และในปี 2550 ได้ขยายสู่ระดับส่วนงานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผน

จัดการความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง รวมถึงสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ (Learning Organization) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เชื่อมโยงเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการประเมินผลงานประจำปีเพื่อให้

พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลและจัดการความเสี่ยงที่ตนเป็นเจ้าของอีกด้วย 

 

5.	 ทบทวนและฝึกซ้อมแผนบริหารภาวะวิกฤต	(Crisis	Management	Plan)	

 5.1 คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม  

  เหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้คณะทำงานส่งเสริมสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และประหยัด  

  พลังงาน (S&SHEE Promotion Team) ทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบันโดยพิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่  

  เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงความทันสมัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมแผน  

  บริหารภาวะวิกฤตเดิมให้ครอบคลุมสถานการณ์ที่กว้างขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมการจัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤตกรณีเกิดน้ำมันหก  

  (Oil Spill) ขนาดใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณคลังน้ำมันศรีราชา 

 5.2 คณะกรรมการฯ ได้ติดตามดูแลให้มีการจัดการซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับสภาวะวิกฤต ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสภาวะวิกฤต   

  กระทรวงพลังงาน  

 5.3 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา  

  การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ โดย กรมธุรกิจ-  

  พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

6.	 พิจารณาแผนงานและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน		

	 รอบข้างอย่างต่อเนื่อง	

  

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผน รวมถึงให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม

ความปลอดภัยในชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนด้วย 

 

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management) อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดการ

ความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วนงาน และเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนงานและการลงทุนของบริษัทฯ อย่าง

ครบถ้วน สามารถลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ทำให้มั่นใจในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มากขึ้น 

(นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
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ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

รับมือกับความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และเพิ่มความ

สำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองรับต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management Committee-ERMC) ขึ้น 

และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง เข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง  

เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหาร พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับ

ขององค์กร และควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสม โดยจัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการประเมิน รวบรวม 

ความเสี่ยงทุกประเภททั่วทั้งองค์กร และกำหนดให้มีผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) ประจำแต่ละสายงานในการขับเคลื่อน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่ต่อเนื่องเพื่อ 

 1. ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการเป้าหมายหลักขององค์กร  

 2. ประเมินระดับผลกระทบและโอกาสการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อจัดลำดับความสำคัญของ  

  ความเสี่ยง  

 3. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตามลำดับความสำคัญ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. จัดให้มีระบบติดตามความเสี่ยงโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Management Monitoring System) และมีการรายงานต่อ  

  คณะกรรมการเป็นประจำ 

 

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงต่อเป้าหมาย

หลักของบริษัทฯ ในระดับองค์กรและระดับสายงาน แต่ได้ขยายการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงสู่ระดับส่วนงานด้วย พร้อมทั้ง 

ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ของการบริหาร

ความเสี่ยง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เชื่อมโยงการจัดการความเสี่ยงกับการประเมินผลของพนักงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายที่จะให้พนักงานนำหลักการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรได้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อการพัฒนาระบบและติดตาม

ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ โดยมีการติดตามการจัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) โดยจัดให้มีการทบทวนแผนให้เป็น

ปจัจบุนั และดแูลใหม้กีารซกัซอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เตรยีมพรอ้มในการควบคมุเหตกุารณเ์ชงิลบอนัรนุแรงตา่งๆ บรรเทาผลกระทบ

ต่อธุรกิจ และสามารถฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด  

 

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทฯ จึงต้องรับมือกับความเสี่ยงที่อาจ  

ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ท่ีสำคัญ ได้แก่ ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
 1.1 ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีของโรงกลั่นฯ ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 

สถานการณ์ความต้องการใช้น้ำมันเตาของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศที่ลดลงมากในช่วงที่ผ่านมา อันเนื่องมาจาก

การใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและถ่านหินทดแทน ส่งผลให้การใช้กำลังกลั่นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากกว่าโรงกลั่นน้ำมันอื่น 

เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นประเภท Hydro Skimming Refinery ซึ่งมีกระบวนการกลั่นที่ให้ผลผลิตน้ำมันเตา  

ในสัดส่วนสงู เม่ือเปรียบเทียบกับโรงกล่ันของคูแ่ข่งขันท่ีเป็นโรงกล่ันประเภท Complex Refinery สำหรับการกล่ันน้ำมันดิบชนิดเดียวกัน 

นอกจากนี้ความต้องการใช้น้ำมันเตายังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงได้อีก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้กำลังการกลั่น

ของบริษัทฯ มากขึ้น 

 

และเน่ืองจากน้ำมันเตาเป็นน้ำมันท่ีมีราคาต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับน้ำมันสำเร็จรปูชนิดอ่ืน ดังน้ัน มลูค่าน้ำมันสำเร็จรปูท่ีบริษัทฯ ผลิตได้

จึงต่ำกว่ามูลค่าน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตได้จาก Complex Refinery ทำให้บริษัทฯ มีค่าการกลั่น (กำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายในการผลิต) 

ที่ต่ำกว่า โดยส่วนต่างดังกล่าวมีอัตราที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาน้ำมันเตากับน้ำมันชนิดอื่นๆ ในช่วงเวลานั้น 

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลดผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้แก่กิจการ ด้วยการจัดหาน้ำมันดิบที่มีสัดส่วน

ของน้ำมันเตาน้อยมากลั่น เช่น น้ำมันดิบจากแหล่งตะวันออกไกลหรือน้ำมันประเภทคอนเดนเสท (Condensate) และได้ร่วมมือกับ  

โรงกลั่นน้ำมันอื่นในประเทศ ในการส่งน้ำมันเตาไปกลั่นที่หน่วยกลั่น Cracker และแบ่งผลประโยชน์หลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของหน่วยกลั่น  

ในขณะที่โรงกลั่นน้ำมันคู่สัญญาก็ได้ประโยชน์จากการใช้กำลังกลั่นส่วนเกินในหน่วย Cracker  

 

นอกจากนั้น เพื ่อจัดการความเสี ่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ลงทุนดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Product Quality 

Improvement Project-PQI Project) เพื่อให้สามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยติดตั้งหน่วยแตกตัวโมเลกุล

น้ำมัน (Hydrocracking Unit) และหน่วยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่งผลให้การผลิตน้ำมันเตาลดลงจากร้อยละกว่า 30 ให้เหลือประมาณ  

ร้อยละ 10 ของกำลังการกลั่น ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับโรงกลั่นอื่นในประเทศ อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม 

 

 1.2 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนจากภาครัฐภายหลังการปรับโครงสร้างการเงิน และบริษัทฯ พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ  

เนื่องจากในอดีต (ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2546) บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นประมาณร้อยละ 48 

และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน 522.04 ล้านหุ้น ก่อนปรับโครงสร้างทางการเงิน 

กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บริษัทฯ ด้วยการคํ้าประกันเงินกู้และให้กู้ยืมโดยตรง ประมาณ 8,100 ล้านบาท 

และการออก Letter of Comfort ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้กู้จํานวน 4,000 ล้านบาท คิดรวมเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าเงินกู้ทั้งหมด

ประมาณ 19,500 ล้านบาท  
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ภายหลังการปรับโครงสร้างทางการเงิน ด้วยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของ  

บริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ทำให้บริษัทฯ พ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ และอาจไม่ได้รับ

ความสนับสนุนทางตรงจากภาครัฐอีกต่อไป  

 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกระทรวงการคลังยังคงรับประกันมลูค่าการลงทุนของต้นเงินของใบแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเหลือประมาณ 7,000 ล้านบาท

ต่อนักลงทุนอีกเป็นระยะเวลา 6 ปี (หมดอายุในปี 2557) สำหรับใบแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ดังนั้น   

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะพ้นจากสภาพรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาครัฐยังจะให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ต่อไป เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและมีมูลค่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ เพื่อไม่ให้การรับประกันดังกล่าวเป็น

ภาระต่อภาครัฐในอนาคต และหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ จนมีผลทำให้ผู้ลงทุนใช้สิทธิขาย  

ใบแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท้ังหมดคืนต่อกระทรวงการคลังตามเง่ือนไขท่ีกำหนด กระทรวงการคลังจะกลับมา

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ กลับสู่สภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่ง  

 

	 1.3	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงกลั่นฯ	สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย		

ปัจจุบันโรงกลั่นของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นแห่งเดียวที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร หากไม่มีระบบควบคุมที่ดีอาจส่งผลกระทบด้าน  

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ และการพิจารณา

ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงกลั่นฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่ายังไม่มีเหตุที่จะทำให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก 

   บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีตลอดเวลา บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ  

   ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของโรงกลั่นฯ ที่สำคัญ เช่น ปฏิบัติตาม  

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการทำงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์การ  

   ผลิตตามระยะเวลาที่กำหนดและมีการฝึกซ้อมสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชำนาญในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น   

   บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น เป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระบบจัดการอาชีว-  

   อนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 เลขท่ี OHS00007/007 และในปี 2547 ยังได้รับมาตรฐาน OHSAS 18001 เพ่ิมเติม รวมท้ัง  

   ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาในขอบข่าย “การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม”   

   Petroleum Refining ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ำมันซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

   ภาครัฐมีนโยบายชัดเจน ในการสนับสนุนให้คลังน้ำมันของบางจากและคลังน้ำมันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่บางจากและ  

   พระโขนง เป็นศูนย์กลางในการจ่ายน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในขณะนี้ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) และบริษัท   

   ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมวางแผนดำเนินการท่ีจะเป็นศนูย์จ่ายน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือสนองต่อนโยบายของภาครัฐ 

   กรมธนารักษ์ได้ขยายระยะเวลาเช่าที่ดินบริเวณโรงกลั่นฯ อีก 18 ปี รวมเป็นระยะเวลาเช่าทั้งสิ้น 30 ปี ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาเช่า  

   สิ้นสุดในปี 2576 

 

2.	ความเสี่ยงทางการเงิน	
	 2.1		 ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันในตลาดโลก	

เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 90 คือน้ำมันดิบ โดยการกำหนดราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะแปรผันตาม

ราคาซื้อขายน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน (ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติปกติในการสั่งซื้อ

น้ำมันดิบของโรงกลั่นฯ โดยทั่วไป) โดยจะตกลงกับผู้ขายในเรื่องชนิดน้ำมันดิบ เดือนที่ส่งมอบ และเงื่อนไขต่างๆ ที่จะใช้ในการคำนวณ

ราคาซื้อขายน้ำมันดิบสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขที่อ้างอิงกับราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบที่ใช้อ้างอิงราคา 

(Benchmark Crude) ของเดือนที่ส่งมอบ หลังจากนั้นเมื่อส่งมอบน้ำมันดิบแล้วต้องผ่านกระบวนการขนส่ง ลำเลียง เตรียมวัตถุดิบ 

กลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป ตลอดจนเก็บในถังเพื่อรอการจำหน่าย สำหรับการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปจะอ้างอิงกับราคา

น้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยในตลาดจรสิงคโปร์ในช่วงเวลาที่ส่งมอบ ดังนั้นจึงมีส่วนต่างของระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อน้ำมันดิบจนถึงการ

จำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปให้ผู้บริโภคประมาณ 2-3 เดือน จึงอาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารต้นทุนวัตถุดิบเพื่อให้ได้ค่าการกลั่น 

(Gross Refinery Margin-GRM) ที่ดีที่สุด 
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เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินขึ้น เพื่อทำหน้าที่

กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันมีการติดตามสถานการณ์ในตลาดค้าน้ำมัน

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความผันผวนในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อกิจการน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีอยู่ในตลาดเช่นการกำหนดส่วนต่างราคาของน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบอ้างอิงล่วงหน้าการซื้อน้ำมันดิบ/ขาย

น้ำมันสำเร็จรูปคงคลังล่วงหน้าเป็นต้น



ตั้งแต่ปี2545บริษัทฯได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางร่วมกันซึ่งนอกจากจะทำให้ต้นทุนค่า

ขนส่งลดลงแล้วยังทำให้ปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันดิบต่อเที่ยวและปริมาณน้ำมันคงคลังลดลง เป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน

อีกทางหนึ่งนอกจากนั้นบริษัทฯยังได้ทำสัญญาระยะยาวสั่งซื้อน้ำมันดิบจากแหล่งภายในประเทศเพิ่ม เช่นน้ำมันดิบปัตตานีและ

น้ำมันดิบจัสมินซึ่งนอกจากต้นทุนราคาน้ำมันดิบและค่าขนส่งจะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศโดยมี

คุณภาพใกล้เคียงกันแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันอีกทางหนึ่งเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสั้นลง



 2.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศต้นทุนวัตถุดิบและรายได้ของบริษัทฯจะอิงกับเงินสกุลดอลลาร์สรอ. โดยต้นทุนที่

สำคัญคือการจัดหาน้ำมันดิบซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและต้องชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์สรอ. ในขณะที่รายได้จาก

การกำหนดราคาขายหน้าโรงกลั่นฯภายในประเทศจะคำนวณโดยอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์

สรอ. เช่นกันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ขายเพื่อแปลงเป็นเงินสกุลบาทดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผล

กระทบต่อทั้งรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ



จากการที่มีต้นทุนสินค้าและรายได้อิงกับเงินสกุลดอลลาร์สรอ.ดังกล่าวทำให้บริษัทฯมีทั้งทรัพย์สินและหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงิน

สกุลดอลลาร์ สรอ. โดยทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าคงเหลือ เพื่อลดความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯจึงได้มีการจัดทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ForwardContract)และ/หรือ

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Instruments)นอกจากนั้นบริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและ

การเงินเพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน



3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
 3.1  ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง 

  ธุรกิจของบริษัทฯต้องเกี่ยวข้องกับการขนส่งเป็นจำนวนมากจึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการขนส่งประกอบด้วย

   ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันดิบมายังโรงกลั่นฯ 

บริษัทฯต้องจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆทั้งในและนอกประเทศ โดยการขนส่งทางเรือขนาดใหญ่ทั้งนี้หากเกิดวินาศภัย

ระหว่างการขนส่งอาจส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมและอาจรวมถึงผลกระทบต่อการผลิตของบริษัทฯแม้ว่า

บริษัทฯจักได้ทำประกันภัยทรัพย์สินและบุคคลที่3ไว้แล้วก็ตามดังนั้นบริษัทฯจึงตระหนักถึงความสำคัญของเหตุดังกล่าวอยู่

เสมอโดยได้ปรับปรุงมาตรฐานการขนส่งน้ำมันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรวมทั้งถังดับเพลิงประจำเรือ

