บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

3.3

แบบ 69-1

ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น

ปตท.ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นผานบริษัทในเครือซึ่ง ปตท.มีการทําธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป (Arm's
Length Basis) โดยบริษัทที่ ปตท.เขารวมลงทุน มีดังนี้
ธุรกิจปโตรเคมี
1. บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด
5. บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
6. บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
7. บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
3.3.1

ธุรกิจการกลั่น
1. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
4. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจปโตรเคมี

3.3.1.1 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. เคมิคอล เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบกิจการระหวาง บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท
ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคตามแนวนโยบายของ ปตท. ที่จะให บริษัท ปตท. เคมิคอล เปนแกนนําในธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจาก
กาซธรรมชาติ (Gas-based value chain) และเปนผูดําเนินการธุรกิจปโตรเคมีตอเนื่องในสายโอเลฟนส ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดคาใชจายในการดําเนินงานในระยะยาว ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และมีฐานะทางการเงิน
ที่เขมแข็งขึ้น โดย บริษัท ปตท. เคมิคอล ไดรับมาซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท
ดังกลาวโดยผลของกฎหมาย บริษัท ปตท. เคมิคอล ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลิตภัณฑ
ตอเนื่อง และ บริการเสริมตางๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50.03 โดยมีผูถือหุนใหญรายอื่นคือ
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด
โรงงานของ บริษัท ปตท. เคมิคอล ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีโรงงานแยกเปน 2
โรงงาน ซึ่งไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตป 2533 และ ป 2538 ตามลําดับ ปจจุบันมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑหลักคือ
เอทิลีนรวม 1,146,000 ตันตอป และโพรพิลีนรวม 377,000 ตันตอป และมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่อง เม็ดพลาสติกโพลี
เอทิลีนชนิดหนาแนนสูง (HDPE) 250,000 ตันตอป สําหรับผลิตภัณฑพลอยไดอื่นๆ ไดแก ไพโรไลซิสกาซโซลีน มิกซซี 4
แครกเกอรบอททอม (Cracker Bottom) เทลกาซ (Tailgas) และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยังมีธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปการ มีกําลัง
ผลิตไฟฟา 170 เมกกะวัตต ไอน้ํา 340 ตันตอชั่วโมง และน้ําปรับสภาพ 1,490 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง รวมถึงธุรกิจใหบริการทา
เทียบเรือและขนถายเคมีภัณฑ โดยมีทาเทียบเรือ 2 ทา
(1) การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตโอเลฟนสไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟฟเนท ทั้งนี้วัตถุดิบ
สวนใหญจะจัดหาจากแหลงในประเทศ โดย ปตท. เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซ จากโรงแยกกาซของ ปตท. ภายใต
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3.3.1.4 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ปตท. รวมกับ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ (ตอมาไดควบบริษัทกับบริษัท ไทยโอเลฟนส
เปนบริษัท ปตท. เคมิคอล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548) และบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลี
เมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 50:25:50 ตามลําดับ เพื่อประกอบธุรกิจดานการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลี
เมอร ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการตลาด การจัดจําหนายและการ
บริหารตัวแทนจําหนายเพื่อสรางความแข็งแกรงทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑโพลิเมอร ของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 โดยมีบริษัทในเครือเปนผูถือหุนอีก 2 รายคือ บริษัท ปตท. เคมิคอล
และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน โดยมีสัดสวนการถือหุนเทากันคือรอยละ 25
สํานักงานของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ตั้งอยูที่อาคารสํานักงาน ปตท. คลังน้ํามันพระโขนง กรุงเทพฯ
เริ่มดําเนินกิจการในเชิงพาณิชย ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑโพลีเอททีลีนของบริษัทในเครือ ปตท.
2 บริษัท คือ บริษัท ปตท. เคมิคอล และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ซึ่งทั้งสองบริษัทมีกําลังการผลิตรวมกันทั้งสิ้น 475,000
ตันตอป
(1)

