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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานของฝายบริหาร

คํ าอธิบายและการวิเคราะหดังตอไปนี้ควรศึกษาควบคูไปกับงบการเงินที่ตรวจสอบแลวและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน สํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543, 2544 และ 2545 งบการเงินที่สอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินสํ าหรับรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2546 รวมทั้งขอมูลทางการเงินและขอ
มูลการดํ าเนินงานที่อยูในสวนอื่น ๆ ของแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ ซึ่งงบการเงินของบริษัทนั้นจัดทํ าขึ้นและแสดง
ตามหลักมาตรฐานการบัญชีไทย  ในกรณีที่ไมไดกํ าหนดไวเปนอยางอื่น ขอมูลทางการเงินทั้งหมดที่แสดงในแบบแสดงราย
การขอมูลฉบับนี้ไดถูกนํ าเสนอในสกุลเงินบาทตามหลักมาตรฐานการบัญชีไทยนอกจากนี้ไดมีการปดเศษขอมูลตัวเลขบาง
สวน (รวมทั้งขอมูลที่แสดงเปนรอยละ) เพื่อความสะดวกในการนํ าเสนอ

(1) ผูสอบบัญชีที่ทํ าการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานงบการเงินของบริษัท

รอบปบัญชี ผูสอบบัญชี
ไตรมาส 2 ป 2546 สํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน

2545 สํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน
2544 นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316  แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท 

(ประเทศไทย) จํ ากัด
2543 นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316  แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท 

(ประเทศไทย) จํ ากัด

หมายเหตุ ตามกฎหมายไทย กิจการที่เปนของรัฐหรือถือหุนเกินกวารอยละ 50 โดยรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือกิจการของรัฐทุกแหงจะตอง
ใชสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี ในเดือนกุมภาพันธ 2545 ปตท. ถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นสูงกวารอยละ 50 สงผล
ใหบริษัทกลายเปนบริษัทยอยของปตท. ซึ่งมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ ดังนั้น บริษัทจึงตองใชสํ านักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีเร่ิมตั้งแตการสอบบัญชีสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  ทั้งนี้ นับตั้งแตการกอตั้ง
บริษัทจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2545 บริษัทมิไดถือเปนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น บริษัทจึงไมจํ าเปนหรือไมไดรับอนุญาตใหใชสํ านักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และบริษัทไดเคยจางเคพีเอ็มจีใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในชวงระหวางป 2542 ถึงป 2544

(2) รายงานการสอบบัญชี

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบ และ/หรือสอบทานงบการเงินของบริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด 
(มหาชน) สํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543, 2544 และ 2545 และสํ าหรับรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2546 ไดแสดงความเหน็อยางไมมเีงือ่นไข โดยงบการเงนิทีไ่ดตรวจสอบ และ/หรอืสอบทานไดแสดงการเงนิ ผลการด ําเนนิงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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12.1 งบการเงิน

(หนวย : ลานบาท)

ตรวจสอบแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
งบดุล

2543 2544 2545(1) 2546
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,271.1 206.4 48.5 16.9
ลูกหนี้การคา 1,504.0 947.7 1,510.1 1,587.6
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2.7 0.1 0.1 0.1
สินคาคงเหลือ 760.5 701.0 590.0 672.7
พัสดุคงเหลือ 397.4 389.6 415.4 424.0
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 42.4 106.9 357.1 185.6

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,978.1 2,351.7 2,921 2,886.9
เงินฝากสถาบันการเงิน และตั๋วสัญญาใช

เงิน
0.0 492.5 1,985.6 1,187.4

เงินลงทุนระยะยาว 1.5 1.5 1.5 1.5
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 21,542.3 20,713.0 20,701.2 21,949.3
สินทรัพยอื่น 116.6 103.4 141.9 131.5
รวมสินทรัพย 26,638.5 23,662.2 25,751.3 26,156.6
                                                                                
(1) ในการแสดงงบการเงินของบริษัทในป 2545 ซึ่งสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบไดมีการแสดงงบการเงินของป 2544 โดย

ไดมีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม เพื่อใหสะดวกแกการเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานและเพื่อใหการแสดงงบการเงินอยูภายใต
วิธีการเดียวกัน
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(หนวย : ลานบาท)

ตรวจสอบแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
งบดุล

2543 2544 2545(1) 2546
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน

3.1 4.2 4.5 38.6

เจาหนี้การคา 2,293.1 2,056.0 1,694.9 1,113.5
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 21.1 21.8 38.2 7.9

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกํ าหนด
ชํ าระภายในหนึ่งป

5,502.6 0.0 1,150.0 1,200.0

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกํ าหนด
ชํ าระภายในหนึ่งป

- - 12.3 14.3

เงินประกันผลงาน 3.2 3.4 3.6 4.3
ดอกเบี้ยคางจาย 321.3 210.0 - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ 111.3 42.8 199.9 70.8
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,255.8 2,338.2 3,103.3 2,449.5
รายไดคาใชฐานวางทอรอตัดบัญชี 118.3 137.6 132.2 134.7
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - - 45.0 37.3
เงินกูยืมระยะยาว 8,039.4 11,152.7 10,692.7 10,177.7
รวมหนี้สิน 16,413.4 13,628.5 13,973 12,799.2
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจํ าหนายและ
ชํ าระเต็มมูลคาแลว

8,483.0 8,483.0 11,703.0 11,703.0

หัก ลูกหนี้คาหุน - - 966.0 -
8,483.0 8,483.0 10,737.0 11,703.0

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 9,009.7 8,927.5 8,285.8 7,952.5
กํ าไร (ขาดทุน) สะสม (7,267.6) (7,376.9) (7,244.7) (6,298.1)

รวมสวนของผูถือหุน 10,225.1 10,033.6 11,778.2 13,357.4
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 26,638.5 23,662.2 25,751.3 26,156.6
                                                                                
(1) ในการแสดงงบการเงินของบริษัทในป 2545 ซึ่งสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบไดมีการแสดงงบการเงินของป 2544 โดย

ไดมีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม เพื่อใหสะดวกแกการเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานและเพื่อใหการแสดงงบการเงินอยูภายใต
วิธีการเดียวกัน



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        
สวนที่ 2 หนา 170

(หนวย : ลานบาท)

ตรวจสอบแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
งบกํ าไรขาดทุน

2543 2544 2545 2546
รายได

รายไดจากการขาย 16,024.8 13,571.1 13,242.3 9,189.1
กํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - - 142.1 -
รายไดอื่น 122.6 155.4 175.3 32.9

รวมรายได 16,147.4 13,726.5 13,559.7 9,222.0
คาใชจาย

ตนทุนขาย 12,796.7 11,964.6 11,827.1 7,617.9
คาใชจายในการขายและการบริหาร 650.3 691.7 760.4 252.6
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง

ประเทศ
1,772.2 310.5 - 20.3

ดอกเบี้ยจาย 1,041.4 869.0 840.0 384.6
รวมคาใชจาย 16,260.6 13,835.8 13,427.5 8,275.4

กํ าไรกอนภาษีเงินได (113.2) (109.3) 132.2 946.6
ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - -
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป (113.2) (109.2) 132.2 946.6



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        
สวนที่ 2 หนา 171

(หนวย : ลานบาท)

ตรวจสอบแลว
สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

งวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

งบกระแสเงินสด

2543 2544 2545(1) 2545 2546
กระแสเงินสดจาก (ใชไป) การดํ าเนินงาน

กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ (113.2) (109.3) 132.2 (345.8) 946.6
รายการปรับกระทบกํ าไร (ขาดทุน)
สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจ
กรรมดํ าเนินงาน : 2,765.1 1,136.1 928.3 468.1 473.8

2,651.9 1,026.8 1,060.5 122.3 1,420.4
ลูกหนี้การคาลดลง (เพิ่มขึ้น) (495.8) 556.9 (562.3) (472.6) (77.3)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 8.7 (64.6) (165.5) (218.0) 171.5
ต๋ัวสัญญาใชเงิน - - (1,583.4) (2,350.0) 476.6
สินคาคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น) (30.3) 29.1 111.0 (173.8) (82.8)
เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น(ลดลง) 476.0 (237.1) (361.2) 608.7 (581.3)
ดอกเบี้ยคางจาย (4.1) (110.9) (210.0) (210.0) -
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
หมุนเวียนที่ใชในการดํ าเนินงานอื่นๆ (71.3) 672.4 97.0 496.7 (144.4)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) การดํ าเนินงาน 2,535.1 1,872.6 (1,613.8) (2,196.8) 1,471.6

                                                                                
(1) ในการแสดงงบการเงินของบริษัทในป 2545 ซึ่งสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบไดมีการแสดงงบการเงินของป 2544 โดย

ไดมีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม เพื่อใหสะดวกแกการเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานและเพื่อใหการแสดงงบการเงินอยูภายใต
วิธีการเดียวกัน



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        
สวนที่ 2 หนา 172

 (หนวย : ลานบาท)

ตรวจสอบแลว
สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

งวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

งบกระแสเงินสด

2543 2544 2545(1) 2545 2546
กระแสเงินสดจาก (ใชไป) การลงทุน:

เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ (23.5) (162.0) (1,466.1) (888.6) (2,029.0)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ 12.9 0.9 0.1 0.1 0.1

เงินสดจายสํ าหรับสินทรัพยไมมีตัวตน - - (0.4) (0.4) (0.8)
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) การลงทุน (10.5) (161.0) 1,466.5 (888.9) (2,029.8)

กระแสเงินสดจาก (ใชไป) การจัดหาเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
ธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) (8.4) 1.1 0.2 118.0 34.2

ชํ าระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - - (21.8) (13.0) (8.6)
เงินกูยืมระยะยาว และสวนที่ถึงกํ าหนด
ชํ าระภายในหนึ่งป (754.2) (2,577.3) - - -

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - (11,402.7) (11,152.7) (575.0)
รับเงินกูระยะยาว - - 12,092.7 12,092.7 110.0
รับเงินจากการเพิ่มทุน - - 2,254.0 2,254.0 966.0

กระแสเงินสดจาก (ใชไป) การจัดหาเงิน (762.6) (2,576.2) 2,922.4 3,298.9 526.6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ 1,761.9 (864.6) (157.9) 213.1 (31.6)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด (0.2) 0.0 0.0 (0.1) 0.0

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - ตนป 509.3 1,071.4 206.4 206.4 48.5
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน ณ วันสิ้นป (1,200.0) (707.5) - - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - ปลายป 1,071.1 206.4 48.5 419.4 16.9
                                                                                
(1) ในการแสดงงบการเงินของบริษัทในป 2545 ซึ่งสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบไดมีการแสดงงบการเงินของป 2544 โดย

ไดมีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม เพื่อใหสะดวกแกการเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานและเพื่อใหการแสดงงบการเงินอยูภายใต
วิธีการเดียวกัน
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(หนวย : ลานบาท)

ตรวจสอบแลว
สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

งวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน

2543 2544 2545 2546
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.60x 1.01x 0.94x 1.18x
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.46x 0.49x 0.50x 0.66x
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.36 0.40x (0.60x) 0.53x
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 12.75 11.07 10.78 5.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 28.23 32.52 33.41 60.68
อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 58.14 56.22 56.62 50.26
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 6.19 6.40 6.36 7.16
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 6.23 5.50 6.31 5.43
ระยะเวลาชํ าระหนี้ วัน 57.83 65.43 57.09 66.36
Cash Cycle วัน (23.40) (26.51) (17.32) 1.48

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร (Profitability Ratio)
อัตรากํ าไรขั้นตน % 20.14% 11.84% 10.69% 17.10%
อัตรากํ าไรจากการดํ าเนินงาน % 16.09% 6.74% 4.94% 14.35%
อัตรากํ าไรอื่น % (16.67%) (7.46%) (3.85%) (4.03%)
อัตราเงินสดตอการทํ ากํ าไร % 98.34% 204.74% (246.49%) 111.61%
อัตรากํ าไรสุทธิ % (0.70%) (0.80%) 0.97% 10.26%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (1.27%) (1.08%) 1.21% 7.53%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % (0.46%) (0.43%) 0.54% 3.62%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % (4.11%) 4.02% 5.17% 6.62%
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.66 0.64 0.56 0.35

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.61x 1.36x 1.19x 0.96x
อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย เทา 3.43x 3.16x (0.92x) 4.83x
อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน เทา 3.22 - - 0.55x
อัตราการจายเงินปนผล % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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12.2 นโยบายทางการบัญชีท่ีสํ าคัญ

12.2.1 การตีราคาสินทรัพยใหม

ทรัพยสินของบริษัท ซึ่งรวมถึงที่ดิน โรงงานและอุปกรณถูกลงบัญชีไวตามราคาทุนเดิม (historical cost) หักคา
เสื่อมราคาสะสม โรงงานและอุปกรณและสวนปรับปรุงที่ดินเชาถูกลงบัญชีไวตามราคาทุนประเมินใหมหักคาเสื่อมราคา
สะสม ราคาทุนประเมินใหมเปนไปตามการประเมินราคาโรงงานและอุปกรณและสวนปรับปรุงที่ดินเชา ซึ่งมีขึ้นในแตละป
โดยบริษัทประเมินราคาอิสระ บริษัททํ าการประเมินราคาสินทรัพยใหมครั้งแรกในป 2540 เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาทดแทนของโรงงานและอุปกรณและสวนปรับปรุงที่ดินเชาในสกุลเงินบาทภายหลังจากการลดคาเงินบาทอันเนื่องมา
จากวิกฤตทางการเงินในเอเชียซึ่งเริ่มตนขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2540  ในป 2542 ผูใหกูตามสัญญาสินเชื่อเดิมของบริษัท ขอ
ใหบริษัททํ าการประเมินราคาในแตละป เพื่อที่ผูใหกูจะสามารถประเมินมูลคาของหลักประกันสํ าหรับหนี้ไดตามนโยบาย
ของธนาคารแหงประเทศไทย และตามขอกํ าหนดในสัญญากูเงินฉบับเดือนมกราคม 2545 ของบริษัท บริษัทจํ าเปนตองทํ า
การประเมินราคาทุกป  แมวาบริษัทจะมิไดถูกกํ าหนดใหตองทํ าการประเมินราคาทุกปอีกตอไปภายหลังจากที่ไดทํ าการ
ชํ าระคืนสินเชื่อดังกลาวแลวในเดือนกันยายน 2546 แตบริษัทก็ยังมีแผนที่จะดํ าเนินการเชนนี้ตอไปในอนาคตเพื่อการปฏิบัติ
ทางบัญชีที่สอดคลองกัน

การประเมินราคาโรงงานและอุปกรณใหมในแตละปนับตั้งแตป 2540 การประเมินทํ าขึ้นในเดือนธันวาคมของแต
ละป โดยวันที่ประเมินราคาคือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เวนแตปที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ในปนั้นบริษัทไดประเมิน
ราคาสินทรัพยใหมโดยไมไดรับความชวยเหลือจากผูประเมินราคามืออาชีพ โดยบริษัทไดใชมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแส
เงินสดที่ไมมีขอผูกพัน (free cashflow) สํ าหรับระยะเวลา 15 ปเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีของโรงงานและอุปกรณ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2541 การประเมินแบบนี้ไดมีขึ้นนับตั้งแตป 2540 โดยผูประเมินราคาอิสระรายเดียวกัน (เวนแตในป 
2541)

ภายหลังจากการประเมินราคาประจํ าปแตละครั้ง บริษัทจะปรับการประเมินราคาสินทรัพยและสวนของผูถือหุน
ของบริษัทดวยสวนตางระหวางราคาประเมินของโรงงานและอุปกรณและราคาทุนที่บันทึกอยูในสมุดบัญชี  หากมีสวนเกิน
ทุน จะถูกนํ าไปหักคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่เหลือของโรงงานและอุปกรณ ซึ่งจะทํ าใหมูลคาสินทรัพยที่ตีราคาใหม
และสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวรใหมซึ่งแสดงในสวนของผูถือหุนลดลง  บริษัทไดบันทึกการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวรใหมเปนจํ านวน 3,169.8 ลานบาทในป 2543 เปนจํ านวน 542.4 ลานบาทในป 
2544 และเปนจํ านวน 23.3 ลานบาทในป 2545  บริษัทมียอดคงเหลือของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวรใหมหัก
คาเสื่อมราคาสะสมเปนจํ านวน 8,285.8 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และเปนจํ านวน 7,953 ลานบาท ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2546  ในกรณีที่มูลคาการใชงานตํ่ ากวาราคาตามบัญชี  มาตรฐานการบัญชีไทยกํ าหนดใหบริษัทตองปรับปรุงการ
ประเมินราคาสินทรัพยลงเหลือเทากับตนทุนที่ประเมินใหมของสินทรัพย จากนั้นสินทรัพยจะถูกหักคาเสื่อมราคาตามอายุ
การใชงานที่เหลืออยูโดยอยูบนพื้นฐานของราคาตามบัญชีที่ปรับปรุงแลว นอกจากนี้ บริษัทจะลดยอดคงเหลือในสวนเกิน
ของบัญชีการประเมินราคาสินทรัพยถาวรใหมตามราคาของสินทรัพยที่ประเมินใหมดวย

อยางไรก็ตาม หนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทจะยังไมรวมอยูในการประเมินราคาจนกวาหนวยผลิตจะไดรับการ
ทดสอบเดินเครื่องและสงมอบใหกับฝายบริหารโรงงาน
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12.2.2 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

บริษัทหยุดโรงงานโอเลฟนสปจจุบันทุกสามปเพื่อการซอมบํ ารุงใหญตามกํ าหนด ที่ผานมาบริษัทบันทึกคาใชจาย
การซอมบํ ารุงใหญที่เกิดขึ้น รวมถึงคาใชจายในการปรับปรุงเพื่อทํ าใหโรงงานกลับมาดํ าเนินงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ไวในสินทรัพยอื่นและตัดบัญชีคาใชจายเหลานี้เปนระยะเวลา 36 เดือน สํ าหรับการหยุดโรงงานในเดือนกุมภาพันธและ
มีนาคม 2542 บริษัทมีคาใชจายการซอมบํ ารุงรวมทั้งสิ้น 191.1 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดบันทึกไวเปนสินทรัพยและทํ าการตัด
บัญชีเปนคาใชจายจํ านวน 47.1 ลานบาทในป 2542  และจํ านวน 65.8 ลานบาทในป 2543 และจํ านวน 63.7 ลานบาทในป 
2544 และจํ านวน 14.4 ลานบาทในป 2545  อยางไรก็ตาม ในป 2545 สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทไดกํ าหนดใหบริษัทนํ าคาใชจายจากการหยุดโรงงานเพื่อการซอมบํ ารุงใหญเมื่อเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545 
เปนจํ านวน 175.4 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายการซอมบํ ารุงมารวมอยูในตนทุนขายทั้งหมดในป 2545 แทนการบันทึกคาใช
จายเหลานั้นเปนสินทรัพยและทํ าการตัดบัญชีคาใชจายเหลานั้นเปนเวลาสามป ทั้งนี้เนื่องจากเห็นวาบริษัทอื่นที่อยูในอุต
สาหกรรมปโตรเคมีมักจะลงบัญชีคาใชจายการซอมบํ ารุงตามกํ าหนดในลักษณะนี้ และเพื่อใหสอดคลองกับการจัดทํ างบ
การเงินรวมของ ปตท. ซึ่งเปนบริษัทแมของบริษัท ที่ไดลงบันทึกบัญชีคาใชจายการซอมบํ ารุงใหญตามกํ าหนดในลักษณะนี้

12.2.3 ขอตกลงการแลกเปลี่ยน

กอนหนาเดือนมิถุนายน 2544 บริษัทไมไดบันทึกรายไดจากการขายหรือตนทุนคาใชจายในการขายสํ าหรับการยืม
ตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนของบริษัท แตอยางไรก็ดี เพื่อใหมีเอกสารประกอบที่รองรับสํ าหรับผลิตภัณฑที่ไดมีการนํ า
ออกจากโรงงาน บริษัทจึงไดเริ่มตนออกใบกํ ากับภาษีในเดือนมิถุนายน 2544 และเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดัง
กลาว บริษัทจึงเริ่มตนบันทึกรายไดจากการขายและตนทุนคาใชจายในการขายเกี่ยวกับการยืมตามขอตกลงการแลกเปลี่ยน
เมื่อเดือนมิถุนายน 2544

ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับขอตกลงการแลกเปลี่ยน เมื่อบริษัทขอยืมสินคา บริษัทจะตกลงราคาที่ยืม (swap price)
กับคูสัญญาฝายที่เปนผูใหยืม จากนั้นบริษัทจะเดบิตตนทุนขายและเครดิตเจาหนี้การคาในการแลกเปลี่ยนดวยจํ านวนเงินที่
คิดจากราคายืมที่ตกลงเพื่อสะทอนถึงภาระผูกพันของบริษัทที่จะตองคืนสินคาที่ยืมใหแกผูใหยืม นอกจากนี้ เนื่องจากคู
สัญญาฝายที่เปนผูใหยืมจะสงสินคาใหแกลูกคาของบริษัทแทนบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงเดบิตลูกหนี้การคาและเครดิตยอดขาย
ดวยจํ านวนเงินที่ลูกคาของบริษัทจะจายใหแกบริษัทสํ าหรับสินคาเหลานี้  ทั้งนี้ บริษัทจะคืนสินคาที่ยืมดวยการสงสินคา
ของบริษัทใหแกลูกคาของคูสัญญาฝายที่เปนผูใหยืม ซึ่งเมื่อมีการสงสินคาดังกลาวบริษัทจะเดบิตลูกหนี้การคาในการการ
แลกเปลี่ยนและเครดิตยอดขายดวยจํ านวนเงินที่คิดจากราคายืมที่ตกลง  นอกจากนี้ เพื่อสะทอนตนทุนของสินคาที่สงมอบ
ในบัญชีของบริษัท บริษัทจะเดบิตตนทุนขายและเครดิตสินคาคงเหลือดวยมูลคาตนทุนที่แทจริงของสินคาที่สงมอบ

เมื่อบริษัทใหยืมสินคา บริษัทก็จะตกลงราคาที่ใหยืม (swap price) กับคูสัญญาฝายที่เปนผูยืมเชนกัน จากนั้นบริษัท
จะเดบิตลูกหนี้การคาและเครดิตยอดขายดวยจํ านวนเงินที่คิดจากราคาที่ใหยืมที่ตกลงเพื่อสะทอนถึงภาระผูกพันของคู
สัญญาฝายที่เปนผูยืมที่จะตองคืนสินคาที่ยืมใหแกบริษัท และบริษัทจะเดบิตตนทุนขายและเครดิตสินคาคงเหลือดวยมูลคา
ตนทุนที่แทจริงของสินคาที่สงมอบเพื่อแสดงวาสินคาดังกลาวไมมีอยูในสินคาคงเหลือของบริษัทแลว ทั้งนี้ เมื่อคูสัญญาฝาย
ที่เปนผูยืมคืนสินคาที่ยืมดวยการสงสินคาใหแกลูกคาของบริษัทแทนบริษัท บริษัทจะเดบิตตนทุนขายและเครดิตเจาหนี้การ
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คาในการแลกเปลี่ยนดวยจํ านวนเงินที่คิดจากราคายืมที่ตกลงเพื่อแสดงวาไดมีการคืนสินคาที่ยืมแลว  นอกจากนี้ เพื่อ
สะทอนการสงมอบสินคาที่ตองคืนจากการยืมใหแกลูกคาของบริษัทแทนบริษัทและเปนการขายใหแกลูกคารายดังกลาว
บริษัทจะเดบิตลูกหนี้การคาและเครดิตยอดขายดวยจํ านวนเงินที่ลูกคาจะตองจายใหแกบริษัทสํ าหรับสินคาเหลานี้  และหลัง
จากที่เสร็จสิ้นธุรกรรมการยืมคืนแตละครั้ง บริษัทจะนํ ารายการลูกหนี้การคาที่เกิดขึ้นไปทํ าการหักกลบลบหนี้กับรายการเจา
หนี้การคาที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกลาว

โดยทั่วไป สินคาที่ยืมจะถูกสงคืนโดยผูยืมในระหวางเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไป ซึ่งหากผูยืมสงคืนสินคาที่ยืม
ในระหวางรอบการเงินเดียวกัน ก็จะไมมีผลกระทบสุทธิใด ๆ ตองบการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะบันทึกจํ านวน
ดังกลาวเปนรายไดจากการขายและตนทุนคาใชจายในการขายสํ าหรับการยืม ซึ่งหากบริษัทใหยืมสินคาและผูยืมไมไดสงคืน
สินคาในระหวางรอบการเงินเดียวกัน กํ าไรรวมของบริษัทจะตํ่ าเกินจริงหรือสูงเกินจริงในจํ านวนที่เทากับสวนตางระหวาง
ราคายืมที่ตกลงกันกับรายไดที่แทจริงที่เกิดจากสินคาที่ใหยืมแตไมไดมีการสงคืน (กํ าไรรวมจะตํ่ าเกินจริงถาราคาที่ตกลงกัน
นอยกวารายไดที่แทจริง และจะสูงเกินจริงถาราคาที่ตกลงกันมากกวารายไดที่แทจริงจากสินคาดังกลาว) และบริษัทจะมียอด
ลูกหนี้การคาอันเนื่องมาจากการยืมดังกลาว ในขณะเดียวกัน หากบริษัทขอยืมสินคาและไมไดสงคืนสินคาแกผูใหยืมใน
ระหวางรอบการเงินเดียวกัน กํ าไรรวมของบริษัทจะตํ่ าเกินจริงหรือสูงเกินจริงในจํ านวนที่เทากับสวนตางระหวางราคายืมที่
ตกลงกันกับตนทุนที่แทจริงของสินคาที่ไดสงคืนในภายหลัง (กํ าไรรวมจะสูงเกินจริงถาราคาที่ตกลงกันนอยกวาตนทุนที่แท
จริงของสินคาที่ไดสงคืน และจะตํ่ าเกินจริงถาราคาที่ตกลงกันมากกวาตนทุนที่แทจริงจากสินคาของสินคาที่ไดสงคืน) และ
บริษัทจะมียอดเจาหนี้การคาอันเนื่องจากการยืมดังกลาว

บริษัทรับรูรายไดจากขอตกลงการแลกเปลี่ยนเปนจํ านวน 179.1 ลานบาทในป 2544 และจํ านวน 630.0 ลานบาท
ในป 2545 และจํ านวน 595.9 ลานบาท สํ าหรับหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัท รับรูคาใชจายสํ าหรับขอ
ตกลงการแลกเปลี่ยนเปนจํ านวน 200.3 ลานบาทในป 2544 และจํ านวน 608.6 ลานบาท ในป 2545 และจํ านวน 615.7 ลาน
บาท สํ าหรับหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