ล้อมทุ่นกักน้ำมัน (Boom)ตลอดเวลาที่เรือเทียบท่านอกจากนั้นบริษัทฯยังมีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทน้ำมันอื่นใน

ประเทศในการร่วมกันเข้าระงับเหตุหากเกิดเหตุฉุกเฉินและในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯไม่ได้รับน้ำมันดิบเที่ยวใด

เที่ยวหนึ่งบริษัทฯก็ได้รับความร่วมมือในการซื้อน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปจากผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศเพื่อนำมาใช้

เป็นการชั่วคราวได้
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	 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปให้ลูกค้า การจำหน่ายน้ำมันให้ลูกค้าทั้งประเภท

อุตสาหกรรม	ขายส่ง	และขายปลีกผ่านสถานีบริการ	ส่วนใหญ่ขนส่งจากคลังน้ำมันโดยทางรถยนต์	ซึ่ง	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้

ว่าจ้างผู้รับเหมาจำนวน	14	 ราย	ขนส่งน้ำมันให้ลูกค้า	 เป็นสัญญาจ้างเหมาระยะยาว	 โดยบริษัทฯ	พิจารณาคุณสมบัติของ		

ผู้รับเหมาดังกล่าวที่ได้มาตรฐานระดับสากล	จากความพร้อมในการดำเนินงาน	คุณภาพ	และประสบการณ์	รวมทั้งกำหนดให้

ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่บริษัทฯ	กำหนดเพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	นอกจากนั้น	

บริษัทฯ	ได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับผู้รับเหมาขนส่งทุกราย	เพื่อรับมือกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง	

	

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งในเที่ยวใดก็ตาม	จนอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ	หรืออาจสร้างความ		

เสียหายให้ประชาชน	ชุมชน	และสาธารณสมบัติ	บริษัทฯ	มีเงื่อนไขในสัญญาจ้างที่สามารถเรียกค่าเสียหายต่อผู้ขนส่งได้		

นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีระบบติดตามตำแหน่งรถบรรทุกขนส่งน้ำมันจำนวนหนึ่งผ่านระบบดาวเทียม	หรือ	Global	Positioning	

System	 (GPS)	 เพื่อควบคุมและตรวจสอบการขนส่งนํ้ามัน	 และบริษัทฯ	ยังสามารถขนส่งน้ำมันทางท่อจากโรงกลั่นฯ	 ไปยัง		

คลังน้ำมันบางปะอิน	 ซ่ึงถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดปริมาณการขนส่งน้ำมันสำเร็จรปูทางรถยนต์	 เพ่ือลดโอกาสการเกิด

อุบัติเหตุได้	

	

 3.2 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของท่อขนส่งน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 

บริษัทฯ	ทำการขนส่งน้ำมันประมาณร้อยละ	30	ของปริมาณการผลิตรวม	ผ่านท่อส่งน้ำมันของบริษัท	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	จำกัด	

(FPT)	 โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ	โดยมีแนวท่อเลียบพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง	และ

ต่อไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันของบริษัทฯ	ที่อำเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เป็นระยะทางรวม	69	กิโลเมตร	แม้ว่าท่อขนส่งจะ

ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและรองรับแรงสั่นสะเทือนได้	 แต่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	

ซึ่งทำให้ท่อเกิดความเสียหายและมีรอยรั่วจนทำให้ไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางท่อได้ในระยะเวลาหนึ่ง	 ดังนั้นจึงอาจกระทบต่อการ

จำหน่ายน้ำมันให้ลูกค้าของบริษัทฯ	ผ่านสถานีบริการน้ำมันในภาคกลาง	ภาคเหนอื	และตะวันออกเฉียงเหนือ		

	

บริษัท	FPT	มีการดูแลรักษาระบบขนส่งทางท่ออย่างสม่ำเสมอ	พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพของท่อขนส่งเป็นระยะๆ	หาก

เกิดปัญหาสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมได้โดยทันที	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีปริมาณน้ำมันสำรองที่คลังน้ำมันบางปะอิน		

ที่พอเพียงกับการจำหน่ายได้ประมาณ	10	วัน	ในกรณีที่มีน้ำมันไม่พอจำหน่ายและไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางท่อมาที่คลังบางปะอิน

ได้ทัน	บริษัทฯ	สามารถจัดส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันแห่งอื่นของบริษัทฯ	รวมทั้งประสานกับบริษัทน้ำมันอื่นเพื่อใช้คลังร่วมกันชั่วคราว

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน		

	

นอกจากนั้น	ในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมระหว่างคลังน้ำมันบางจาก	ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	และคลังน้ำมันของบริษัท	FPT	เพ่ือฝึกซ้อมการประสานงานรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	และเป็นการสร้างความร่วมมือ

ระหว่าง	บริษัท	FPT	และบริษัท	บางจากฯ	(มหาชน)	ในการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ด้วย	

	

4. ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน 
บริษัทฯ	อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	(Product	Quality	Improvement	Project-	PQI	Project)	ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ

ในปลายปี	2551	จะทำให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ	ที่ปัจจุบันเป็นโรงกลั่นแบบ	Hydro	Skimming	Refinery	 เปลี่ยนเป็น	Complex	

Refinery	สามารถกล่ันน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรปูท่ีมีมลูค่าสงู	ได้แก่	น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน	

สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ	ลดปริมาณการผลิตน้ำมันเตาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการลดลงในอนาคต	และส่งผลดี		

ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ในระยะยาวเมื่อโครงการฯ	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	

	

แม้ว่าบริษัทฯ	ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นอย่างดี	แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความ

สำเร็จของโครงการฯ	ที่สำคัญอีกหลายประการ	ได้แก่		
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	 4.1	 ความเสี่ยงจากความล่าช้าหรือความไม่สำเร็จของโครงการฯ	

	 	 4.1.1	ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างล่าช้าหรือละทิ้งงาน	

ในกรณีที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างจากแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา

หรือในกรณีที่ผู้รับเหมาละทิ้งงานระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้การก่อสร้างโครงการฯ	 ล่าช้า	บริษัทฯ	มีมาตรการป้องกันความ

เสี่ยงดังกล่าวโดยการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ	มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและมีประสบการณ์ในการก่อสร้าง

โครงการในลักษณะเดียวกับโครงการฯ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างมีมาตรฐาน	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังได้ดำเนินการว่าจ้าง

ที่ปรึกษาโครงการ	 (Project	Management	Consultant)	 เพื่อร่วมควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจ

ว่าจะสามารถก่อสร้างโครงการฯ	ได้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีประสิทธิผลในการผลิตตรงตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา		

บริษัทฯ	 ได้กำหนดเงื่อนไขในสัญญาให้บริษัทฯ	มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย	 (Liquidated	Damages	Basis)	 ในกรณีที่ผู้รับเหมา		

ไม่สามารถก่อสร้างโครงการฯ	 ได้แล้วเสร็จตามกำหนด	หรือไม่ได้คุณภาพตามที่ผู้รับเหมารับประกันผลงาน	 (Performance	

Guarantee)	ไว้	นอกจากนั้นบริษัทฯ	ยังได้กำหนดให้มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	เช่น	Performance	Bond	และ	Retention	

Money	อีกด้วย	

	

	 	 4.1.2	อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ	

การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ	หรือระหว่างการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ	อาจทำให้

การก่อสร้างโครงการฯ	ล่าช้าหรือไม่สำเร็จได้เช่นกัน	บริษัทฯ	จึงดำเนินการลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวโดยการทำ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง	รวมถึงประกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการขนส่ง		

	

	 	 4.1.3	มูลค่าเงินลงทุนในโครงการฯ	มากกว่าจำนวนเงินทุนที่บริษัทฯ	ได้ดำเนินการจัดหาไว้	

เนื่องจากการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการฯ	 เป็นการจัดหาเงินทุนในลักษณะเงินทุนโครงการ	 (Project	 Financing	Basis)		

ดังนั้น	หากมูลค่าเงินลงทุนในโครงการฯ	มากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ	ได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนไว้นั้น	อาจมีผลกระทบต่อ

ความสำเร็จของโครงการฯ	ซึ่งอาจมีสาเหตุหลัก	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง	 ความผันผวนของอัตรา		

ดอกเบี้ยเงินกู้	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	เป็นต้น	

	

สำหรับโครงการฯ	นี้	บริษัทฯ	 ได้จัดหาผู้รับเหมาแบบ	Lump	Sum	Turnkey	ซึ่งได้กำหนดราคา	และระยะเวลาการก่อสร้างที่

แน่นอน	พร้อมทั้งมีการรับประกันผลงาน	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้ดำเนินการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงิน	 เพื่อลด

ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ		

ล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	และได้จัดทำสัญญา	Interest	Rate	Swap	กำหนดดอกเบี้ยจ่ายที่แน่นอนใน

ช่วงก่อสร้างอย่างครบถ้วน	และเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการฯ	จะประสบความสำเร็จ	บริษัทฯ	ยังได้จัดเตรียมเงินทุนสำรองไว้		

ล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง	ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการลงทุนในโครงการลักษณะเดียวกัน		
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	 	 4.1.4	การยอมรับของชุมชนบริเวณใกล้เคียงในการก่อสร้างและดำเนินโครงการฯ	

เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงกลั่นฯ	อยู่ในเขตกรุงเทพฯ	อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณ

ใกล้เคียงในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินโครงการฯ	จึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการยอมรับของชุมชน	อย่างไรก็ตาม	ในระยะ

เวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ได้สื ่อสารให้ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ทราบถึงรายละเอียดและความจำเป็นในการดำเนิน		

โครงการฯ	อย่างต่อเนื่อง	และมีช่องทางให้ชุมชนสามารถติดต่อบริษัทฯ	ได้โดยตรง	อีกทั้ง	บริษัทฯ	ได้กำหนดมาตรการเพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม	 โดยได้รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	

Assessment-EIA)	จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง

เป็นการรับรองว่าบริษัทฯ	มีแนวทางในการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและการดำเนิน		

โครงการฯ	นอกจากนั้นบริษัทฯ	ยังได้ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก	 (Third	 Party	 Liabilities	 Insurance)	 โดย

คุ้มครองความเสียหายที่มีผลกระทบแก่ชุมชนและบุคคลภายนอก		

	

	 4.2	 ความเสี่ยงจากการไม่มีตลาดรองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มจากโครงการฯ	

ภายหลังการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์	 โรงกลั่นฯ	ของบริษัทฯ	จะสามารถกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่าสูง	 เช่น	น้ำมัน

ดีเซล	และน้ำมันเบนซินได้เพิ่มขึ้นประมาณ	 135	ล้านลิตรต่อเดือนในกรณีที่กลั่นน้ำมันดิบ	 100,000	บาร์เรลต่อวัน	 (อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง	ขึ้นอยู่กับการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค)	ดังนั้นหากบริษัทฯ	 ไม่สามารถจัดหาตลาดเพื่อ

รองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มได้	ก็จะทำให้บริษัทฯ	ไม่สามารถได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการดำเนินโครงการฯ	

	

อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	คาดว่าในอนาคตจะมีตลาดรองรับผลผลิตส่วนเพิ่มจากโครงการฯ	 เนื่องจากในปัจจุบันแนวโน้มความต้องการ

บริโภคน้ำมันในประเทศยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้ง	ขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการน้ำมันในประเทศรายใดประกาศก่อสร้างโรงกลั่นฯ

ใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการกลั่นอย่างมีนัยสำคัญ	นอกจากนั้นบริษัทฯ	ยังมีการทำสัญญาระยะยาวในการขายน้ำมันสำเร็จรูปบางส่วนให้

แก่	ปตท.	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่มีตลาดรองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มดังกล่าว	ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนและความ

แน่นอนนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการฯ		
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	 4.3	 ความเสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ	และ	ปตท.	ซึ่งเป็น		

	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

ในการลงทุนโครงการฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนทั้งจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุน รวมถึงการจัดหาเงินกู้จาก

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ โดยในส่วนของการเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ และ

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ ปตท. ซึ่งจะทำให้ ปตท. ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ส่งผลให้ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น  

รายใหญ่ที่สุด ซึ่งในบางสถานการณ์ ผลประโยชน์ของ ปตท. หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์  

ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ โดย ปตท. มีสิทธิในการไม่ออกเสียง หรือออกเสียงคัดค้าน (Negative Control) จนอาจมีผลกระทบ

ต่อมติสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง

บริษัทฯ และ ปตท. ดังนี้ 
 บริษัทฯ และ ปตท. มีนโยบายการบริหารจัดการที่โปร่งใส และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของ  

ผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกทั้งยังมีการกำหนดโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลในสัดส่วนที่เหมาะสมตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 สถานีบริการน้ำมันมีลักษณะเป็นการแข่งขันเสรีมีหลักเกณฑ์กำหนดราคาขายชัดเจนตามกลไกราคาตลาด ประกอบกับจะต้องมี

การลงทุนกับผู้ร่วมค้าและผู้ประกอบการ (Dealer) ซึ่งมีสัญญากำหนดเงื่อนไขชัดเจน ดังนั้น การแทรกแซงจะไม่สามารถกระทำได้ 
 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ ปตท. และในฐานะผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย

พลังงานของประเทศ จะดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ ปตท. ซึ่งล้วนเป็นบริษัทน้ำมันของคนไทย 

 

นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้จัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤต	(Crisis	Management	Plan)	ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในช่วง	2-3	ปี		

ข้างหน้า	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น	และให้ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดหลังเกิดภาวะวิกฤต	

ซึ่งประกอบด้วยแผนบรรเทาผลกระทบต่อทรัพย์สิน	คน	และสิ่งแวดล้อม	แผนแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อธุรกิจเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้อง

หยุดชะงักและแผนจัดการเกี่ยวกับสื่อเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ	โดยได้จัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤต	

เพื่อบรรเทาผลกระทบในกรณีต่างๆ	เช่น	

  กรณีเกิดเหตุร้องเรียนไปยังสื่ออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียน หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนไปยังสื่อเกี่ยวกับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ และแก้ไขข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อ เพื่อควบคุมและแก้ไขผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น เนื่องจากการร้องเรียนของ  

ผูบ้ริโภค ครอบคลุมเหตุร้องเรียนท่ีกระทบต่อช่ือเสียงในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังส่ือทุกประเภท เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ 

คอลัมน์นิตยสาร โทรทัศน์ เว็บไซต์ ซึ่งคาดว่ามีผลกระทบต่อชื่อเสียง ธุรกิจ สร้างความเสียหายโดยตรงต่อบริษัทฯ 

  กรณีเกิดเหตุขู่วินาศกรรมโรงกลั่นฯ หรือคลังน้ำมัน 

แนวทางในการควบคุมเหตุวินาศกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการป้องกันอันตราย เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อพนักงานหรือบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานใน

พื้นที่โรงกลั่นฯ หรือเขตพื้นที่ติดต่อรอบข้างและความเสียหายต่อทรัพย์สินให้น้อยที่สุดตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมสำหรับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครอบคลุมพื้นที่ โรงกลั่นน้ำมันบางจากทั้งหมด เขตปฏิบัติการ  

ของคลังน้ำมันของบางจากทั่วประเทศ และ/หรือพื้นที่ใกล้เคียงและมีแนวโนม้ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

  กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สำนักงานใหญ่ 

แนวทางในการระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่ง

จะเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดกับบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งธุรกิจของบริษัทฯ 

  กรณีพนักงานไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากเกิดโรคระบาดรุนแรง 

แนวทางในกรณีที่พนักงานไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากเกิดโรคระบาดรุนแรง หรือมีพนักงานป่วยจากโรคระบาดรุนแรงจนไม่  

สามารถมาทำงานได้ตามปกติ 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามการจัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤต ทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบันโดยพิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  

ที่เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงความทันสมัยของข้อมูล และดูแลให้มีการซักซ้อมอย่างต่อเนื่อง 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 13/2548 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีนายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ  

เป็นประธานกรรมการ นายสายัณห์ สตางค์มงคล นายนเรศ สัตยารักษ์ และนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นกรรมการ 

 

ในปี 2550 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง รวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณานโยบาย แผนงานการพัฒนาการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี และติดตามความก้าวหน้าในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการสนับสนุนส่งเสริมให้

พนักงานนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานประจำวัน สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการมีส่วนร่วมเผยแพร่

แนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่สาธารณะ โดยสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 

 1. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ครั้งที่ 3) โดยมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  

  ผู ้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  

  ประเทศไทยที่มีการปรับปรุง และข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของต่างประเทศ 

 2.  ด้านการปรับปรุงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบนเว็บไซต์  

ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และ

นับคะแนนเสียง พร้อมทั้งจัดให้มีคนกลาง (Inspector) จากบริษัทผู้สอบบัญชีเข้ามาทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งระบบ

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 

 3. ด้านการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล  

จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในโครงการ Company Visit เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  

และคณะนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงกลั่นบางจาก พบปะพูดคุย และรับฟังการบรรยาย เรื่องความก้าวหน้าของกิจการ จาก

ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของกิจการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบริษัทฯ

และนักลงทุน  

ให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกิจการแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ โดยการเข้าร่วมในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และการจัดงาน Analyst 

Meeting ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบของวีดิทัศน์  

นำเสนอสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปได้ส่งคำถามผ่านช่องทางนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง โดยผู้บริหารจะดำเนินการตอบคำถามในทุกไตรมาส  

 4. การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ  

สนับสนุนการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแก่กรรมการ 

จัดปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่  

จัดให้มีนโยบายและแนวทางการแจ้งเบาะแส และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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	 5.	 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

จัดให้มีการอบรมเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่	

ตอกย้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน	ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ	ของ		

บริษัทฯ	เช่น	รายการ	“CG	น่ารู้”	ผ่านเสียงตามสาย	หรือบอร์ดนิทรรศการการดำเนินงานและรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

จัดกิจกรรม	“CG	Day	ประจำปี	 2550”	 โดยมีการแสดงนิทรรศการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	

“การบริหารองค์กรและการครองตนที่ดีตามรอยพระยุคลบาท”	 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ในวโรกาส		

มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ	80	พรรษา	และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี	โดยการน้อมนำตัวอย่างการครองตนด้วยทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

	 6.	 การมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักการกำกับกิจการที่ดีสู่สาธารณะ		

	 	 กรรมการและผู้บริหารได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ให้แก่บริษัทและ		

	 	 องค์กรที่สนใจในโอกาสต่างๆ	เช่น		

การสัมมนาในหัวข้อ	“มุมมองในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	และ	“กรณีศึกษา	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม”			

ซึ่งจัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	

การสัมมนา	“Board	Performance	Evaluation”	ซึ่งจัดโดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

งานเสวนาเรื่อง	“คณะกรรมการตรวจสอบ	 :	ประสบการณ์	ปัญหา	และแนวปฏิบัติที่ดี”	ซึ่งจัดโดย	สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

งานเสวนาเรื ่อง	 “อยากปกป้องสิทธิตนเอง	 ผู ้ถ ือหุ ้นต้องรู ้ . ..บรรษัทภิบาล”	 ในงาน	 Shareholders’	 Day	 ซึ ่งจัดโดย	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	

นอกจากนั้น	ตลอดปี	2550	บริษัทฯ	ยังได้ให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งจากภาครัฐ	และเอกชนหลายแห่งที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ	

และรับฟังการบรรยาย	พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	บางจากฯ	(มหาชน)		

	

ผลจากการที่บริษัทฯ	ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	ทำให้บริษัทฯ	 เป็นที่ยอมรับจากสังคมถึงการเป็นองค์กรที่มี

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น	และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป	 เพื่อให้บริษัทฯ	 เติบโตอย่างยั่งยืน	และเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม	

(นายวิรัตน์	เอี่ยมเอื้อยุทธ)	

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

จากวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทไทยชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่

เป็นธรรมอย่างยั่งยืน มีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีการจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถสูง 



คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและให้ความสำคัญกับการ

ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นที่น่าเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคม

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยถือว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนต่อวัฒนธรรมในการ

ดำเนินธุรกิจอันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯว่า“บริษัทฯ จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและ

สังคม” และที่ผ่านมาบริษัทฯยังมุ่งที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน และกระตุ้นสร้างจิตสำนึกใน

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานประจำวัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพนักงานที่ว่า

“เปน็คนด ีมคีวามรู ้ เปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้ืน่” ด้วยการดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พนักงานของกรรมการและผูบ้ริหารรวมท้ังมีการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและบริษัทฯยังได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและ

พนักงานไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะในส่วนของพนักงานนั้นบริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้พนักงานมีส่วนร่วม

คิดร่วมกำหนดเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติ



ในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพิ่มเติมแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 เพื่อรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างต่อเนื่อง ด้วยการยึดถือหลักดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงได้รับรางวัลและการยอมรับจากสังคม โดย

ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ 2549/50 (Board of the Year for Exemplary Practices) เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการถูกประเมินว่าเป็นคณะกรรมการที่มีความหลากหลายของความรู้และ

ประสบการณใ์นทางทีจ่ะชว่ยเสรมิวสิยัทศันไ์ดเ้ปน็อยา่งด ีคณะกรรมการของบรษิทัฯ ใหค้วามสำคญักบัการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ 

และดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดบรรยากาศใน

การประชุมเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการ ทั้งคณะ รายบุคคล และแบบไขว้ พร้อมเปิดเผย

ผลการประเมินไว้อย่างชัดเจนและเป็นทางการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างดีเลิศ  



จนถึงวันนี้บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีสืบต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆเป็นสำคัญ

โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯไปสู่มาตรฐานสากลตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

แห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นการยกระดับความ

น่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอันเป็นผลดีต่อประเทศชาติ



1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำ“นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของกรรมการผู้บริหาร

และพนักงานยึดถือปฏิบัติร่วมกันให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัทฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี2546 โดยได้ระบุถึงบทบาทของคณะกรรมการให้มีหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอซึ่งในปี 2550 บริษัทฯ
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ได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 3 โดยในครั้งนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และข้อ  

พงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่เปน็การพฒันายกระดบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ไดม้ี

การสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือ และการเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต 

และอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ ด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญในการสื่อความไปยังพนักงานบริษัทฯ ผ่านผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มี

ส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลกิจการ บนพื้นฐานหลัก 6 ประการ 

ได้แก่  

 1. รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ (Accountability)  

 2. สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)  

 3. โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ (Transparency)  

 4. ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)  

 5. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)  

 6. มีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)  

 

นอกเหนือจากการสื่อสารนโยบายดังกล่าวแล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ได้เน้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้แก่พนักงาน เสริมสร้างจิตสำนึกและผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดรายการ 

“CG น่ารู้” ผ่านเสียงตามสาย การจัดบอร์ดนิทรรศการการดำเนินงานและรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องใน

วโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “CG Day 

ประจำป ี2550” ภายใต้แนวคิด “ทำดีตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการน้อมนำตัวอย่างการครองตนด้วยทศพิธราชธรรมของ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารองค์กรและการครองตนที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” 

โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และโฆษกกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนด

ให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อีกด้วย 

 

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมี

สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนมา

อย่างต่อเนื่อง และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น 

 

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในแหล่งที่  

ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก ในการจัดประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ  

ลว่งหนา้ถงึ 9 สปัดาหก์อ่นวนัประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถวางแผนตารางเวลาในการเขา้รว่มประชมุได ้และไดเ้ผยแพรเ่อกสาร

เชิญประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชมุแกผู่ถ้อืหุน้เปน็การลว่งหนา้มากกวา่ 40 วนั กอ่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ทราบมากกวา่ 15 วนั 

ก่อนการประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ พร้อมแนบรายงานประจำปี และหนังสือ

มอบฉันทะ ซึ่งประกอบด้วยคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่  
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ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน อีกทั้งยังจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอของ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ เปิดเผยบนเว็บไซต์  

ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 



ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
 จัดเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถไว้อย่างเพียงพอและกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีรถส่วนตัวทางบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัด

รถรับส่งไว้รองรับณสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชและปากซอยสุขุมวิท64
 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ด้วยการใช้ระบบBarcodeในการลงทะเบียนและนับ

คะแนนเสียงและจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่มอบฉันทะและผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมาพร้อมทั้งจัดทำสติกเกอร์ติดเสื้อสำหรับ

ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้วเพื่อให้สะดวกในการเข้าออกที่ประชุมไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจเอกสารใหม่
 จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงกลั่นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจตลอดจนจัดให้มีบอร์ดนิทรรศการแสดงความ

ก้าวหน้าในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ข้อมูลและเข้าใจการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯมากยิ่งขึ้น



สำหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้หลงัการประชมุบรษิทัฯ ไดจ้ดัทำวดีทิศันบ์รรยากาศการประชมุ เผยแพรบ่นเวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ เพือ่ใหส้ามารถไดร้บัทราบรายละเอยีดขอ้มลูการประชมุ นอกเหนอืจากรายงานการประชมุทีไ่ดเ้ผยแพรใ่หผู้ถ้อืหุน้

รับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้



 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1. คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานอันได้แก่
 สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนและได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผล

กระทบต่อบริษัทฯและตนเอง
 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงในนโยบายท่ีสำคัญของบริษัทฯ

และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

 2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลาวาระตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้อง

  พิจารณาโดยบริษัทฯจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า14วันก่อนการ

  ประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์3วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า3วันก่อนวันประชุมรวมถึงเผยแพร่

  ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯก่อนจัดส่งเอกสาร

 3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

  ต่อหนึ่งเสียง

 4. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการเพิ่มเรื่องในวาระการประชุม

  และสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบายและแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม

 5. ประธานกรรมการกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

 6. หลังการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง



ส่วนเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทบางจากฯ (มหาชน)ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น

ผู้บริหารรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติล้วนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม



107รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวัน  

ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดย  

ไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น  

ใช้หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ตลอดจนจัดให้มีการเสนอชื่อ

กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียทุกท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ในกรณทีีม่ขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงักำหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทกุวาระการประชมุดว้ย ยิง่ไปกวา่นัน้ 

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อ  

การเลือกตั้งกรรมการ 1 คน 



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายในเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

 

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมีและมีความเทา่เทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ

 2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรมทันเวลาจากบริษัทฯและบริษัทฯไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้น

  กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย

 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม

 4. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม

  แนวทางที่บริษัทฯกำหนด



ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันทั้งทางเว็บไซต์ข่าวแจก (Press

Release)การจัดAnalysisMeetingการเข้าร่วมโครงการCompanyVisit เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้เยี่ยมชมกิจการและ

พบผู้บริหารหรือการเข้าร่วมให้ข้อมูลกิจการในงานOpportunityDayที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ประจำทุกไตรมาส

รวมทั้งสามารถสื่อสารผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯนอกเหนือจากการ

เปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากที่สุด



3. บทบาทของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกันที่สำคัญได้แก่ลูกค้าพนักงานคู่ค้าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนเจ้าหนี้รวมทั้ง

ชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่



บริษัทฯให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการทั้งกลุ่มพนักงานลูกค้าคู่ค้า

คู่แข่งผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบๆโรงกลั่นฯและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากบริษัทฯตระหนักดีว่ากิจการของบริษัทฯเป็นอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่จึงเน้นการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการ

พัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม (SustainabilityReport) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบถึง

ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯใน3ด้านได้แก่ด้านส่ิงแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจอันจะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของบริษัทฯ

ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมและมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้างตาม

แนวทางCorporateSocialResponsibility:CSRที่บริษัทฯยึดถือเป็นหลักปฏิบัติควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน
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ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย 

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 พนักงาน  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาให้  

    พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้  

    ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ  

    รถรับส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน กิจกรรมวันเด็กสำหรับบุตรหลานพนักงาน สโมสร ชมรมต่างๆ เพื่อให้  

    พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วม  

    ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม (Sustainability Report) ประจำปี 2550) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ   

    Employee Stock Option Program (ESOP) ขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจปฏิบัติงานของพนักงาน  

    อีกท้ังเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์  

    สูงสุดแก่บริษัทฯ และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี 

 

	 ลูกค้าและประชาชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น  

    และความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมาย  

    ของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทัน  

    ต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ  

    คุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า  

    และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

 

 คู่ค้า   บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อและจัดจ้าง พร้อมทั้งการจัดหาและจำหน่ายปิโตรเลียมและ  

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระบุไว้เป็นระเบียบบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม  

    มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ตามหลักการกำกับดแูลกิจการท่ีดี นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้จัดให้มี “คูมื่อติดต่อ  

    ประกอบธุรกิจ” และ “แนวนโยบายตัวแทนสถานีบริการน้ำมันบางจาก” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าใน  

    การติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่าง  

    มีคุณภาพ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม โดยมีนโยบายปฏิบัติ  

    ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย   

    และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข  

    ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

 

 เจ้าหนี้  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนด  

    ของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต ปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริง  

    อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้  

    เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

 

	 คู่แข่ง	  บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน ภายใต้กรอบ  

    กติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่  

    เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง  

    ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 



109รายงานประจำปี 2550 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

	 ผู้ถือหุ้น	 	 บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล	 เชื่อถือได	้และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้าง		

	 	 	 	 กิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน	เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	

	