การจัดหาผลิตภัณฑ

บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ดําเนินการซื้อผลิตภัณฑ โพลีเอททีลีน ตามบันทึกขอตกลงซื้อขายเม็ด
พลาสติกระหวาง บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง กับ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน โดย
บันทึกขอตกลงนี้มีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ตออายุสัญญาไดคราวละ 1 ป และสามารถปรับเปลี่ยน
เปนสัญญาระยะยาวได นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีแผนรับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกอื่นจากบริษัทภายในกลุม ปตท. สําหรับสวน
ที่นอกเหนือจากที่มีสัญญาซื้อขายกับลูกคา
(2)

การจัดจําหนาย

บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ดําเนินการขายเม็ดพลาสติกในประเทศโดยผานระบบตัวแทนจําหนาย
(Agents) และขายโดยตรง สําหรับการขายในตางประเทศจะขายโดยตรงและขายผานตัวแทนจําหนายในตลาดตางประเทศ
ตามสัญญาโอนสิทธิ์จาก บริษัท ปตท. เคมิคอล และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน
(3)

การบริหาร

คณะกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน เปนตัวแทนจาก
ปตท. จํานวน 5 คน นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ บริษัท พีทีที โพลี
เมอร มารเก็ตติ้ง ซึ่งรวมถึงกรรมการผูจัดการ
(4)

การเงิน

ผลการดําเนินงานของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ในชวงป 2548 (1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548)
เปนดังนี้
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หนวย : ลานบาท

งบเดี่ยว
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548
6,948
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(6,946)

8
10
1,983

1,933
50
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3.3.1.7 บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ดพลาสติกในป 2525 และไดขยายการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตางๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีครบวงจรในป 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
และการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในเดือนกรกฏาคม 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อยางรุนแรงจนบริษัทตองเขาอยูภายใตการฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 หลังจากนั้นบริษัทฯไดมีการ
ดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนเปนผลสําเร็จ โดย ปตท. และกลุมผูรวมลงทุนชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2548 ทําใหปตท. ถือหุนในบริษัทฯ เปนสัดสวนรอยละ 31.5 โดยมีผถู ือหุนใหญรายอื่น ไดแก ธนาคารออมสิน กองทุนรวม
วายุภักษหนึ่ง และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟู
กิจการของบริษัทฯ
โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบดวยโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานป
โตรเคมีครบวงจร ในป 2548 ที่ผานมา โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีอัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ย 179,000 บารเรลตอวัน
สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตางๆ รวมถึงผลิตภัณฑพลอยไดอื่น คือ น้ํามันหลอลื่น ยางมะตอย ผลิตภัณฑน้ํามัน
สวนหนึ่งนํามาใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด
ตางๆ ไดแก เม็ดพลาสติกชนิด HDPE, PP, ABS, SAN, EPS, PS เพื่อจําหนายใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้น
ตอเนื่องนําไปเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูปชนิดตางๆ บริษัทฯ มีสาธารณูปโภคที่ใชในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เชน ทาเรือน้ําลึก คลังน้ํามัน โรงไฟฟา ทําใหบริษัทฯไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถ
ประหยัดตนทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เชน คาขนสงวัตถุดิบ
(1)

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สําคัญของบริษัทฯ คือ น้ํามันดิบ (crude) คิดเปนรอยละ 94 ของวัตถุดิบที่บริษัทใชในการผลิต
โดยน้ํามันดิบสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศในตะวันออกกลาง คิดเปนรอยละ 69 จากผูจําหนายรายหนึ่งในตะวันออกกลาง
อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีความเสี่ยงตอการพึ่งพาวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถซื้อน้ํามันดิบจากแหลงน้ํามันดิบอื่นๆใน
ตลาดโลกได โดยบริษัทฯ มีนโยบายติดตอกับผูผลิตโดยตรง และหาแหลงวัตถุดิบใหมๆ เพิ่มเติม และเลือกวัตถุดิบจากแหลง
ตางๆ ที่นํามาผลิตแลวใหผลตอบแทนสูงสุด
(2)