ปริมาณสินคาที่มีการยืมคืนตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนของบริษัทไดเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตบริษัทเริ่มบันทึกรายการ
ดังกลาว เนื่องจากยอดขายจากการสงออกโพรพิลีนของบริษัทซึ่งใชทาเรือของเอ็นพีซีและอารโอซี และยอดขายของเอ็นพีซี
และอารโอซีที่ขายใหแกลูกคาของตนที่เปนผูรับสินคาที่บริษัทจัดสงใหตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนก็ไดเพิ่มขึ้นดวย

12.2.4 การจัดประเภทบัญชีใหมของงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

บริษัทบันทึกรายการเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นหรือลดลงในงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2544 และ 2545 และหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ไมเหมือนกับในปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

งบการเงินของบริษัท ณ และสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ไดรับการตรวจสอบจากเคพีเอ็มจีซึ่งเปน
ผูสอบบัญชีเดิม และภายหลังจากนั้นไดมีการแสดงเพื่อเปรียบเทียบโดยสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินแหงประเทศไทยซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีรายปจจุบัน ในการแสดงเพื่อเปรียบเทียบงบการเงินของบริษัท ณ และสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2544 สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินแหงประเทศไทยขอใหบริษัทจัดประเภทบัญชีใหมสํ าหรับรายการเงินฝากธนาคารเพื่อ
ประโยชนของงบกระแสเงินสดในปนั้น ดังนั้น รายการเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นจึงแสดงอยูในการกระทบยอดเงินสด
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ภายหลังจากกระแสดเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนในงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
ตามที่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี และแสดงเปนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยที่ใชในการดํ าเนินงานที่กระทบตอกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการดํ าเนินงานในงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ตามที่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี
และแสดงเพื่อเปรียบเทียบโดยสํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน

สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมสํ าหรับรายการเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การตีความตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่แตกตางไปจากเคพีเอ็มจี และเพื่อใหสอดคลองกับวิธีปฏิบัตินี้ การเปลี่ยนแปลงใน
เงินฝากธนาคารของบริษัทยังคงแสดงเปนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยที่ใชในการดํ าเนินงานที่กระทบตอกระแสเงินสด
จากกิจกรรมการดํ าเนินงานในงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งไดรับการตรวจสอบจาก
สํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน และสํ าหรับหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งไดรับการสอบทานจากสํ านักงาน
การตรวจเงินแผนดิน

12.2.5 การเปลี่ยนแปลงในการลงบันทึกและการจัดชั้นภาษีซื้อท่ียังไมถึงกํ าหนดชํ าระ

ภาษีซื้อที่เกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งพึงตองชํ าระสํ าหรับวัตถุดิบ และการซื้ออื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะได
รับการเครดิตจากกรมสรรพากรในทันทีที่มีการชํ าระภาษีมูลคาเพิ่มนี้ เพื่อที่จะถูกหักกลบกับภาษีขายในอนาคตที่พึงตอง
ชํ าระจากการขายโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัทกอนหนาเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทไมบันทึกภาษีซื้อสํ าหรับ
การซื้อจนกวาบริษัทจะไดรับใบกํ ากับภาษีจากผูจัดหา นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทไดเริ่มทํ าการบันทึกประมาณ
การภาษีซื้อที่พึงตองชํ าระสํ าหรับการซื้อเปนภาษีซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระในงบการเงินของบริษัท และเมื่อบริษัทไดรับใบ
กํ ากับภาษีจากผูจัดหา บริษัทจะเปลี่ยนรายการภาษีซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระตามจํ านวนที่ประมาณการไวและลงรายการ
เปนภาษีซื้อตามจํ านวนที่เรียกชํ าระในใบกํ ากับภาษี โดยสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธี
ปฏิบัติในการบันทึกภาษีซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระ เนื่องจากผูจัดหาวัตถุดิบรายหลักของบริษัท คือปตท. จะทํ าการบันทึก
ภาษีขายที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระในทันทีที่มีการจัดสงสินคา และกอนที่จะมีการออกใบกํ ากับภาษีที่เกี่ยวของ และบริษัทได
กลายเปนบริษัทยอยของ ปตท. เมื่อป 2545

บริษัทไดเปลี่ยนแปลงการจัดช้ันภาษีซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระตามที่สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอ  โดย
เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2546 เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  นับตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2546 บริษัทรวมสินทรัพยที่เกี่ยวของกับเครดิตที่ประมาณการจากภาษีซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระที่คิดจากการซื้อ
วัตถุดิบและการซื้ออื่น ๆ ไวในรายการสินทรัพยหมุนเวียนในงบการเงินของบริษัท  โดยกอนหนานี้บริษัทบันทึกภาษีซื้อที่
ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระเพื่อหักลบกับหนี้สนิทีเ่กีย่วกับภาษขีายทีถึ่งก ําหนดช ําระแลวทีเ่กดิจากการขายของบรษิทัหรอืผลติภัณฑที่
อยูในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบการเงินของบริษัท  และเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติดังกลาว บัญชีสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นในงบดุลของบริษัทสํ าหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 จึงรวมถึงภาษีซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนด
ชํ าระในขณะที่บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นจะรวมภาษีขายที่หักลบกับภาษีซื้อแลว

สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินยังไดขอใหบริษัทแกไขรายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เพื่อรวมจํ านวนภาษีซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระในสินทรัพยหมุนเวียนอื่นไวในงบดุลของบริษัท สํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2545 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินที่สอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบสํ าหรับรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
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มิถุนายน 2546 เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ ดังนั้น รายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบการ
เงินที่สอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบของบริษัท สํ าหรับหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 จึงไมสอดคลองกับ
รายการในงบการเงินที่ตรวจสอบแลวของบริษัท สํ าหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

12.3 ผลการดํ าเนินงานของบริษัท

รายการแตละรายการที่ปรากฏในงบกํ าไรขาดทุนของบริษัทไดนํ ามาแสดงในที่นี้เพื่อความสะดวกในการอธิบาย
งบการเงิน
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ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม หกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2543 2544 2545 2545 2545 2546 2546

บาท บาท บาท เหรียญ
สหรัฐ บาท บาท เหรียญ

สหรัฐ
(ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ)

(หนวย: ลาน)
รายได
ยอดขายสุทธิ
ผลิตภัณฑโอเลฟนส
เอทิลีน                                . 9,223.1 7,658.3 6,504.1 154.7 2,934.4 4,205.4 100.0
เอทิลีนจากการแลกเปลี่ยน(1) - 179.1 206.1 4.9 172.5 80.8 1.9
โพรพิลีน                            . 3,862.7 3,299.5 3,677.3 87.4 1,366.2 2,766.8 65.8
โพรพิลีนจากการแลกเปลี่ยน(1) - - 423.9 10.1 228.7 515.1 12.3
รวมผลิตภัณฑโอเลฟนส  . 13,085.8 11,137.0 10,811.4 257.1 4,701.8 7,568.1 180.0

ผลิตภัณฑพลอยได
ไพโรไลซิสกาซโซลีน       . 1,846.4 1,191.7 1,323.4 31.5 477.5 898.4 21.3
มิกซซี 4                             . 669.8 605.1 553.5 13.2 238.5 406.9 9.7
เทลกาซ                              . 295.1 518.9 437.2 10.4 208.1 237.7 5.6
แครกเกอรบอททอม          . 121.9 110.5 103.6 2.4 41.7 66.3 1.6
ไฮโดรเจน                          . 5.7 7.9 13.2 0.3 2.9 11.7 0.3
รวมผลิตภัณฑพลอยได    . 2,939.0 2,434.1 2,430.9 57.8 968.8 1,621.0 38.5
รวมยอดขายสุทธิ             . 16,024.8 13,571.1 13,242.3 314.9 5,670.6 9,189.1 218.5

กํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน         . - - 142.1 3.4 98.4 - -
รายไดอื่น(2)

คาขาดทุนกํ าไร                      . - - 104.6 2.5 - - -
อื่น ๆ                                      . 122.6 155.4 70.7 1.7 38.8 32.9 0.8

รวมรายไดอื่น                   . 122.6 155.4 175.3 4.2 38.8 32.9 0.8
รวมรายได                    . 16,147.3 13,726.5 13,559.7 322.5 5,807.8 9,222.0 219.3

คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายวัตถุดิบที่ใชผลิต(3)

แนฟทาเบา                           . 6,433.1 4,663.6 4,286.9 101.9 1,573.5 2,864.8 68.1
ราฟฟเนท                             . 787.0 229.4 310.0 7.4 22.7 11.1 0.3
อีเทน                                    . 362.2 451.5 373.4 8.9 195.8 232.7 5.5
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ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม หกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2543 2544 2545 2545 2545 2546 2546

บาท บาท บาท เหรียญ
สหรัฐ บาท บาท เหรียญ

สหรัฐ
(ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ)

(หนวย: ลาน)
แอลพีจ(ี4)                              . 1,109.3 2,290.0 1,873.6 44.5 910.7 1,090.2 25.9
แอลพีจีที่มีปริมาณ
       โพรพิลีนอยูมาก(5)            .

145.6 168.5 317.6 7.6 72.9 355.6 8.5

เอ็นจีแอล                              . 1,883.1 2,036.4 1,758.9 41.8 941.7 1,404.6 33.4
รวมคาใชจายวัตถุดิบที่ใช
ผลิต        . 10,720.3 9,839.4 8,920.4 212.1 3,717.3 5,959.0 141.7

คาแรงงานทางตรง                 . 63.9 72.1 79.0 1.9 37.1 38.7 0.9
คาใชจายประจํ าผันแปร         .
ไฟฟา                                   . 166.1 201.1 182.6 4.3 78.5 99.1 2.4
สาธารณูปโภคอื่น ๆ             . 337.9 409.7 369.0 8.8 167.7 219.4 5.2
อื่น ๆ                                    . 80.4 84.3 80.0 1.9 36.3 44.0 1.0
รวมคาใชจายประจํ าผันแปร

. 584.5 695.1 631.6 15.0 282.5 362.5 8.6
คาใชจายประจํ าคงที่
คาเชาถังเก็บ                         . 107.3 109.9 117.5 2.8 57.3 60.4 1.4
เงินเดือน                               . 125.1 112.9 117.7 2.8 55.3 59.3 1.4
คาใชจายซอมบํ ารุง              . 18.9 6.9 193.9 4.6 194.2 2.9 .1
เบี้ยประกันภัย                      . 22.0 28.8 80.7 1.9 16.5 48.2 1.1
อื่น ๆ                                    . 50.8 52.6 35.5 0.9 18.0 15.8 0.4
รวมคาใชจายประจํ าคงที่... 324.0 311.1 545.3 13.0 341.3 186.6 4.4

คาเสื่อมราคาและรายจายตัด
บัญชี                                 . 967.3 952.4 911.9 21.7 457.1 456.7 10.8

สวนตางในสินคาสํ าเร็จรูป(6) .. 125.6 (111.1) 118.9 2.8 (24.5) (4.2) 0.1
ตนทุนขายอื่น ๆ (1,7) 11.1 205.6 620.0 14.8 361.9 618.6 14.7

รวมตนทุนขาย             . 12,796.7 11,964.6 11,827.1 281.3 5,172.7 7,617.9 181.2
คาใชจายในการขายและการ

บริหาร                              .
เงินเดือน                              . 126.9 137.9 141.9 3.4 67.9 75.0 1.8
อื่น ๆ                                   .  185.1 182.1 189.9 4.5 113.7 85.9 2.0
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ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม หกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2543 2544 2545 2545 2545 2546 2546

บาท บาท บาท เหรียญ
สหรัฐ บาท บาท เหรียญ

สหรัฐ
(ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ)

(หนวย: ลาน)
คาธรรมเนียมทางการเงิน     . 325.2 366.0 410.2 9.8 377.5 86.2 2.1
คาเสื่อมราคาและรายจายตัด

บัญชี                             . 13.2 5.6 18.4 0.4 8.6 5.5 0.1
รวมคาใชจายในการขาย

และการบริหาร       . 650.3 691.7 760.4 18.1 567.7 252.6 6.0
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  . 1,772.2 310.5 - - - 20.3 0.5
ดอกเบี้ยจาย                           . 1,041.4 869.0 840.0 20.0 413.2 384.6 9.1

รวมคาใชจาย                . 16,260.6 13,835.8 13,427.5 319.3 6,153.6 8,275.4 196.8
กํ าไร  (ขาดทุน) สุทธิ                    . (113.2) (109.3) 132.2 3.1 (345.8) 946.6 22.5
____________________________________
(1) การซื้อขายตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนระหวางเอ็นพีซีกับอารโอซี
(2) รายไดอื่น รวมถึงรายไดจากดอกเบี้ยรับ คาธรรมเนียมการใชหองปฏิบัติการ กํ าไรจากการขายสินทรัพยถาวร และคาผานทอ
(3) เปนคาใชจายของวัตถุดิบที่ใชผลิตในชวงระยะเวลานั้น โดยคาใชจายวัตถุดิบที่ใชผลิตนี้จะกระทบยอดไดกับคาใชจายวัตถุดิบของสินคาที่

ขายในชวงระยะเวลานั้นเมื่อนํ าสวนตางในสินคาสํ าเร็จรูปมาคิดดวย
(4) ไมรวมแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG)
(5) แอลพีจีชนิดพิเศษที่บริษัทซื้อจากเอสโซ ซึ่งเมื่อนํ าไปผลิตแลวสามารถใหผลผลิตของโพรพิลีนไดสูงกวา
(6) สวนตางในสินคาสํ าเร็จรูป เปนสวนตางในมูลคาของสินคาสํ าเร็จรูปคงคลังระหวางตนงวดกับปลายงวด
(7) รวมตนทุนคาใชจายการขายที่เกี่ยวกับขอตกลงการแลกเปลี่ยนจํ านวนศูนยบาท จํ านวน 200.3 ลานบาท และจํ านวน 608.6 ลานบาท 

สํ าหรับในป 2543 ป 2544 และป 2545 ตามลํ าดับ โดยมีตนทุนคาใชจายการขายที่เกี่ยวกับขอตกลงการแลกเปลี่ยนจํ านวน 353.1 ลานบาท 
และจํ านวน 615.7 ลานบาท สํ าหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ตามลํ าดับ

ตารางขางลางนี้แสดงรายการของรายไดและคาใชจายเปนอัตรารอยละของยอดขายสุทธิสํ าหรับชวงระยะเวลาที่ระบุ

ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม หกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2543 2544 2545 2545 2546

(รอยละของยอดขายสุทธิ)

  ยอดขายสุทธิ ............................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
     ผลิตภัณฑโอเลฟนส .............. 81.7 82.1 81.6 82.9 82.4
        เอทิลีน ................................ 57.6 56.4 49.1 51.8 45.8

เอทิลีนจากการแลกเปลี่ยน - 1.3 1.6 3.0 0.9
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ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม หกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2543 2544 2545 2545 2546

(รอยละของยอดขายสุทธิ)
        โพรพิลีน.............................. 24.1 24.3 27.8 24.1 30.1

โพรพิลีนจากการแลก
เปลี่ยน

- - 3.2 4.0 5.6

     ผลิตภัณฑพลอยได ................ 18.3 17.9 18.4 17.1 17.6
        ไพโรไลซิสกาซโซลีน ........ 11.5 8.8 10.0 8.4 9.8
        มิกซซี 4 .............................. 4.2 4.5 4.2 4.2 4.4
        เทลกาซ ............................... 1.8 3.8 3.3 3.7 2.6
        แครกเกอรบอททอม............ 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
        ไฮโดรเจน ........................... * 0.1 0.1 0.1 0.1
     กํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ...... - - 1.1 1.7 -
     รายไดอื่น ............................... 0.8 1.2 1.3 0.7 0.4
        คาขาดทุนกํ าไร ................... - - 0.8 - -
        อื่น ๆ ................................... 0.8 1.2 0.5 0.7 0.4

คาใชจาย
  ตนทุนขาย ................................. 79.9 88.2 89.3 91.2 82.9
     วัตถุดิบที่ใชผลิต .................... 66.9 72.5 67.4 65.6 64.9
        แนฟทาเบา .......................... 40.1 34.4 32.4 27.8 31.2
        ราฟฟเนท  ........................... 4.9 1.7 2.3 0.4 0.1
        อีเทน ................................... 2.3 3.3 2.8 3.5 2.5
        แอลพีจ(ี1).............................. 6.9 16.9 14.2 16.1 11.9
        แอลพีจีที่มีปริมาณ
              โพรพิลีนอยูมาก(2) .........

0.9 1.2 2.4 1.3 3.9

        เอ็นจีแอล ............................ 11.8 15.0 13.3 16.6 15.3
     คาแรงงานทางตรง .................. 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4
     คาใชจายประจํ าผันแปร .......... 3.7 5.1 4.8 5.0 3.9
     คาใชจายประจํ าคงที่ ............... 2.0 2.3 4.1 6.0 2.0
     คาเสื่อมราคาและรายจายตัด

บัญชี .................................. 6.0 7.0 6.9 8.1 5.0
     สวนตางในสินคาสํ าเร็จรูป ..... 0.8 (0.8) 0.9 (0.4) (0.1)
     ตนทุนขายอื่น ๆ ..................... 0.1 1.5 4.7 6.4 6.7
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ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม หกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2543 2544 2545 2545 2546

(รอยละของยอดขายสุทธิ)
  คาใชจายในการขายและการ

บริหาร .................................. 4.1 5.1 5.7 10.0 2.8
  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 11.1 2.3 - - 0.2
  ดอกเบี้ยจาย ............................... 6.5 6.4 6.3 7.3 4.2
          รวมคาใชจาย .................... 101.5 102.0 101.4 108.5 90.1
กํ าไร  (ขาดทุน) สุทธิ (0.7) (0.8) 1.0 (6.1) 10.3
____________________________________
* ตํ่ ากวารอยละ 0.1
(1) การซื้อขายตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนระหวางเอ็นพีซีกับอารโอซี
(2) ไมรวมแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก
(3) แอลพีจีชนิดพิเศษที่บริษัทซื้อจากเอสโซ ซึ่งเมื่อนํ าไปผลิตแลวสามารถใหผลผลิตของโพรพิลีนไดสูงกวา
(4) รวมตนทุนคาใชจายการขายที่เกี่ยวกับขอตกลงการแลกเปลี่ยนจํ านวนศูนยบาท จํ านวน 200.3 ลานบาท และจํ านวน 608.6 ลานบาท 

สํ าหรับในป 2543 ป 2544 และป 2545 ตามลํ าดับ โดยมีตนทุนคาใชจายการขายที่เกี่ยวกับขอตกลงการแลกเปลี่ยนจํ านวน 353.1 ลานบาท 
และจํ านวน 615.7 ลานบาท สํ าหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ตามลํ าดับ

ตารางขางลางนี้แสดงขอมูลทางการเงินอื่น ๆ

ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. หกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.
2543 2544 2545 2545 2546

(หนวย: ลานบาท)
กํ าไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจายและภาษี
เงินได (EBIT)(1) ............................... 3,025.5 1,436.2 1,240.3 346.4 1,437.6

กํ าไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได
คาเสื่อมราคา และรายจายตัดบัญชี
(EBITDA)(1) .................................... 4,006.0 2,394.2 2,170.6 812.1 1,899.8

                                                
(1) ก ําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (EBIT) คํ านวณจากผลกํ าไรกอนกํ าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได ดอกเบี้ยจาย 

และคาธรรมเนียมทางการเงิน สํ าหรับกํ าไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี (EBITDA) คํ านวณจากผล
กํ าไรกอนภาษีเงินได กํ าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยจาย คาธรรมเนียมทางการเงิน คาเสื่อมราคา และรายจายตัดบัญชี

12.3.1 รายได

รายไดหลักของบริษัทมาจากการขายผลิตภัณฑโอเลฟนส ซึง่ไดแก เอทิลีนและโพรพิลีน และจากการขายผลิต
ภัณฑพลอยได ซึ่งไดแก ไพโรไลซิสกาซโซลีน มิกซซี 4 เทลกาซ แครกเกอรบอททอม และไฮโดรเจน  ทั้งนี้ รายไดรวมทั้ง
หมดประกอบดวยมูลคาตามใบเรียกเก็บเงินของผลิตภัณฑที่ไดมีการสงมอบ ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม กํ าไรจากอัตราแลก
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เปลี่ยน และรายไดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการขายตามขอตกลงการแลกเปลี่ยน (swap arrangements) ที่ทํ ากับเอ็นพีซี และอารโอซี 
ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2544

สํ าหรับรอบหกเดือนของป 2546 ยอดขายสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 3,518.4 ลานบาท หรือรอยละ 62.1 จาก 5,670.6 
ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 9,189.1 ลานบาท  โดยยอดขายสุทธิในรอบหกเดือนของป 2546 รวมรายได
จํ านวน 595.9 ลานบาทที่เปนรายไดจากการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑโอเลฟนส (olefins products swap arrangement) ซึ่งเมื่อ
เทียบกับป 2545 ที่มีจํ านวน 401.2 ลานบาทแลว จะเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 48.5

สํ าหรับในรอบป 2545 ยอดขายสุทธิของบริษัทลดลง 328.8 ลานบาท หรือรอยละ 2.4 จาก 13,571.1 ลานบาทในป 
2544 เปน 13,242.3 ลานบาท  โดยยอดขายสุทธิในป 2545 รวมรายไดจํ านวน 629.9 ลานบาทที่เปนรายไดจากการแลก
เปลี่ยนผลิตภัณฑโอเลฟนส (olefins products swap arrangement) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป  2544 ที่มีจํ านวน 179.1 ลานบาท
แลว เปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 251.7

สวนในรอบป 2544 ยอดขายสุทธิของบริษัทไดลดลง 2,453.7 ลานบาท หรือรอยละ 15.3 จาก 16,024.8 ลานบาท 
ในป 2543 โดยยอดขายสุทธิในป 2544 รวมรายไดจากการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑโอเลฟนส (olefins products swap 
arrangement) จํ านวน 179.1 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2543 ซึ่งไมมีการแลกเปลี่ยนดังกลาว

ยอดขายสุทธิประกอบดวยยอดขายผลิตภัณฑโอเลฟนสและยอดขายผลิตภัณฑพลอยได โดยยอดขายผลิตภัณฑ
โอเลฟนสรวมถงึยอดขายเอทลีินและโพรพลีิน ส ําหรบัยอดขายผลติภัณฑพลอยไดสวนใหญประกอบดวยยอดขายไพโรไลซิส
กาซโซลีน มิกซซ ี4 เทลกาซ แครกเกอรบอททอม และไฮโดรเจน (ที่มีสัดสวนเพียงเล็กนอย) โดยสัดสวนของยอดขายสุทธิ
ของบริษัทที่ไดจากการขายผลิตภัณฑโอเลฟนสลดลงรอยละ 82.9 ในรอบหกเดือนของป 2545 เหลือรอยละ 82.4 ในรอบหก
เดือนของป 2546 ในขณะที่สัดสวนของยอดขายสุทธิที่ไดจากการขายผลิตภัณฑพลอยไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.1 ในรอบหก
เดือนของป 2545 เปนรอยละ 17.6 ในรอบหกเดือนของป 2546

ในรอบป 2545 สัดสวนของยอดขายสุทธิของบริษัทที่ไดมาจากผลิตภัณฑโอเลฟนสลดลงจากรอยละ 82.1 ในป 
2544 เปนรอยละ 81.6 ในขณะที่สัดสวนของยอดขายสุทธิที่ไดจากการขายผลิตภัณฑพลอยไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.9 เปน
รอยละ 18.4

ในรอบป 2544 สัดสวนของยอดขายสุทธิที่ไดมาจากผลิตภัณฑโอเลฟนสไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 81.7 ในป 2543 
เปนรอยละ 82.1 ในขณะที่สัดสวนของยอดขายสุทธิที่ไดจากการขายผลิตภัณฑพลอยไดลดลงจากรอยละ 18.3 เปนรอยละ 
17.9

(1) รายไดจากการขายผลิตภัณฑโอเลฟนส

บริษัทขายเอทิลีนและโพรพิลีนสวนใหญที่ผลิตไดใหกับผูรับซื้อ (offtakers) ภายในประเทศจํ านวนหาราย ซึ่งเปน
ผูถือหุนของบริษัทหรือบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัทตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาว เอทิลีน และโพรพิลีนสวน
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ใหญของบริษัทขายภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสที่ไดมีการกํ าหนดสูตรราคา  โดยใชวิธีเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก (weighted 
average) ระหวางราคาตามสัญญาในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ (NWE) ที่ประกาศโดย ICIS (หักดวยสวนลดในกรณีของเอทิ
ลีน) ราคาในตลาดจรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA CFR) ที่ประกาศโดย ICIS และราคาตามสัญญาของ U.S. 
Gulf Coast (USGC) (หรือราคาตามสัญญาสุทธิในกรณีของเอทิลีน) ที่ประกาศโดย CMAI โดยราคาดังกลาวบริษัทเรียกวา
ราคามาบตาพุด

นอกจากการจํ าหนายตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทแลว บริษัทยังไดขายเอทิลีนและโพรพิลีนใหแกลูกคา
รายอื่นในประเทศหลายราย ซึ่งโดยหลักไดแก เอชเอ็มซี  ทีโอซีซี  ทีพีไอ โดยบริษัทเหลานี้ไมไดเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อ
ขายโอเลฟนส ทั้งนี้ บริษัทขายโพรพิลีนใหกับทีพีไอตามสัญญาซื้อขายรายปโดยคิดเปนประมาณรอยละ 52.4 ของปริมาณ
การขายโพรพิลีนทั้งหมดของบริษัทในรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ใน ราคาในตลาดจรของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEA CFR) หักดวยสวนลด และขายใหทีโอซีซีตามสัญญาซื้อขายระยะยาวในราคาตามสัญญา USGC
(USGC contract prices) และขายใหเอชเอ็มซีตามสัญญาที่มีระยะเวลา 3 เดือนใน ราคาในตลาดจรของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต (SEA CFR) หักดวยสวนลด

นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2542 บริษัทประสบความสํ าเร็จในการสงออกเอทิลีนในสวนที่เหลือจากการจํ าหนายภาย
ในประเทศ และบริษัทยังไดมุงเนนในการขายโพรพิลีนของบริษัทในตลาดในประเทศและสงออกไปนอกประเทศเฉพาะ
ปริมาณโพรพิลีนที่ไมสามารถขายในประเทศได เนื่องจากบริษัทเชื่อวาในอดีตที่ผานมาประเทศไทยประสบกับภาวะขาด
แคลนโพรพิลีน โดยในการสงออกเอทิลีนและโพรพิลีนบริษัทดํ าเนินการผานบริษัทคาสงระหวางประเทศ ซึ่งราคาที่สงออก
นั้นจะมีการตกลงกัน สํ าหรับการซื้อขายในแตละครั้งและโดยทั่วไปมักอางอิงกับ ราคาในตลาดจรของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต (SEA CFR) หักดวยสวนลดสํ าหรับคาระวางและคาขนสง