	 ชุมชนรอบๆ	โรงกลั่นฯ	 บริษัทฯ	ถือว่า	ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ		

	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และพลังงานขึ้น	 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่		

	 	 	 	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้วัฒนธรรม	“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไป		

	 	 	 	 กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”	อันมีข้อปฏิบัติดังนี้	
	 ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย	ไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	
	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	สิ่งแวดลอ้ม	และพลังงาน	
	 ป้องกันภาวะมลพิษ	การรั่วไหลและการสูญเสียของน้ำมัน	
	 ป้องกันอุบัติเหตุในทุกด้าน	
	 ใช้ทรัพยากร	อันได้แก่	พลังงาน	น้ำ	สารเคมี	อย่างคุ้มค่า	เป็นไปตามเป้าหมาย	
	 พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	

	

รวมทั้ง	บริษัทฯ	ยังได้จัดทำจุลสาร	“ครอบครัวใบไม้”	และสาร	“รอบรั้วบางจาก”	สำหรับแจกให้แก่		

ชุมชนรอบๆ	โรงกลั่นฯ	ทุก	2	เดือน	เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ	พร้อมทั้งได้รับ

สาระ	 เกร็ดความรู้ต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	 เช่น	วิธีการประหยัดพลังงานและการดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตประจำวัน	 และการดูแลสุขภาพ	 รวมถึงการร่วมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 เพื่อให้เป็นอีก		

ช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ	ในการสื่อสารและดูแลชุมชนโดยรอบโรงกลั่นฯ	

	

นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการของผู้มีส่วนได้เสีย	ในการสร้างเสริมการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ	โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	และรับฟังความคิดเห็นผ่านทางการพบปะกับผู้บริหาร	การส่งข้อมูลผ่านช่องทาง

รับความคิดเห็น	หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	และเว็บไซต์	 เพ่ือสร้างความม่ันคงอย่างย่ังยืนใหแก่กิจการ	และในปนีี	้คณะกรรมการบรษิทัฯ	

ได้พิจารณากำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย	หรือจรรยาบรรณ	รายงานทางการเงินที่ไม่

ถูกต้อง	หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง	และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	รวมทั้งกระบวนการดำเนินการหลังจากมี		

ผู้แจ้งเบาะแส	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	

	

	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 ico@bangchak.co.th	

	

	 จดหมายธรรมดา	 สำนักตรวจสอบภายใน	

	 	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)		

	 	 เลขที่	210	ถนนสุขุมวิท	64	บางจาก	พระโขนง	กรุงเทพฯ	10260	

	 	 โทร	:	0-2335-4566	โทรสาร	:	0-2331-6530	
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19.	 รายงานคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 

งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และ

ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี  

มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี

สาระสำคัญ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี

เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 

20.	 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน	
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ  

ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ 

สม่ำเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

(Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

 

 ทางตรง  : บริษัทฯ มีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูป  

   ของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ การเข้าร่วม  

   กิจการพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน Opportunity Day และ Company Visit โดยผู ้เกี ่ยวข้อง  

   ที ่ให้ความสนใจสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit) เข ้าพบผู ้บร ิหารเพื ่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการ  

   ดำเนินกิจการได้นอกเหนือจากโครงการ Company Visit ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วม  

   การประชุมได้ บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบของวีดิทัศน์นำเสนอ  

   ไว้บริการด้วย 

 ทางอ้อม : บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศที ่บริษัทฯ แจ้งต่อ  

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.bangchak.co.th 

  : กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่ น.ส.พรสุข ลิ้มสถิตย์    

   โทร. 0-2335-4581-83, 85 หรือที่ www.bangchak.co.th หรือที่ E-MAIL Address: ir@bangchak.co.th 

 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงานและโครงการต่างๆ รวมท้ัง  

ให้บริการตอบคำถามและอำนวยความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนตลอดปี 2550 อย่างต่อเนื่อง ทั้งทาง E-MAIL  

ข่าวแจก/ภาพข่าว การแถลงข่าว รวมถึงการนำสื่อมวลชนพบปะผู้บริหาร 
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เมื่อการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Product Quality Improvement Project : PQI) ซึ่งมีการติดตั้งหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน 

(Hydrocracking Unit) หน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Unit) หน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Plant) และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้โรงกลั่นน้ำมัน

บางจาก มีระบบการกลั่นเป็นแบบ Complex Refinery ที่สามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลที่มีมูลค่าสูงได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน และ

ดำเนินการกลั่นในระดับเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวันได้ด้วยความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จในปลายปี 2551 นี้ 

บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงาน รวมทั้งปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จากการ

เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใหม่นี้ให้ทัดเทียมโรงกลั่นชั้นนำทั่วโลก และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงระบบการผลิตเพิ่มมูลค่า  

ผลิตภัณท์น้ำมันเชื้อเพลิงและมีคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนดคุณภาพใหม่ๆ ต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่งได้อยู่

ตลอดเวลา และเมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการและมีความแข็งแรงทางการเงินที่ดีขึ้น ระยะต่อไปบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสู่อุตสาหกรรมพลังงาน

ทดแทน ด้วยมองถึงโอกาสจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง ปริมาณสำรองของพลังงานฟอสซิล (น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ) ที่ลดลง  

ทุกวัน และกระแสความตื่นตัวต่อปัญหาโลกร้อนจากการใช้พลังงานฟอสซิลของทั่วโลก รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและ  

ไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมมลูค่ากิจการและกระจายความเส่ียงของรายได้บริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย โดยยังคงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

อย่างยั่งยืน พร้อมกับการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 

และเพื่อเป็นการรองรับแผนการพัฒนาธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรทั้งในด้านบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และปลูกฝังความมีคุณธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมทั้งการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  

มีความโปร่งใส แข่งขันได้ในระดับสากล ดังนี้ 

  

ธุรกิจการกลั่น
 ในปี 2551 บริษัทฯ จะยังมุ่งเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ภายใต้งบประมาณที่

กำหนด โดยระหว่างนี้บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบงาน Software วางแผนการผลิต ในส่วนของ Complex Yield Simulation และ 

Plant Optimization เพื่อรองรับกับระบบและหน่วยการผลิตใหม่ของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่จะเริ่มเดินเครื่องในปลายปี 2551 

และเมื่อโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเริ่มดำเนินการผลิต บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงกลั่นฯ โดยจะ

เข้าร่วมโปรแกรมประเมินผลปฏิบัติการเทียบกับโรงกลั่นอื่นๆ (Benchmarking) เพื่อนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ  

การผลิตให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงกลั่น Complex Refinery ระดับสากลต่อไป 
 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะลงทุนนำ Clean Technology มาใช้ในการ

บริหารจัดการคุณภาพอากาศ น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต  
 จากมาตรฐานข้อกำหนดคุณภาพและลักษณะของน้ำมันเช้ือเพลิงตามมาตรฐาน EURO IV ท่ีกรมธุรกิจพลังงานกำหนดให้มีผลบังคับใช้

วันที่ 1 มกราคม 2555 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาการปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่มี  

คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะลดปัญหามลพิษจากการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย  

  

ทิศทางการพัฒนากิจการ 
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ธุรกิจการตลาด
	 ผลักดันการเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	หลังจากที่บริษัทฯ	ประสบความสำเร็จในการขยายการจำหน่ายน้ำมัน		

แก๊สโซฮอล์	ออกเทน	95	ออกเทน	91	และน้ำมันเพาเวอร์ดี	บี5	ครอบคลุมทั่วประเทศ	รวมถึงการเปิดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์			

95	สูตร	อี20	 เมื่อวันที่	 1	มกราคม	2551	 โดยในระยะต่อไปบริษัทฯ	มีแผนที่จะศึกษาและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายน้ำมัน		

แก๊สโซฮอล์สตูร	อี85	น้ำมันไบโอดีเซล	บี10	และ	E-Diesohol	(น้ำมันดีเซลท่ีมีส่วนผสมของเอทานอลและไบโอดีเซล)	เพ่ือประโยชน์โดยรวม

ในด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ	ตามนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ		
	 เพิ่มผลตอบแทนในทรัพย์สินของสถานีบริการนํ้ามันที่บริษัทฯ	ลงทุนเอง	โดยเน้นการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ	ปรับปรุงการ		

บริการ	พัฒนาน้ำมันคุณภาพสะอาด	มาตรฐานสูง	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีแผนที่จะเพิ่มจำนวน	และพัฒนาสถานีบริการน้ำมันชุมชน		

เพื่อรองรับการบริโภคของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	 รวมถึงเพิ่มจำนวนสถานีบริการในทำเลที่มีศักยภาพ	 เพื่อรองรับการจำหน่ายน้ำมันดีเซล		

และน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ	PQI	
	 พัฒนาธุรกิจเสริมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	โดยปรับปรุงภาพลักษณ์	สินค้า	และบริการ	ของร้านสะดวกซื้อ	เพื่อให้เป็นที่นิยม	และหาพันธมิตร		

ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมดำเนินธุรกิจเสริมอื่นๆ	 เช่น	ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	 รวมทั้งการขยายการ		

จำหน่ายก๊าซ	NGV	ในสถานีบริการน้ำมันบางจากให้มากขึ้น	เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มจากเครือข่ายสถานีบริการที่มีอยู่	

	

การพัฒนาองค์กร
	 พัฒนาธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทดแทน	โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ	ไบโอดีเซล	และเอทานอล	ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ	อยู่ระหว่างการพัฒนา

โครงการการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์	ภายในพื้นที่คลังน้ำมันบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ของบริษัทฯ	ที่มีกำลังการผลิต

เฉลี่ยวันละ	300,000	ลิตร	ซึ่งน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นี้จะถูกนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	 เป็นน้ำมันดีเซล	บี2	หรือ	บี5	

จำหน่ายให้แก่ลูกค้าบริษัทฯ	ต่อไป	
	 พัฒนาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ท้ังท่ีเก่ียวเน่ืองและไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจปัจจุบัน	โดยขณะน้ีบริษัทฯ	ได้ดำเนินการศึกษาเพ่ือจัดทำ

แผนแม่บทการลงทุนธุรกิจใหม่	ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา	เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการลงทุนใหม่ๆ	ของบริษัทฯ	
	 สร้างให้บริษัทฯ	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organization)	 โดยหลังจากที่ได้มีการกำหนดและประเมิน	Competency	ของ		

พนักงาน	รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล	(Individual	Development	Plan)	เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด

แล้ว	บริษัทฯ	จะมุ่งสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้	 (Knowledge	Management)	 โดยนำระบบ	 IT	 เข้ามาช่วย	 เช่น	E-Library	E-Learning	

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความใฝ่รู้	ศึกษาด้วยตนเอง	รวมถึงการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง	
	 พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	แข่งขันได้ในระดับสากล	 เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ	 โดยนำหลักการ

บริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(Thailand	Quality	Award)	มาเป็นแนวทาง	
	 คงให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับกิจการที่ดีและปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จากการประมวล		

หลักการปฏิบัติและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการทำงาน	 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติ

และมุ่งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้เป็นหลักในการทำงานประจำวัน	รวมถึงการขยายผลการ

บริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและผลสำเร็จของการดำเนินงาน

โดยจะปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมปกติและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	
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โครงสร้างเงินทุน 

หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท เรียกชำระแล้ว 1,119,132,050 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 

1,119,132,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่มีทุนชำระแล้ว 1,119,096,351 บาท เนื่องจาก 
 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/

2549 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญรวมจำนวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 15,000 บาท  
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/

2549 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญรวมจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท และผู้ถือใบแสดงสิทธิใน  

ผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม

มูลค่า 699 บาท 

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

ของบริษัทฯ และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (ESOP) จำนวน 24,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ

หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น 

 

อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามเงื่อนไขที่

กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยังคงมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP) จำนวน 24,000,000 หน่วย 

 
 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (BCP-W1) จำนวน 69,092,486 

หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 5 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 18 บาทต่อหุ้น 

 

นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 60,000 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  

ของบริษัทฯ แล้วจำนวน 60,000 หุ้น เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยังคงมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (BCP-W1) จำนวน 

69,032,486 หน่วย 

 

หุ้นกู้แปลงสภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่อยู่ในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (ดีอาร์

หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งออกโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด คงเหลือ 217,595 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 2,175,950,000 

บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 รวมจำนวน 1 หน่วย เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 หน่วย  

โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 699 หุ้น (ราคาแปลงสภาพ 14.30 บาท ในกรณีมีเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญนั้นทิ้ง)  

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ชนิดห้ามโอนเปลี่ยนมือเสนอขายให้แก่ ปตท. จำนวน 58,560 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 

10,000 บาท รวมมูลค่า 585,600,000 บาท มีราคาแปลงสภาพ 14 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน 
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เงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปเงินกู้จากธนาคาร จำนวน 8,280 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของหุ้นกู้  

แปลงสภาพจำนวน 2,762 ล้านบาท 

 

รายละเอียดของเงินกู้ยืมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ผู้ถือหุ้น
 • ผู้ถือหุ้นสามัญ (BCP) 
 
 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่10รายแรก จำนวนหุ้น สัดส่วน
 (ณวันที่9เมษายน2550) (หุ้น) การถือหุ้น(%)
   1. บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด  520,056,055  46.47  
   2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 280,680,000  25.08  
   3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 96,094,100  8.59  
   4. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED 51,372,700  4.59  
   5. ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 30,580,600  2.73  
   6. สำนักงานประกันสังคม  29,303,513  2.62  
   7. นางบุปผา งามอภิชน  10,000,000  0.89  
   8. นายจินต์ วรมหาภูติ  4,011,000  0.36  
   9. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION 3,945,000  0.35  
  10. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 3,654,800  0.33 
    รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่10รายแรก 1,029,697,768 92.01
    รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,119,111,351 100.00  

  ผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ (BCP-DR1) ซึ่งออกโดย 
 
 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่10รายแรก จำนวนหุ้น สัดส่วน
 (ณวันที่9เมษายน2550) (หุ้น) การถือหุ้น(%)
   1. กระทรวงการคลัง  124,947,970  24.03  
   2. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED 103,709,000  19.94  
   3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 52,240,000  10.05  
   4. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 24,583,700  4.73  
   5. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 15,050,836  2.89  
   6. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย 10,415,700  2.00  
   7. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 10,415,700  2.00  
   8. SOMERS (U.K.) LIMITED  8,082,700  1.55  
   9. น.ส.สุพัตรา โต๊ะชูดี  4,140,600  0.80  
  10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 3,093,400  0.59 
   รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่10รายแรก 356,679,606 68.58

   รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 520,056,055 100.00  
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	 	 ผู้ถือหุ้นสามัญ	(BCP)	โดยถือผ่านบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด	