การจัดจําหนาย
 ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก
บริษัทฯ มีนโยบายเนนการขายในประเทศ โดยในป 2548 บริษัทฯ มียอดขายเม็ดพลาสติกในประเทศรอยละ 53
และรอยละ 90 ของยอดขายในประเทศเปนการขายผานตัวแทนจําหนาย 18 บริษัท ตัวแทนจําหนายสวนใหญมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจมาเปนเวลานานกวา 20 ป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขายตรงประมาณรอยละ 10 ใหกับลูกคาที่มีความนาเชื่อถือ โดย
พิจารณาถึงความพรอมและความสามารถในการชําระเงิน และประมาณรอยละ 47 เปนการขายตางประเทศ โดยขายผานตัวแทน
การคาในตางประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดทางธุรกิจกับบริษัทเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งตัวแทนเหลานี้มีเครือขายใกลชิดกับ
ผูใชปลายทางอยางกวางขวางในตลาดหลักที่มีปริมาณการใชเม็ดพลาสติกสูง บริษัทฯ สามารถขายเม็ดพลาสติกไปยังประเทศ
ตางๆ ไดมากกวา 50 ประเทศทั่วโลก และในอนาคตอันใกล บริษัทฯ มีนโยบายจะขายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกผานบริษัท พีทที ี
โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ ปตท.
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 ผลิตภัณฑน้ํามัน มีลักษณะชองทางการจําหนาย แบงไดดังนี้

(3)

-

การจําหนายผานสถานีบริการ (Retail) เปนการจําหนายใหผูใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วไปผานสถานี
บริการน้ํามันของบริษัท ซึ่งมีกระจายอยูทั่วประเทศ รวม 74 สถานี

-

การจําหนายใหผูใชโดยตรง (Direct) เชน บริษัทรถ และเรือขนสงสินคาและคนโดยสาร กิจการ
ประเภทกอสราง และอื่นๆ รวมทั้งการขายใหบริษัทในเครือดวย

-

การจําหนายใหลูกคาขายสง (Wholesales) ทั้งรายเล็กและรายใหญ เพื่อไปจําหนายตอใหกับผูคาขาย
ตรง และขายปลีก

-

การจําหนายใหลูกคามาตรา 7 เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคาน้ํามันทั้งขนาดใหญ และปานกลางที่
มีคลังน้ํามันเปนของตนเอง และจะนําน้ํามันไปจัดจําหนายตอผานระบบเครือขาย และชองทางการ
จําหนายของบริษัทเหลานั้นไปสูผูบริโภคน้ํามันปลายทางอีกทอดหนึ่ง

-

การสงออก (Export) ใหกับผูคาน้ํามันในตางประเทศ ซึ่งมีการขนสงทั้งทางเรือ และทางรถ ในป 2548
การสงออกคิดเปน 20% ของยอดการจําหนายทั้งหมด โดยมีตลาดหลักในเขตภูมิภาคเอเชีย เชน
สิงคโปร กัมพูชา เวียดนาม ลาว พมา เปนตน

-

Bunker เปนการจําหนายน้ํามันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ํามันเตา (Fuel Oil)
ใหกับเรือที่มาใชบริการทาเทียบเรือของ TPI

-

Fishery เปนการจําหนายน้ํามันใหกับสมาคมประมงในนานน้ํา โดยเปนน้ํามันดีเซลชนิดกํามะถัน 0.5%
และเติมสีเขียว โดยมีสวนแบงตลาด 78%

การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)ประกอบดวย กรรมการจํานวน25 คน

(4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย ในป 2546- 2548และไตรมาส 1 ป 2549 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบรวม
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

ป 2546
96,135
87,086
9,049
2,546
140,972
128,234
12,739
0.32
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ป 2547
156,147
138,019
18,128
12,284
146,723
126,355
20,368
0.16