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงรายไดจากการขายสุทธิผานชองทางการขายที่สํ าคัญ  สํ าหรับเอทิลีนและโพรพิลีน 
ของบริษัท และอัตรารอยละของเอทิลีนและโพรพิลีนที่บริษัทขายตามระยะเวลาที่ระบุ

ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม รอบ 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2543 รอยละ 2544 รอยละ 2545 รอยละ 2545 รอยละ 2546 รอยละ
(ลานบาท, ยกเวนอัตรารอยละ)

เอทิลีน
สัญญาซื้อขายโอเลฟนส............... 6,237.1 67.6 6,832.0 87.2 5,487.5(1) 81.8(1) 2,710.4(1) 87.2(1) 3,782.0(1) 88.2(1)

ลูกคาอื่น ๆ ในประเทศ................. 329.9 3.6 61.9 0.8 86.4 1.3 30.6 1.0 56.6 1.3
ขอตกลงการแลกเปลี่ยน(2)............ - - 179.1 2.3 206.1 3.1 172.5 5.6 80.8 1.9
สงออก.......................................... 2,656.1 28.8 764.4 9.7 930.3 13.9 193.4 6.2 366.8 8.6

รวม...................................... 9,223.1 100.0 7,837.4 100.0 6,710.2 100.0 3,106.9 100.0 4,286.2 100.0
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ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม รอบ 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2543 รอยละ 2544 รอยละ 2545 รอยละ 2545 รอยละ 2546 รอยละ
(ลานบาท, ยกเวนอัตรารอยละ)

โพรพิลีน
สัญญาซื้อขายโอเลฟนส............... 1,552.6 40.2 1,724.7 52.3 1,389.3(1) 33.9(1) 500.7(1) 31.4(1) 806.3(1) 24.6(1)

ลูกคาอื่น ๆ ในประเทศ ................ 1,992.2 51.6 1,480.5 44.9 2,130.3 51.9 812.7 51.0 1,539.9 46.9
ขอตกลงการแลกเปลี่ยน(2)............. - - - - 423.9 10.3 228.7 14.3 515.1 15.7
สงออก...................................... 317.9 8.2 94.3 2.8 157.6 3.8 52.8 3.3 420.6 12.8

รวม................................... 3,862.7 100.0 3,299.5 100.0 4,101.1 100.0 1,594.9 100.0 3,281.9 100.0
                                                                                
(1) รวมการขายใหแกบีพีอีผานบริษัทที่เกี่ยวของ
(2) การซื้อขายภายใตขอตกลงแลกเปลี่ยนกับเอ็นพีซีและอารโอซี

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑโอเลฟนสของบริษัทตามการขายแตละประเภทและอัตรา
รอยละของการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ระบุ

ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม รอบ 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2543 2544 เปลี่ยนแปลง
รอยละ

2545 เปลี่ยนแปลง
รอยละ

2545 2546 เปลี่ยนแปลง
รอยละ

(บาท(1) ตอตัน ยกเวนอัตรารอยละ)
เอทิลีน
สัญญาซื้อขายโอเลฟนส(2). .......... 23,639 20,294 (14.2) 17,841 (12.1) 17,796 21,818 22.6
ลูกคาอื่น ๆ ในประเทศ(3).............. 25,427 22,219 (12.6) 17,510 (19.1) 20,416 18,198 (10.9)
สงออก......................................... 21,579 17,704 (18.0) 15,809 (10.7) 18,892 19,736 4.5

ราคาเฉลี่ยของเอทิลีน........... 23,063 20,015 (13.2) 17,515 (12.5) 17,889 21,562 20.5

โพรพิลีน
สัญญาซื้อขายโอเลฟนส(2)............ 19,645 17,475 (11.0) 19,240 10.1 18,018 23,543 30.7
ลูกคาอื่น ๆ ในประเทศ(3) ............ 18,979 17,055 (10.1) 19,722 15.6 18,174 24,921 37.1
สงออก...................................... 16,936 15,935 (5.9) 17,973 12.8 16,450 19,528 18.7

ราคาเฉลี่ยของโพรพิลีน....... 19,049 17,237 (9.5) 19,456 12.9 18,043 23,532 30.4
                                                                                                                                            

(1) ราคาถูกกํ าหนดเปนสกุลเหรียญสหรัฐและถูกแปลงเปนสกุลบาทในอัตราแลกเปลี่ยนเปนคราว ๆ ไปตามสัญญาที่การซื้อขายนั้นไดเกิดขึ้น
(2) รวมถึงสวนของการขายโอเลฟนสที่กํ าหนดราคาตามราคาตลาดที่ตกลงกันสํ าหรับสัญญาซื้อขายโอเลฟนสที่มีผลใชบังคับในเดือนมกราคม 

2544
(3) ไมรวมถึงการขายภายใตขอตกลงแลกเปลี่ยนกับเอ็นพีซีและอารโอซี
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การเปลี่ยนแปลงราคาอางอิงและปริมาณที่ขายมีผลกระทบตอรายไดจากการขายโอเลฟนสสุทธิของบริษัท เนื่อง
จากราคาอางอิงแสดงในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึง่ตามปกติจะแสดงเปนสกุลเหรียญสหรัฐหรือยูโร และจะมีการแปลง
เปนสกุลเงินบาทเพื่อวัตถุประสงคในการชํ าระเงิน นอกจากนี้ รายไดจากการขายสุทธิของบริษัทสํ าหรับการขายโอเลฟนส
นั้นยังถูกกระทบโดยอัตราแลกเปลี่ยนอีกดวย

สํ าหรับยอดขายผลิตภัณฑโอเลฟนสของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในรอบหกเดือนของป 2546 
เพิ่มขึ้น 2,671.6 ลานบาท หรือรอยละ 62.1 จาก 4,300.6 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 6,972.2 ลานบาท การ
เพิ่มขึ้นนี้เปนผลมาจากทั้งปริมาณโอเลฟนสที่เพิ่มขึ้นและราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นของเอทิลีนและโพรพิลีนในป 2546 เมื่อเทียบ
กับป 2545

ปริมาณขายผลิตภัณฑโอเลฟนสที่เพิ่มขึ้นในรอบหกเดือนของป 2546 เมื่อเทียบกับรอบหกเดือนของป 2545 มี
สาเหตุหลักมาจากการถูกจํ ากัดปริมาณการผลิตและการขายผลิตภัณฑโอเลฟนสในป 2545 เนื่องจากมีการหยุดโรงงานเพื่อ
ซอมบํ ารุงตามแผนที่กํ าหนดในเดือนกุมภาพันธและมีนาคมเปนระยะเวลา 31 วัน และผลดีจากการหยุดซอมบํ ารุงตามแผนที่
สงผลในป 2546    สวนการเพิ่มขึ้นของราคาขายโดยเฉลี่ยของเอทิลีนและโพรพิลีนเปนผลมาจากราคาตลาดของเอทิลีนและ
โพรพิลีนที่สูงขึ้นในรอบหกเดือนของป 2546 เมื่อเทียบกับรอบหกเดือนของป 2545 โดยที่ปริมาณการขายโพรพิลีนของ
บริษัทเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวายอดขายเอทิลีนนั้น เปนการสะทอนวาในป 2546 บริษัทไดเพิ่มการใชวัตถุดิบแอลพีจี
ชนิดพิเศษที่ซื้อมาจากเอสโซ ซึ่งทํ าใหไดผลผลิตโพรพิลีนที่สูงกวา ดวยเหตุผลเหลานี้และเหตุผลอื่น ๆ ประกอบกันจึงทํ าให
อัตราการใชกํ าลังการผลิต (utilization rate) ของโรงงานของบริษัทในรอบหกเดือนของป 2546 สูงถึงรอยละ 110.1 เมื่อ
เทียบกับรอยละ 84.2 ในรอบหกเดือนของป 2545

ในรอบหกเดือนของป 2546 ยอดขายเอทิลีนของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 1,271.0 ลาน
บาท หรือรอยละ 43.3 จาก 2,934.4 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 4,205.4 ลานบาท  โดยยอดขายเอทิลีนของ
บริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑมีปริมาณเพิ่มขึ้น 31,003 ตัน หรือรอยละ 18.9 จาก 164,038 ตันในรอบหกเดือน
ของป 2545 เปน 195,041 ตันในรอบหกเดือนของป 2546  ทั้งนี้ ยอดขายเอทิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทมี
สัดสวนรอยละ 88.9 ของปริมาณยอดขายเอทิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในรอบหกเดือนของป 2546 เมื่อ
เทียบกับรอยละ 92.8 ในรอบหกเดือนของป 2545 ในขณะที่ยอดสงออกเอทิลีนมีสัดสวนรอยละ 9.5 ในรอบหกเดือนของป 
2546 เมื่อเทียบกับรอยละ 6.2 ในรอบหกเดือนของป 2545  สวนยอดขายเอทิลีนที่ขายใหกับลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ ที่ไม
รวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑมีสัดสวนนอยกวารอยละ 1.6 ของปริมาณยอดขายเอทิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑในแตละป  ราคาขายโดยเฉลี่ยของเอทิลีนที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นตันละ 3,673 บาท หรือรอยละ
20.5 โดยเพิ่มขึ้นจากตันละ 17,889 บาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปนตันละ 21,562 บาท ในรอบหกเดือนของป 2546  
ทั้งนี้ ราคาขายโดยเฉลี่ยของเอทิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสเพิ่มขึ้นตันละ 4,022 บาท หรือรอยละ 22.6 ในรอบหกเดือน
ของป 2546 เมื่อเทียบกับรอบหกเดือนของป 2545  ในขณะที่ราคาขายโดยเฉลี่ยของเอทิลีนที่สงออกเพิ่มขึ้นตันละ 844 บาท 
หรือรอยละ 4.5
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ในรอบหกเดือนของป 2546 ยอดขายโพรพิลีนของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 1,400.6 ลาน
บาท หรือรอยละ 102.5 จาก 1,366.2 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 2,766.8 ลานบาท  โดยยอดขายโพรพิลีนของ
บริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑมีปริมาณเพิ่มขึ้น 41,861 ตัน หรือรอยละ 55.3 จาก 75,717 ตันในรอบหกเดือนของ
ป 2545 เปน 117,578 ตันในรอบหกเดือนของป 2546 ทั้งนี้ยอดขายโพรพิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทมี
สัดสวนรอยละ 29.1 ของปริมาณยอดขายโพรพิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในรอบหกเดือนของป 2546 
เมื่อเทียบกับรอยละ 36.7 ในรอบหกเดือนของป 2545  ในขณะที่การขายใหแกลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ ที่ไมรวมการแลก
เปลี่ยนผลิตภัณฑโดยมี ทีพีไอ เปนลูกคาหลักนั้น มีสัดสวนรอยละ 52.6 ในรอบหกเดือนของป 2546 เมื่อเทียบกับรอยละ 
59.1 ในรอบหกเดือนของป 2545  ในขณะที่ยอดสงออกโพรพิลีนไดเพิ่มขึ้นอยางมากเปนรอยละ 18.3 ของปริมาณยอดขาย
โพรพิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในรอบหกเดือนของป 2546 จากรอยละ 4.2 ในรอบหกเดือนของป 
2545  ซึ่งยอดสงออกที่เพิ่มขึ้นนี้เปนผลมาจากการมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในรอบหกเดือนของป 2546 เมื่อเทียบกับรอบ
หกเดือนของป 2545  นอกจากนี้ ทีพีพี ในฐานะผูรับซื้อ (offtaker) โพรพิลีนเพียงรายเดียวตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสได
ประสบปญหาเกี่ยวกับโรงงานเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2546 สงผลทํ าใหปริมาณโพรพิลีนที่ทีพีพีรับซื้อจากบริษัท
ลดลง และโพรพิลีนที่บริษัทสงออกมีสัดสวนสูงขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากมีความตองการจากทีพีไอ บริษัทจึงไมสามารถที่จะ
ตกลงยอมรับราคาที่ตกลงกันที่ต่ํ าลงไดสํ าหรับสัดสวนของโพรพิลีนที่อยูภายใตเงื่อนไขราคาที่ตกลงกัน ซึ่งสงผลทํ าให
ปริมาณโพรพิลีนที่ทีพีพีซื้อลดตํ่ าลงไปอีก ราคาขายโดยเฉลี่ยของโพรพิลีนที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นตันละ 
4,339 บาท หรือรอยละ 24.2 คือเพิ่มจากตันละ 17,938 บาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปนตันละ 22,277 บาทในรอบหก
เดือนของป 2546 ทั้งนี้ ราคาขายโดยเฉลี่ยของโพรพิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสเพิ่มขึ้นตันละ 5,525.8 บาท หรือรอยละ 
30.7 ในรอบหกเดือนของป 2546 เมื่อเทียบกับรอบหกเดือนของป 2545  ในขณะที่ราคาขายโดยเฉลี่ยของโพรพิลีนที่ขายให
แกลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ ที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้นตันละ 6,603 บาท หรือรอยละ 36.3 และราคาขาย
โดยเฉลี่ยของโพรพิลีนที่สงออกเพิ่มขึ้นตันละ 3,078 บาท หรือรอยละ 18.7

สํ าหรับยอดขายผลิตภัณฑโอเลฟนสสุทธิของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในรอบป 2545 ลดลง 
776.5 ลานบาท หรือรอยละ 7.1 จาก 10,957.8 ลานบาทในป 2544 เปน 10,181.3 ลานบาท ซึ่งการลดลงนี้เปนผลมาจากทั้ง
ปริมาณของเอทิลีนที่ลดลงและราคาโดยเฉลี่ยที่ต่ํ าลงของเอทิลีนในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544  ซึ่งสวนหนึ่งถูกหักกลบไป
โดยปริมาณโพรพิลีนที่เพิ่มขึ้นและราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นของโพรพิลีนในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544

ปริมาณขายเอทิลีนที่ลดลงในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544 นี้ มีสาเหตุหลักมาจากการถูกจํ ากัดการผลิตและการขาย
ผลิตภัณฑโอเลฟนสในป 2545 อันเนื่องมาจากการหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงตามแผนที่กํ าหนดในเดือนกุมภาพันธและ
มีนาคมเปนระยะเวลา 31 วัน และสภาวะตลาดของเอทิลีนที่ออนตัวอยางตอเนื่องในป 2545  การลดลงของราคาขายโดย
เฉลี่ยของเอทิลีนสะทอนถึงราคาตลาดที่ลดลงของเอทิลีนในป 2545 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2544 แตแมจะมีการหยุดโรงงาน
ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545  ปริมาณขายโพรพิลีนของบริษัทก็ยังคงสูงขึ้น ซึ่งเปนการสะทอนวาในป 2545 บริษัท
ไดเพิ่มการใชวัตถุดิบแอลพีจีชนิดพิเศษที่ซื้อมาจากเอสโซ ซึ่งใหผลผลิตโพรพิลีนที่สูงกวา การเพิ่มขึ้นของราคาขายโดย
เฉลี่ยของโพรพิลีนสะทอนถึงราคาตลาดที่สูงขึ้นของโพรพิลีนในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544
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สํ าหรับในป 2545 ยอดขายเอทิลีนของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑลดลง 1,154.2 ลานบาท หรือรอย
ละ 15.1 จาก 7,658.3 ลานบาทในป 2544 เปน 6,504.1 ลานบาท  และยอดขายเอทิลีนของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑมีปริมาณลดลง 11,270 ตัน หรือรอยละ 2.9 จาก 382,622 ตันในป 2544 เปน 371,352 ตันในป 2545 ทั้งนี้ ยอดขาย
เอทิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทมีสัดสวนรอยละ 82.8 ของปริมาณยอดขายเอทิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการแลก
เปลี่ยนผลิตภัณฑในป 2545 เมื่อเทียบกับรอยละ 88.0 ในป 2544 ในขณะที่ยอดสงออกเอทิลีนมีสัดสวนรอยละ 15.8 ในป 
2545 เมื่อเทียบกับรอยละ 11.3 ในป 2544  สวนยอดขายเอทิลีนที่ขายใหกับลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ ที่ไมรวมการแลก
เปลี่ยนผลิตภัณฑมีสัดสวนนอยกวารอยละ 1.4 ของปริมาณยอดขายเอทิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในแต
ละป และราคาขายโดยเฉลี่ยของเอทิลีนที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑลดลงตันละ 2,500 บาท หรือรอยละ 12.5 จากตัน
ละ 20,015 บาทในป 2544 เปนตันละ 17,515 บาทในป 2545  ทั้งนี้ ราคาขายโดยเฉลี่ยของเอทิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเล
ฟนสลดลงตันละ 2,453 บาท หรือรอยละ 12.1 ในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544  ในขณะที่ราคาขายโดยเฉลี่ยของเอทิลีนที่สง
ออกก็ลดลงตันละ 1,895 บาท หรือรอยละ 10.7

และในป 2545 ยอดขายโพรพิลีนของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 377.8 ลานบาท หรือรอยละ
11.5 จาก 3,299.5 ลานบาทในป 2544 เปน 3,677.3 ลานบาท โดยยอดขายโพรพิลีนของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑมีปริมาณลดลง 2,420 ตัน หรือรอยละ 1.3 จาก 191,422 ตันในป 2544 เปน 189,002 ตันในป 2545 ทั้งนี้ยอดขาย
โพรพิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทมีสัดสวนรอยละ 38.2 ของปริมาณยอดขายโพรพิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการ
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในป 2545 เมื่อเทียบกับรอยละ 51.6 ในป 2544  ในขณะที่การขายใหแกลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ 
โดยมี ทีพีไอ เปนลูกคาหลักนั้น มีสัดสวนรอยละ 57.2 ในป 2545 เมื่อเทียบกับรอยละ 45.4 ในป 2544  การที่บริษัทมีสัด
สวนการขายใหแกลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ ในสัดสวนที่สูงในป 2545 นั้น เปนผลมาจากการมีปริมาณความตองการที่สูง
ขึ้นของทีพีไอ ซึ่งบริษัทยังคงมีการขายใหแกทีพีไอ เนื่องจากไดรับราคาขายที่ดีกวาเมื่อเทียบกับการสงออกในป 2545   การ
มีความตองการของทีพีไอก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลทํ าใหการขายตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทที่ทํ ากับทีพีพีมีสัด
สวนที่ต่ํ าลง และเนื่องจากความตองการดังกลาว บริษัทจึงไมสามารถที่จะตกลงยอมรับราคาที่ตกลงกันที่ต่ํ าลงไดสํ าหรับสัด
ของโพรพิลีนที่อยูภายใตเงื่อนไขราคาที่ตกลงกัน นอกจากนี้ ทีพีพีประสบปญหาเกี่ยวกับโรงงานเมื่อเดือนกันยายนและ
ตุลาคม 2545 จึงสงผลใหปริมาณโพรพิลีนที่ทีพีพีรับซื้อจากบริษัทลดลง นอกจากนี้ การปดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงใหญเมื่อป 
2545 ไดสงผลกระทบใหปริมาณโพรพิลีนที่บริษัทผลิตไดมีปริมาณลดลง บริษัทจึงไมไดขายโพรพิลีนใหกับทีพีพีในชวง
เวลาดังกลาว ในขณะที่ยอดสงออกโพรพิลีนมีสัดสวนนอยกวารอยละ 4.7 ของปริมาณยอดขายโพรพิลีนทั้งหมดที่ไมรวม
การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในแตละป  ราคาขายโดยเฉลี่ยของโพรพิลีนที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นตันละ 2,223 
บาท หรือรอยละ 12.9 จากตันละ 17,237 บาทในป 2544 เปนตันละ 18,170 บาทในป 2545  ซึ่งราคาขายโดยเฉลี่ยของโพรพิ
ลีนที่ขายตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสเพิ่มขึ้นตันละ 1,765 บาท หรือรอยละ 10.1 ในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544 ในขณะที่
ราคาขายโดยเฉลี่ยของโพรพิลีนที่ขายใหแกลูกคาในประเทศรายอื่นเพิ่มขึ้น 2,667 หรือรอยละ 15.6

สํ าหรับยอดขายผลิตภัณฑโอเลฟนสสุทธิที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในรอบป 2544 ไดลดลง 2,128.0 ลาน
บาท หรือรอยละ 16.3 จาก 13,085.8 ลานบาท ในป 2543 เปน 10,957.8 ลานบาท ซึ่งการลดลงดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
ปริมาณของโอเลฟนสที่ลดลงและราคาของเอทิลีนและโพรพิลีนที่ลดลงในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543  ทั้งนี้ ปริมาณขาย
โอเลฟนสที่ลดลงในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543 มีสาเหตุหลักมาจากการผลิตและการขายโอเลฟนสของบริษัทที่ลดลง 
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เนื่องจากผูรับซื้อบางรายไมไดรับซื้อปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจาย (take-or-pay) ของโอเลฟนสเต็มจํ านวนในป 2544 เนื่อง
จากภาวะตกตํ่ าของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543  การลดลงของราคาเฉลี่ยของเอทิลีนและโพรพิ
ลีนมีสาเหตุหลักมาจากราคาตลาดของเอทิลีนและโพรพิลีนที่ออนตัวลงในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543

โดยในป 2544 ยอดขายเอทิลีนของบริษัทที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑลดลง 1,564.8 ลานบาท หรือรอยละ 
17 จาก 9,223.1 ลานบาท ในป 2543 เปน 7,658.3 ลานบาท และยอดขายเอทิลีนที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑมีปริมาณ
ลดลง 17,286 ตัน หรือรอยละ 4.3 จาก 399,908 ตัน ในป 2543 เปน 382,622 ตัน ในป 2544 บริษัทขายเอทิลีนภายใตสัญญา
ซื้อขายโอเลฟนสเทากับรอยละ 88.0 ของปริมาณยอดขายเอทิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑในป 2544 เมื่อ
เทียบกับรอยละ 66.0 ในป 2543 ในขณะที่ยอดการสงออกเอทิลีนมีสัดสวนเทากับรอยละ 11.3 ในป 2544 เทียบกับรอยละ 
30.8 ในป 2543 บริษัทเชื่อวา บริษัทไดปริมาณยอดขายกลับคืนมาจากผูรับซื้อ (offtakers) ภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสใน
ป 2544 เนื่องจากผลจากการแกไขสัญญาซื้อขายโอเลฟนสในเดือนมกราคม 2544 ซึ่งในการแกไขดังกลาว บริษัทไดปรับ
สูตรการกํ าหนดราคาในลักษณะที่เอื้อประโยชนกับผูรับซื้อและเพิ่มปริมาณการขายในราคาที่สามารถเจรจาตอรองได เนื่อง
จากภาวะตกตํ่ าของผลิตภัณฑปโตรเคมีในตนป 2544  บริษัทไดขายเอทิลีนเปนการชั่วคราวใหกับผูรับซื้อบางรายในราคาที่
มีการเจรจาตอรองกัน แทนที่จะเปนราคามาบตาพุดตามที่กํ าหนดในสัญญาซื้อขายโอเลฟนส  ปริมาณของเอทิลีนที่ขายให
กับลูกคารายอื่นของบริษัทภายในประเทศมีจํ านวนตํ่ ากวารอยละ 3.3 ของปริมาณยอดขายเอทิลีนทั้งหมดที่ไมรวมการแลก
เปลี่ยนผลิตภัณฑในแตละป ราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับเอทิลีนลดลงตันละ 3,048 บาท หรือรอยละ 13.2 จากตันละ 23,063 
บาทในป 2543 เหลือตันละ 20,015 บาทในป 2544 ราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับเอทิลีนภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสลดลง
ตันละ 3,345 บาท หรือรอยละ 14.2 ในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543 ในขณะที่ราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับเอทิลีนที่สงออกก็ลด
ลงตันละ 3,875 บาท หรือรอยละ 18.0

และในป 2544 ยอดขายโพรพิลีนของบริษัทลดลง 563.2 ลานบาท หรือรอยละ 14.6 จาก 3,862.7 ลานบาท ในป 
2543 เหลือ 3,299.5 ลานบาท โดยยอดขายโพรพิลีนของบริษัทมีปริมาณลดลง 11,353 ตัน หรือรอยละ 5.6 จาก 202,775 ตัน 
ในป 2543 เหลือ 191,422 ตัน ในป 2544 บริษัทขายโพรพิลีนภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสเทากับรอยละ 51.6 ของยอดขาย
โพรพิลีนทั้งหมดในป 2544 เมื่อเทียบกับรอยละ 39 ในป 2543 ในขณะที่บริษัทขายใหกับลูกคาภายในประเทศรายอื่น โดย
เฉพาะทีพีไอเทากับรอยละ 45.4 ในป 2544 เมื่อเทียบกับรอยละ 51.8 ในป 2543  สวนยอดขายจากการสงออกลดลงอยางมาก
เหลือรอยละ 3.1 ของยอดขายโพรพิลีนในป 2543 จากรอยละ 9.3 ในป 2543 เชนเดียวกับการขายเอทิลีน บริษัทเชื่อวาบริษัท
ไดปริมาณการขายกลับคืนมาจากผูซื้อภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสในป 2544 เนื่องจากการที่บริษัทแกไขสูตรการกํ าหนด
ราคาในสัญญาซื้อขายโอเลฟนสในเดือนมกราคม 2544 ราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับโพรพิลีนลดลงตันละ 1,812 บาท หรือรอย
ละ 9.5 จากตันละ 19,049 บาทในป 2543 เหลือตันละ 17,237 บาทในป 2544  ทั้งนี้ ราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับโพรพิลีนภาย
ใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสลดลงตันละ 2,169 บาท หรือรอยละ 11 ในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543 ในขณะที่ราคาขายโดย
เฉลี่ยสํ าหรับโพรพิลีนใหแกลูกคารายอื่นภายในประเทศลดลงตันละ 1,924 บาท หรือรอยละ 10.1 ราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับ
โพรพิลีนที่สงออกลดลงตันละ 991 บาท หรือรอยละ 5.9
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(2) รายไดจากการขายผลิตภัณฑพลอยได

บริษัทขายไพโรไลซิส กาซโซลีน มิกซซี 4 เทลกาซบางสวน  และไฮโดรเจนตามสัญญาซื้อขายระยะยาวที่ทํ ากับ
เอทีซี ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ที่มีโรงงานปโตรเคมีหรือโรงงานผลิตอื่น ๆ ต้ังอยูในหรือใกลกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นอกจากนี้ บริษัทขายเทลกาซและแครกเกอรบอททอมสวนใหญใหกับบริษัทตาง ๆ ตามสัญญาระยะสั้น บริษัทไมไดเขาทํ า
สัญญาระยะยาวเพื่อการขายผลิตภัณฑเทลกาซหรือแครกเกอร บอททอมทั้งหมด เนื่องจากในอนาคตบริษัทประสงคที่จะใช
ผลิตภัณฑพลอยไดที่ผลิตไดทั้งหมดหรือบางสวนเหลานี้เปนเชื้อเพลิงสํ าหรับหมอไอนํ้ าใหมที่บริษัทจะติดตั้งเพื่อใชกับ
หนวยผลิตเอทิลีนใหม อันจะชวยลดคาสาธารณูปโภคจากการซื้อไอนํ้ าของบริษัท