	 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	 จำนวนหุ้น	 สัดส่วน	
	 (ณ	วันที่	9	เมษายน	2550)	 (หุ้น)	 การถือหุ้น	(%)	
  1.GOLDMANSACHS&CO 80,000,000 83.25
  2.MORGANSTANLEY&COINTERNATIONALLIMITED 13,400,000 13.94
	 	 	 รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 93,400,000		 97.19	

	 	 	 รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	 96,094,100		 100.00		

  หมายเหตุ:ข้อมูลจากhttp://www.set.or.th/set/nvdr/nvdrholder.do



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับร้อยละ 50ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและ

โครงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตและต้องไม่ขัดกับกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	(บริษัท	บางจากกรีนเนท	จำกัด)	
ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลประจำปีในอัตราซ่ึงเท่ากับอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียรายวันสำหรับเงินฝากประจำระยะเวลาหน่ึงปี

ที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดในรอบปีบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนั้นบวกอีกร้อยละ3ของอัตราดังกล่าวซึ่งจะจ่ายตามสัดส่วนของ

เงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นที่ชำระแล้ว ในเวลาที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนดถ้าใน

รอบปีบัญชีใดกำไรของบริษัทฯที่ได้รับมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวนตามที่กล่าวข้างต้นก็ให้จ่าย

เงินปันผลจากกำไรทั้งหมดเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้นและจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญส่วนของเงินปันผลสำหรับ

หุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายจะยกไปหรือสะสมไว้รวมกับปีถัดไป



สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญหากในรอบบัญชีมีกำไรเพียงพอหลังหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก็ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นครั้งๆไป
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2549 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

ชุดปัจจุบัน โดยมี นายชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นประธานกรรมการ นายพิชัย ชุณหวชิร นายสายัณห์ สตางค์มงคล และนายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ 

เป็นกรรมการ  

 

ในปี 2550 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครั ้ง เพื ่อปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ  

เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าท่ีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ทำการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณากำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งทบทวนแนวทางการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้มีการทบทวน

นโยบายและปรับปรุงแนวทางการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ในการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ 

วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์

ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการทั้งหมดจำนวน 14 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 6 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีข้อมูลประวัติของแต่ละท่านปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ  

 

ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี  

ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการหรือผู้บริหารมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ

เป้าหมายและทิศทางบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 (นายชัยอนันต์ สมุทวณิช) 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน 
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โครงสร้างการจัดการ
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	 	 	 3.	 การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ	

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทุกคนมีบทบาทสำคัญในการกำหนด/พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง		

วิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจและงบประมาณ	เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหาร	ตลอดจนมี

การมอบอำนาจในการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสม	โดยได้มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีการรายงานผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ	เปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ		

	 	 	 4.	 การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทุกคนมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ	และมีการกำกับและ

ทบทวนให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ	และเหมาะสมกับธุรกิจ	โดยดูแลให้มีการตรวจสอบ

ภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	 โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ		

คณะกรรมการเป็นประจำ	

	 	 	 5.	 การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	 โดยได้มุ่งเน้นให้บริษัทฯ	มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใส	โดยได้

กำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ซึ่งได้

ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ	 โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และผล

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ	เป็นสำคัญ	

	 	 	 6.	 การประชุมคณะกรรมการ	

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ	และได้มีการแสดงความคิดเห็น

อย่างสร้างสรรค์	 โดยพิจารณาถึงเป้าหมายธุรกิจ	นโยบายและความเสี่ยงที่สำคัญ	รวมทั้งข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ

อย่างรอบคอบ	สมเหตุสมผลและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่	นอกจากนี้	ยังได้จัดให้มีรายงานการประชุม		

ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	สามารถตรวจสอบได้	

	 	 	 7.	 การคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทน	

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป	ได้มี

การกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนและโปร่งใส	โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ	

ทั ้งนี ้	 ในส่วนของค่าตอบแทน	คณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการให้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติอย่างมี		

หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส	 โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของธุรกิจและอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน	นอกจากนี้	 ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนั้น	คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีระบบและ

หลักเกณฑ์ในการกำหนดที่เหมาะสม	 โดยมีการพิจารณาจากเป้าหมาย	ผลประกอบการและความสำเร็จตามเป้าหมาย	

ซึ่งสามารถจูงใจได้อย่างเพียงพอ	
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	 NO.	 ชื่อ-นามสกุล	 Directors	Certification	 Directors	Accreditation	 Finance	for	
	 	 	 	 Program	 Program	 Non-Finance	Directors	
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8.	 บุคลากร	
ณวันที่31ธันวาคม2550บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้น865คนประกอบด้วย
	 พนักงานส่วนสนับสนุน(สายงานด้านบัญชีและการเงินสายงานด้านบริหาร จํานวน278คน
 และเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักตรวจสอบภายในและโครงการพิเศษ)
	 พนักงาน-สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น จํานวน263คน
	 พนักงาน-สายงานด้านธุรกิจการตลาด จํานวน324คน


 ค่าตอบแทนพนักงาน	
พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนค่าทำงานกะทำงานกลางคืนทำงานล่วงเวลาทำงานต่างจังหวัดค่ารอปฏิบัติการที่โรงกลั่นฯ
เงินวินัยการปฏิบัติงานพนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทบางจากฯ (มหาชน)”โดยเลือกสะสม
เป็นอัตราร้อยละ 5หรือร้อยละ 10ของเงินเดือนและบริษัทฯสมทบให้ในอัตราเดียวกันเข้าเป็นเงินกองทุนปี 2550บริษัทฯจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือนค่าทำงานกะทำงานกลางคืนทำงานล่วงเวลาทำงานต่างจังหวัดค่ารอปฏิบัติการที่โรงกลั่นฯ
เงินวินัยการปฏิบัติงานเงินรางวัลเพิ่มพิเศษและสวัสดิการอื่นเป็นเงินรวม656ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	
-ไม่มี-


9.	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร	

บริษัทฯมีเจตนารมณ์ที่พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศมีความรู้ความสามารถสูงปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีศักยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
องค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้บุคลากรใฝ่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (LifeLongLearning)
เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมบางจากฯให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LearningOrganization)


โดยหลังจากที่ได้มีการศึกษาและกำหนดคุณลักษณะหลักด้านความรู้ทักษะและพฤติกรรมของผู้บริหารและพนักงาน(CoreCompetency)
เพื่อรองรับทิศทางในการดำเนินงานในอนาคตรวมทั้งได้มีการประเมินระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคนเทียบกับมาตรฐานที่
บริษัทฯต้องการ (CompetencyGap) ในปีที่ผ่านมาแล้วในปี2550นี้บริษัทฯจึงได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล
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æ≈‡Õ° ∏«—™ ‡°…√åÕ—ß°Ÿ√ 
ª√–∏“π°√√¡°“√ (°√√¡°“√Õ‘ √–) 

Õ“¬ÿ 68 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“µ√’ «‘∑¬“»“ µ√å ‚√ß‡√’¬ππ“¬√âÕ¬æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“ 

‚√ß‡√’¬π‡ π“∏‘°“√∑À“√∫° 

«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…–°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 
The Role of the Chairman Program (RCP) ®“° IOD 

Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 

Finance for Non-Finance Director (FND) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
2541 : ª√–∏“π§≥–∑’Ëª√÷°…“ °Õß∫—≠™“°“√∑À“√ Ÿß ÿ¥ 

   °√–∑√«ß°≈“‚À¡ 

2543 : ª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡ 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 - ‰¡à¡’ - 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
 ¢â“√“™°“√∫”π“≠ °√–∑√«ß°≈“‚À¡ 

».¥√.™—¬Õπ—πµå  ¡ÿ∑«≥‘™ 
√Õßª√–∏“π°√√¡°“√ (°√√¡°“√Õ‘ √–) 

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ √√À“·≈–°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π 

Õ“¬ÿ 64 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“‡Õ° The University of Wisconsin (Madison) 

ª√‘≠≠“‚∑ The University of Wisconsin (Madison) 

ª√‘≠≠“µ√’ The Victoria University of Wellington, New Zealand 

Certificate in Social Planning, United Nations Asian Institute 

¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï (æ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å) 

  ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å 

¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï «‘∑¬“≈—¬‡Õ¥®å«Ÿ¥ 

¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ·≈–»‘…¬å‡°à“¥’‡¥àπ 

 The University of Wisconsin (Madison) 

ª√‘≠≠“∫—µ√°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï «‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
2539-¡‘.¬. 2550 : ºŸâ∫—ß§—∫°“√«™‘√“«ÿ∏«‘∑¬“≈—¬ 

2541-2543  : µÿ≈“°“√»“≈√—∞∏√√¡πŸ≠ 

2546 : √“™∫—≥±‘µ  ”π—°∏√√¡»“ µ√å·≈–°“√‡¡◊Õß 

   : Õÿªπ“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π 

   : ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√°“√‰øøÑ“ 

    ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

   : ª√–∏“π∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π) 

   : ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ 

    ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

   : °√√¡°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√ (°.æ.√.) 

   : °√√¡°“√∫√‘À“√ ¿“«‘®—¬·Ààß™“µ‘ 

   : °√√¡°“√π‚¬∫“¬√—∞«‘ “À°‘® (°π√.) 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 - ‰¡à¡’ - 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
 ¡“™‘° ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘ 

ª√–∏“π§≥–°√√¡“∏‘°“√°“√»÷°…“·≈–°“√°’Ã“ 

ª√–∏“π ∂“∫—ππ‚¬∫“¬»÷°…“ 

π“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π 

ª√–∏“π°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 

ºŸâÕ”π«¬°“√«‘∑¬“≈—¬°“√®—¥°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
π“¬«‘√—µπå ‡Õ’Ë¬¡‡Õ◊ÈÕ¬ÿ∑∏ 
°√√¡°“√Õ‘ √– 

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∫√√…—∑¿‘∫“≈ 

Õ“¬ÿ 64 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
«‘∑¬“»“ µ√å¡À“∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï 

  “¢“‡»√…∞»“ µ√å À°√≥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…–°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 
Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 

Finance for Non-Finance Director (FND) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
2540-2544  : ª√–∏“π ¿“Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈¶–¡—ß 

   :  §≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√ à«πµ”∫≈ 

     ®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å 

2545-2548 : ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ 

      —ππ‘∫“µ À°√≥å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

    : §≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√ À°√≥å·Ààß™“µ‘ 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 - ‰¡à¡’ - 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ À°√≥å- 

  °“√‡°…µ√™ÿ¡· ß ®”°—¥ 

 ¡“™‘° ¿“∑’Ëª√÷°…“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ 

ª√–∏“π™¡√¡ À°√≥å®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å 

§≥–°√√¡°“√¿“§°“√‡°…µ√ ®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å 

§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ —ππ‘∫“µ À°√≥å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬¢â“«·Ààß™“µ‘  

π“¬æ‘™—¬ ™ÿ≥À«™‘√ 
°√√¡°“√ 

Õ“¬ÿ 59 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï∑“ß∫—≠™’¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 

ª√‘≠≠“‚∑ ∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (°“√‡ß‘π) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A. 

ª√‘≠≠“µ√’ °“√∫—≠™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 

 ∂“∫—π«‘∑¬“°“√µ≈“¥∑ÿπ (À≈—° Ÿµ√ «µ∑.) √ÿàπ∑’Ë 5 

 À≈—° Ÿµ√°“√ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√¿“§√—∞√à«¡‡Õ°™π √ÿàπ 4313 

 «‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ 

ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ ‡≈¢∑’Ë 2918 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…–°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 
Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
2542-2550  : °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ Õ–‚√‡¡µ‘° å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π) 

2543-2544  : ºŸâ®—¥°“√„À≠à ªµ∑. πÈ”¡—π 

    : √—°…“°“√√ÕßºŸâ«à“°“√°“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’Õß§å°√ 

     °“√ªî‚µ√‡≈’¬¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

    :  √—°…“°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ªµ∑. Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ®”°—¥ 

2544   : √ÕßºŸâ«à“°“√°“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’Õß§å°√ °“√ªî‚µ√‡≈’¬¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

2545-2546 : °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—æ¬“°√πÈ” ¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π) 

°.¬. 2546-∏.§. 2547 : √—°…“°“√°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2547-2549 : °√√¡°“√ °“√‰øøÑ“π§√À≈«ß 

    : °√√¡°“√ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

2544-∏.§. 2550 : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à °“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’Õß§å°√  

     ∫√‘…—∑ ªµ∑.®”°—¥ (¡À“™π) 

¡.§. 2551-ªí®®ÿ∫—π : ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√°“√‡ß‘π ∫√‘…—∑ ªµ∑.®”°—¥ (¡À“™π) 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√°“√‡ß‘π ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªµ∑.Õ–‚√‡¡µ‘° å·≈–°“√°≈—Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‰∑¬ÕÕ¬≈å ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªµ∑.‡§¡‘§Õ≈ ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√ ∫√‘…—∑ °“√∫‘π‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ∏π“§“√‰∑¬æ“≥‘™¬å ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ∑‘æ¬ª√–°—π¿—¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªµ∑. ”√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
ª√–∏“π°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ PTT GREEN ENERGY 

°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ 

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√«‘™“™’æ∫—≠™’¥â“π∫—≠™’∫√‘À“√  ¿“«‘™“™’æ∫—≠™’ 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‰∑¬≈Ÿâ∫‡∫  ®”°—¥ (¡À“™π) 

ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√∫√‘À“√°“√≈ß∑ÿπ °Õß∑ÿπª√–°—π —ß§¡ 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ∑àÕ àßªî‚µ√‡≈’¬¡‰∑¬ ®”°—¥ 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‰∑¬ÕÕ¬≈å æ“«‡«Õ√å ®”°—¥   
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π“¬π‡√»  —µ¬“√—°…å
°√√¡°“√ 

Õ“¬ÿ 60 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“µ√’ «‘∑¬“»“ µ√å 

  “¢“∏√≥’«‘∑¬“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…– 
°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 

Director Certification Program (DCP) ®“° IOD 

Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
2545-2546 : «‘»«°√ªî‚µ√‡≈’¬¡ 9 «™.  

    °√¡‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∏√√¡™“µ‘ 

2546-2547 : ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘™“°“√ 

    ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∏√√¡™“µ‘ 

2547-¡.§. 2549 : √ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß- 

     ∏√√¡™“µ‘ 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 - ‰¡à¡’ - 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
ºŸâµ√«®√“™°“√°√–∑√«ßæ≈—ßß“π 

Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√∫√‘À“√ 

  ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπµ“¡ —≠≠“·≈– —¡ª∑“π 

  ªî‚µ√‡≈’¬¡ 

π“¬Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï √ÿ®‘‡°’¬√µ‘°”®√ 
°√√¡°“√ 

Õ“¬ÿ 62 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“‚∑ «‘»«°√√¡»“ µ√å 

 Lamar University of Texas, U.S.A. 

ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å  

 ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…– 
°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 

Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 

Finance for Non-Finance Director (FND) 

 ®“° IOD 

Understanding the Fundamental of  

 Financial Statement (UFS) ®“° IOD 

Raising the Awareness of Corporate Fraud  

 in Thailand ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
2540-2542  : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  

∫√‘…—∑  µ“√åªî‚µ√‡≈’¬¡√’‰øπåπ‘Ëß  

     ®”°—¥ 

2543   : °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à 

∫√‘…—∑ ∑√“π å ‰∑¬-¡“‡≈‡ ’́¬ 

     (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 

2544-‡°…’¬≥Õ“¬ÿ  : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à 

       °≈ÿà¡∏ÿ√°‘®πÈ”¡—π 

       ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 - ‰¡à¡’ - 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‰∑¬≈Ÿâ∫‡∫  ®”°—¥  

  (¡À“™π) 

ª√–∏“π°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°‘®°“√ 

  ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ 

°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ øÕ√å®Ÿπæ“√å∑ 

  Õ‘π¥— µ√’È ®”°—¥ 

π“¬ “¬—≥Àå  µ“ß§å¡ß§≈ 
°√√¡°“√ 

Õ“¬ÿ 60 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“‚∑ æ“≥‘™¬»“ µ√å (MBA)  

 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 

ª√‘≠≠“µ√’ «‘∑¬“»“ µ√å (‡»√…∞»“ µ√å‡°…µ√) 

 ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…– 
°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 

Director Certification Program (DCP) ®“° IOD 

Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 

Finance for Non-Finance Director (FND) ®“° IOD 

Developing CG Policy Statement ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
2541 : ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬ ‘π‡™◊ËÕ 

    ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2543 : ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬∏ÿ√°‘® —¡æ—π∏å 

    ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2544 : ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬µ√«® Õ∫ 

    ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2545 : ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 

     ”π—°µ√«® Õ∫¿“¬„π  

    ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

: √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ºŸâ∫√‘À“√ “¬ß“π  

     ”π—°µ√«® Õ∫¿“¬„π 

    ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2548 : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ºŸâ∫√‘À“√ “¬ß“π 

     “¬ß“π∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß  

    ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ºŸâ∫√‘À“√ “¬ß“π 

    “¬ß“π∫√‘À“√ ‘π∑√—æ¬å 

  ∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ∏π“‡∑æ°“√æ‘¡æå ®”°—¥ 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °ÆÀ¡“¬°√ÿß‰∑¬ ®”°—¥ 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
√».ª√–πÕ¡ ‚¶«‘π«‘æ—≤πå
°√√¡°“√Õ‘ √– 

Õ“¬ÿ 65 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“‚∑ °“√∫—≠™’ Georgia State University   

 ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
ª√‘≠≠“µ√’ °“√∫—≠™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…– 
°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 

Director Certification Program (DCP) ®“° IOD 
The Role of the Chairman Program (RCP) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
°√√¡°“√ ·≈–ª√–∏“π°√√¡°“√ 
§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫„π°“√‰øøÑ“π§√À≈«ß 
°√√¡°“√∑¥ Õ∫ºŸâ Õ∫∫—≠™’¿“…’Õ“°√ 

 °√¡ √√æ“°√ °√–∑√«ß°“√§≈—ß 
°√√¡°“√æ‘®“√≥“°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß 

 ºŸâ Õ∫∫—≠™’¿“…’Õ“°√ °√¡ √√æ“°√ °√–∑√«ß°“√§≈—ß 
°√√¡°“√ Õ∫ —¡¿“…≥å∑ÿπ  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ 

 ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ (°.æ.)  “¢“∫—≠™’ 
 √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ ·≈–ª√‘≠≠“‡Õ° 

√Õß§≥∫¥’ §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ 
 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 

À—«Àπâ“¿“§«‘™“°“√∫—≠™’ ·≈–°√√¡°“√ª√–®” 
 §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ 
 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ 
  ∫√‘…—∑ Õÿµ “À°√√¡ºâ“‡§≈◊Õ∫æ≈“ µ‘°‰∑¬  
  ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ 
  ∫√‘…—∑ ∫“ß°Õ° Àª√–°—π¿—¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 

°√√¡°“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π ·≈–ª√–‡¡‘π 
  §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ (Õß§å°“√‡Õ°™π  ¡».) 

∑’Ëª√÷°…“Õ∏‘°“√∫¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 
§≥–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å 

  ·≈–°“√∫—≠™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 
§≥–°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√√—∫Õ“®“√¬å„À¡à  

  ¢Õß§≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’  
  ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 

§≥–°√√¡°“√ Õ∫ —¡¿“…≥å ºŸâ ¡—§√¢Õ√—∫∑ÿπ 
  ¢Õß§≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

 ∏√√¡»“ µ√å ‡æ◊ËÕ»÷°…“µàÕ√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑-ª√‘≠≠“‡Õ°
  À√◊Õ √–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° ≥ µà“ßª√–‡∑» 

Õ“®“√¬åª√–®” §≥–∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ 
  ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡ 

π“¬™—¬«—≤πå ™Ÿƒ∑∏‘Ï
°√√¡°“√ 

Õ“¬ÿ 60 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
B.Sc. Economics, Nathaniel Hawthorne  

 College, U.S.A. 
°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…– 
°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 

Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

2544-2545  
 : ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à °“√µ≈“¥æ“≥‘™¬å 
  ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π)  

2545-2546  
 : ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à°“√µ≈“¥ 
  ¢“¬ª≈’° ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π)  

2546-2548  
 : ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à«“ß·ºπ  
  ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) 

µ.§. 2548-ªí®®ÿ∫—π 
 : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠àÀπà«¬∏ÿ√°‘®πÈ”¡—π 
  ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π)  
°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ

√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠àÀπà«¬∏ÿ√°‘®- 
  πÈ”¡—π ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‰ÕÕ“√åæ’´’ ®”°—¥  
  (¡À“™π) 
 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‰∑¬≈Ÿâ∫‡∫≈Áπ¥‘Èß ®”°—¥ 
°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ¢π àßπÈ”¡—π∑“ß∑àÕ ®”°—¥ 
°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ √’‡∑≈∫‘´‘‡π Õ—≈‰≈·Õπ´å  

  ®”°—¥ 
°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡Õπ‡πÕ√å¬’Ë §Õ¡‡æ≈Á°´å  

  ®”°—¥ 
°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ªî‚µ√‡Õ‡™’¬ (ª√–‡∑»‰∑¬)  

  ®”°—¥ 
ª√–∏“π°√√¡°“√ ∫√‘…—∑  

  ªµ∑. ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° ®”°—¥ 
ª√–∏“π°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ 

  ªµ∑. ∏ÿ√°‘®§â“ª≈’° ®”°—¥ 

π“¬‡∑«‘π∑√å «ß»å«“π‘™ 
°√√¡°“√ 

Õ“¬ÿ 49 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“‚∑ «‘»«°√√¡‡§¡’ Rice University  

  À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
ª√‘≠≠“‚∑ «‘»«°√√¡ªî‚µ√‡≈’¬¡  

 University of Houston  À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å  

 («‘»«°√√¡‡§¡’) ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 
‚§√ß°“√Õ∫√¡ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß®“° 

  ∂“∫—π»»‘π∑√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬  
 (S.E.P. √ÿàπ 7) 

‚§√ß°“√Õ∫√¡°“√‡ªìπºŸâπ” “°≈  
 (Program for Global Leadership-PGL) ®“° 
  ∂“∫—π Harvard Business School 

À≈—° Ÿµ√°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ 
 ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß 
 (ªª√. √ÿàπ 10) ®“° ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“ 
°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…– 
°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 

Director Certification Program (DCP) ®“° IOD 
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 

æ.¬. 2542-°.§. 2545 
 : √ÕßºŸâ®—¥°“√„À≠àÕ“«ÿ‚ -æ—≤π“∏ÿ√°‘® 
  ∫√‘…—∑ ªµ∑.  ”√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡  
  ®”°—¥ (¡À“™π) 

°.§. 2545-∏.§. 2546 
 : √ÕßºŸâ®—¥°“√„À≠àÕ“«ÿ‚ - “¬ß“πªØ‘∫—µ‘°“√
  ∫√‘…—∑ ªµ∑.  ”√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡  
  ®”°—¥ (¡À“™π) 

∏.§. 2546-æ.§. 2547 
 : √ÕßºŸâ®—¥°“√„À≠àÕ“«ÿ‚ -‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ 
  ¿Ÿ¡‘¿“§ ∫√‘…—∑ ªµ∑.  ”√«®·≈–º≈‘µ- 
  ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

¡‘.¬. 2547-°.æ. 2551 
 : ªØ‘∫—µ‘ß“π ¡∑∫∑’Ë ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π)  
  µ”·ÀπàßºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  
  æ—≤π“∏ÿ√°‘®Õß§å°√ 

°.æ. 2551-ªí®®ÿ∫—π 
 : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à°≈¬ÿ∑∏å·≈– 

æ—≤π“Õß§å°√ ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à°≈¬ÿ∑∏å·≈–æ—≤π“- 
  Õß§å°√ ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) 

√ÕßºŸâ®—¥°“√„À≠àÕ“«ÿ‚   ”π—°°√√¡°“√ 
  ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ªµ∑.  ”√«®·≈–º≈‘µ 
  ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 

 - ‰¡à¡’ - 
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155ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¥√.Õπÿ √≥å · ßπ‘Ë¡π«≈ 
°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ 

Õ“¬ÿ 54 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“‡Õ°  “¢“«‘»«°√√¡‡§¡’ Monash University, Melbourne, Australia 

ª√‘≠≠“‚∑  “¢“«‘»«°√√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß‡Õ‡™’¬ 

ª√‘≠≠“µ√’  “¢“‡§¡’«‘»«°√√¡ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

ª√–°“»π’¬∫—µ√¢—Èπ Ÿß °“√∫√‘À“√ß“π¿“§√—∞ ·≈–°ÆÀ¡“¬¡À“™π  

 (ª√¡.5) ®“° ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“ 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…–°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 
Director Certification Program (DCP) ®“° IOD 

Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 

Finance for Non-Finance Director (FND) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
 ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2543-2544 : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  “¬«“ß·ºπ·≈–®—¥À“ 

     ·≈– “¬µ≈“¥Õÿµ “À°√√¡·≈–πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ 

2544-2547 : ∑’Ëª√÷°…“Õ“«ÿ‚  ·≈–√—°…“°“√√Õß°√√¡°“√- 

     ºŸâ®—¥°“√„À≠à  “¬ß“π¥â“π∏ÿ√°‘®‚√ß°≈—Ëπ 

2548-ªí®®ÿ∫—π : °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ·≈– 

     ‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ 

 Õ◊ËπÊ 
2540-2546 : °√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√æ‘®“√≥“√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå 

      ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¥â“π‚§√ß°“√Õÿµ “À°√√¡ 

2544-2548 : §≥–°√√¡°“√‡Õ∑“πÕ≈·Ààß™“µ‘  

    : §≥–Õπÿ°√√¡“∏‘°“√æ‘®“√≥“‡Õ∑“πÕ≈-‰∫‚Õ¥’‡´≈  

      ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ 

2545-2547 : √Õßª√–∏“π°≈ÿà¡Õÿµ “À°√√¡‚√ß°≈—ËππÈ”¡—πªî‚µ√‡≈’¬¡ 

      ¿“Õÿµ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 - ‰¡à¡’ - 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
 ¡“™‘° ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘ 

°√√¡“∏‘°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡“∏‘°“√°“√æ≈—ßß“π  

°√√¡°“√∫√‘À“√«‘∑¬“≈—¬ªî‚µ√‡≈’¬¡·≈–ªî‚µ√‡§¡’ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

°√√¡°“√∫√‘À“√»Ÿπ¬åªî‚µ√‡≈’¬¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

°√√¡°“√∫√‘À“√»Ÿπ¬å«‘®—¬·Ààß™“µ‘¥â“π°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

  ·≈–¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

¥√. ∂‘µ¬å ≈‘Ë¡æß»åæ—π∏ÿå
°√√¡°“√ 

Õ“¬ÿ 57 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
Ph.D. (Development Administration)  

  ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å  

‡»√…∞»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™  

Master of Laws, Tulane University, U.S.A.  

‡πµ‘∫—≥±‘µ‰∑¬  

π‘µ‘»“ µ√∫—≥±‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 

Leaders in Development : Managing  

 Political & Economic Reform,Harvard University 

Advanced Management Program, Oxford University 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…– 
°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 

Director Certification Program (DCP) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
2543 : ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®°“√§≈—ß 

2545 : Õ∏‘∫¥’°√¡ √√æ “¡‘µ  

2547 : Õ∏‘∫¥’°√¡»ÿ≈°“°√ 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
√Õßª≈—¥°√–∑√«ß°“√§≈—ß 

 À—«Àπâ“°≈ÿà¡¿“√°‘®¥â“π∑√—æ¬å ‘π 

 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 
°√√¡°“√ ∏π“§“√π§√À≈«ß‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ 

  °«â“ß‰æ»“≈ ®”°—¥ (¡À“™π) 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ° ∑ ‚∑√§¡π“§¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 
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 1. ¥√.Õπÿ √≥å · ßπ‘Ë¡π«≈ 
 2. π“¬«‘‡™’¬√ Õÿ…≥“‚™µ‘
 3. π“¬ªØ‘¿“≥  ÿ§π∏¡“π 
 4. π“¬«—≤π“ ‚Õ¿“ππ∑åÕ¡µ–  
 5. π“¬¬Õ¥æ®πå «ß»å√—°¡‘µ√ 
 6. π“¬æ‘™‘µ «ß»å√ÿ®‘√“«“≥‘™¬å
 7. π“¬‚™§™—¬ Õ—»«√—ß ƒ…Æå
 8. π“¬«—™√æß»å „  ÿ° 
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 9. π“¬‡°’¬√µ‘™“¬ ‰¡µ√’«ß…å
 10. π“¬æß…å™—¬ ™—¬®‘√«‘«—≤πå
 11. π“¬‡©≈‘¡™—¬ Õÿ¥¡‡√≥Ÿ
 12. π“¬æ‘‡™…∞å ‡Õ¡«—≤π“ 
 13. π“ß “«‡√«¥’ æ√æ—≤πå°ÿ≈ 
 14. π“¬ ¡™—¬ ‡µ™–«≥‘™ 
 15. π“¬∏π™‘µ ¡°√“ππ∑å
 16. ¥√.°‘µµ‘ π‘«“µ«ß»å
 17. π“¬ª√–«‘∑¬å  ÿπ∑√ ‘∑∏‘æß»å
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¥√.Õπÿ √≥å · ßπ‘Ë¡π«≈ 
°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à 

·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ 

Õ“¬ÿ 54 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“‡Õ°  “¢“«‘»«°√√¡‡§¡’ Monash University, Melbourne, Australia 