ป 2548
206,292
177,938
28,353
60,770
152,677
51,966
100,710
7.19

ไตรมาส 1 ป2549
52,917
49,856
3,061
2,480
155,378
52,046
103,332
0.13

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ
เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมา บริษัทอยูในระหวางกระบวนการฟนฟูกิจการ โครงการในอนาคตตางๆ จึง
อยูภายใตการกําหนดของแผนฟนฟูกิจการ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขสถานะทางการเงินของบริษัทใหเขมแข็ง มีผลประกอบการ
ที่ดี และลดภาระหนี้สินของบริษัท การลงทุนเกี่ยวกับคาใชจายลงทุนจะถูกจํากัดอยางเขมงวด บริษัทจึงยังไมมีโครงการลงทุน
ใดๆ ที่มีนัยสําคัญในชวงที่ผานมา อยางไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยูระหวางการพิจารณาและศึกษาโครงการลงทุนตางๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิตและผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสภาวะตลาดในอนาคตตอไป
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรม
3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจําหนายน้ํามัน
ภาวะการแขงขันของตลาดน้ํามันในประเทศไทย/1
ปจจุบันตลาดน้ํามันของไทยมีการแขงขันสูงทั้งระดับคาสงและคาปลีก โดยในตลาดคาสง กําลังการกลั่นภายในประเทศ
ที่มีมากกวาความตองการ ทําใหการกําหนดราคาของโรงกลั่นและผูคาสงตองมีการใหสวนลดแกผูคาน้ํามันในภาวะที่น้ํามันลน
ตลาด นอกจากนี้ การที่โรงกลั่นตองแขงขันกับการนําเขาจากตางประเทศ ภาวะกําลังการกลั่นลนตลาดของภูมิภาค ก็มีผลใหราคา
น้ํามันสําเร็จรูปของภูมิภาคเอเซียอยูในภาวะออนตัวเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันดิบ ซึ่งประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบดังกลาวดวย
ในตลาดคาปลีก การแขงขันอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูคาน้ํามัน จากเดิมชวงกอนการ
ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูคารายใหญ 4 ราย ไดเพิ่มขึ้นเปนกวา 30 รายในปจจุบัน จํานวนสถานีบริการน้ํามันไดเพิ่มขึ้นจากระดับ
3,400 แหง เปนกวา 19,000 แหงในปจจุบัน ทําใหการแขงขันในตลาดคาปลีกของไทยอยูในระดับที่สูงมาก จนทําใหผูคาไม
สามารถกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่แตกตางกันไดมาก จากการศึกษาของ สนพ. พบวาการกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่
แตกตางกัน 50 สตางคตอลิตร จะสงผลใหปริมาณการจําหนายของผูคาน้ํามันลดลงครึ่งหนึ่ง คาการตลาดของผูคาน้ํามันนับตั้งแต
ป 2539 เปนตนมา ไดปรับลดลงและอยูในระดับทรงตัว ซึ่งเปนผลจากการแขงขันที่อยูในระดับสูง
รัฐบาลมีบทบาทในการกํากับดูแลการกําหนดราคาน้ํามันและสภาวะการแขงขัน โดยจะอาศัยกลไกทางดานกฎหมายที่มี
อยูแลว เชน พ.ร.ก. แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันฯ พ.ศ. 2516 และ พ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542
เปนตน ทั้งนี้รัฐบาลยังมีมาตรการที่มีผลกระทบตอราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ ไดแก มาตรการทางดานภาษีสรรพสามิตโดย
รัฐบาลจะไดประกาศปรับเปลี่ยนอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันตามความเหมาะสม มาตรการการปรับเปลี่ยนเงิน
สงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเงินไดรับชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อลดความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประชาชนได
สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตปจจุบันเปนไปตามประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลังฉบับที่ 57
มีผลใชบงั คับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2544 สรุปไดดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ
1. น้ํามันเบนซินชนิดไรสารตะกั่ว
2. น้ํามันกาด
3. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (ปจจุบัน)
4. น้ํามันดีเซลหมุนชา (ปจจุบัน)
5. น้ํามันเตา
6. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/ก.ก.)

ตามมูลคารอยละ
5.0
-

ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
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ตามปริมาณ (บาท/ลิตร)
3.685
3.055
1.805
1.905
2.170
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สําหรับเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ปจจุบัน รัฐบาลกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันสงเงินเขากองทุน
น้ํามันตามอัตราที่กําหนดซึ่งขึ้นอยูกับชนิดน้ํามัน ยกเวนกาซปโตรเลียมเหลวจะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน ทั้งนี้ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบตอประชาชนผูใชกาซปโตรเลียมเหลว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินสงเขากองทุนน้ํามัน สรุปไดดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ

เงินสงเขากองทุนน้ํามัน (บาท/ลิตร)

อัตราชดเชย (บาท/ลิตร)