ในป 2543  ป 2544  ป 2545 และรอบหกเดอืนสิน้สดุ ณ วันที ่30 มถุินายน 2546 บรษิทัมยีอดขายผลติภัณฑพลอยได
ตอยอดขายสุทธิโดยประมาณคิดเปนรอยละ 18.3 รอยละ 17.9 รอยละ 18.4 และรอยละ 17.6 ตามลํ าดับ ซึ่งเมื่อเทียบตาม
มูลคาในแตละรอบระยะเวลาเหลานี้ ผลิตภัณฑพลอยไดหลักของบริษัทประกอบดวยไพโรไลซิส กาซโซลีน มิกซซี 4 และ
เทลกาซ บริษัทคาดวาในอนาคตผลิตภัณฑพลอยไดจะมียอดขายสุทธิในสัดสวนที่นอยลงหลังจากการเริ่มดํ าเนินการหนวย
ผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทในเชิงพาณิชย ซึ่งจะนํ าอีเทนมาใชเปนวัตถุดิบหลัก โดยอีเทนสามารถใหผลผลิตเอทิลีนที่สูงกวา
ในขณะที่ใหผลผลิตผลิตภัณฑพลอยไดต่ํ ากวาแนฟทาซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในหนวยผลิตปจจุบัน โดยสะทอนใหเห็นได
จากยอดขายสุทธิในอดีตของบริษัท

ในรอบหกเดือนของป 2546 ยอดขายผลิตภัณฑพลอยได สํ าหรับยอดขายผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัทเพิ่มขึ้น 
652.2 ลานบาท หรือรอยละ  67.3 จาก 968.8 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 1,621.0 ลานบาท เชนเดียวกับการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายผลิตภัณฑโอเลฟนสสุทธิ  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขายผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัท มีผลมาจากปริมาณ
การผลิตที่สูงขึ้นในรอบหกเดือนของป 2546 เปนสํ าคัญ ซึ่งสะทอนถึงการหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงตามแผนที่กํ าหนดในป 
2545 และผลดีจากการหยุดซอมบํ ารุงตามแผนที่สงผลในป 2546 และราคาที่สูงขึ้นของผลิตภัณฑพลอยได ยกเวนไฮโดรเจน 
ในป 2546 เมื่อเทียบกับป 2545 อันสะทอนใหเห็นถึงสภาวะตลาดปโตรเคมีที่ดีขึ้น

และในรอบหกเดือนของป 2546 ยอดขายไพโรไลซิสกาซโซลีนเพิ่มขึ้น 420.9 ลานบาท หรือรอยละ 88.1 จาก 
477.5 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 898.4 ลานบาท โดยยอดขายไพโรไลซิสกาซโซลีนของบริษัทมีปริมาณเพิ่ม
ขึ้น 13,555 ตัน หรือรอยละ 27.1 จาก 50,035 ตันในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 63,590 ตันในรอบหกเดือนของป 2546 
ทั้งนี้ ราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับไพโรไลซิสกาซโซลีนของบริษัท เพิ่มขึ้นตันละ 4,584 บาท หรือรอยละ 48.0 จากตันละ 
9,544 บาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปนตันละ 14,128 บาทในรอบหกเดือนของป 2546 ซึ่งการเพิ่มขึ้นอยางมากในราคา
ขายโดยเฉลี่ยของไพโรไลซิสกาซโซลีนนี้ เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดสํ าหรับเบนซีน (benzene) โทลูอีน 
(toluene) และไซลนี (BTX) ซึง่เอทซีสีกดัไดจากไพโรไลซสิกาซโซลนีของบรษิทั ซึง่การก ําหนดราคาไพโรไลซสิกาซโซลีนที่
บริษัทขายสวนใหญจะอิงกับราคาเหลานี้ และอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากการลดลงของสวนลดที่ตอรองกันในการที่บริษัท
ขายไพโรไลซิสกาซโซลีนใหกับเอทีซี ซึ่งเริ่มใชมาตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ซึ่งสะทอนถึงตนทุนของเอทีซีในการนํ าไพโร
ไลซิสกาซโซลีนไปผลิตเปนสินคาสํ าเร็จรูปเพื่อนํ าไปขายตอไป
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สํ าหรับยอดขายมิกซซ ี 4 ของบริษัทในรอบหกเดือนของป 2546 เพิ่มขึ้น 168.4 ลานบาท หรือรอยละ 70.6 จาก 
238.5 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 406.9 ลานบาท โดยยอดขายมิกซซี 4 ของบริษัทมีปริมาณเพิ่มขึ้น 10,499 
ตัน หรือ รอยละ 36.6 จาก 28,682 ตันในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 39,181 ตันในรอบหกเดือนของป 2546 และราคาขาย
โดยเฉลี่ยสํ าหรับมิกซซี 4 ของบริษัท เพิ่มขึ้นตันละ 2,070 บาท หรือรอยละ  24.9 จากตันละ 8,315 บาทในรอบหกเดือนของ
ป 2545 เปนตันละ 10,386 บาทในรอบหกเดือนของป 2546 ซึ่งเปนผลสํ าคัญมาจากราคาหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) 
ของแนฟทาที่ประกาศโดยโรงกลั่นในสิงคโปรสูงขึ้น ซึ่งราคาขายมิกซซ ี4 ของบริษัทจะอิงกับราคาดังกลาว

ยอดขายเทลกาซของบริษัทในรอบหกเดือนของป 2546 เพิ่มขึ้น 29.6 ลานบาทหรือรอยละ 14.2 จาก 208.1 ลาน
บาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 237.7 ลานบาท โดยยอดขายเทลกาซของบริษัทมีปริมาณเพิ่มขึ้น 289 ตัน หรือรอยละ
1.1 จาก 26,405 ตันในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 26,694 ตันในรอบหกเดือนของป 2546  สัดสวนของเทลกาซที่บริษัท
ไดนํ ามาใชภายในโรงงานแทนการนํ าไปขายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.3 ในรอบหกเดือนของป 2545 เปนรอยละ 77.8 ใน
รอบหกเดือนของป 2546  และราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับเทลกาซของบริษัทเพิ่มขึ้นตันละ 1,023 บาท หรือรอยละ 13.0 จาก
ตันละ 7,882 บาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปนตันละ 8,905 บาทในป 2546  ซึ่งการที่บริษัทมีปริมาณยอดขายเทลกาซ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในรอบหกเดือนของป 2546 เมื่อเทียบกับรอบหกเดือนของป 2545 นั้น แมจะไดมีการหยุดโรงงานในป 
2545 เปนเพราะบริษัทไดเพิ่มการนํ าเทลกาซมาใชภายในโรงงานของบริษัทเปนอยางมากในป 2546  สวนการที่ราคาขาย
โดยเฉลี่ยของเทลกาซเพิ่มขึ้นนั้น มีผลสํ าคัญมาจากการราคาขายกาซธรรมชาติที่ปตท. ขายใหแกลูกคาที่เปนผูประกอบการ
อุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น ซึ่งราคาขายเทลกาซของบริษัทขายใหแกโกลว เอสพีพี อิงกับราคาดังกลาว และเปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของยอดขายที่ขายใหแกลูกคาที่ซื้อในราคาที่สูงกวาราคาที่บริษัทขายใหแกโกลว เอสพีพี

สํ าหรับในรอบป 2545 ยอดขายผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัทลดลง 3.2 ลานบาท หรือรอยละ 0.1 จาก 2,434.1 
ลานบาทในป 2544 เปน 2,430.9 ลานบาท ซึ่งการลดลงในยอดขายผลิตภัณฑพลอยไดสุทธิของบริษัท มีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณการผลิตที่ลดลงในป 2545 อันเปนผลมาจากการหยุดโรงงานเพื่อการซอมบํ ารุงตามกํ าหนดในป 2545 และการลดลง
ของราคาของมิกซซี 4 และเทลกาซในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544  ซึ่งสวนหนึ่งถูกหักกลบโดยการเพิ่มขึ้นของราคาของ
ไพโรไลซิสกาซโซลีน  แครกเกอรบอททอมและไฮโดรเจนในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544

และในรอบป 2545 ยอดขายไพโรไลซิสกาซโซลีนเพิ่มขึ้น 131.6 ลานบาท หรือรอยละ 11.1 จาก 1,191.7 ลานบาท
ในป 2544 เปน 1,323.4 ลานบาท  โดยยอดขายไพโรไลซิสกาซโซลีนของบริษัทมีปริมาณลดลง 8,152 ตัน หรือรอยละ 6.4 
จาก 126,708 ตันในป 2544 เปน 118,556 ตันในป 2545  ทั้งนี้ ราคาขายโดยเฉลี่ย สํ าหรับไพโรไลซิสกาซโซลีนของบริษัท
เพิ่มขึ้นตันละ 1,757 บาท หรือรอยละ 18.7 จากตันละ 9,405 บาทในป 2544 เปนตันละ 11,162 บาทในป 2545 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากราคาตลาดที่สูงขึ้นของไซลีน (BTX)

ยอดขายมิกซซี 4 ของบริษัทในป 2545 ลดลง 51.5 ลานบาทหรือรอยละ 8.5 จาก 605.1 ลานบาทในป 2544 เปน 
553.5 ลานบาท  โดยยอดขายมิกซซี 4 ของบริษัทมีปริมาณลดลง 2,049 ตัน หรือรอยละ 3.1 จาก 65,888 ตันในป 2544 เปน 
63,839 ตันในป 2545 และราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับมิกซซี 4 ของบริษัทลดลงตันละ 512 บาท หรือรอยละ 5.6 จากตันละ 
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9,183 บาทในป 2544 เปนตันละ 8,671 บาทในป 2545 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของ
แนฟทาที่ประกาศโดยโรงกลั่นในสิงคโปรต่ํ าลง

ยอดขายเทลกาซของบริษัทในป 2545 ลดลง 81.7 ลานบาท หรือรอยละ 15.8 จาก 518.9 ลานบาทในป 2544 เปน 
437.2 ลานบาท ยอดขายเทลกาซของบริษัทมีปริมาณลดลง 7,465 ตันหรือรอยละ 12.2 จาก 61,113 ตันในป 2544 เปน 
53,648 ตันในป 2545  สัดสวนของเทลกาซที่บริษัทไดนํ ามาใชภายในโรงงานแทนการนํ าไปขายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.7 
ในป 2544 เปนรอยละ 76.1 ในป 2545  และราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับเทลกาซของบริษัทลดลงตันละ 341 บาท หรือรอยละ
4.0 จากตันละ 8,490 บาทในป 2544 เปน 8,149 บาทในป 2545

สํ าหรับในรอบป 2544 ยอดขายผลิตภัณฑพลอยไดลดลง 504.9 ลานบาท หรือรอยละ 17.2 จาก 2,939 ลานบาท ใน
ป 2543 เหลือ 2,434.1 ลานบาท  การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงในป 2544 ซึ่งสะทอนถึง
ภาวะที่ตกตํ่ าของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543 และการลดลงของปริมาณการขายและราคาขายโดย
เฉลี่ยสํ าหรับผลิตภัณฑพลอยไดหลักที่สํ าคัญที่สุด 2 ชนิด คือ ไพโรไลซิส กาซโซลีน และมิกซซี 4 ในป 2544 เมื่อเทียบกับป 
2543  ซึ่ งหักกลบโดยปริมาณการขายของเทลก  าซที่ เพิ่มขึ้นและราคาขายโดยเฉลี่ ยที่ เพิ่มขึ้นของเทลก าซ  
แครกเกอรบอททอม และไฮโดรเจน ในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543 การลดลงในประมาณการขายไพโรไลซิส กาซโซลีน 
และมิกซซี 4 รวมถึงปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของเทลกาซสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบในป 2544 ซึ่งไดใช
แอลพีจีมากขึ้นและลดปริมาณการใชแนฟทาเบาและราฟฟเนท

ในรอบป 2544 ยอดขายไพโรไลซิส กาซโซลีนลดลง 654.7 ลานบาท หรือรอยละ 35.5 จาก 1,864.4 ลานบาท ในป 
2543 เหลือ 1,191.7 ลานบาท โดยยอดขายไพโรไลซิส กาซโซลีนมีปริมาณลดลง 28,012 ตัน หรือรอยละ 18.1 จาก 154,720 
ตันในป 2543 เหลือ 126,708 ตันในป 2544 ซึ่งราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับไพโรไลซิส กาซโซลีน ลดลงตันละ 2,529 บาท 
หรือรอยละ 21.2 จากตันละ 11,934 บาทในป 2543 เหลือตันละ 9,405 บาทในป 2544 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคา
ตลาดที่ลดลงของไซลีน (BXT)  ซึ่งไดหักกลบกับประโยชนจากการที่บริษัทไมไดขายไพโรไลซิส กาซโซลีนในป 2544 ให
กับทีพีไอ ซึ่งจายราคาตํ่ ากวาเอทีซี ทีพีไอซื้อไพโรไลซิส กาซโซลีนคิดเปนรอยละ 14.8 ของปริมาณการขายไพโรไลซิส 
กาซโซลีน ในป 2543 เนื่องจากเอพีซีลดอัตราผลิตสํ าหรับป 2543 และเอทีซีไมรับปริมาณของไพโรไลซิส กาซโซลีนบาง
สวนซึ่งไมไดตรงกับมาตรฐานที่กํ าหนด

ยอดขายมิกซซี 4 ในป 2544 ลดลง 64.7 ลานบาท หรือรอยละ 9.7 จาก 669.8 ลานบาทในป 2543 เหลือ 605.1 ลาน
บาท โดยยอดขายมิกซซี 4 มีปริมาณลดลง 4,505 ตัน หรือรอยละ 6.4 จาก 70,393 ตัน ในป 2543 เหลือ 65,888 ตันในป 2544 
ซึ่งราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับมิกซซี 4 ลดลงตันละ 331 บาท หรือรอยละ 3.5 จากตันละ 9,515 บาท ในป 2543 เหลือตันละ 
9,183 บาทในป 2544 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ที่ลดลงของแนฟทาที่ประกาศ
โดยโรงกลั่นในสิงคโปร

ยอดขายเทลกาซในป 2544 เพิ่มขึ้น 223.8 ลานบาท หรือรอยละ 75.8 จาก 295.1 ลานบาทในป 2543 เพิ่มขึ้นเปน 
518.9 ลานบาท โดยยอดขายเทลกาซมีปริมาณเพิ่มขึ้น 15,934 ตัน หรือรอยละ 35.3 จาก 45,179 ตันในป 2543 เปน 61,113 
ตันในป 2544 ปริมาณเทลกาซที่บริษัทใชภายในโรงงานของบริษัทลดลงจากรอยละ 80.3 ในป 2544 เหลือรอยละ 74.7 ในป 
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2543 ซึ่งสะทอนถึงการผลิตเทลกาซที่เพิ่มขึ้นในป 2544 และความไมเปลี่ยนแปลงของการใชเทลกาซภายในประเทศ ราคา
ขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับเทลกาซเพิ่มขึ้นตันละ 1,958 บาท หรือรอยละ 30 จากตันละ 6,532 บาทในป 2543 เปนตันละ 8,490 
บาท ในป 2544 การเพิ่มขึ้นอยางมากของราคาขายโดยเฉลี่ยของเทลกาซมีสาเหตุหลักจากราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นและการขาย
ใหกับผูจัดหาสาธารณูปโภคที่ลดลงตามสวน

(3) กํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในป 2545 บริษัทมีกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํ านวน 142.1 ลานบาท เมื่อเทียบกับในป 2544 ที่บริษัทมีผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจํ านวน 310.5 ลานบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการชํ าระคืนหนี้เงินกูที่เปนสกุลเงินตางประเทศ ภาย
หลังการเขาทํ าสัญญาสินเชื่อเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิมในเดือนมกราคม 2545

(4) รายไดอ่ืน

รายไดอื่นโดยหลักจะประกอบดวยคาขาดทุนกํ าไร (loss of margin) คาผานทอ (throughput fees) รายไดจากดอก
เบี้ยรับ คาธรรมเนียมในการใหสิทธิวางทอที่เรียกเก็บครั้งแรก (initial right of use fee) คาธรรมเนียมการใชหองปฏิบัติการ 
และกํ าไรจากการขายสินทรัพยถาวร  คาขาดทุนกํ าไรจะเกิดขึ้นเมื่อผูรับซื้อ (offtakers) ไมอาจจะรับซื้อไดตามปริมาณการ
รับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ า (minimum take-or-pay) และทํ าใหบริษัทตองขาดทุนกํ าไรจากการที่ผูรับซื้อ (offtakers)ไมสามารถ
รับซื้อไดครบตามปริมาณการรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ า  คาผานทอเปนจํ านวนเงินที่เรียกเก็บตามปริมาณที่ลูกคาบางรายของ
บริษัทไดใชในการรับสงผลิตภัณฑของบริษัทผานทางทอสง ทั้งนี้เพื่อเปนชดเชยคาใชจายในการลงทุนสรางระบบทอของ
บริษัท ในเดือนมีนาคม 2545 บริษัทไดหยุดการเรียกเก็บคาผานทอจากผูรับซื้อ (offtakers) ตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนส  
สวนคาธรรมเนียมในการใหสิทธิวางทอที่เรียกเก็บครั้งแรก จะเปนเงินที่เรียกเก็บครั้งแรกจากบุคคลภายนอกที่ประสงคจะ
วางทอบนรางวางทอของบริษัท ซึ่งบริษัทจะรับรูเปนรายไดดังกลาวตลอดชวงอายุการใชประโยชนของรางวางทอในภาย
หลัง

ในรอบป 2545 รายไดอื่นของบริษัทเพิ่มขึ้น 19.9 ลานบาท หรือรอยละ 12.8 จาก 155.4 ลานบาทในป 2544 เปน 
175.3 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากคาขาดทุนกํ าไรจํ านวน 104.6 ลานบาทที่ไดรับตามสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑโอเลฟนสของบริษัทในป 2545 เนื่องจากการปฏิบัติตามขอผูกพันการรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ าสํ าหรับป 2544  ซึ่ง
สวนหนึ่งถูกหักกลบโดยการลดลงเปนจํ านวน 22.3 ลานบาท ในคาธรรมเนียมการบํ ารุงรักษารายปที่ไดรับ และการลดลง
เปนจํ านวน 30.8 ลานบาทในการขอคืนเงินภาษีซึ่งไดรับในป 2545  นอกจากนี้ในป 2545 บริษัทยังไดบันทึกกํ าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํ านวน 142.1 ลานบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํ านวน 310.5 ลานบาทในป 2544 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการกูยืมเพื่อชํ าระหนี้เดิมของบริษัทที่อยูในสกุลเงินตางประเทศเมื่อเดือนมกราคม 2545

สวนในรอบป 2544 รายไดอื่นของบริษัทเพิ่มขึ้น 32.8 ลานบาท หรือรอยละ 26.8 จาก 122.6 ลานบาทในป 2543 
เปน 155.4 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายไดอื่นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยรับและเงินคืนภาษีจาก
การสงออก ซึ่งหักกลบกับเงินประกันภัยที่ไดรับในป 2543 สํ าหรับความเสียหายตออุปกรณในโรงงานของบริษัท โดยเงิน
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ประกันภัยที่ไดรับคลุมถึงความเสียหายตอทรัพยสินเปนจํ านวน 0.6 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 25.2 ลานบาท ที่อัตราแลก
เปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) และคาใชจายเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักเปนจํ านวน 0.4 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
16.8 ลานบาท)

12.3.2 คาใชจาย

โดยหลักแลว คาใชจายของบริษัทประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ คาใชจายประจํ าผันแปร คาใชจายประจํ าคงที่ เชน 
คาสาธารณูปโภค และคาใชจายประจํ าที่เกี่ยวกับโรงงานโอเลฟนสปจจุบันของบริษัท คาใชจายในการขายและบริหาร คา
เสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชีของทรัพยสิน โรงงาน และอุปกรณเครื่องจักรของบริษัท รวมถึงดอกเบี้ยจายสํ าหรับหนี้คง
คางของบริษัท ซึ่งในคาใชจายเหลานี้ ตนทุนวัตถุดิบคิดเปนคาใชจายที่มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 65 หรือกวารอยละ 65 ของคา
ใชจายทั้งหมด

สํ าหรับตนทุนขายประกอบดวยตนทุนคาวัตถุดิบ คาแรงงานทางตรง คาใชจายประจํ าผันแปร คาใชจายประจํ าคงที่ 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี สวนตางในสินคาสํ าเร็จรูป และตนทุนขายอื่น ๆ

ในรอบหกเดือนของป 2546 ตนทุนขายเพิ่มขึ้น 2,445.2 ลานบาท หรือรอยละ 47.3 จาก 5,172.7 ลานบาทในรอบ
หกเดือนของป 2545 เปน 7,617.9 ลานบาท  ตนทุนขายคิดเปนรอยละ 82.9 ของรายไดจากยอดขายสุทธิในรอบหกเดือนของ
ป 2546 เมื่อเทียบกับรอยละ 91.2 ในรอบหกเดือนของป 2545 ตนทุนขายในรอบหกเดือนของป 2546 รวมถึงคาใชจายจาก
ผลิตภัณฑโอเลฟนสตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนที่คิดเปนจํ านวนเงิน 615.7 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 353.1 ลานบาทในรอบ
หกเดือนของป 2545 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 74.3

และในรอบป 2545 ตนทุนขายลดลง 137.6 ลานบาท หรือรอยละ 1.2 จาก 11,964.6 ลานบาทในป 2544 เปน 
11,827.1 ลานบาท  ตนทุนขายคิดเปนรอยละ 89.3 ของรายไดจากยอดขายสุทธิในป 2545 เมื่อเทียบกับรอยละ 88.2 ในป 
2544  การเพิ่มขึ้นในตนทุนขายที่เปนสัดสวนกับยอดขายสุทธิมีสาเหตุบางสวนมาจากคาใชจายซอมบํ ารุงใหญจํ านวน 
175.4 ลานบาทที่ใชจายไปตอนที่หยุดโรงงานเมื่อเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545  ซึ่งบันทึกเปนคาใชจายซอมบํ ารุงใน
รายการคาใชจายประจํ าคงที่ในป 2545 แทนการตัดบัญชีคาใชจายนั้นเปนระยะเวลา 36 เดือนดังเชนที่บริษัทเคยปฏิบัติมาใน
อดีต  ตนทุนขายในป 2545 นี้รวมถึงคาใชจายจากผลิตภัณฑโอเลฟนสตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนที่คิดเปนจํ านวนเงิน 
608.6 ลานบาทในป 2545 เมื่อเทียบกับ 200.3 ลานบาทในป 2544 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 203.8

สวนในรอบป 2544 ตนทุนขายลดลง 832 ลานบาท หรือรอยละ 6.5 จาก 12,796.7 ลานบาทในป 2543 เหลือ 
11,964.6 ลานบาท  ตนทุนขายของบริษัทคิดเปนรอยละ 88.2 ของรายไดจากยอดขายสุทธิในป 2544 เมื่อเทียบกับรอยละ 
79.9 ในป 2543 ตนทุนขายในป 2544 รวมถึงคาใชจายจากผลิตภัณฑโอเลฟนสตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนที่คิดเปนจํ านวน
เงิน 200.3 ลานบาทในป 2544  เมื่อเทียบกับป 2543 ซึ่งไมมีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ
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(1) คาใชจายเก่ียวกับวัตถุดิบ

บริษัทไดประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบสํ าหรับโรงงานโอเลฟนสปจจุบันโดยการเขาทํ าสัญญาการ
จัดหาวัตถุดิบทั้งระยะยาวและระยะสั้นเปนจํ านวนมากกับผูจัดหาวัตถุดิบหลายราย ซึ่งสวนใหญเปนผูถือหุนของบริษัท หรือ
เปนบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท โดยทั่วไป สัญญาเหลานี้จะกํ าหนดปริมาณขั้นตํ่ าและปริมาณขั้นสูงที่จะจัดหาให ตาม
ราคาที่ตกลงกันซึ่งอิงกับราคาในตลาดสากลที่ประกาศ (published industry benchmarks) หรือราคาที่มีสวนแบงผลกํ าไรรวม
กัน (netback profit shares)

บริษัทซื้อแนฟทาเบาและราฟฟเนทจากเอทีซี ซื้อเอ็นจีแอลจากปตท. ซื้อแอลพีจีจากเอสโซ และซื้อแนฟทาเบาจาก
เออารซีในราคาที่เปนไปตามราคาในตลาดสากล (published benchmarks) โดยเอ็นจีแอลที่บริษัทซื้อจากปตท. จะกํ าหนด
ราคาตามราคาในตลาดสากลหักดวยสวนลด  เนื่องจากบริษัทเปนบริษัทรวมของ ปตท. โดยในอดีตที่ผานมาบริษัทสามารถ
ซื้อวัตถุดิบจากปตท. ไดในอัตราที่ตกลงกัน (concessional rates) เมื่อไดเขาทํ าสัญญาซื้อขายระยะยาวกับปตท.  นอกจากนี้ 
แอลพจีทีีซ่ือ้จากเอสโซจะมกีารก ําหนดราคาตามราคาในตลาดสากล  (published benchmarks) บวกสวนเพิม่  เนือ่งจากแอลพีจีที่
ซื้อจากเอสโซสามารถผลิตโพรพิลีนไดสูงกวา  สํ าหรับแนฟทาเบาของบริษัทที่ซื้อจากเออารซีโดยทั่วไปใชการกํ าหนดราคา
ตามราคาในตลาดสากล (published benchmark) โดยมีสวนลดหรือสวนเพิ่ม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของสัญญาระยะ
สั้นของบริษัทที่ทํ ากับเออารซี  บริษัทเชื่อวาราคาที่บริษัทจะตองชํ าระภายใตสัญญาระยะสั้นที่ทํ ากับเออารซีและเอสโซนั้น  
โดยทั่วไปเปนราคาที่ดีกวาราคาที่บริษัทจะตองชํ าระหากซื้อในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) สํ าหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  นอกจากนี้ แอลพีจีที่บริษัทซื้อจากเอสโซ (ซึง่เปนแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก 
(propylene-rich LPG)) ยังใหผลผลิตโพรพิลีนที่สูงมาก นอกจากนี้ แอลพีจีดังกลาวยังทํ าใหผลผลิตโอเลฟนสโดยรวมของ
บริษัทที่ไดจากวัตถุดิบสูงขึ้นอีกดวย