ª√‘≠≠“‚∑  “¢“«‘»«°√√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß‡Õ‡™’¬ 

ª√‘≠≠“µ√’  “¢“‡§¡’«‘»«°√√¡ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

ª√–°“»π’¬∫—µ√¢—Èπ Ÿß °“√∫√‘À“√ß“π¿“§√—∞·≈–°ÆÀ¡“¬¡À“™π (ª√¡.5) 

 ®“° ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“ 

°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–∑—°…–°“√‡ªìπ°√√¡°“√ 
Director Certification Program (DCP) ®“° IOD 

Director Accredited Program (DAP) ®“° IOD 

Finance for Non-Finance Director (FND) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
 ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2543-2544 : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  “¬«“ß·ºπ·≈–®—¥À“ 

     ·≈– “¬µ≈“¥Õÿµ “À°√√¡·≈–πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ 

2544-2547 : ∑’Ëª√÷°…“Õ“«ÿ‚  ·≈–√—°…“°“√√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à 

      “¬ß“π¥â“π∏ÿ√°‘®‚√ß°≈—Ëπ 

2548-ªí®®ÿ∫—π : °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ 

 Õ◊ËπÊ 
2540-2546 : °√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√æ‘®“√≥“√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå 

      ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¥â“π‚§√ß°“√Õÿµ “À°√√¡ 

2544-2548 : §≥–°√√¡°“√‡Õ∑“πÕ≈·Ààß™“µ‘  

    : §≥–Õπÿ°√√¡“∏‘°“√æ‘®“√≥“‡Õ∑“πÕ≈-‰∫‚Õ¥’‡´≈ 

      ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ 

2545-2547 : √Õßª√–∏“π°≈ÿà¡Õÿµ “À°√√¡‚√ß°≈—ËππÈ”¡—πªî‚µ√‡≈’¬¡  

      ¿“Õÿµ “À°√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 - ‰¡à¡’ - 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
 ¡“™‘° ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘ 

°√√¡“∏‘°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡“∏‘°“√°“√æ≈—ßß“π  

°√√¡°“√∫√‘À“√«‘∑¬“≈—¬ªî‚µ√‡≈’¬¡·≈–ªî‚µ√‡§¡’ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

°√√¡°“√∫√‘À“√»Ÿπ¬åªî‚µ√‡≈’¬¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

°√√¡°“√∫√‘À“√»Ÿπ¬å«‘®—¬·Ààß™“µ‘¥â“π°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–¢Õß‡ ’¬ 

  Õ—πµ√“¬ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

π“¬«‘‡™’¬√ Õÿ…≥“‚™µ‘
√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  

 “¬ß“π¥â“π∏ÿ√°‘®‚√ß°≈—Ëπ 

Õ“¬ÿ 53 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ 
ª√‘≠≠“‚∑ «‘»«°√√¡»“ µ√å Ohio State University, U.S.A. 

ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 

°“√Õ∫√¡ 
ª√–°“»π’¬∫—µ√ Director Certification Program (DCP) ®“° IOD 

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π 
 ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

2536  : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  “¬º≈‘µ°“√µ≈“¥ 

2543  : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  “¬∏ÿ√°‘®°“√µ≈“¥ 

2544  : ∑’Ëª√÷°…“Õ“«ÿ‚  

2545  : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  “¬«“ß·ºπ·≈–®—¥À“ 

2546-2547  :  ∑’Ëª√÷°…“Õ“«ÿ‚ ·≈–√—°…“°“√ 

      √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  

2548-ªí®®ÿ∫—π  :  √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à  

       “¬ß“π¥â“π∏ÿ√°‘®‚√ß°≈—Ëπ 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√/Õ◊ËπÊ „πªí®®ÿ∫—π 
 ∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬πÕ◊Ëπ 

 - ‰¡à¡’ - 

 °‘®°“√∑’Ë‰¡à„™à∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ¢π àßπÈ”¡—π∑“ß∑àÕ ®”°—¥ 

¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

1-32,145-172 new4_m65.indd b1601-32,145-172 new4_m65.indd   b160 3/20/08 1:50:16 AM3/20/08   1:50:16 AM



161ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

2-32,145-172 new4_m65.indd b1612-32,145-172 new4_m65.indd   b161 3/20/08 11:15:45 AM3/20/08   11:15:45 AM



162

¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

2-32,145-172 new4_m65.indd b1622-32,145-172 new4_m65.indd   b162 3/20/08 1:22:20 PM3/20/08   1:22:20 PM



163ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

2-32,145-172 new4_m65.indd b1632-32,145-172 new4_m65.indd   b163 3/20/08 1:22:34 PM3/20/08   1:22:34 PM



164

¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

2-32,145-172 new4_m65.indd b1642-32,145-172 new4_m65.indd   b164 3/20/08 11:12:48 AM3/20/08   11:12:48 AM



165ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

2-32,145-172 new4_m65.indd b1652-32,145-172 new4_m65.indd   b165 3/20/08 11:13:03 AM3/20/08   11:13:03 AM



166

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ¶×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

2-32,145-172 new4_m65.indd b1662-32,145-172 new4_m65.indd   b166 3/20/08 1:53:35 PM3/20/08   1:53:35 PM



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

™◊ËÕ-π“¡ °ÿ≈ ª√–‡¿∑ ®”π«π∑’Ë∂◊Õ ®”π«π∑’Ë∂◊Õ ‡æ‘Ë¡ (≈¥) 
  À≈—°∑√—æ¬å1/ ≥ 31 ∏.§. 49 ≥ 31 ∏.§. 50 

ºŸâ∫√‘À“√
1. π“¬«‘‡™’¬√ Õÿ…≥“‚™µ‘ Warrant (ESOP) 47,900 47,900 - 1. π“¬«‘‡™’¬√ Õÿ…≥“‚™µ‘ Warrant (ESOP) 47,900 47,900 - 

2. π“¬ªØ‘¿“≥  ÿ§π∏¡“π Warrant (ESOP) 44,500 44,500 - 2. π“¬ªØ‘¿“≥  ÿ§π∏¡“π Warrant (ESOP) 44,500 44,500 - 

   BCP-DR1 24,000 24,000 -    BCP-DR1 24,000 24,000 - 

3. π“¬«—≤π“ ‚Õ¿“ππ∑åÕ¡µ– BCP-DR1 2,860 2,860 - 3. π“¬«—≤π“ ‚Õ¿“ππ∑åÕ¡µ– BCP-DR1 2,860 2,860 - 

   Warrant (ESOP) 79,300 79,300 -    Warrant (ESOP) 79,300 79,300 - 

   Warrant (BCP-W1) 286 286 -    Warrant (BCP-W1) 286 286 - 

4. π“ß “«‡√«¥’ æ√æ—≤πå°ÿ≈ BCP 100 100 - 4. π“ß “«‡√«¥’ æ√æ—≤πå°ÿ≈ BCP 100 100 - 

   BCP-DR1 6,000 6,000 -    BCP-DR1 6,000 6,000 - 

   Warrant (ESOP) 42,100 42,100 -    Warrant (ESOP) 42,100 42,100 - 

   Warrant (BCP-W1) 610 610 -    Warrant (BCP-W1) 610 610 - 

À¡“¬‡Àµÿ : 1/ ª√–‡¿∑À≈—°∑√—æ¬å À¡“¬‡Àµÿ : 1/ ª√–‡¿∑À≈—°∑√—æ¬å 

 BCP : Àÿâπ “¡—≠∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π)  BCP : Àÿâπ “¡—≠∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

 BCP-DR1 : „∫· ¥ß ‘∑∏‘„πº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°Àÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π)  BCP-DR1 : „∫· ¥ß ‘∑∏‘„πº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°Àÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

 Warrant (ESOP) : „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠∑’ËÕÕ°„À¡à¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π)  Warrant (ESOP) : „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠∑’ËÕÕ°„À¡à¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 

Warrant (BCP-W1) : „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠∑’ËÕÕ°„À¡à¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 1/2549 Warrant (BCP-W1) : „∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠∑’ËÕÕ°„À¡à¢Õß∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 1/2549 

 2/ ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑œ µ“¡¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ “¡—≠º 2/ ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑œ µ“¡¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2550 â∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2550 

 3/ ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑œ µ“¡¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ §√—Èß∑’Ë 6/2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550  3/ ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑œ µ“¡¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑œ §√—Èß∑’Ë 6/2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 
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π“¬∑–‡∫’¬πÀ≈—°∑√—æ¬å

Àÿâπ “¡—≠ (BCP) Àÿâπ “¡—≠ (BCP) 
„∫· ¥ß ‘∑∏‘„πº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°Àÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑œ (BCP-DR 1) „∫· ¥ß ‘∑∏‘„πº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°Àÿâπ “¡—≠¢Õß∫√‘…—∑œ (BCP-DR 1) 
Àÿâπ°Àÿâπ°ŸŸâ·ª≈ß ¿“æ (BCP@A) â·ª≈ß ¿“æ (BCP@A) 
„∫· ¥ß ‘∑∏‘„πº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°Àÿâπ°„∫· ¥ß ‘∑∏‘„πº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°Àÿâπ°ŸŸâ·ª≈ß ¿“æ (BCP141A) â·ª≈ß ¿“æ (BCP141A) 
„∫· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠∑’ËÕÕ°„À¡à¢Õß∫√‘…—∑œ (BCP-W1) „∫· ¥ß ‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠∑’ËÕÕ°„À¡à¢Õß∫√‘…—∑œ (BCP-W1) 

∫√‘…—∑ »∫√‘…—∑ »ŸŸπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ π¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 

‡≈¢∑’Ë 2/7 À¡‡≈¢∑’Ë 2/7 À¡ŸŸà∑’Ë 4 (‚§√ß°“√πÕ√å∏ª“√å§) ∂ππ«‘¿“«¥’√—ß ‘µ à∑’Ë 4 (‚§√ß°“√πÕ√å∏ª“√å§) ∂ππ«‘¿“«¥’√—ß ‘µ 
·¢«ß∑ÿàß ÕßÀâÕß ‡¢µÀ≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210 ·¢«ß∑ÿàß ÕßÀâÕß ‡¢µÀ≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210 
‚∑√»—æ∑å 0-2596-9302-10  ‚∑√»—æ∑å 0-2596-9302-10  
‚∑√ “√ 0-2832-4994-6 ‚∑√ “√ 0-2832-4994-6 

¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ºØ¤¤ÅÍŒÒ§ÍÔ§ 

π“¬∑–‡∫’¬πÀ≈—°∑√—æ¬åÀÿâπ°Ÿâ

çÀÿâπ°çÀÿâπ°ŸŸâ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π)  â∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π)  
§√—Èß∑’Ë 25/2545 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï 2550é §√—Èß∑’Ë 25/2545 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï 2550é 

∏π“§“√∑À“√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) ∏π“§“√∑À“√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

‡≈¢∑’Ë 3000 ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢µ®µÿ®—°√ ‡≈¢∑’Ë 3000 ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢µ®µÿ®—°√ 
°√ÿß‡∑æœ 10900 °√ÿß‡∑æœ 10900 
‚∑√»—æ∑å 0-2299-1111  ‚∑√»—æ∑å 0-2299-1111  
‚∑√ “√ 0-2273-7121 ‚∑√ “√ 0-2273-7121 

 ”π—°ß“π ‡Õ.‡ÕÁ¡.∑’. ·Õ´‚´´‘‡Õ∑  ”π—°ß“π ‡Õ.‡ÕÁ¡.∑’. ·Õ´‚´´‘‡Õ∑ 

‡≈¢∑’Ë 491/27  ’≈¡æ≈“´à“ ∂ππ ’≈¡ ‡¢µ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‡≈¢∑’Ë 491/27  ’≈¡æ≈“´à“ ∂ππ ’≈¡ ‡¢µ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 
‚∑√»—æ∑å 0-2234-1676, 0-2234-1678, 0-2237-2132 ‚∑√»—æ∑å 0-2234-1676, 0-2234-1678, 0-2237-2132 
‚∑√ “√ 0-2237-2133 ‚∑√ “√ 0-2237-2133 

µ‘¥µàÕ  µ‘¥µàÕ  

 à«π∫√‘°“√º à«π∫√‘°“√ºŸŸâÕÕ°À≈—°∑√—æ¬å âÕÕ°À≈—°∑√—æ¬å 
∫√‘…—∑ »∫√‘…—∑ »ŸŸπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ π¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 
‡≈¢∑’Ë 2/7 À¡‡≈¢∑’Ë 2/7 À¡ŸŸà∑’Ë 4 (‚§√ß°“√πÕ√å∏ª“√å§) ∂ππ«‘¿“«¥’√—ß ‘µ à∑’Ë 4 (‚§√ß°“√πÕ√å∏ª“√å§) ∂ππ«‘¿“«¥’√—ß ‘µ 
·¢«ß∑ÿàß ÕßÀâÕß ‡¢µÀ≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210 ·¢«ß∑ÿàß ÕßÀâÕß ‡¢µÀ≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ 10210 
‚∑√»—æ∑å 0-2596-9302-10  ‚∑√»—æ∑å 0-2596-9302-10  
‚∑√ “√ 0-2832-4994-6 ‚∑√ “√ 0-2832-4994-6 

ºŸâ Õ∫∫—≠™’

Õ◊ËπÊ 

°“√„Àâ∫√‘°“√º°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸŸâ∂◊ÕÀÿâπ â∂◊ÕÀÿâπ 
°“√·®âß„∫Àÿâπ °“√·®âß„∫Àÿâπ ŸŸ≠À“¬ ≠À“¬ 
°“√·°â‰¢¢âÕ¡°“√·°â‰¢¢âÕ¡ŸŸ≈º≈ºŸŸâ∂◊ÕÀÿâπ  â∂◊ÕÀÿâπ  
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√“ß«—≈ CNBCûs Corporate Social √“ß«—≈ CNBCûs Corporate Social Responsibility Award 2008 „πß“πª√–°“»√“ß«—≈ Responsibility Award 2008 „πß“πª√–°“»√“ß«—≈ CNBCûs Asia Business Leader CNBCûs Asia Business Leader 

Award (ABLA) ´÷Ëß®—¥‚¥¬ ”π—°¢à“« CNBC (Consumer News and Business Channel)  ”π—°¢à“«„π‡§√◊Õ NBC Universal Award (ABLA) ´÷Ëß®—¥‚¥¬ ”π—°¢à“« CNBC (Consumer News and Business Channel)  ”π—°¢à“«„π‡§√◊Õ NBC Universal 

´÷Ëß¡Õ∫„Àâ·°à ¥√.Õπÿ √≥å · ßπ‘Ë¡π«≈ °√√¡°“√º´÷Ëß¡Õ∫„Àâ·°à ¥√.Õπÿ √≥å · ßπ‘Ë¡π«≈ °√√¡°“√ºŸŸâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) „π∞“π–ºâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ∫“ß®“°œ (¡À“™π) „π∞“π–ºŸŸâπ”Õß§å°√∑’Ë¡’âπ”Õß§å°√∑’Ë¡’

§«“¡‚¥¥‡¥àπ„π¥â“π CSR §«“¡‚¥¥‡¥àπ„π¥â“π CSR 

√“ß«—≈‡°’¬√µ‘§ÿ≥ §≥–°√√¡°“√·Ààßªï-¥’‡≈‘» ª√–®”ªï 2549/50 (Board of the Year for Exemplary Practices) ®“°√“ß«—≈‡°’¬√µ‘§ÿ≥ §≥–°√√¡°“√·Ààßªï-¥’‡≈‘» ª√–®”ªï 2549/50 (Board of the Year for Exemplary Practices) ®“°

 ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD)  ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) 

√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»®“°°“√ª√–°«¥º≈ß“πµ“¡ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß (¥â“π∏ÿ√°‘®¢π“¥„À≠à) ®“° ”π—°ß“π √“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»®“°°“√ª√–°«¥º≈ß“πµ“¡ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß (¥â“π∏ÿ√°‘®¢π“¥„À≠à) ®“° ”π—°ß“π 

§≥–°√√¡°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕª√– “πß“π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ ( ”π—°ß“π °ª√.) §≥–°√√¡°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕª√– “πß“π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ ( ”π—°ß“π °ª√.) 

‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß§«“¡ “¡“√∂ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√∑¥ Õ∫µ“¡¡“µ√∞“π ISO 17025 ¢Õ∫‡¢µ°“√∑¥ Õ∫º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—π‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß§«“¡ “¡“√∂ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√∑¥ Õ∫µ“¡¡“µ√∞“π ISO 17025 ¢Õ∫‡¢µ°“√∑¥ Õ∫º≈‘µ¿—≥±åπÈ”¡—π

¥’‡´≈®“° ”π—°ß“π¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡ ( ¡Õ.) °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ¥’‡´≈®“° ”π—°ß“π¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡ ( ¡Õ.) °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ 

√“ß«—≈ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õß§å°√∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ —ß§¡·≈–/À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (Commitment to Social and/or √“ß«—≈ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õß§å°√∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ —ß§¡·≈–/À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (Commitment to Social and/or 

Environment Issues) ®“° ¡“§¡°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ Environment Issues) ®“° ¡“§¡°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ 

 ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé  ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé 

§√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2550 §√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2550 

√“ß«—≈ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õß§å°√∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π (Commitment to Energy Saving) ®“° ¡“§¡√“ß«—≈ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õß§å°√∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π (Commitment to Energy Saving) ®“° ¡“§¡

°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®

»»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2550 »»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 6 ª√–®”ªï 2550 

‡ªìπ 1 „π 9 ∫√‘…—∑∑’Ë¡’§–·ππ√«¡„π°“√°”°—∫¥‡ªìπ 1 „π 9 ∫√‘…—∑∑’Ë¡’§–·ππ√«¡„π°“√°”°—∫¥ŸŸ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ Õ¬·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ Õ¬ŸŸà„π‡°≥±å¥’‡≈‘» ®“°°“√ ”√«®∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬πà„π‡°≥±å¥’‡≈‘» ®“°°“√ ”√«®∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π

„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õß ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) √à«¡°—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√-„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õß ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) √à«¡°—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√-

°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  °”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  

‰¥â√—∫„∫ª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥ Distinction in Maintaining Excellent‰¥â√—∫„∫ª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥ Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ®“°«“√ “√°“√‡ß‘π Corporate Governance Report ®“°«“√ “√°“√‡ß‘π

∏π“§“√ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „πß“π SET Awards 2006 ∏π“§“√ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „πß“π SET Awards 2006 

√“ß«—≈ Best Corporate Social Responsibilities√“ß«—≈ Best Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards ®“°«“√ “√°“√‡ß‘π∏π“§“√ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààß (CSR) Awards ®“°«“√ “√°“√‡ß‘π∏π“§“√ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ „πß“π SET Awards 2006 √“ß«—≈ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õß§å°√∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ —ß§¡·≈–/À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ª√–‡∑»‰∑¬ „πß“π SET Awards 2006 √“ß«—≈ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õß§å°√∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ —ß§¡·≈–/À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

(Commitment to Social and/or Environment Issues) ®“° ¡“§¡°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand (Commitment to Social and/or Environment Issues) ®“° ¡“§¡°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand 

Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ „πß“π Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ „πß“π 

çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 5 ª√–®”ªï 2549 çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 5 ª√–®”ªï 2549 

√“ß«—≈ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õß§å°√∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π (Commitment to Energy Saving) ®“° ¡“§¡√“ß«—≈ª√–°“»π’¬∫—µ√ Õß§å°√∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π (Commitment to Energy Saving) ®“° ¡“§¡

°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Thailand Management Association : TMA) √à«¡°—∫ ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®

»»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 5 ª√–®”ªï 2549 »»‘π∑√å·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ „πß“π çThailand Corporate Excellence Awardsé §√—Èß∑’Ë 5 ª√–®”ªï 2549 

√“ß«—≈ ÿ¥¬Õ¥ â«¡¢Õß∂ππ “¬À≈—° ª√–®”ªï 2549 „π Õß‡ âπ∑“ß ‰¥â·°à ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ·≈–∂ππæ√–√“¡∑’Ë 2 √“ß«—≈ ÿ¥¬Õ¥ â«¡¢Õß∂ππ “¬À≈—° ª√–®”ªï 2549 „π Õß‡ âπ∑“ß ‰¥â·°à ∂ππæÀ≈‚¬∏‘π ·≈–∂ππæ√–√“¡∑’Ë 2 

®“°°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ µ“¡‚§√ß°“√ çæ—≤π“ â«¡ “∏“√≥–‰∑¬é „πß“π çWorld Toilet Expo and ®“°°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ µ“¡‚§√ß°“√ çæ—≤π“ â«¡ “∏“√≥–‰∑¬é „πß“π çWorld Toilet Expo and 

Forum 2006é  Forum 2006é  

√“ß«—≈‡°’¬√µ‘§ÿ≥ §≥–°√√¡°“√·Ààßªï-¥’‡≈‘» ª√–®”ªï 2547-2548 ®“° ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ √“ß«—≈‡°’¬√µ‘§ÿ≥ §≥–°√√¡°“√·Ààßªï-¥’‡≈‘» ª√–®”ªï 2547-2548 ®“° ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ 

(IOD) (IOD) 

√√“ß«“ß«≈

AAwarward

´÷Ëß¡´÷Ëß¡Õ

§§««““¡

√“ß«√“ß«—≈

  ¡“¡“§

√√“ß«“ß«—

§≥–§≥–°

‰¥â√—∫‰¥â√—∫

¥¥’‡´≈‡´≈

√√“ß«“ß«—

E i

CNBCûs Corporate Social CNBCûs Corporate Social 
Responsibility Award 2008 Responsibility Award 2008 

√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘» √“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘» 
®“°°“√ª√–°«¥º≈ß“π ®“°°“√ª√–°«¥º≈ß“π 

µ“¡ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß  µ“¡ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß  
(¥â“π∏ÿ√°‘®¢π“¥„À≠à) (¥â“π∏ÿ√°‘®¢π“¥„À≠à) 

√“ß«——≈√Õß™π–‡≈‘»

Board of the Year for Board of the Year for 
Exemplary Practices Exemplary Practices 

2006/07 2006/07 
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2550 ºÃÔÉÑ· ºÒ§¨Ò¡»�âµÃàÅÕÂÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß√–∫∫¡“µ√∞“π√–∫∫Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¡Õ°./OHSAS 18001 »‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß√–∫∫¡“µ√∞“π√–∫∫Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ¡Õ°./OHSAS 18001 »ŸŸπ¬å®à“¬πÈ”¡—π-π¬å®à“¬πÈ”¡—π-

∫“ßª–Õ‘π Õ.∫“ßª–Õ‘π ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®“° ∂“∫—π√—∫√Õß¡“µ√∞“π‰Õ‡Õ ‚Õ ªï 2548∫“ßª–Õ‘π Õ.∫“ßª–Õ‘π ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®“° ∂“∫—π√—∫√Õß¡“µ√∞“π‰Õ‡Õ ‚Õ ªï 2548

√“ß«—≈ Best Corporate Governance Report ®“°«“√ “√°“√‡ß‘π∏π“§“√ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „πß“π √“ß«—≈ Best Corporate Governance Report ®“°«“√ “√°“√‡ß‘π∏π“§“√ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ „πß“π 

SET Awards 2005 SET Awards 2005 

‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫√‘…—∑°≈ÿà¡ Top Quartile Company ª√–®”ªï 2548 ®“°°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‚§√ß°“√ Corporate ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫√‘…—∑°≈ÿà¡ Top Quartile Company ª√–®”ªï 2548 ®“°°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‚§√ß°“√ Corporate 

Governance of Thai Listed Companies 2005 ∑’Ë®—¥‚¥¬ ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) √à«¡°—∫ Governance of Thai Listed Companies 2005 ∑’Ë®—¥‚¥¬ ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) √à«¡°—∫ 

µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (°.≈.µ.) ‡ªìπªï∑’Ë µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (°.≈.µ.) ‡ªìπªï∑’Ë 

3 µ‘¥µàÕ°—π 3 µ‘¥µàÕ°—π 

√“ß«—≈ Most Creative Issue ®“°»√“ß«—≈ Most Creative Issue ®“°»ŸŸπ¬å´◊ÈÕ¢“¬µ√“ “√Àπ’È‰∑¬ „πß“π Best Bond Awards 2004  π¬å´◊ÈÕ¢“¬µ√“ “√Àπ’È‰∑¬ „πß“π Best Bond Awards 2004  

√“ß«—≈‡À√’¬≠æƒ°…π§√“ ª√–‡¿∑√à¡√◊Ëπæ√√≥æƒ°…“Õ“§“√„À≠à √–¥—∫Àπâ“∫â“ππà“¡Õß √–À«à“ßªï 2545-2547 ®—¥‚¥¬√“ß«—≈‡À√’¬≠æƒ°…π§√“ ª√–‡¿∑√à¡√◊Ëπæ√√≥æƒ°…“Õ“§“√„À≠à √–¥—∫Àπâ“∫â“ππà“¡Õß √–À«à“ßªï 2545-2547 ®—¥‚¥¬

 ”π—°ß“π‡¢µæ√–‚¢πß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ”π—°ß“π‡¢µæ√–‚¢πß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 

‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß√–∫∫°“√®—¥°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ µ“¡¡“µ√∞“π‡≈¢∑’Ë ¡Õ°.-18001-2542 ·≈– OHSAS ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß√–∫∫°“√®—¥°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ µ“¡¡“µ√∞“π‡≈¢∑’Ë ¡Õ°.-18001-2542 ·≈– OHSAS 

18001-1999 (Occupational Health and Safety Management System) „π∑ÿ°°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π ªï 2547  18001-1999 (Occupational Health and Safety Management System) „π∑ÿ°°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π ªï 2547  

‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π√–∫∫Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ OHSAS 18001 ªï 2546 ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π√–∫∫Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ OHSAS 18001 ªï 2546 

¡“µ√∞“π√–∫∫∫√‘À“√§ÿ≥¿“æ ISO 9001:2000 ∏ÿ√°‘®πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ ”À√—∫ß“πæ—≤π“º≈‘µ¿—≥±å ®—¥À“ ¡“µ√∞“π√–∫∫∫√‘À“√§ÿ≥¿“æ ISO 9001:2000 ∏ÿ√°‘®πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ ”À√—∫ß“πæ—≤π“º≈‘µ¿—≥±å ®—¥À“ 

®”Àπà“¬ ·≈–°“√∫√‘°“√§“√å·§√å ªï 2545 ®”Àπà“¬ ·≈–°“√∫√‘°“√§“√å·§√å ªï 2545 

 ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’Ë¡’°“√®—¥°“√·≈–√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ µ“¡¢âÕ°”Àπ¥œ (EIA AWARD) ®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈– ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’Ë¡’°“√®—¥°“√·≈–√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ µ“¡¢âÕ°”Àπ¥œ (EIA AWARD) ®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–

·ºπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ªï 2544  ·ºπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ªï 2544  

¡“µ√∞“π√–∫∫Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ (¡Õ°.18001) ®“° ∂“∫—π‰Õ‡Õ ‚Õ ‡ªìπ‚√ß°≈—Ëπ·Ààß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ ¡“µ√∞“π√–∫∫Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ (¡Õ°.18001) ®“° ∂“∫—π‰Õ‡Õ ‚Õ ‡ªìπ‚√ß°≈—Ëπ·Ààß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ 

ªï 2543 ªï 2543 

 ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’Ë¡’°“√®—¥°“√·≈–√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ µ“¡¢âÕ°”Àπ¥œ (EIA AWARD) ®“° ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬ ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’Ë¡’°“√®—¥°“√·≈–√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ µ“¡¢âÕ°”Àπ¥œ (EIA AWARD) ®“° ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬

·≈–·ºπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ªï 2541  ·≈–·ºπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ªï 2541  

√“ß«—≈¥’‡¥àπ §≥–°√√¡°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π ªï 2541 √“ß«—≈¥’‡¥àπ §≥–°√√¡°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π ªï 2541 

¡“µ√∞“π ISO 14001-Petroleum Refining ¡“µ√∞“π ISO 14001-Petroleum Refining √–∫∫°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π°√–∫«π°“√º≈‘µ∑ÿ°√–∫∫ ªï 2540 ·≈–‰¥â√—∫°“√ √–∫∫°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π°√–∫«π°“√º≈‘µ∑ÿ°√–∫∫ ªï 2540 ·≈–‰¥â√—∫°“√ 

µàÕÕ“¬ÿ„∫√—∫√Õß‡ªìπ§√—Èß∑’Ë 2 µàÕ‡π◊ËÕß„πªï 2546 µàÕÕ“¬ÿ„∫√—∫√Õß‡ªìπ§√—Èß∑’Ë 2 µàÕ‡π◊ËÕß„πªï 2546 

 ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√°“√º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ªï 2538  ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√°“√º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ªï 2538 

 ∂“πª√–°Õ∫°“√¥’‡¥àπ ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ªï 2538  ∂“πª√–°Õ∫°“√¥’‡¥àπ ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ªï 2538 

Õÿµ “À°√√¡¥’‡¥àπ ª√–‡¿∑∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ªï 2537 Õÿµ “À°√√¡¥’‡¥àπ ª√–‡¿∑∫√‘À“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ªï 2537 

∫√‘…—∑æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¥’‡¥àπ ªï 2534 ∫√‘…—∑æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¥’‡¥àπ ªï 2534 

∫√‘…—∑ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π¥’‡¥àπ ªï 2533 ∫√‘…—∑ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π¥’‡¥àπ ªï 2533 
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