1. น้ํามันเบนซิน 95

2.5000

-

2. น้ํามันเบนซิน 91

2.3000

-

3. น้ํามันแกสโซฮอล

0.9400

-

4. น้ํามันกาด

0.1000

-

5. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

2.5000

-

6. น้ํามันดีเซลหมุนชา

2.5000

-

7. น้ํามันเตา

0.0600

-

-

2.2229

8. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.)
ที่มา : สนพ.
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรม
3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจําหนายน้ํามัน
ภาวะการแขงขันของตลาดน้ํามันในประเทศไทย/1
ปจจุบันตลาดน้ํามันของไทยมีการแขงขันสูงทั้งระดับคาสงและคาปลีก โดยในตลาดคาสง กําลังการกลั่นภายในประเทศ
ที่มีมากกวาความตองการ ทําใหการกําหนดราคาของโรงกลั่นและผูคาสงตองมีการใหสวนลดแกผูคาน้ํามันในภาวะที่น้ํามันลน
ตลาด นอกจากนี้ การที่โรงกลั่นตองแขงขันกับการนําเขาจากตางประเทศ ภาวะกําลังการกลั่นลนตลาดของภูมิภาค ก็มีผลใหราคา
น้ํามันสําเร็จรูปของภูมิภาคเอเซียอยูในภาวะออนตัวเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันดิบ ซึ่งประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบดังกลาวดวย
ในตลาดคาปลีก การแขงขันอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูคาน้ํามัน จากเดิมชวงกอนการ
ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูคารายใหญ 4 ราย ไดเพิ่มขึ้นเปนกวา 30 รายในปจจุบัน จํานวนสถานีบริการน้ํามันไดเพิ่มขึ้นจากระดับ
3,400 แหง เปนกวา 19,000 แหงในปจจุบัน ทําใหการแขงขันในตลาดคาปลีกของไทยอยูในระดับที่สูงมาก จนทําใหผูคาไม
สามารถกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่แตกตางกันไดมาก จากการศึกษาของ สนพ. พบวาการกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่
แตกตางกัน 50 สตางคตอลิตร จะสงผลใหปริมาณการจําหนายของผูคาน้ํามันลดลงครึ่งหนึ่ง คาการตลาดของผูคาน้ํามันนับตั้งแต
ป 2539 เปนตนมา ไดปรับลดลงและอยูในระดับทรงตัว ซึ่งเปนผลจากการแขงขันที่อยูในระดับสูง
รัฐบาลมีบทบาทในการกํากับดูแลการกําหนดราคาน้ํามันและสภาวะการแขงขัน โดยจะอาศัยกลไกทางดานกฎหมายที่มี
อยูแลว เชน พ.ร.ก. แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันฯ พ.ศ. 2516 และ พ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542
เปนตน ทั้งนี้รัฐบาลยังมีมาตรการที่มีผลกระทบตอราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ ไดแก มาตรการทางดานภาษีสรรพสามิตโดย
รัฐบาลจะไดประกาศปรับเปลี่ยนอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันตามความเหมาะสม มาตรการการปรับเปลี่ยนเงิน
สงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเงินไดรับชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อลดความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประชาชนได
สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตปจจุบันเปนไปตามประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลังฉบับที่ 57
มีผลใชบงั คับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2544 สรุปไดดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ
1. น้ํามันเบนซินชนิดไรสารตะกั่ว
2. น้ํามันกาด
3. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (ปจจุบัน)
4. น้ํามันดีเซลหมุนชา (ปจจุบัน)
5. น้ํามันเตา
6. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/ก.ก.)

ตามมูลคารอยละ
5.0
-

ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
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ตามปริมาณ (บาท/ลิตร)
3.685
3.055
1.805
1.905
2.170

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

สําหรับเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ปจจุบัน รัฐบาลกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันสงเงินเขากองทุน
น้ํามันตามอัตราที่กําหนดซึ่งขึ้นอยูกับชนิดน้ํามัน ยกเวนกาซปโตรเลียมเหลวจะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน ทั้งนี้ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบตอประชาชนผูใชกาซปโตรเลียมเหลว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินสงเขากองทุนน้ํามัน สรุปไดดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ

เงินสงเขากองทุนน้ํามัน (บาท/ลิตร)

อัตราชดเชย (บาท/ลิตร)

1. น้ํามันเบนซิน 95

2.5000

-

2. น้ํามันเบนซิน 91

2.3000

-

3. น้ํามันแกสโซฮอล

0.9400

-

4. น้ํามันกาด

0.1000

-

5. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

2.5000

-

6. น้ํามันดีเซลหมุนชา

2.5000

-

7. น้ํามันเตา

0.0600

-

-

2.2229

8. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.)
ที่มา : สนพ.
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