บรษิทัซือ้อเีทนและแอลพจีจีาก ปตท. ตามสตูรราคาทีม่กีารแบงผลก ําไร (netback) เชนเดยีวกับทีป่ตท. ขายวัตถุดิบ
เหลานี้ใหแกเอ็นพีซีซึ่งเปนบริษัทรวมของปตท. เชนเดียวกับบริษัท
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ตารางดังตอไปนี้แสดงราคาซื้อวัตถุดิบโดยเฉลี่ยของบริษัทและอัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงสํ าหรับชวงเวลาที่
ระบุ

ปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม รอบ 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน

2543 2544
เปลี่ยน
แปลง
รอยละ

2545
เปลี่ยน

แปลงรอย
ละ

2545 2546
เปลี่ยน
แปลง
รอยละ

(บาทตอตัน, ยกเวนอัตรารอยละ)
วัตถุดิบ
  แนฟทาเบา(1) .............................. 10,873 10,261 (5.6) 10,365 1.0 9,793 11,994 22.5
  ราฟฟเนท................................... 10,240 10,201 (0.4) 10,439 2.3 10,456 - (100.0)
  อีเทน 8,897 9,117 2.5 8,330 (8.6) 8,489 9,164 8.0
  แอลพีจี(2) .................................... 7,679 8,168 6.4 7,752 (5.1) 7,879 8,514 8.1
  แอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยู

มาก(3) .................................... 12,351 11,852 (4.0) 12,794 7.9 11,162 15,163 35.8

  เอ็นจีแอล ................................... 9,588 8,516 (11.2) 8,489 (0.3) 8,107 10,614 30.9
                                                                                               
(1) บริษัทซื้อแนฟทาเบาจากเอทีซีตามสัญญาระยะยาว และซื้อจากเออารซีตามสัญญาระยะสั้น
(2) ไมรวมแอลพีจีที่มีโพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG)
(3) แอลพีจีที่บริษัทซื้อจากเอสโซที่มีความหลากหลายเปนพิเศษ ซึ่งทํ าใหไดผลผลิตโพรพิลีนที่สูงกวา

ตารางดังตอไปนี้แสดงราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใชของบริษัทและอัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงสํ าหรับชวงเวลาที่
ระบุ

ปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม รอบ 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน

2543 2544
เปลี่ยน
แปลง
รอยละ

2545
เปลี่ยน

แปลงรอย
ละ

2545 2546
เปลี่ยน
แปลง
รอยละ

(บาทตอตัน, ยกเวนอัตรารอยละ)
วัตถุดิบ
  แนฟทาเบา 10,674 10,668 (0.1) 10,023 (6.1) 9,292 12,147 30.7
  ราฟฟเนท................................... 10,230 10,237 0.1 10,359 1.2 9,974 11,223 12.8
  อีเทน 8,897 9,117 2.5 8,330 (8.6) 8,489 9,164 8.0
  แอลพีจี(1) .................................... 7,673 8,164 6.4 7,752 (5.1) 7,878 8,520 8.0
  แอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยู

มาก(2) .................................... 12,278 11,856 (3.4) 12,789 7.9 11,175 15,142 35.5

  เอ็นจีแอล ................................... 9,588 8,516 (11.2) 8,488 (0.3) 8,106 10,614 30.9
                                                                                               
(1) ไมรวมแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG)
(2) แอลพีจีที่บริษัทซื้อจากเอสโซที่มีความหลากหลายเปนพิเศษ ซึ่งไดผลผลิตโพรพิลีนที่สูงกวา
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ตนทนุคาวัตถดุบิทีใ่ชประกอบดวยราคาซือ้วัตถดุบิแนฟทาเบา ราฟฟเนท อเีทน แอลพจีแีละเอน็จแีอล ซึ่งเปนวัตถุดิบ
ที่ใชในชวงระยะเวลานั้น โดยจะกระทบยอดไดกับคาใชจายวัตถุดิบของสินคาที่ขายในชวงระยะเวลานั้นเมื่อนํ าสวนตางใน
สินคาสํ าเร็จรูปมาคิดดวย  โดยที่ตนทุนคาวัตถุดิบแนฟทาเบา แอลพีจีและเอ็นจีแอลจัดเปนวัตถุดิบที่มีจํ านวนใหญที่สุดสาม
รายการแรกเมื่อคิดตามมูลคา

ในรอบหกเดือนของป 2546 ตนทุนคาวัตถุดิบของบริษัท เพิ่มขึ้น 2,241.7 ลานบาทหรือรอยละ  60.3 จาก 3,717.3 
ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 5,959.0 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้สะทอนถึงการลดลงของปริมาณวัตถุดิบที่ใชใน
รอบหกเดือนของป 2545 อันเนื่องมาจากการหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงตามกํ าหนดในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545 
การเพิ่มขึ้นของตนทุนคาวัตถุดิบยังสะทอนถึงการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญในราคาซื้อโดยเฉลี่ยของวัตถุดิบ ซึ่งโดยหลักแลว
เปนผลมาจากราคาตลาดที่สูงขึ้นของนํ้ ามันดิบซึ่งนํ าไปใชผลิตวัตถุดิบที่เปนของเหลวของบริษัท ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากสงครามในอิรัก

ปริมาณการใชวัตถุดิบโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 113,071 ตัน หรือรอยละ 26.1 จาก 432,941 ตันในรอบหกเดือน
ของป 2545 เปน 546,012 ตันในรอบหกเดือนของป 2546  สัดสวนวัตถุดิบของบริษัทในรอบหกเดือนของป 2546 ประกอบ
ดวยแนฟทาเบารอยละ 43.2  เอ็นจีแอลรอยละ 24.2 แอลพีจีรอยละ 23.4 อีเทนรอยละ 4.7  แอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยู
มาก (propylene-rich LPG) รอยละ 4.3 และราฟฟเนทรอยละ 0.2  เมื่อเทียบกับในรอบหกเดือนของป 2545 ที่ใชแนฟทาเบา
รอยละ 39.1 เอ็นจีแอล รอยละ 26.8 แอลพีจีรอยละ 26.7 อีเทนรอยละ 5.3 แอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมากรอยละ 1.5 
และราฟฟเนทรอยละ 0.5  การใชแนฟทาเบาในสัดสวนที่มากในรอบหกเดือนของป 2545 สะทอนใหเห็นถึงความพรอม
ของเอทีซีซึ่งเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่บริษัทมักจัดซื้อแนฟทาเบามากกวารายอื่นในการจัดหาวัตถุดิบใหแกบริษัทไดมากขึ้นดวย
เพราะเอทีซีขายใหในราคาที่ต่ํ ากวา  ในขณะที่การใชแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมากซึ่งเปนวัตถุดิบที่บริษัทจัดซื้อมาใชก็
มีสัดสวนที่มากดวย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความพรอมของเอสโซที่จะจัดหาวัตถุดิบใหแกบริษัทไดมากขึ้นดวยเชนกัน

ราคาเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทสํ าหรับแนฟทาเบาที่ใช เพิ่มขึ้นตันละ 2,855 บาท หรือรอยละ 30.7 จากตันละ 9,292
บาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปนตันละ 12,147 บาทในรอบหกเดือนของป 2546  ราคาโดยเฉลี่ยของเอ็นจีแอลที่ใชเพิ่ม
ขึ้นตันละ 2,508 บาท หรือรอยละ 30.9 จากตันละ 8,106 บาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปนตันละ 10,614 บาทในรอบหก
เดือนของป 2546  ราคาโดยเฉลี่ยของแอลพีจีเพิ่มขึ้นตันละ 642 บาท หรือรอยละ 8.2 จากตันละ 7,878 บาทในรอบหกเดือน
ของป 2545 เปนตันละ 8,520 บาทในรอบหกเดือนของป 2546 ราคาโดยเฉลี่ยของแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีน อยูมาก 
(propylene-rich LPG) ที่ใชเพิ่มขึ้นตันละ 3,967 บาท หรือรอยละ 35.5 จากตันละ 11,175 บาทในรอบหกเดือนของป 2545 
เปนตันละ 15,142 บาทในรอบหกเดือนของป 2546    การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญของราคาโดยเฉลี่ยของเอ็นจีแอลและ
แนฟทาเบา รวมถึงแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมากที่ใช สะทอนถึงการเพิ่มขึ้นของราคานํ้ ามันดิบในชวงตนป 2546 อัน
เนื่องมาจากสงครามในอิรัก  ในขณะที่ราคาโดยเฉลี่ยของราฟฟเนทที่ใชไมไดเพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกันเนื่องจากราฟฟเนท
ที่ใชในชวงระยะเวลาดังกลาวไดจัดซื้อในป 2545 และบริษัทไมไดมีการซื้อราฟฟเนทเลยในรอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2546  สวนราคาของอีเทนและแอลพีจีที่ใชซึ่งคอนขางมีเสถียรภาพนั้นเปนผลมาจากความมีเสถียรภาพของการ
กํ าหนดราคาที่มีการแบงผลกํ าไร (netback pricing) ซึ่งอิงกับราคาโอเลฟนส เมื่อเทียบกับราคาของวัตถุดิบที่เปนของเหลวที่
โดยทั่วไปจะอิงกับราคานํ้ ามันดิบ
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สํ าหรับในรอบป 2545 ตนทุนคาวัตถุดิบที่ใชของบริษัทลดลง 919.0 ลานบาท หรือรอยละ 9.3 จาก 9,839.4 ลาน
บาทในป 2544 เปน 8,920.4 ลานบาท ซึ่งการลดลงนี้สะทอนถึงปริมาณความตองการใชวัตถุดิบที่ลดลงในป 2545 อันเนื่อง
มาจากการหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงตามแผนที่กํ าหนดในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545  ทั้งนี้ ปริมาณการใชวัตถุดิบ
โดยรวมของบริษัทลดลง 66,592 ตัน หรือรอยละ 6.4 จาก 1,042,832 ตันในป 2544 เปน 976,240 ตันในป 2545  สัดสวน
วัตถุดิบของบริษัทในป 2545 ประกอบดวยแนฟทาเบารอยละ 43.8 แอลพีจีรอยละ 24.8 เอ็นจีแอลรอยละ 21.2 อีเทนรอยละ 
4.6 ราฟฟเนทรอยละ 3.1 และแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมากรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับในป 2544 ที่ใชแนฟทาเบารอยละ
41.9 แอลพีจีรอยละ 26.9 เอ็นจีแอล รอยละ 22.9 อีเทนรอยละ 4.7 ราฟฟเนทรอยละ 2.1 และแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยู
มากรอยละ 1.4

และในรอบป 2545 ราคาเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทสํ าหรับแนฟทาเบาที่ใชลดลงตันละ 645 บาทหรือรอยละ 6.1 
จากตันละ 10,668 บาทในป 2544 เปนตันละ 10,023 บาท  ราคาโดยเฉลี่ยของแอลพีจีที่ใชลดลงตันละ 412 บาท หรือรอยละ
5.1 จากตันละ 8,164 บาทในป 2544 เปนตันละ 7,752 บาทในป 2545  ราคาโดยเฉลี่ยของเอ็นจีแอลที่ใชลดลงตันละ 28 บาท 
หรือรอยละ 0.3 จากตันละ 8,516 บาทในป 2544 เปนตันละ 8,488 บาทในป 2545  ราคาโดยเฉลี่ยของแอลพีจีที่มีปริมาณ
โพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG) ที่ใชเพิ่มขึ้นตันละ 933 บาท หรือรอยละ 7.9 จากตันละ 11,856 บาทในป 2544 เปน
ตันละ 12,789 บาทในป 2545  

สวนในรอบป 2544 ตนทุนคาวัตถุดิบที่ใชของบริษัทลดลง 880.9 ลานบาท หรือรอยละ 8.2 จาก 10,720.3 ลาน
บาทในป 2543 เหลือ 9,839.4 ลานบาท โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณวัตถุดิบในป 2544 ซึ่ง
สะทอนถึงการผลิตและการขายโอเลฟนสที่ลดลงของบริษัทในป 2544 และเนื่องมาจากการเปลี่ยนการใชวัตถุดิบในปริมาณ
ที่สํ าคัญจากการใชแนฟทาเบาและราฟฟเนท เปนอีเทน แอลพีจี และเอ็นจีแอล การลดลงของตนทุนคาวัตถุดิบยังสะทอนถึง
การลดลงของราคาโดยเฉลี่ยของแนฟทาเบา และเอ็นจีแอลในป 2544 ซึ่งไดมีการหักกลบบางสวนจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ซื้อโดยเฉลี่ยของแอลพีจีในป 2544 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดของกาซธรรมชาติในป 2544  ทั้งนี้ ปริมาณการใช
วัตถุดิบโดยรวมของบริษัทลดลง 30,282 ตัน หรือรอยละ 2.8 จาก 1,073,114 ตันในป 2543 เปน 1,042,832 ตันในป 2544 
สัดสวนวัตถุดิบของบริษัทประกอบไปดวยแนฟทาเบารอยละ 41.9 แอลพีจีรอยละ 26.9 เอ็นจีแอลรอยละ 22.9 อีเทนรอยละ 
4.7 ราฟฟเนทรอยละ 2.1 และแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG) รอยละ 1.4 ในป 2544 เมื่อเทียบกับ
แนฟทาเบารอยละ 56.2 แอลพีจีรอยละ 13.5 เอ็นจีแอลรอยละ 18.3 อีเทนรอยละ 3.8 ราฟฟเนทรอยละ 7.2  และแอลพีจีที่มี
ปริมาณโพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG) รอยละ 1.1 ในป 2543

และในป 2544 บริษัทลดการซื้อแนฟทาเบาเนื่องจากบริษัทสามารถจัดซื้อแอลพีจีในปริมาณที่มากขึ้นจาก ปตท. 
ในราคาที่เอื้อประโยชนกับบริษัทมากกวา บริษัทยังไดลดการซื้อราฟฟเนทเนื่องจากราฟฟเนทมีคุณสมบัติคลายกับแนฟทา
เบา ซึ่งบริษัทสามารถจัดซื้อแนฟทาเบาที่มีคุณภาพที่ดีกวาและในราคาที่เอื้อประโยชนตอบริษัทมากกวา ในป 2544 บริษัท
เพิ่มปริมาณการซื้ออีเทน แอลพีจี และเอ็นจีแอล ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไขและสัดสวนยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด เนื่องจาก
บริษัทซื้อวัตถุดิบเหลานี้จาก ปตท. ไดในราคาที่เอื้อประโยชนกับบริษัทมากกวาการซื้อวัตถุดิบจากผูขายรายอื่น  ซึ่งราคา
แนฟทาเบาโดยเฉลี่ยที่ใชของบริษัทลดลงตันละ 6 บาท หรือรอยละ 0.1 จากตันละ 10,674 บาท ในป 2543 เหลือตันละ 
10,668 บาทในป 2544  ราคาโดยเฉลี่ยของเอ็นจีแอลที่ใชลดลงตันละ 1,072 บาท หรือรอยละ 11.2 จากตันละ 9,588 บาทใน
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ป 2543 เปนตันละ 8,516 บาทในป 2544  ราคาโดยเฉลี่ยของแอลพีจีที่ใชเพิ่มขึ้นตันละ 491 บาท หรือรอยละ 6.4 จากตันละ 
7,673 บาทในป 2543 เปนตันละ 8,164 บาทในป 2544  สํ าหรับราคาโดยเฉลี่ยของแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก 
(propylene-rich LPG) ที่ใชเพิ่มขึ้นตันละ 422 บาท หรือรอยละ 3.4 จากตันละ 12,278 บาทในป 2543 เปนตันละ 11,856 
บาทในป 2544

(2) คาแรงงานทางตรง

สํ าหรับคาแรงงานทางตรงประกอบดวยเงินเดือนสํ าหรับบุคลากรในโรงงาน โดยในรอบหกเดือนของป 2546 คา
แรงงานทางตรงเพิ่มขึ้น 1.6 ลานบาท หรือรอยละ 4.4 จาก 37.1 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 38.7 ลานบาท  ซึ่ง
การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการขึ้นเงินเดือนประจํ าปในป 2546

ในรอบป 2545 คาแรงงานทางตรงเพิ่มขึ้น 6.9 ลานบาท หรือรอยละ 9.5 จาก 72.1 ลานบาทในป 2544 เปน 79.0 
ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการขึ้นเงินเดือนประจํ าปในป 2545

สวนในรอบป 2544 คาแรงทางตรงของบริษัทเพิ่มขึ้น 8.2 ลานบาท หรือรอยละ 12.9 จาก 63.9 ลานบาท ในป 
2543 เปน 72.1 ลานบาทนั้น มีสาเหตุหลักจากการขึ้นเงินเดือนประจํ าปในป 2544

(3) คาใชจายประจํ าผันแปร

คาใชจายประจํ าผันแปรประกอบดวยคาสาธารณูปโภคและคาใชจายผันแปรอื่น ๆ  ซึ่งในรอบหกเดือนของป 2546
คาใชจายประจํ าผันแปรเพิ่มขึ้น 80.0 ลานบาท หรือรอยละ 28.3 จาก 282.5 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 362.5 
ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นในป 2546 อันเนื่องมาจากการหยุดโรงงานในเดือน
กุมภาพันธและมีนาคม 2545

ในรอบป 2545 คาใชจายประจํ าผันแปรลดลง 63.5 ลานบาทหรือรอยละ 9.1 จาก 695.1 ลานบาทในป 2544 เปน 
631.6 ลานบาท โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่ลดลงในป 2545 อันเนื่องมาจากการหยุดโรงงานใน
เดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545

สวนในรอบป 2544 คาใชจายประจํ าผันแปรเพิ่มขึ้น 110.6 ลานบาท หรือรอยละ 18.9 จาก 584.5 ลานบาท ในป 
2543 เปน 695.1 ลานบาท  การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของคากระแสไฟฟาในป 2544 จํ านวน 
35 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของคาไอนํ้ าในป 2544 จํ านวน 70.8 ลานบาท เนื่องมาจากการขึ้นราคาของกาซธรรมชาติ (ซึ่ง
เปนราคาอางอิงสํ าหรับคากระแสไฟฟาและคาไอนํ้ าของบริษัท) ในป 2544
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(4) คาใชจายประจํ าคงที่

คาใชจายประจ ําคงทีป่ระกอบดวยคาเชาถงัเกบ็ เงนิเดอืน คาใชจายซอมบ ํารงุ เบีย้ประกนัภัยและคาใชจายคงทีอ่ืน่ ๆ  
ซึ่งในรอบหกเดือนของป 2546 คาใชจายประจํ าคงที่ลดลง 154.8 ลานบาท หรือรอยละ 45.3 จาก 341.3 ลานบาทในรอบหก
เดือนของป 2545 เปน 186.6 ลานบาท โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทไดนํ าคาใชจายในการซอมบํ ารุงใหญ
จํ านวน 175.4 ลานบาทที่เกิดขึ้นจากการหยุดโรงงานเมื่อเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545 บันทึกเปนรายการคาใชจายซอม
บํ ารุงในป 2545

ในรอบป 2545 คาใชจายประจํ าคงที่เพิ่มขึ้น 234.3 ลานบาท หรือรอยละ 75.3 จาก 311.1 ลานบาทในป 2544 เปน
545.3 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากนํ าคาใชจายซอมบํ ารุงใหญจํ านวน 175.4 ลานบาทที่เกิดขึ้นจากการ
หยุดโรงงานเมื่อเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545  ไปรวมไวเปนรายการคาใชจายซอมบํ ารุงภายใตคาใชจายประจํ าที่คงที่
ในป 2545 และการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยจํ านวน 51.9 ลานบาทในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544 อันเปนผลเนื่องมาจาก
การกอวินาศกรรมในกรุงนิวยอรคและวอชิงตัน ดีซี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544

สวนในรอบป 2544 คาใชจายประจํ าคงที่ลดลง 12.9 ลานบาท หรือรอยละ 4.0 จาก 324 ลานบาท ในป 2543 เหลือ 
311.1 ลานบาท การลดลงนี้มีสาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของคาใชจายซอมบํ ารุงในป 2544 เพราะบริษัทไดเลื่อนการซอม
บํ ารุงที่ไมสํ าคัญออกไปในการคาดการณการหยุดซอมบํ ารุงโรงงานตามที่กํ าหนดไวในเดือนกุมภาพันธและมีนาคมในป 
2545

(5) คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชีประกอบดวย คาเสื่อมราคาของโรงงานและอุปกรณ และรายจายตัดบัญชีสํ าหรับ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่งในรอบหกเดือนของป 2546 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชีลดลง 0.4 ลานบาท หรือรอยละ 0.1 
จาก 457.1 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 456.7 ลานบาท  โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการหมดอายุการ
ใชงานของสินทรัพยบางรายการในระหวางการดํ าเนินธุรกิจตามปกติ และบริษัทไมไดมีการจัดซื้อสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสํ าคัญในป 2546

สํ าหรับในรอบป 2545 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชีลดลง 40.5 ลานบาทหรือรอยละ 4.3 จาก 952.4 ลานบาท
ในป 2544 เปน 911.9 ลานบาท  โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงในสินทรัพย โรงงานและอุปกรณในป 2545 
เนื่องจากสินทรัพยบางรายการไดหมดอายุการใชงานไปในระหวางการดํ าเนินธุรกิจตามปกติและบริษัทไมไดมีการจัดซื้อ
สินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางที่มีนัยสํ าคัญในป 2545

สวนในรอบป 2544 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชีลดลง 14.9 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 จาก 967.3 ลานบาทใน
ป 2543 เหลือ 952.4 ลานบาท การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักจากการลดลงในสินทรัพย โรงงานและอุปกรณในป 2544 
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เนื่องจากสินทรัพยบางรายการไดหมดอายุการใชงานไปในระหวางการดํ าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทไมไดมี
การจัดซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมอยางมีนัยสํ าคัญในป 2544

(6) ตนทุนขายอื่น ๆ

ตนทุนขายอื่น ๆ ประกอบดวยตนทุนคาสินคาที่มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑโอเลฟนสตามขอตกลงแลกเปลี่ยน 
(swap arrangement) และคาใชจายในการนํ าเขาวัตถุดิบ   ในรอบหกเดือนของป 2546 ตนทุนขายอื่น ๆ ของบริษัทเพิ่มขึ้น 
256.7 ลานบาท หรือรอยละ 70.9 จาก 361.9 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 618.6 ลานบาท  โดยการเพิ่มขึ้นนี้มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑจํ านวน 262.6 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2546 
เมื่อเทียบกับรอบหกเดือนของป 2545

สํ าหรับในรอบป 2545 ตนทุนขายอื่น ๆ ของบริษัทเพิ่มขึ้น 414.4 ลานบาท หรือรอยละ 201.5 จาก 205.6 ลานบาท
ในป 2544 เปน 620 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในคาใชจายจากการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ
โอเลฟนสจํ านวน 408.3 ลานบาทในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544

และในรอบป 2544 ตนทุนขายอื่น ๆ ของบริษัทเพิ่มขึ้น 194.5 ลานบาท หรือรอยละ 1,752.3 จาก 11.1 ลานบาทใน
ป 2543 เปน 205.6 ลานบาท การเพิม่ขึน้ดงักลาวมสีาเหตหุลักเนือ่งมาจากคาใชจายในการท ําการแลกเปลีย่นผลติภัณฑโอเลฟนส 
(swap arrangement) ซึง่ไมไดบนัทกึในงบการเงนิกอนป 2544 และการรวมคาใชจายจากการแลกเปลีย่นผลติภัณฑโอเลฟนส 
(swap arrangement) จํ านวน 200.3 ลานบาทในป 2544

(7) คาใชจายในการขายและการบริหาร

คาใชจายในการขายและการบริหารประกอบดวยเงินเดือนของบุคลากรที่ไมใชสวนของโรงงาน คาเสื่อมราคาและ
รายจายตัดบัญชีที่ไมใชสวนของโรงงาน คาใชจายทางการเงินและคาใชจายในการบริหารอื่น ๆ  ซึ่งในรอบหกเดือนของป 
2546 คาใชจายในการขายและการบริหารของบริษัท ลดลง 315.2 ลานบาท หรือรอยละ 55.5 จาก 567.7 ลานบาท ในรอบหก
เดือนของป 2545 เปน 252.6 ลานบาท โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการมีคาใชจายทางการเงินที่สูงขึ้นจํ านวน 291.4 
ลานบาทในป 2545 ซึ่งเปนคาธรรมเนียมและคาใชจายที่จายใหแกธนาคาร รวมถึงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งแรกในการทํ า
สัญญาสินเชื่อเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิม (up-front refinancing fee) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเขาทํ าสัญญาสินเชื่อเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิม
ในเดือนมกราคม 2545

สํ าหรับในรอบป 2545 คาใชจายในการขายและการบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้น 68.7 ลานบาท หรือรอยละ 9.9 จาก 
691.7 ลานบาทในป 2544 เปน 760.4 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายทางการเงินที่สูงขึ้นจํ านวน 
44.2 ลานบาทในป 2545 อันเปนผลเนื่องมาจากการเขาทํ าสัญญาสินเชื่อเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิมในเดือนมกราคม 2545 และ
การเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไมใชสวนของโรงงานในป 2545 จํ านวน 12.8 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2544
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สวนในรอบป 2544 คาใชจายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น 41.4 ลานบาท หรือรอยละ 6.4 จาก 650.3 ลาน
บาทในป 2543 เปน 691.7 ลานบาท การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมทางการเงิน 
(financial fees) จํ านวน 40.8 ลานบาท ซึ่งสะทอนถึงคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อชํ าระคืนหนี้เดิมในป 2543 ซึ่งได
ชํ าระในป 2544

(8) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประกอบดวยขาดทุนที่รับรูแลวและยังไมรับรูจากหนี้ของบริษัทที่ทํ าเปนสกุลเงินตาง
ประเทศ ซึ่งเกิดกอนที่จะเขาทํ าสัญญาสินเชื่อเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิมในเดือนมกราคม 2545 และขาดทุนที่รับรูแลวและยังไม
รับรูในการชํ าระเงิน สินทรัพย และหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ โดยในเดือนมกราคม 2545 บริษัท ไดแปลงหนี้ใน
สกุลเงินตางประเทศทั้งหมดที่มีใหเปนสกุลบาท ดังนั้น บริษัท จึงไดบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียง 20.3 ลาน
บาทในรอบหกเดือนของป 2546 เมื่อเทียบกับรอบหกเดือนของป 2545 ที่มีกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํ านวน 98.4 ลานบาท 
อันเปนผลมาจากการแปลงหนี้ของบริษัทที่อยูในสกุลเงินตางประเทศ

โดยในรอบป 2544 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 1,461.7 ลานบาท หรือรอยละ 82.5 จาก 1,772.2 ลาน
บาท ในป 2543 เหลือ 310.5 ลานบาท การลดลงนี้มีสาเหตุหลักจากการที่เงินบาทออนคาลงนอยกวาในป 2544 เมื่อเทียบกับ
ป 2543 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ภาระหนี้ในสกุลเงินตางประเทศของบริษัทมีจํ านวนเทียบเทากับ 9,063.6 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับ 13,542.0 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

(9) ดอกเบี้ยจาย

ดอกเบี้ยจายประกอบดวยดอกเบี้ยที่ตองชํ าระสํ าหรับหนี้ที่คงคางอยูของบริษัท ซึ่งในรอบหกเดือนของป 2546 
ดอกเบี้ยจายของบริษัทลดลง 28.6 ลานบาท หรือรอยละ 6.9 จาก 413.2 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เปน 384.6 
ลานบาท โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยจากป 2545 ถึงป 2546 และการลดลงของเงินตน
อันเนื่องมาจากการชํ าระคืนเงินตนในเดือนสิงหาคม 2545 และกุมภาพันธ 2546

สํ าหรับในรอบป 2545 ดอกเบี้ยจายของบริษัทลดลง 29.0 ลานบาท หรือรอยละ 3.3 จาก 869.0 ลานบาทในป 2544 
เปน 840.0 ลานบาท โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปในป 2545 และการเขาทํ า
สัญญาสินเชื่อเพื่อชํ าระคืนหนี้เงินกูเดิมในเดือนมกราคม 2545 ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เมื่อเทียบกับหนี้เดิมของบริษัทที่
ใชอัตราดอกเบี้ยคงที่สํ าหรับสวนที่บริษัทยังคงเปนหนี้อยู

สวนในรอบป 2544 ดอกเบี้ยจายของบริษัทลดลง 172.4 ลานบาท หรือรอยละ 16.6 จาก 1,041.4 ลานบาทในป 
2543 เหลือ 869 ลานบาท ซึ่งการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยในป 2544
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12.3.3 กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทบันทึกผลขาดทุนสุทธิจํ านวน 345.8 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2545 เมื่อเทียบกับรายไดสุทธิจํ านวน 
946.6 ลานบาทในรอบหกเดือนของป 2546  ทั้งนี้ ในป 2545 บริษัทมีกํ าไรสุทธิ 132.2 ลานบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ
จํ านวน 109.3 ลานบาท และขาดทุนสุทธิจํ านวน 113.2 ลานบาท ในป 2544 และป 2543 ตามลํ าดับ

12.4 ฐานะการเงิน

12.4.1 เงินทุนหมุนเวียน

ในวันที่ 19 กันยายน 2546 บริษัทไดเขาทํ าสัญญาเพื่อจัดหาเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) 
และธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน) เปนจํ านวนรวมทั้งสิ้น 3,500 ลานบาท ภายใตสัญญาดังกลาวจะแบงเปนการให
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนโดยธนาคารกรุงไทยจํ านวน 1,500 ลานบาท และโดยธนาคารนครหลวงไทยจํ านวน 2,000 ลาน
บาท   ซึ่งสินเชื่อดังกลาวประกอบดวยสวนของสินเชื่อเงินกูยืมเบิกเกินบัญชีจํ านวน 60 ลานบาท (โดยธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารนครหลวงไทยจะใหสินเชื่อรายละ 30 ลานบาท) และสวนที่เหลืออีกจํ านวน 3,440 ลานบาทนั้นจะใชเปนสินเชื่อทั่ว
ไปของบริษัท คือ เปนสินเชื่อสํ าหรับเงินกูยืมระยะสั้น เลตเตอรออฟเครดิต หนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร และทรัสตรีซีท 
(trust receipt) ตามที่บริษัทจะไดรองขอ  นอกจากนี้ ธนาคารนครหลวงไทยยังตกลงที่จะใหสินเชื่อสํ าหรับการซื้อต๋ัวเงินเพื่อ
ชํ าระหนี้การสงออก (export bills) ตามที่บริษัทจะไดรองขอดวย

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่บริษัทจะตองชํ าระหากมีการใชเงินทุนหมุนเวียนดังกลาว มีรายละเอียดเปนดังนี้

• เงินกูยืมเบิกเกินบัญชี – เปนไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารผูใหกูแตละรายเรียกเก็บจากเงินกูยืมเบิกเกินบัญชี 
ซึ่งเรียกวา อัตราดอกเบี้ย MOR โดยธนาคารกรุงไทยจะคิดในอัตรา MOR ลบดวยรอยละ 1.0 ตอป และ
ธนาคารนครหลวงไทยจะคิดในอัตรา MOR

• เงินกูยืมระยะสั้น – ใชจํ านวนที่นอยกวาระหวางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่กํ าหนดโดยธนาคารผูใหกูแตละ
ราย กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ า 3 เดือนธนาคารผูใหกูแตละราย บวกดวยรอยละ 3 ตอปสํ าหรับธนาคาร
กรุงไทย และบวกดวยรอยละ 3.25 ตอปสํ าหรับธนาคารนครหลวงไทย

• เลตเตอรออฟเครดิต – ใชอัตรารอยละ 0.0625 ตอสามเดือนสํ าหรับธนาคารกรุงไทย และอัตรารอยละ 0.125 
ตอสามเดือนสํ าหรับธนาคารนครหลวงไทย สํ าหรับในสวนยอดเงินเลตเตอรออฟเครดิตที่คงคางทั้งหมดใน
จํ านวนสูงสุด 5 ลานเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา และจะคิดอัตรารอยละ 0.0625 ตอสามเดือนสํ าหรับสวนที่
เกินจากนี้

• หนังสือคํ้ าประกัน – ใชอัตรารอยละ 1.0 ตอป สํ าหรับทั้งธนาคารกรุงไทยและธนาคารนครหลวงไทย
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• ทรสัตรซีที – ส ําหรบัธนาคารกรงุไทยใชอตัรา MOR ลบดวยรอยละ 1.0 ตอป และส ําหรบัธนาคารนครหลวงไทย
ใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ า 3 เดือน บวกดวยรอยละ 3.25 ตอปสํ าหรับทรัสตรีซีฟทที่เปนสกุลเงินบาท 
และจะใชอัตรา LIBOR บวกดวยรอยละ 2.5 ตอปสํ าหรับทรัสตรีซีทที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

• การซื้อต๋ัวเงินเพื่อชํ าระหนี้การสงออก – ใชอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกดวยรอยละ 2.5 ตอป เฉพาะธนาคาร
นครหลวงไทยเทานั้น

บริษัทไมตองชํ าระเงินคืนในสวนของเงินเบิกเกินบัญชีกอนวันสุดทายของการครบกํ าหนดชํ าระเงิน (final 
maturity date) คือวันที่ 19 กันยายน 2553 สํ าหรับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทตองชํ าระคืนเงินกูระยะสั้น 
และเงินตนของเลตเตอรออฟเครดิตที่มีการเบิกใชในแตละครั้งเมื่อครบกํ าหนดชํ าระเงินตามที่ไดมีการตกลงกันเปนครั้ง
คราวระหวางบริษัทและผูใหกูแตละราย  นอกจากนี้ บริษัทยังตองชํ าระคืนเงินตนและดอกเบี้ยภายใตทรัสตรีซีทตามขอ
กํ าหนดที่ระบุในทรัสตรีซีทนั้น  ทั้งนี้ จํ านวนเงินทั้งหมดภายใตวงเงินสินเชื่ออาจเบิกใชอีกเมื่อใดก็ไดกอนถึงวันสุดทายของ
การครบกํ าหนดชํ าระเงิน จํ านวนเงินคงคางทั้งหมดภายใตวงเงินสินเชื่อนี้จะครบกํ าหนดในวันสุดทายของการครบกํ าหนด
ชํ าระเงิน เวนแตจะไดมีการชํ าระคืนกอนครบกํ าหนด

นอกจากนี้ บริษัทจะตองจายคาธรรมเนียมในการใหสินเชื่อ (commitment fee) ในอัตรารอยละ 0.1 ตอป สํ าหรับ
จํ านวนเงินที่ไมไดใชภายใตวงเงินสินเชื่อนี้ ยกเวนเฉพาะวงเงินกูยืมเบิกเกินบัญชีที่ไมไดใช ในกรณีที่บริษัทยกเลิกสวนขอ
งวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารไดจัดเตรียมไวให บริษัทจะตองชํ าระคาธรรมเนียมการยกเลิกวงเงินใหสินเชื่อในอัตรารอยละ 0.5 
ของจํ านวนเงินที่ยกเลิกในวันที่มีการยกเลิกวงเงินใหสินเชื่อดังกลาว

และเพื่อใหเปนไปตามขอกํ าหนดและเงื่อนไขของสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนใหม  บริษัทจะตองดํ ารงอัตราสวนทาง
การเงินใหเปนดังตอไปนี้

• บรษิทัจะตองด ํารงอตัราสวนหนีส้นิตอ EBITDA ในอตัราสวนไมเกนิสีเ่ทา โดยค ํานวณทกุ ๆ รายไตรมาส 
ดวย EBITDA ที่ถูกกํ าหนดตามที่ระบุไวในขอกํ าหนดและเงื่อนไขดังกลาว และ

• บริษัทจะตองดํ ารงอัตราสวนของความสามารถในการชํ าระหนี้ ในอัตราสวนไมต่ํ ากวา 1.25 เทา โดย
คํ านวณทุก ๆ รายไตรมาส

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทไดเบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนดังกลาว เปนจํ านวน 570 ลาน
บาท (ไมรวมเงินจํ านวน 40.2 ลานบาทที่ใชภายใตสินเชื่อสํ าหรับหนังสือคํ้ าประกันที่อยูนอกงบการเงิน) โดยในจํ านวนนี้
เปนการเบิกถอนจากวงเงินกูยืมเบิกเกินบัญชีจํ านวน 14,000 บาท  ทั้งนี้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2546 บริษัทไดใชเงินจํ านวน 
445 ลานบาทจากวงเงินสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนนี้ รวมกับเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนกูจํ านวน 10,000 ลานบาท เพื่อ
ชํ าระคืนหนี้ตามสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545  โดยวงเงินตามสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนใหมนี้ ไดมีขึ้นเพื่อนํ ามาใช
ทดแทนวงเงินสํ าหรับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนจํ านวน 2,000 ลานบาทที่มีภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545

โดยสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 ของบริษัทนั้น ไดรวมถึงวงเงินสํ าหรับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนและการ
กอสรางโครงการขยายกํ าลังการผลิตเปนจํ านวน 2,000 ลานบาท ซึ่งแบงเปนสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีจํ านวน 130 ลานบาท 
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และเงินกูระยะสั้น หนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร และหนังสือเครดิตเพื่อการคํ้ าประกันเปนจํ านวน 1,870 ลานบาท โดย ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมียอดหนี้คงคางเปนจํ านวน 78.9 ลานบาท ภายใตวงเงินสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเดิมนี้ ซึ่งเงิน
จํ านวน 40.2 ลานบาท เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินที่ไมปรากฏในงบดุลภายใตหนังสือคํ้ าประกันจากธนาคารและเงินจํ านวน 38.6 
ลานบาท เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเงินกูเบิกเกินบัญชีของบริษัท บริษัทชํ าระยอดเงินคงคางของสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนภายใต
สัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 ในวันที่ 25 กันยายน 2546 ภายหลังจากการออกหุนกูในประเทศไทยเปนจํ านวนเงิน 
10,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546

ตามที่มีกํ าหนดในสัญญาสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเดิมภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 ซึ่งเปนเชนเดียว
กับขอกํ าหนดในหุนกูของบริษัท  ปตท. ตองใหสินเชื่อทางการคากับบริษัทเปนจํ านวนเทากับ 100 ลานเหรียญสหรัฐ ภายใต
สัญญาซื้อวัตถุดิบระหวางบริษัทกับ ปตท. และสัญญาซื้อแนฟทาเบาจากเอทีซี ซึ่งภายใตสัญญานี้ขอผูกพันของเอทีซีที่จะ
ตองจัดหาแนฟทาเบาใหแกบริษัทไดโอนไปยัง ปตท. เพื่อใหบริษัทสามารถใชวงเงินสินเชื่อทางการคาที่ ปตท. ใหกับบริษัท
ได  และภายใตความตกลงการใหความสนับสนุนทางการคาโดยผูถือหุน (Shareholder’s Commercial Support 
Arrangement) ที่ ปตท. ไดทํ ากับธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูแทนผูถือหุนกูสํ าหรับหุนกูของบริษัท 
และกับบริษัท จํ านวนเงินของสินเชื่อทางการคา จะเทากับจํ านวนที่นอยกวาระหวางจํ านวนเงิน 100 ลานเหรียญสหรัฐ  กับ
จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ยังคงคางภายใตหุนกูของบริษัท  นอกจากนี้ ปตท. จะตองขยายระยะเวลาการใหสินเชื่อ
ทางการคาแตละครั้งสํ าหรับระยะเวลาที่อาจตกลงกันระหวาง ปตท. และบริษัท ซึ่งไมเกินกวาระยะเวลา 180 วัน  บริษัทจะ
จายคาดอกเบี้ยสํ าหรับสินเชื่อทางการคาในอัตราตามที่ ปตท. และบริษัทจะไดตกลงกัน  โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทไดตกลงที่
จะจายดอกเบี้ยเพิ่มใหแก ปตท. จํ านวน 76.86 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หลังจากที่บริษัทไดเจรจากับ ปตท. เพื่อหาขอ
สรุปในประเด็นที่ยังตกลงกันไมไดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่จะใชในการคํ านวณสํ าหรับสินเชื่อทางการคาดังกลาว โดย ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีสินเชื่อทางการคาคงคางอยูกับ ปตท. จํ านวน 332.5 ลานบาทภายใตวงเงินสินเชื่อทางการคา
หมุนเวียนเดิมของบริษัท และมีอัตราดอกเบี้ยตามขอตกลงอยูที่รอยละ 7.33 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไมมีเงินคงคาง
ภายใตวงเงินสินเชื่อทางการคาดังกลาวและ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีเงินคงคางภายใตวงเงินสินเชื่อทางการคาดัง
กลาวจํ านวน 10.1 ลานเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2546 บริษัทไดรับสินเชื่อจากธนาคารดอยชแบงคเปนเงินกูระยะสั้นที่มีกํ าหนดระยะเวลา 1 
เดือนจํ านวน 420.7 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่รอยละ 1.95 สํ าหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งสินเชื่อดังกลาว
บริษัทไดรับในรูปของการออกตั๋วแลกเงินใหแกบริษัท โดยตั๋วแลกเงินนี้จะครบกํ าหนดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546

12.4.2 การบริหารเงินสด

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารมีจํ านวน 2,271.1 ลานบาท 698.9 ลานบาท และ 450.7 ลานบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ป 2543 ป 2544 และป 2545 ตามลํ าดับ และมีจํ านวน 97.4 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 จํ านวนเงินเหลานี้
รวมถึงเงินสดในบัญชีที่จํ านํ าเพื่อเปนประกันภายใตสัญญาเงินกูกอนหนาและภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 
ในขณะที่บัญชีเหลานี้ไดถูกจํ านํ าเพื่อเปนหลักประกัน บริษัทสามารถใชเงินสดในบัญชีดังกลาวไดตามขอกํ าหนดในการนํ า
เงินเขาบัญชีตาง ๆ ภายใตสัญญาเงินกู เงินสดที่จํ านํ ามีจํ านวน 1,200 ลานบาท 492.5 ลานบาท และ 402.2 ลานบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม ป 2543 ป 2544 และป 2545 ตามลํ าดับ และมีจํ านวน 80.6 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
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ในป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดจํ านวนมากจากการดํ าเนินการ ซึ่งสงผลทํ าใหมีเงินอยูในจํ านวนที่มากกวายอด
เงินสดคงเหลือโดยเฉลี่ย ภายใตสัญญาเงินกูเดิมบริษัทจะตองรักษาใหยอดวงเงินสินเชื่อทางการคาที่มีกับ ปตท. มีจํ านวน
อยางนอย 40 ลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้การชํ าระเงินตนภายใตสัญญาเงินกูเดิมไดถึงกํ าหนดชํ าระในเดือนกุมภาพันธ มี
ผลทํ าใหเงินสดคงเหลือ ณ  สิ้นปมีจํ านวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทไดมีเงินสดอยูกอนวันที่ครบกํ าหนดชํ าระดังกลาว

ในป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินการที่ต่ํ าลงเปนอยางมาก เนื่องจากสภาวะตลาด ในปลายป 2545 
บริษัทจึงทราบวา บริษัทจะตองทํ าการกูเงินเพื่อชํ าระคืนเงินกูเดิมในเดือนมกราคม 2545 และคงจะไมชํ าระคืนเงินตนใน
เดือนกุมภาพันธ 2545

หลังจากทํ าการกูยืมเงินเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิมในเดือนมกราคม 2545 แลว บริษัทไดดํ าเนินการตามนโยบายจัดการ
เงินสดฉบับใหม ทั้งนี้ ตามขอตกลงภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 บริษัทไมจํ าตองดํ ารงสินเชื่อทางการคาที่มี
กับ ปตท. ใหอยูในจํ านวนขั้นตํ่ าที่กํ าหนด เนื่องจากบริษัทและ ปตท. มีความเขาใจวาสินเชื่อทางการคาจะนํ ามาใชสนับสนุน
การบริหารการเงินของบริษัทมากกวาจะนํ ามาใชเปนแหลงเงินทุน บริษัทจึงเริ่มใชสินเชื่อทางการคาในลักษณะดังกลาว 
นอกจากนี้ บริษัทยังไดคงระดับเงินสดและที่เทียบเทาเงินสดที่ลดตํ่ าลงนี้ไว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทไดรับในบัญชี
เงินฝากนั้นมีจํ านวนนอยกวาอัตราดอกเบี้ยที่ตองชํ าระภายใตสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เมื่อบริษัทมีเงินสดเหลือ บริษัทจะใช
เงินสดเหลานี้ในการชํ าระเงินคงคางภายใตสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนมากกวาการปลอยใหเงินสดคงอยูในบัญชีเงินฝาก

ภายหลังจากการออกหุนกูในเดือนกันยายน 2546 บริษัทยังคงมีภาระที่จะตองดํ ารงเงินจํ านวนเทากับดอกเบี้ยและ
เงินตนของหนกูที่ตองชํ าระในหกเดือนขางหนาไวในบัญชีสํ ารองเพื่อการชํ าระหนี้  โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัท
ไดดํ ารงเงินไวในบัญชีสํ ารองเพื่อการชํ าระหนี้เปนจํ านวน 152.2 ลานบาท  บริษัทเชื่อวา หากมีเงินสดเหลือ บริษัทจะยังคง
ดํ าเนินการตามนโยบายการจัดการเงินสดนี้ตอไป

12.4.3 การใหเครดิตสนับสนุนแกลูกคา

สัญญาซื้อขายโอเลฟนสและสัญญาซื้อขายอื่น ๆ บางสัญญาระบุใหลูกคาของบริษัทจัดเตรียมเลตเตอรออฟเครดิต
เพื่อการคํ้ าประกันหรือหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารเพื่อเปนประกันการชํ าระราคาคาผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑ
พลอยไดของบริษัทบางสวน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ลูกคาของบริษัทจํ านวน 14 รายไดจัดทํ าเลตเตอรออฟเครดิตหรือ
หนังสือคํ้ าประกันของธนาคารใหแกบริษัทเปนจํ านวนเงินรวม 1,300.6 ลานบาท โดยเลตเตอรออฟเครดิตหรือหนังสือ
คํ้ าประกันของธนาคารฉบับที่มีวงเงินสูงสุดมีจํ านวนถึง 204.3 ลานบาท ในชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2546 แมจะมียอดเงินคงคางจายคาผลิตภัณฑโอเลฟนสจากลูกคาบางรายแตบริษัทไมไดใชสิทธิเรียกรองตาม
เลตเตอรออฟเครดิตหรือหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารจากลูกคาแตอยางใด

12.4.4 ต๋ัวสัญญาใชเงิน

ในป 2545 บริษัทไดซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินโดยมีระยะเวลาในการชํ าระเงินตามตั๋วนอยกวา 3 เดือน จากบรรษัทเงิน
ทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (The Industrial Finance Corporation of Thailand) เพื่อประกันการชํ าระหนี้ของบริษัท
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ภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 ตามที่ระบุไวในเงินกูประเภท ก. (Facility A) ของสัญญาเงินกูฉบับดังกลาวซึ่ง
กํ าหนดใหบริษัทดํ ารงเงินไว ในบัญชีสํ ารองเพื่อการชํ าระหนี้ (debt service reserve account) เปนจํ านวน 1,000 ลานบาท ทั้ง
นี้ ต๋ัวสัญญาใชเงินที่เหลือโดยทั่วไปสะทอนใหเห็นเงินสนับสนุนที่ไดจากปตท. ที่บริษัทจะนํ าไปใชเปนคาใชจายในการลง
ทุน (investment costs) สํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมเปนครั้งคราว ในบางครั้งบริษัทจะนํ าเงินทุนที่ใชในการประกอบกิจ
การไปลงทุนซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินระยะสั้นที่มีระยะเวลาไมเกิน 10 วัน ในระหวางที่บริษัทยังไมมีความจํ าเปนจะตองนํ า
เงินดังกลาวไปใชในการดํ าเนินงาน  ทั้งนี้ ตามงบการเงินของบริษัท ต๋ัวสัญญาใชเงินจัดเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนของ
บริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ต๋ัวสัญญาใชเงินมียอดเงินคงคาง (outstanding balance) เปนจํ านวน 1,583.4 ลานบาท 
โดยจํ านวน 1,008.4 ลานบาทถูกจัดสรรเขาบัญชีสํ ารองเพื่อการชํ าระหนี้ และจํ านวน 575.0 ลานบาทเปนเงินทุนสนับสนุน
จาก ปตท.

ในเดือนกุมภาพันธ 2546 บรรดาผูใหกูใหความยินยอมแกบริษัทในการเบิกวงเงินกูจํ านวน 500 ลานบาท จาก วง
เงิน จํ านวน 1,000 ลานบาท โดยที่สัญญาเงินกูกํ าหนดใหบริษัทยังคงมีภาระตามบัญชีสํ ารองเพื่อการชํ าระหนี้ภายใตเงินกู
ประเภท ก. (Facility A) โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไว  ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ยอดเงินคงคางตามตั๋วสัญญา
ใชเงินมีจํ านวน 1,106.8 ลานบาท ซึ่งแบงเปนบัญชีสํ ารองเพื่อการชํ าระหนี้จํ านวน 520.5 ลานบาท เปนเงินทุนสนับสนุน
จากปตท. จํ านวน 486.2 ลานบาท และเปนทุนดํ าเนินงานจํ านวน 100.0 ลานบาท  โดย ณ วันที่ 24 กันยายน 2546 บริษัทได
ถอนเงินทั้งหมดที่มีอยูในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินจํ านวน 520.5 ลานบาท เพื่อนํ าไปชํ าระคืนใหแกเจาหนี้เงินกูเดิม

12.4.5 สภาพคลอง

ในป 2545 เงินสดสุทธิที่ใชในการประกอบกิจการมีจํ านวน 1,613.8 ลานบาท ซึ่งสะทอนถึงเงินสดจํ านวน 1,583.4 
ลานบาทสํ าหรับการซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินเพื่อเปนหลักประกันหนี้ภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 โดยต๋ัวสัญญา
ใชเงินบางฉบับใชเปนหลักประกันเพื่อรักษาระดับเงินในบัญชีสํ ารองเพื่อการชํ าระหนี้ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทซื้อต๋ัว
สัญญาใชเงินเหลานี้โดยใชเงินที่ไดจากการกูยืมและเงินเพิ่มทุนของ ปตท.

(1) กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546

เงินสดสุทธิของบริษัทที่ไดจากการดํ าเนินงานอยูที่ 1,471.6 ลานบาท สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2546 เมื่อเทียบกับเงินสดสุทธิที่ใชในการดํ าเนินงานจํ านวน 2,196.8 ลานบาท สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2545 การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุบางประการเนื่องจากกํ าไรสุทธิจํ านวน 946.6 ลานบาท ในป 2546 เมื่อ
เทยีบกบัขาดทนุสทุธขิองบรษิทัจ ํานวน 345.8 ลานบาท ในป 2545 ในป 2546 เงนิสดสทุธขิองบรษิทัทีไ่ดรบัจากการด ําเนนิงาน
ยังสะทอนจากการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้การคา เงินฝากธนาคาร ต๋ัวสัญญาใชเงิน เจาหนี้การคา และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
และหนี้สินหมุนเวียนอื่น นอกเหนือไปจากปจจัยอื่น ๆ
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ลูกหนี้การคาของบริษัทเพิ่ม 77.3 ลานบาท ในป 2546 หลังจากเพิ่มขึ้น 472.6 ลานบาท ในป 2545 ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ในป 2546 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

เงินฝากธนาคารลดลง 321.6 ลานบาท ในป 2546 หลังจากลดลงเปนจํ านวน 402.5 ลานบาท ในป 2545 ในป 2546 
เงินฝากธนาคารลดลงโดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากเงินในบัญชีคาหุนจาก ปตท. ลดลงและบริษัทนํ าเงินสดลงทุนโดยการซื้อ
ต๋ัวสัญญาใชเงิน

ต๋ัวสัญญาใชเงินลดลง 476.6 ลานบาท ในป 2546 หลังจากเพิ่มขึ้นเปนจํ านวน 2,350 ลานบาท ในป 2545 สะทอน
ถึงการใชเงินเหลานี้สํ าหรับคาใชจายในการดํ าเนินการ เจาหนี้การคาลดลง 581.3 ลานบาท ในป 2546 หลังจากเพิ่มขึ้น 608.7 
ลานบาท ในป 2545 สะทอนถงึการใชเครดติทางการคาของ ปตท. ลดลงในป 2546 และการลดลงของคาใชจายส ําหรบัวัตถุดิบ
ในป 2546 เนื่องจากไดมีการออกใบเรียกเก็บเงินสํ าหรับคาวัตถุดิบที่ไมไดชํ าระโดยเครดิตทางการคาของ ปตท. และไดมี
การชํ าระคาวัตถุดิบดังกลาวเร็วขึ้นเพราะวาบริษัทไมตองชํ าระดอกเบี้ยสํ าหรับเครดิตทางการคาของ ปตท. ทั้งนี้จะมีการคิด
ดอกเบี้ยสํ าหรับเครดิตทางการคาของ ปตท. หลังจากการสิ้นระยะเวลาสํ าหรับเครดิตทางการคาที่ออก

สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทลดลง 171.5 ลานบาท ในป 2546 ซึ่งเปนผลมาจากภาษีมูลคาเพิ่มที่จะไดรับปรากฏ
เปนภาระทางภาษีมูลคาเพิ่มสุทธิกอนป 2546 และการลดลงของเงินที่ตองชํ าระลวงหนา

หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทลดลง 144 ลานบาท ในป 2546 หลังจากเพิ่มขึ้นเปนจํ านวน 116.6 ลานบาท ในป 2545 
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากภาระทางภาษีมูลคาเพิ่มบางรายการที่ปรากฏเปนยอดภาษีมูลคาเพิ่มที่จะไดรับสุทธิกอนป 2546 
ดังที่ไดอธิบายแลวขางตน

ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

ในป 2545 เงินสดสุทธิที่ใชในการดํ าเนินงานอยูที่ 1,613.8 ลานบาท เมื่อเทียบกับเงินสดสุทธิจากการดํ าเนินงาน
เปนจํ านวน 1,872.6 ลานบาท ในป 2544 การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุบางสวนจากการซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินเปนจํ านวน 1,583.4 
ลานบาท เพื่อที่จะรักษาดุลเงินสดสํ ารองสํ าหรับใชในการชํ าระหนี้เดิมภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 และเพื่อ
ที่จะนํ าเงินทุนที่ไดรับชํ าระจาก ปตท. ซึ่งยังไมไดใชไปชํ าระเปนคาใชจายเกี่ยวกับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท บริษัท
จัดประเภทการใชเงินลักษณะนี้วาเปนกิจกรรมการดํ าเนินงาน  ในป 2545 เงินสดสุทธิที่ใชในการดํ าเนินงานยังสะทอนถึง
การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา คาใชจายดอกเบี้ยคงคาง สินทรัพยหมุนเวียน และสินคาคงคลัง นอกเหนือ
ไปจากปจจัยอื่น ๆ

ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 562.3 ลานบาท ในป 2545 หลังจากตกลงเหลือ 556.9 ลานบาท ในป 2544 สะทอนถึงการให
ระยะเวลาเครดิตที่เพิ่มขึ้นที่บริษัทนํ ามาใชในเดือนมกราคม 2545 กอนป 2545 บริษัทออกใบเรียกเก็บเงิน 2 ครั้งตอหนึ่ง
เดือน กลาวคือทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และทุกสิ้นเดือน การชํ าระเงินจะตองทํ าภายใน 19 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเรียก
เก็บเงิน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2545 บริษัทออกใบเรียกเก็บเงินหนึ่งครั้งตอเดือนทุกสิ้นเดือน โดยที่จะตองชํ าระเงินภายใน 
30 วัน หลังจากวันที่ระบุในใบเรียกเก็บเงิน บริษัทไดเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเงินดังกลาวตามการรองขอจากผูรับซื้อ เนื่อง
จากระยะเวลาเครดิต 30 วัน เปนระยะเวลาเครดิตตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศไทย
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เจาหนี้การคาลดลง 361.2 ลานบาท ในป 2545 หลังจากลดลง 237.1 ลานบาท ในป 2544 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 
บริษัทนํ าเงินสดสุทธิที่ไดจากการดํ าเนินงานไปชํ าระหนี้สินเชื่อทางการคาที่หมุนเวียนกับปตท. ประกอบกับบริษัทไดเริ่มใช
นโยบายการจัดการเงินสดหลังจากทํ าการกูยืมเงินเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิมในเดือนมกราคม 2545 แลว ดังที่จะไดอธิบายตอไป

คาใชจายดอกเบี้ยคงคางลดลง 210 ลานบาท ในป 2545 หลังจากลดลงเปนจํ านวน 110.9 ลานบาท ในป 2544 
สะทอนถึงการสั้นลงของระยะเวลาดอกเบี้ยในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544  ภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 
บริษัทตองจายดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวคางชํ าระทุกเดือน ในขณะที่ตามสัญญาเงินกูเกามีการชํ าระดอกเบี้ยทุกครึ่งป  ดังนั้น 
บริษัทจึงมีดอกเบี้ยคางชํ าระเพียงหนึ่งเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เมื่อเทียบกับจํ านวนดอกเบี้ยคางชํ าระ 4 เดือน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2544

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นของบริษัทเพิ่มขึ้น 165.5 ลานบาท ในป 2545 หลังจากลดลงเปนจํ านวน 64.6 ลานบาท ใน
ป 2544 สะทอนถึงเครดิตจากภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้น ในป 2545 บริษัทซื้ออุปกรณใหมสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของ
บริษัท บริษัทชํ าระภาษีมูลคาเพิ่มสํ าหรับการซื้อผลิตภัณฑเหลานี้ ซึ่งบริษัทไดรับเครดิตภาษีมูลคาเพิ่มที่จะนํ ามาหักกับภาษี
ขายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑภายในประเทศ สืบเนื่องมาจากการซื้ออุปกรณในป 2545 เครดิตภาษีมูลคาเพิ่มหักออกจาก
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชํ าระมีสูงขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

การลดลงของเงินสดสุทธิไดรับการหักกลบบางสวนโดยการลดลงของสินคาคงคลังที่มีอยูจํ านวน 111.0 ลานบาท 
หลังจากลดลงเปนจํ านวน 29.1 ลานบาท ในป 2544 สะทอนถึงความพยายามที่จะเพิ่มสินคาคงคลังสํ าหรับสินคาที่ผลิต
สํ าเร็จรูปของบริษัทโดยคาดหวังวาจะมีการปดซอมบํ ารุงในเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม 2545 และการลดลงของสิน
คาที่ผลิตสํ าเร็จรูปในป 2545 เนื่องจากการหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุง

(2) กระแสเงินสดจากการลงทุน

ในอดีตบริษัทใชเงินสดสุทธิจํ านวนมากเพื่อเปนคาใชจายในการลงทุน

เงินสดสํ าหรับการชํ าระคาสินทรัพย โรงงาน และอุปกรณเพิ่มขึ้น 1,140.4 ลานบาท หรือรอยละ 128.3 จาก 888.6 
ลานบาท สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เปนจํ านวน 2,029 ลานบาท สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งสะทอนถึงการเริ่มกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหม เงินสดที่นํ าไปชํ าระคาสินทรัพย 
โรงงาน และอุปกรณเพิ่มขึ้น 1,304.2 ลานบาท หรือรอยละ 805.2 จาก 162.0 ลานบาท ในป 2544 เปน 1,466.1 ลานบาท ใน
ป 2545 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการเริ่มกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหม

(3) กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินลดลง 2,772.2 ลานบาท หรือรอยละ 84 จาก 3,298.9 ลานบาท สํ าหรับระยะเวลา 6 
เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เปนจํ านวน 526.6 ลานบาท สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2546 การลดลงดังกลาวมีสาเหตุหลักเนื่องจากการกูเงินตามสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 และการชํ าระเงินตนของ
เงินกูจํ านวน 575 ลานบาท ในระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 นอกเหนือไปจากนี้บริษัทไดรับเงินสด
ในรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 จากเงินคาหุนจาก ปตท. เปนจํ านวน 2,254 ลานบาท เมื่อเทียบ
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กับ 966 ลานบาท ในรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดชํ าระคืนและไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน
เปนจํ านวนเงิน 2,615 ลานบาท ซึ่งถึงกํ าหนดชํ าระในชวงระยะเวลาดังกลาว

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 5,498.5 ลานบาท หรือรอยละ 213.4 จากกระแสเงินสดที่ชํ าระออกจํ านวน 
2,576 ลานบาทในป 2544 เปนกระแสเงินสดที่รับเขาจํ านวน 2,922.4 ลานบาท ในป 2545 การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักจากการ
กูยืมเงินระยะยาวจํ านวน 12,092.7 ลานบาท ตามสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 ซึ่งในจํ านวนเงินดังกลาวบริษัทไดนํ า
เงินจํ านวน 11,402.7 ลานบาท ไปชํ าระเงินกูภายใตวงเงินสินเชื่อระยะยาวเดิม นอกจากนี้ ในป 2544 บริษัทจายเงินกูคืนให
กับเจาหนี้เดิมเปนจํ านวน 2,577.3 ลานบาท ในป 2545 บริษัทยังไดรับเงินสดจากเงินคาหุนที่ชํ าระโดย ปตท. เปนจํ านวน 
2,254 ลานบาท เงินสดสวนเกินที่ไดรับจากการกูเงินที่มีจํ านวนมากกวาจํ านวนเงินที่ชํ าระคืนเจาหนี้เดิม และเงินที่ไดรับจาก
การชํ าระคาหุนเพิ่มทุนโดยหลักไดนํ าไปใชในการลงทุนที่เกี่ยวของกับหนวยผลิตเอทิลีนใหม

12.4.6 เงินลงทุน

ในชวง 3 ป ที่ผานมาเงินลงทุนสวนใหญของบริษัทจะเปนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานโอเลฟนสปจจุบัน และหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินลงทุนในแตละปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2543 ป 2544 และป 2545 และรอบ 6 
เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

ระยะเวลา เงินลงทุน (หนวย : ลานบาท)
การปรับปรุงและแกไข หนวยผลิตเอทิลีนใหม รวม

รอบปสิ้นสุด
2543....................................... 23.5 - 23.5
2544....................................... 162.0 - 162.0
2545....................................... 305.9 1,160.2 1,466.1

รอบ 6 เดอืนสิน้สดุ ณ วันที ่30 มถุินายน 2546.... 110.0 1,919.1 2,029.1

บริษัทคาดวาจะมี ความตองการเงินลงทุนจนถึงป 2549 เพื่อใชเปนคาใชจายในการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับรายการ
ดังตอไปนี้

• การปรับปรุงและพัฒนาโรงงานปจจุบันของบริษัทอยางตอเนื่อง

• หนวยผลิตเอทิลีนใหม โดยบริษัทไดรับเงินทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการกูยืมเงินสํ าหรับเปน
คาใชจายที่คาดวาจะใชในการลงทุน

• โรงงานอีโอ/อีจี ซึ่งบริษัทมีความประสงคที่จะใชเงินประมาณ 105 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเปนเงินที่ไดรับจาก
การขายหุนสามัญในครั้งนี้ ซึ่งเงินเพื่อการลงทุนจํ านวนดังกลาวอาจจะลดลงเหลือประมาณ 63 ลานเหรียญ
สหรัฐ ถาหากการเจรจากับผูรวมทุนประสบความสํ าเร็จเนื่องจากผูรวมทุนจะใหการสนับสนุนเงินทุน
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ประมาณ 42 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะกูยืมเงินเพิ่มเติมสํ าหรับสวนที่เหลือของคาใช
จายลงทุนในโครงการโดยจํ านวนเงินลงทุนทั้งโครงการคือ ประมาณ 210 ลานเหรียญสหรัฐ

• การเพิ่มกํ าลังการผลิต (debottlenecking) ของโรงงานโอเลฟนสปจจุบันของบริษัท

• การลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีปลายนํ้ า (downstream) อื่น ๆ

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินลงทุนที่ไดมีการวางแผนไวสํ าหรับป 2546 ถึง ป 2549

รอบปสิ้นสุด เงินลงทุน(1) (หนวย : ลานบาท)
การปรับปรุงและแกไข หนวยผลิตเอทิลีนใหม

2546.............................................................
.

340 3,398

2547.............................................................
.

324 962

2548.............................................................
.

131 72

2549.............................................................
.

115 -

                                                                                                                                                                     

(1)  ไมรวมถึงเงินลงทุนที่เกี่ยวกับโรงงานอีโอ/อีจี และการเพิ่มกํ าลังการผลิตในอนาคตที่โรงงานโอเลฟนสปจจุบันของบริษัท

เงินลงทุนของบริษัทอาจจะสูงกวาหรือต่ํ ากวาจํ านวนที่คาดการณไวอยางมีนัยสํ าคัญ เนื่องจากปจจัยหลายประการ 
ซึ่งรวมถึงการมีคาใชจายลงทุนเกินกวางบที่ต้ังไว (unplanned cost overruns) ความสามารถในการสรางกระแสเงินสดจาก
การดํ าเนินงาน และความสามารถในการหาแหลงเงินทุนจากภายนอกที่เพียงพอสํ าหรับเงินลงทุนตามแผนเหลานี้ นอกจากนี้ 
บริษัทไมอาจรับประกันไดวา โครงการเงินลงทุนที่มีการวางแผนไวหรือโครงการเงินลงทุนอื่น ๆ จะเสร็จสมบูรณหรือไม 
หรือโดยมีคาใชจายเทาไร หรือหากเสร็จสมบูรณจะประสบความสํ าเร็จหรือไม

(1) หนวยผลิตเอทิลีนใหม

บริษัทคาดวาคาใชจายในการลงทุนสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมรวมทั้งสิ้นเปนเงินประมาณ 144 ลานเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 6,052.3 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) โดยในจํ านวนนี้ บริษัทไดใช 3,079.3 
ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 คาใชจายในการลงทุนนี้ รวมถึงดอกเบี้ยในระหวางการกอสราง คาใชจายในการพัฒนา 
และเบี้ยประกันสํ าหรับการประกันความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการกอสรางที่เกี่ยวกับโครงการ การประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกตามกฎหมาย และการประกันภัยการสูญเสียกํ าไร เงินลงทุนจํ านวนนี้ไมรวมถึงคาใชจายลงทุนสํ าหรับการ
ติดตั้งเครื่องทํ าไอนํ้ าใหม ทั้งนี้ ปตท. ไดใหการสนับสนุนโดยการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เปนจํ านวน 3,220.0 ลานบาท 
หรือคิดเปนประมาณรอยละ 48.6 ของคาใชจายในการลงทุน  โดยสวนที่เหลือจํ านวน 3,404 ลานบาท บริษัทใชเงินทุนที่ได
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รับจากการกูยืมตามสัญญาเงินกูฉบับเดือน 2545 ซึ่งไดชํ าระคืนหนี้ดังกลาวหมดแลวโดยใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุน
กูที่ออกเมื่อเดือนกันยายน 2546

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดใชเงินจํ านวน 2,733.8 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 84.9 ของเงิน 3,220.0 
ลานบาท ซึง่เปนสวนที่ปตท. ไดลงทุนในการซื้อหุนเพิ่มทุนเพื่อนํ ามาใชเปนคาใชจายในการลงทุนที่เกี่ยวกับหนวย
ผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท

(2) โรงงานอีโอ/อีจี

บริษัทอยูในระหวางการเตรียมการเบื้องตนสํ าหรับการพัฒนาโรงงานอีโอ/อีจี อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถรับ
ประกันไดวา โรงงานอีโอ/อีจีจะเสร็จสมบูรณหรือไม และหากบริษัทเขาดํ าเนินการลงทุนในโรงงานอีโอ/อีจี บริษัทคาดวา 
คาใชจายในการลงทุนสํ าหรับโรงงานอีโอ/อีจีนี้จะเปนจํ านวนประมาณ 210 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8,830.5 ลานบาท 
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะใชเงินจํ านวน 105 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
4,415.3 ลานบาท) จากเงินสวนหนึ่งที่ไดจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เพื่อเปนคาใชจายบางสวนในการลงทุน ซึ่งเงิน
จํ านวนนี้อาจจะลดลงเหลือเพียง 63 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,649.2 ลานบาท) หากวาบริษัทสามารถเจรจารวมทุนเปน
ผลสํ าเร็จ เนื่องจาก ผูรวมทุนจะใหการสนับสนุนเงินทุนประมาณ 42 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,766.1 ลานบาท) และใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2546 บริษัทในฐานะผูริเริ่มและผูถือหุนของบริษัทยอยที่กํ าลังจะกอต้ังขึ้นไดลงนามในขอตกลงเบื้องตน 
(term sheet) กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งตกลงใหสินเชื่อเงินกูระยะเวลา 10 ป เปนจํ านวน 3,762.5 ลานบาท และสินเชื่อเงินทุน
หมุนเวียนจํ านวน 752.5 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสํ าหรับโครงการอีโอ /อีจี  ภายใตขอตกลง
เบื้องตนดังกลาว การคิดดอกเบี้ยสํ าหรับสินเชื่อเงินกูจะคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนของธนาคารกรุงไทยบวกรอย
ละ 3 ตอป โดยการชํ าระคืนเงินตนจะตองชํ าระภายหลังจากครบ 36 เดือนนับจากวันที่ไดทํ าสัญญาเงินกู โดยจะแบงชํ าระ
เปน 15 งวด ๆ ละเทา ๆ กัน และชํ าระปละ 2 ครั้ง  สวนการคิดดอกเบี้ยสํ าหรับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนในชวงกอนวันที่
โครงการ   อีโอ/อีจี จะเสร็จสมบูรณนั้นคิดตามอัตราดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชีขั้นตํ่ า (MOR) ของธนาคารกรุงไทย และ
ภายหลังจากวันที่โครงการอีโอ/อีจี แลวเสร็จสมบูรณจะคิดตามอัตราดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชีขั้นตํ่ า (MOR) ลบดวยรอยละ 
0.5  ซึ่งเงื่อนไขในการใหสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยนี้จะขึ้นอยูกับการตรวจสอบสถานะกิจการ (due diligence) ของบริษัท
วามีสถานะเปนที่พอใจของธนาคารกรุงไทยหรือไม รวมทั้งจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญใน
สภาพตลาดและโครงการอีโอ/อีจีที่กํ าลังจะดํ าเนินการ โดยบริษัทจะตองเขาทํ าสัญญาสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2546  
ตลอดจนจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และไมมีเหตุของการผิดสัญญา  บริษัทคาดวาจะจัดหาเงินกู
เพื่อเปนคาใชจายในการลงทุนในสวนที่เหลือ บริษัทมีความตั้งใจที่จะทํ าการพัฒนาโรงงานอีโอ/อีจีตอไปไมวาบริษัทจะ
ประสบความสํ าเร็จในการเจรจากับผูรวมทุนดังกลาวหรือไม

หากบริษัทมีการดํ าเนินการโรงงานอีโอ/อีจี โรงงานดังกลาวจะเริ่มดํ าเนินการผลิตในเชิงพาณิชยไดเร็วที่สุดในชวง
ตนป 2549 ทั้งนี้ บริษัทไมสามารถรับรองไดวา การประมาณการคาใชจายในการลงทุนสํ าหรับโครงการอีโอ/อีจีเปนการ
ประมาณที่ถูกตองหรือไม และไมสามารถรับรองไดวาบริษัทจะสามารถเริ่มดํ าเนินการผลิตไดในชวงตนป 2549 หรือเวลา
อื่น
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(3) การเพิ่มกํ าลังการผลิตในอนาคต

บริษัทกํ าลังพิจารณาโครงการที่จะเพิ่มกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) ของโรงงานโอเลฟนสปจจุบัน
ของบริษัทโดยการเพิ่มกํ าลังการผลิต ซึ่งจะเริ่มดํ าเนินการในป 2548 บริษัทตั้งเปาหมายวา โครงการเพิ่มกํ าลังการผลิตจะ
แลวเสร็จในป 2550  โดยบริษัทคาดวาจะมีคาใชจายในการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 60 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,523.0 
ลานบาท ทีอ่ตัราแลกเปลีย่น 42.05 บาทตอเหรยีญสหรฐั)  อยางไรกต็าม การเพิม่ก ําลงัการผลติในอนาคตของโรงงานโอเลฟนส
ปจจุบันของบริษัทยังอยูระหวางการพิจารณาของฝายบริหาร และยังไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทจึงไม
สามารถที่จะรับรองไดวาบริษัทจะทํ าการเพิ่มกํ าลังการผลิตในอนาคตไดหรือไม

12.4.7 แหลงที่มาของเงินทุน

แหลงที่มาของเงินทุนหลักของบริษัทคือ เงินสดที่ไดรับจากการประกอบกิจการและการกูยืมระยะสั้นและระยะ
ยาว ซึ่งรวมถึงหุนกูที่บริษัทเพิ่งออกไปเพื่อชํ าระเงินกูทั้งหมดตามสัญญาสินเชื่อฉบับเดือนมกราคม 2545  ในอดีตบริษัทยัง
ไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินจาก ปตท. สํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหม แมวา บริษัทไมคาดวาจะไดรับการ
สนับสนุนดานเงินทุนเพิ่มเติมจาก ปตท. ในอนาคตอันใกลนี้ ในอดีตบริษัทใชแหลงเงินทุนนี้สํ าหรับการลงทุนซึ่งรวมถึง
หนวยผลิตเอทิลีนใหม และชํ าระคืนเงินตนและดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว

(1) หนี้สินระยะยาว

ในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทไดเขาทํ าสัญญาเงินกู 3 ฉบับกับธนาคารเพื่อการนํ าเขาและสงออกแหงสาธารณรัฐ
เกาหลี ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เปนจํ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 315 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 13,245.8 ลานบาท ที่อัตราแลก
เปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) และไดเขาทํ าสัญญากับบรรดาเจาหนี้ที่เปนธนาคารไทยรวมกับธนาคารตางประเทศใน
จํ านวนเงินรวม 124 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,214.2 ลานบาท) เพื่อนํ าเงินมาใชเปนคาใชจายในการลงทุนที่เกี่ยวเนื่อง
กับโรงงานโอเลฟนสปจจุบันของบริษัท เงินกูของธนาคารเพื่อการนํ าเขาและสงออกกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ในขณะ
ที่เงินกูของกลุมเจาหนี้รวมกันหลายรายกํ าหนดดอกเบี้ยเปนอัตราลอยตัวโดยอิงกับอัตรา LIBOR เงินกูทั้งหลายกํ าหนดใหมี
การชํ าระคืนเงินตนแบบทยอยจาย (amortized payments of principal) และกํ าหนดวันครบกํ าหนดชํ าระในเดือนสิงหาคม 
2547 และมกราคม 2548 ขอกํ าหนดและเงือ่นไขเงนิกูอืน่ ๆ มลัีกษณะเปนไปตามปกตสิ ําหรบัการกูยมืเงนิเพือ่ใชในโครงการ 
(project financing)

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในทวีปเอเชียนับแตเดือนกรกฎาคม 2540 บริษัทไดเลื่อนชํ าระคืนเงินตนในสวนของเงินกู
จากเจาหนี้รวมหลายรายเปนจํ านวนเงิน 38.8 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,631.5 ลานบาท) ในชวงระหวางเดือนสิงหาคม 
2541 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 ภายใตขอกํ าหนดในสัญญาเงินกู ตอมาบริษัทไดชํ าระคืนเงินตนบางสวนเปนจํ านวนรวม 7.3 
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ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 307.0 ลานบาท) โดยที่บริษัทยังคงคางชํ าระอีกจํ านวน 31.5 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
1,324.6 ลานบาท) ตามขอตกลงที่มีขึ้นเปนครั้งคราวของบรรดาเจาหนี้รวมดังกลาวระหวางชวงเดือนกุมภาพันธ 2542 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2543

ในเดือนกันยายน 2543 บริษัทกับบรรดาเจาหนี้เดิมไดตกลงทํ าการปรับโครงสรางเงินกูของบรรดากลุมเจาหนี้รวม
ของบริษัท โดยเจาหนี้ที่เปนธนาคารไทยและธนาคารตางประเทศจํ านวนหนึ่งตกลงใหเงินกูกอนใหมเพิ่มแกบริษัท เพื่อให
บริษัทสามารถทยอยจายคืนเงินตนภายใตสัญญาเงินกูที่ทํ ากับธนาคารเพื่อการนํ าเขาและสงออกตามสินเชื่อเพื่อการคํ้ า
ประกันเงินกูเหลานี้ที่มีระบุไวในสัญญาเงินกูกับเจาหนี้รวมดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทยังไดปรับตารางการชํ าระเงินโดยการ
ทยอยจายคืนเงินตน และไดขยายวันที่ครบกํ าหนดชํ าระคืนเงินกูจากเดิมในเดือนสิงหาคม 2547 เปนเดือนสิงหาคม 2550 
อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดทํ าการปรับโครงสรางการชํ าระเงินกูกับธนาคารเพื่อการนํ าเขาและสงออก เนื่องจากการชํ าระ
เงินกูเหลานี้ยังคงไดรับการคํ้ าประกันตามสัญญาเงินกูที่ทํ ากับบรรดาเจาหนี้รวมกันหลายราย

ในเดือนมกราคม 2545 บริษัทไดชํ าระคืนเงินกูคางชํ าระตามสัญญาเงินกูที่ทํ ากับธนาคารเพื่อการนํ าเขาและสงออก
และตามสัญญาเงินกูที่มีการปรับโครงสรางกับเจาหนี้รวมดวยเงินกูเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิมที่บริษัทไดจากกลุมเจาหนี้ซึ่ง
ประกอบดวยธนาคารและสถาบันการเงินของไทยจํ านวน 9 แหง สัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 ดังกลาวยังรวมถึง
วงเงินกูอีก 3 วงเงินคือ เงินกูประเภท ก. (Facility A) จํ านวน 12,484.0 ลานบาท เพื่อวัตถุประสงคในการชํ าระคืนเงินกูที่ทํ า
กับธนาคารเพือ่การน ําเขาและสงออกและเงนิกูทีท่ ํากบักลุมเจาหนีร้วม ซึง่บรษิทัไดใชเงนิจ ํานวน 12,092.7 ลานบาทของเงนิกูดัง
กลาวเพื่อชํ าระคืนหนี้เงินกูเดิม เงินกูประเภท ข. 1 (Facility B.1) จํ านวน 3,404.0 ลานบาทสํ าหรับเปนคาใชจายในการ
ดํ าเนินโครงการหนวยเอทิลีนใหม เงินกูประเภท ข. 2 (Facility B.2) จํ านวน 450 ลานบาทสํ าหรับเปนคาใชจายลงทุนที่เกิน
กวางบที่ต้ังไว (cost overruns) อันเกี่ยวเนื่องกับหนวยผลิตเอทิลีนใหม และเงินกูประเภท ค.  (Facility C) จํ านวน 2,000.0 
ลานบาทเพื่อใชเปนทุนในการดํ าเนินงาน ซึ่งรวมถึงทุนในการดํ าเนินงานในสวนของหนวยผลิตเอทิลีนใหม ซึง่แบงออก
เปนเงินกูเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น หนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร และเลตเตอรออฟเครดิต

เงินกูประเภท ก. (Facility A) คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่ า (MLR) โดยอางอิงจากธนาคาร 7 แหงใน
ประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการจายดอกเบี้ยทุกรอบ 1 เดือน (one-month interest period) สํ าหรับเงินกูประเภท ข. 
(Facility B) คิดดอกเบี้ยกอนวันครบกํ าหนด (completion) ซึ่งหมายถึง วันที่ที่ปรึกษาทางเทคนิคของเจาหนี้รับรองตอตัว
แทนสินเชื่อของเจาหนี้ (facility agent) วาไดมีการออกหนังสือรับมอบงาน (provisional notice of final acceptance) ภายใต
สัญญา อีพีซี (EPC contracts) ในสวนของหนวยผลิตเอทิลีนใหมใหแกบริษัทแลว โดยจะคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR บวกอีก
รอยละ 0.5 และคิดดอกเบี้ยหลังจากวันครบกํ าหนด (post completion) ในอัตรา MLR 1 เดือน (one-month MLR) ในสวน
ของเงินกูระยะสั้นและเงินกูเบิกเกินบัญชีตามเงินกูประเภท ค. (Facility C) จะคิดดอกเบี้ยกอนวันครบกํ าหนดของหนวยผลิต
เอทิลีนใหมในอัตราดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีขั้นตํ่ า (MOR) โดยอางอิงจากผูใหกูแตละรายที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในสวน
ของเงินกูเบิกเกินบัญชีเปนสกุลเงินบาทจากลูกคาช้ันดี (prime customers) บวกอีกรอยละ 0.25 และจะคิดดอกเบี้ยหลังจาก
วันครบกํ าหนดในอัตรา MOR ดอกเบี้ยในสวนของเงินกูเบิกเกินบัญชีครบกํ าหนดชํ าระในวันทํ าการสุดทายของเดือนสวน
ดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นจะครบกํ าหนดชํ าระในวันถึงกํ าหนด (maturity date) ดอกเบี้ยสํ าหรับหนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร
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ครบก ําหนดช ําระลวงหนาในวนัทีม่กีารใช (date of utilization) ในอตัรารอยละ 0.125% ตอรอบระยะเวลา 3 เดอืน สวนดอกเบี้ย
สํ าหรับเลตเตอรออฟเครดิตถึงกํ าหนดชํ าระลวงหนาเปนรายปในวันที่มีการใช (date of utilization) ในอัตรารอยละ 2 ตอป

บริษัทมียอดหนี้คงคางภายใตเงินกูทั้งสามประเภทนี้จํ านวน 11,925.1 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และมี
จํ านวน 11,456.6 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

ในวันที่ 24 กันยายน 2546 บริษัทไดออกหุนกูเปนจํ านวน 10,000 ลานบาทเพื่อเสนอขายในประเทศ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

• หนกูชุดที่ 1 – จํ านวน 5,000 ลานบาท มีอายุ 3 ป ซึ่งจะครบกํ าหนดไถถอนวันที่ 24 กันยายน 2549 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตรารอยละ 2.7 ตอป

• หนกูชุดที่ 2 – จํ านวน 3,000 ลานบาท มีอายุ 5 ป ซึ่งจะครบกํ าหนดไถถอนวันที่ 24 กันยายน 2551 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตรารอยละ 3.3 ตอป

• หนกูชุดที่ 3 – จํ านวน 2,000 ลานบาท มีอายุ 7 ป ซึ่งจะครบกํ าหนดไถถอนวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประเภทเงินฝากประจํ า 6 เดือน ซึ่ง
กํ าหนดโดยธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) บวกดวยรอยละ 2.50 ตอป

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 บริษัทไดชํ าระคืนหนี้ตามสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 โดยใชเงินที่ไดรับจาก
การเสนอขายหุนกูที่ออกดังกลาว และใชเงินที่ไดรับจากการกูยืมตามสัญญาเพื่อจัดหาเงินทุนหมุนเวียนฉบับใหม ทั้งนี้ 
บริษัทมีคาใชจายในการออกหุนกูเพื่อชํ าระคืนหนี้เงินกูเดิมในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงคาปรับในการชํ าระหนี้คืนกอนกํ าหนดเปน
จํ านวนเงิน 249.31 ลานบาท  และบริษัทยังมีคาใชจายในการออกหุนกูดังกลาวซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียมการรับประกันการจัด
จํ าหนายหุนกูเปนจํ านวนเงิน 54.4 ลานบาท

ในวันที่ 24 กันยายน 2546 บริษัทเขาทํ าสัญญาระหวางเจาหนี้กับธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํ ากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผูแทนผูถือหุนกูสํ าหรับหุนกูของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน) 
ในฐานะเจาหนี้ตามสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนใหมของบริษัท โดยที่บริษัทไดใหสินทรัพยบางอยางเพื่อคํ้ าประกันหนี้ของ
บริษัทตามสัญญาเหลานี้ บริษัทเชื่อวาสัญญาระหวางเจาหนี้ใหประโยชนแกบริษัทดวยการจํ ากัดความสามารถของเจาหนี้มี
ประกันที่จะใชสิทธิและอํ านาจ รวมถึงอํ านาจที่มีเหนือหลักประกัน ในการขายหรือโอนสัญญาสินเชื่อ การแตงตั้งตัวแทน
เพื่อบังคับหลักประกันและการยื่นฟองบริษัทวามีหนี้สินลนพนตัว  เจาหนี้มีประกันจะสามารถดํ าเนินการในกรณีที่มีการผิด
นัดไดก็แตดวยความยินยอมของเจาหนี้มีประกันที่มีมูลหนี้รวมกันอยางนอยถึงสองในสามของมูลหนี้ที่มีประกันและวงเงิน
ผูกพันที่ยังไมไดใชตามคํ าจํ ากัดความที่กํ าหนดไวในสัญญา  สัญญาระหวางเจาหนี้อาจจะขยายออกไปไดเพื่อการใหหลัก
ประกันแกเจาหนี้รายใหมซึ่งจะใหสินเชื่อแกบริษัทในอนาคตดวย
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ขอจํ ากัดการกอหนี้ของบริษัท

1. อัตราสวนทางการเงิน

บริษัทจะตองดํ ารงอัตราสวนทางการเงินดังตอไปนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอกํ าหนดและเงื่อนไขของหุนกู

• บรษิทัจะตองด ํารงอตัราสวนหนีส้นิตอ EBITDA ในอตัราสวนไมเกนิสีเ่ทา โดยค ํานวณทกุ ๆ รายไตรมาส 
ดวย EBITDA ที่ถูกกํ าหนดตามที่ระบุไวในขอกํ าหนดและเงื่อนไขดังกลาว และ

• บริษัทจะตองดํ ารงอัตราสวนของความสามารถในการชํ าระหนี้ ในอัตราสวนไมต่ํ ากวา 1.25 เทา โดย
คํ านวณทุก ๆ รายไตรมาส

2. ขอหามปฏิบัติ

นอกจากนี้ บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดบางอยางที่ระบุไวภายใตขอกํ าหนดและเงื่อนไขของหุนกู ซึ่งรวมถึง

• บริษัทจะควบหรือรวมกิจการมิได เวนแตนิติบุคคลที่เหลืออยูภายหลังจากการควบหรือรวมกิจการมีการ
จัดอันดับไดเทากับหรือสูงกวาบริษัท และยอมเขารับหนี้สินและขอผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวกับหุนกู และ
บริษัทจะหยุดกิจการ เลิกประกอบการไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือทํ าการเปลี่ยนแปลงการประกอบ
ธุรกิจอยางมีนัยสํ าคัญมิได

• บริษัทจะกอภาระติดพันหรือหนี้สินใด ๆ เหนือทรัพยสินของบริษัท ซึง่ไดใหไวหรือจะใหเปน
หลักประกันแกผูแทนผูถือหุนกูมิได เวนแตภาระติดพันที่ไดรับอนุญาตตามที่ระบุไวในขอกํ าหนดและ
เงื่อนไขของหุนกู

• บริษัทจะยกเลิกหรือโอนสิทธิของบริษัทไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือแกไขสวนที่สํ าคัญของสัญญา
ซื้อขายผลิตภัณฑโอเลฟนส สัญญารับซื้อวัตถุดิบที่ทํ ากับปตท. สํ าหรับนํ ามาใชผลิตเอทิลีนในหนวย
ผลิตเอทิลีนใหม และสัญญาจัดหาบางฉบับสํ าหรับแนฟทาเบา อีเทน และแอลพีจีมิได

• บริษัทจะขาย ใหเชา โอนหรือจํ าหนายโดยประการอื่นซึ่งทรัพยสินหรือรายไดทั้งหมดหรือบางสวนของ
บริษัทมิได เวนแตการจํ าหนายทรัพยสินหรืออุปกรณบางอยางที่กระทํ าในทางปกติของการดํ าเนินธุรกิจ 
และเวนแตในกรณีที่การดํ าเนินการดังกลาวจะไมกอผลกระทบเสียหายอยางมีนัยสํ าคัญตามคํ าจํ ากัด
ความในขอกํ าหนดและเงื่อนไขของหุนกู

• บริษัทจะลงทุนในโครงการใดที่มีระยะเวลาตํ่ ากวาหนึ่งปมิได เวนแตการลงทุนระยะสั้นที่ไดรับอนุญาต
บางอยาง

• บริษัทจะใชสิทธิหรือดุลพินิจหรือดํ าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูในลักษณะ
ที่อาจมีผลกระทบเสียหายอยางมีนัยสํ าคัญมิได
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• บริษัทจะแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับในลักษณะที่อาจมีผลกระทบเสียหายอยางมีนัยสํ าคัญ
มิได และ

• บริษัทจะแกไขสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑโอเลฟนส สัญญารับซื้อวัตถุดิบที่ทํ ากับปตท. สํ าหรับนํ ามาใช
ผลิตเอทิลีนในหนวยผลิตเอทิลีนใหม และสัญญาจัดหาสํ าหรับแนฟทาเบา อีเทนและแอลพีจี ในลักษณะ
ที่อาจมีผลกระทบเสียหายอยางมีนัยสํ าคัญมิได

ตามเงื่อนไขของหุนกู ผลกระทบเสียหายอยางมีนัยสํ าคัญรวมถึงผลกระทบเสียหายอยางมีนัยสํ าคัญตอ (1) ฐานะ
การเงิน สินทรัพยหรือกิจการของบริษัทหรือของปตท. และ (2) ความสามารถของบริษัทหรือของปตท. ที่จะปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันภายใตสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑโอเลฟนส สัญญารับซื้อวัตถุดิบที่ทํ ากับปตท. สํ าหรับนํ ามาใชผลิตเอทิลีนใน
หนวยผลิตเอทิลีนใหม สัญญาจัดหาสํ าหรับแนฟทาเบา อีเทนและแอลพีจี หุนกูและสัญญาสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนและ
เอกสารทางการเงินที่เกี่ยวของอื่น ๆ  นอกจากนี้ ขอกํ าหนดและเงื่อนไขของหุนกูยังกํ าหนดใหปตท. ดํ ารงอัตราสวนการถือ
หุนไวไมต่ํ ากวารอยละ 25 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และดํ ารงขอตกลงสินเชื่อทางการคากับบริษัทไวตอ
ไป

(2) หนี้สินจากการกอหนี้และหนี้สินที่คาดวาจะมีขึ้นในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมียอดหนี้คงคางทั้งสิ้นเปนจํ านวน 13,545.1 ลานบาท และตอมา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2544 บริษัทมียอดหนี้คงคางเปนจํ านวน 11,156.9 ลานบาท สํ าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และสิ้นสุด ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2546 บริษัทมียอดหนี้คงคางเปนจํ านวน 11,847.2 ลานบาท และ 11,416.3 ลานบาท ตามลํ าดับ

ยอดหนี้ระยะยาวคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2544 นั้น ประกอบดวยหน้ีที่เปนเงินสกุลบาท และสกุล
ตางประเทศ บริษัทไดชํ าระคืนหนี้สินทั้งหมดที่เปนเงินสกุลบาทและเงินตางประเทศ โดยถือเปนการชํ าระหนี้ของบริษัท
สํ าหรับเดือนมกราคม 2545 ดังนั้น และโดยผลของการชํ าระคืนดังกลาว ภาระในการชํ าระหนี้ระยะยาวในรูปเงินตราตาง
ประเทศของบริษัทจึงลดลงจากจํ านวน 13,542.0 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ถึงระดับที่ไมมีหนี้สินในสกุลเงินตาง
ประเทศคางชํ าระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ทั้งนี้ โดยเปนผลสืบเนื่องมาจากการกูเพื่อชํ าระหนี้เงินกูเดิมดังกลาว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546  วันครบกํ าหนดชํ าระคืนเงินตนสํ าหรับหนี้สินระยะยาวของบริษัท ซี่งอยูในรูปสกุลเงิน
บาท มีดังตอไปนี้

(หนวย: ลานบาท)
วันครบกํ าหนด เงินตนที่ถึงกํ าหนดชํ าระ โดยคิด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

ภายใน 1 ป 1,311.13
ระหวาง 1 ถึง 2 ป 2,708.25
ระหวาง 2 ถึง 3 ป 3,466.45
ระหวาง 3 ถึง 4 ป 1,386.01
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ระหวาง 4 ถึง 5 ป 1,342.22
เกินกวา 5 ป 860.53

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมียอดหนี้คางชํ าระตามหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารเปนจํ านวน 40.2 ลานบาท 
สัญญาซื้อขายแอลพีจีระหวางบริษัทกับเอสโซกํ าหนดใหบริษัทตองใหเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อเปนหลักประกันในการชํ าระ
หนี้คาแอลพีจีที่บริษัทซื้อ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมียอดหนี้คงคางตามหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารฉบับนี้
เปนจํ านวน 15 ลานบาท สัญญาเชาที่บริษัททํ ากับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกํ าหนดใหบริษัทตองวางหนังสือ
คํ้ าประกันของธนาคารจํ านวนสองฉบับเพื่อคํ้ าประกันการชํ าระคาเชาสํ าหรับพื้นที่สองแปลงซึ่งบริษัทไดเชาอยูในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมียอดคงเหลือจํ านวน 23.9 ลานบาท และ 1.3 ลานบาท ภายใต
หนังสือคํ้ าประกันของธนาคารเหลานี้

หากบริษัทตองการเงินลงทุน รวมถึงเงินเพื่อชํ าระคาสินคาและคาจางใหแกผูรับเหมาเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
และเงินเยนญี่ปุนในระยะเวลา 6 เดือน บริษัทจะเขาทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาประเภท 6 เดือน (six-
month forward contracts) เพื่อประกันความเสี่ยงระยะสั้นบางสวนอันเกิดจากความผันผวนในสกุลเงิน

นับตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนสาระสํ าคัญในสวนของการกอหนี้หรือ
หนี้สินที่คาดวาจะมีขึ้นในอนาคต

12.5 ภาษีอากร

บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับรายไดจากโรงงานในปจจุบัน โดยเริ่มตั้งแตการออกใบเรียกเก็บ
เงินครั้งแรกจากการขายผลิตภัณฑที่ไดจากโรงงานปจจุบันในวันที่ 18 ธันวาคม 2537 จนถึง 18 ธันวาคม 2545 อันเปนผล
จากสิทธิประโยชนทางภาษีภายใตการสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามที่จะกลาวถึงตอไป  โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีขาดทุนทางภาษีสะสมจํ านวน 7,737 ลานบาท  ซึ่งตามสิทธิประโยชนที่ไดรับจากคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน บริษัทมีสิทธิที่จะยกยอดขาดทุนทางภาษีสะสมเหลานี้ ไปใชประโยชนในระยะเวลาที่ขยายออก
ไปอกี 5 ป หลังจากทีส่ทิธปิระโยชนทางภาษภีายใตการสงเสรมิการลงทนุของคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุส ําหรบัโรงงาน
โอเฟนสปจจุบันสิ้นสุดลง หรือจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ได

นอกจากบริษัทจะสามารถยกยอดขาดทุนทางภาษีสะสม ไปใชประโยชนขยายระยะเวลาไดตามบัตรสงเสริมคณะ
กรรมการการสงเสริมการลงทุนแลว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทยังมียอดขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันเนื่องมาจากสินเชื่อเดิมภายหลังจากเหตุการณลดคาเงินบาทในป 2540 ซึง่บริษัทสามารถยกยอดไปไดเปนจํ านวน 
2,084.4 ลานบาท ทั้งนี้ จํ านวน 993.7 ลานบาทของยอดขาดทุนทางภาษีที่ยกยอดไปไดนี้จะครบกํ าหนดในป 2551 และ
จํ านวนอีก 993.7 ลานบาทจะครบกํ าหนดในป 2552 และสวนที่เหลือจํ านวน 97.1 ลานบาทจะครบกํ าหนดในป 2553 หาก
บริษัทไมไดนํ าไปใชในการลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลกอนที่จะครบกํ าหนด
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12.6 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอผลการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

12.6.1 วัฏจักรราคาปโตรเคมี

ผลิตภัณฑหลักของบริษัท ซึ่งไดแก เอทิลีนและโพรพิลีน รวมถึงวัตถุดิบของบริษัทเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีที่มี
การซื้อขายในตลาดสากลทั้งในภูมิภาคและในตลาดระหวางประเทศ  ในอดีตราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีซึ่งรวมถึงเอทิลีนและ
โพรพิลีน ตลอดจนปลายนํ้ า (downstream derivative products) เชน โพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน และอีโอ/อีจี มีลักษณะเปน
วัฏจักรที่ไดรับอิทธิพลมาจากความตองการใชอันมีผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป กํ าลังการผลิตและอุปทานใน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ปจจัยสํ าคัญที่มีอิทธิพลตอลักษณะที่เปนวัฏจักรดังกลาวยังรวมถึงกํ าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการ
ดํ าเนินงานของโรงงานปโตรเคมีแหงใหม และการลดลงของอุปทานเนื่องจากการหยุดการผลิตหรือปดโรงงานที่ไมคุมคา
ทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อใดก็ตามที่ราคาโอเลฟนสมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น ผูผลิตโอเลฟนสก็จะมีแรงจูงใจใหนํ ากํ าไรที่เพิ่มขึ้นมา
ลงทุนในหนวยผลิตใหม และเมื่อมีการเพิ่มหนวยผลิตใหมเปนจํ านวนมากก็ทํ าใหอุปทานมาก ซึ่งจะมีผลกระทบตอราคา
ปโตรเคมีทํ าใหราคาปรับตัวลดลงดวย

12.6.2 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท

การผลิต ปริมาณผลิตภัณฑที่ขายและอัตราแลกเปลี่ยนตางลวนมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท ซึ่งการขายผลิต
ภัณฑทั้งหมดของบริษัทนั้นอางอิงตัวแปรที่อยูในสกุลเหรียญสหรัฐหรือสกุลยูโร และสกุลเหรียญสหรัฐหรือสกุลเงินยูโรที่
แปลงคาเปนสกุลเงินเพื่อการเรียกเก็บเงิน โดยสํ าหรับในสวนของการสงออกนั้น บริษัทเรียกเก็บเงินจากลูกคาเปนสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งการที่มูลคาเงินบาทออนตัวลงนั้นมีผลดีตอรายไดของบริษัทเมื่อคิดในสกุลเงินบาท ในขณะที่การแข็งคา
ขึ้นของมูลคาเงินบาทนั้นจะมีผลกระทบในเชิงลบตอรายไดของบริษัท โดยในระหวาง 1 มกราคม 2543 จนถึง 30 มิถุนายน 
2546 นั้น มูลคาของเงินบาทตอเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งคาที่สุดอยูที่ 36.98 บาทตอเหรียญสหรัฐในวันที่ 4 มกราคม 2543 และ
ที่ออนคาที่สุดอยูที่ 45.78 บาทตอเหรียญสหรัฐ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 โดยในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 นั้น อัตรา
แลกเปลี่ยนอางอิงที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยเทากับ 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ

12.6.3 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคาใชจายเก่ียวกับวัตถุดิบของบริษัท

ปรมิาณทีบ่รโิภคและอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอคาใชจายเกีย่วกับวัตถดุบิของบรษิทัเชนกนั  บรษิทัซือ้วัตถุดิบทั้ง
หมดเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และจํ านวนเงินเหรียญสหรัฐจะถูกแปลงเปนเงินสกุลบาทเพื่อเรียกเก็บเงิน หากคาเงินบาท
ออนตัวจะมีผลกระทบในทางลบตอคาใชจายของบริษัทที่เปนสกุลบาท แตหากคาเงินบาทแข็งตัวก็จะใหผลเปนไปในทาง
ตรงกันขาม
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12.6.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

บริษัทใชเงินสกุลบาทในการดํ าเนินธุรกิจ รายไดจากการดํ าเนินงานของบริษัทและคาใชจายมีความเกี่ยวโยงทั้ง
ทางตรงหรือทางออมตอสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ถึงแมวารายไดและคาใชจายเหลานี้จะมีการกํ าหนดในสกุลเงินบาทก็ตาม 
การลดคาเงินบาทมีแนวโนมที่จะสงผลดีตอรายไดในการประกอบธุรกิจของบริษัท ขณะที่สงผลเสียตอคาใชจายในการ
ดํ าเนินงานในรูปสกุลเงินบาทของบริษัท

สภาพทางเศรษฐกิจในเชิงลบของประเทศไทยมีผลกระทบตอการลดลงของคาเงินบาท จึงสงผลใหเกิดความ
ตองการในผลิตภัณฑของบริษัทและของลูกคาของบริษัทโดยทั่วไป ในทางกลับกัน การที่คาเงินบาทแข็งคามีแนวโนมที่จะมี
ผลกระทบทั้งในทางลบและในทางบวกตอรายไดจากการดํ าเนินงานในสกุลเงินบาทของบริษัท

ในอดีตที่ผานมา รายไดสุทธิของบริษัทไดรับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยางมีนัยสํ าคัญ ซึ่ง
โดยหลักแลวไดแก สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาท บริษัทไดลงรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํ านวนเงิน 
1,772.2 ลานบาท สํ าหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และมียอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํ านวน 310.5 ลาน
บาท สํ าหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ในขณะที่บริษัทไดกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํ านวน 142.1 ลานบาท 
สํ าหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และบริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํ านวน 20.3 ลานบาท สํ าหรับรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

นับตั้งแตบริษัทไดเริ่มกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมในเดือนพฤศจิกายน 2545 เงินลงทุนจํ านวนมากของบริษัท
อยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ ซึ่งโดยหลักแลวไดแก สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินเยน สัญญาอีพีซีสํ าหรับหนวย
ผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทระบุใหบริษัทตองจายเงินใหแกผูรับเหมาเปนจํ านวนทั้งสิ้น 42.4 ลานเหรียญสหรัฐ 5,410.7 ลาน
เยน และ 1,201.4 ลานบาท ซึ่งผูรับเหมาจะไดรับการชํ าระเงินตามสัญญาอีพีซีนี้ตามความคืบหนาของการทํ างาน ภายหลัง
จากที่ผูรับเหมาไดทํ างานเสร็จเปนระยะ ๆ ตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในสัญญาอีพีซี นอกจากนี้ บริษัทยังไดซื้ออะไหลเครื่อง
จักรและอุปกรณเพื่อใชในการผลิตปจจุบันของบริษัทจากบริษัทในตางประเทศ โดยมากแลวจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ญี่ปุน และบริษัทจะตองทํ าการชํ าระราคาคาอะไหลเครื่องจักรและอุปกรณในสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยนอีกดวย

หากบริษัทเริ่มดํ าเนินงานโรงงานอีโอ/อีจี เปนไปไดวาเงินลงทุนสวนใหญในการกอสรางและในการจัดหาสิ่งของ
สํ าหรับโรงงานนั้นจะกํ าหนดอยูในรูปสกุลเงินตางประเทศ เชนเดียวกับโครงการการเพิ่มกํ าลังการผลิตในอนาคตหากไดมี
การดํ าเนินการ โดยอาจมีความเกี่ยวพันกับขอกํ าหนดในการกูยืมของบริษัท

ในบางครั้งบริษัทจะเขาทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (forward contracts) เพื่อประกันความเสี่ยง
ระยะสั้นจากการผันผวนของคาเงิน  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาดังกลาวอาจจะมีระยะเวลา 6 เดือนหรือนอย
กวานั้น (เนื่องจากโดยปกติแลวระยะเวลาที่นานกวานี้ บริษัทจะไมสามารถทํ าได) หากบริษัทเห็นวาจะตองมีคาใชจายที่เปน
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เงินลงทุน (capital expenditures) รวมถึงคาสินคาและคาจางที่ตองชํ าระใหแกผูรับเหมาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยน
เปนจํ านวนมากในระยะเวลา 6 เดือนใด ๆ ทั้งนี้ในการตัดสินใจถึงสัดสวนของเงินลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยนที่จะไดรับ
ประกันความเสี่ยง บริษัทมักจะอาศัยการคํ านวณสกุลเงินในอนาคต (currency projections) และฝายบริหารเห็นวาบริษัทสม
ควรที่จะเขาทํ าประกันความเสี่ยง  ซึ่งในรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดทํ าประกันความเสี่ยง
ประมาณรอยละ 99.9 ของจํ านวนเงินที่ตองชํ าระใหแกผูรับเหมาสํ าหรับจํ านวนที่กํ าหนดในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
และประมาณรอยละ  97.9 ของจํ านวนเงินที่ตองชํ าระใหแกผูรับเหมาการชํ าระที่กํ าหนดในรูปของสกุลเงินเยน โดยใช
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สํ าหรับชวงระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2546 บริษัทไดทํ าประกันความ
เสี่ยงในการชํ าระเงินใหแกผูรับเหมาที่กํ าหนดในรูปของเงินสกุลเหรียญสหรัฐทั้งจํ านวน และทํ าประกันความเสี่ยงประมาณ
รอยละ 45.9 ของการชํ าระเงินที่กํ าหนดในรูปสกุลเงินเยนโดยใชสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2546 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยในจํ านวน 17.6 ลานเหรียญสหรัฐและ 
600 ลานเยน

บริษัทไดชํ าระคืนหนี้สินระยะยาวในรูปสกุลเงินตางประเทศ โดยเปนสวนหนึ่งของทํ าสัญญาสินเชื่อเพื่อการชํ าระ
หนี้ที่บริษัททํ าขึ้นในเดือนมกราคม 2545 ดังนั้น บริษัทจึงไมมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสํ าหรับหนี้
สินที่ยังคงคางชํ าระของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังไมมีหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศที่คงคางชํ าระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

เนื่องจากบางสวนของรายไดและคาใชจายวัตถุดิบของบริษัทจะผูกพันและไดรับผลกระทบจากคาเงินเหรียญ
สหรัฐ ดังนั้นเพื่อปองกันผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐบริษัทจึงเขาทํ าสัญญาซื้อขาย
เงินลวงหนา (forward contract) ในเดือนตุลาคม 2546 กับธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งตามสัญญาดังกลาวบริษัท
ผูกพันที่จะตองขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐในจํ านวนที่เทียบเทากับ 1,100 ลานบาทและจํ านวนที่เทียบเทากับ 1,000 ลานบาท 
ในวันที่ 24 กันยายน 2547 และวันที่ 24 มีนาคม 2548 ตามลํ าดับ ที่อัตราแลกเปลี่ยน 39.93 บาทตอเหรียญสหรัฐ  นอกจากนี้ 
บริษัทยังผูกพันที่จะตองขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐในจํ านวนที่เทียบเทากับ 1,500 ลานบาท ในวันที่ 24 กันยายน 2547 ที่
อัตราแลกเปลี่ยน 39.93 บาทตอเหรียญสหรัฐ แตอยางไรก็ดี ธนาคารไทยพาณิชย มีสิทธิเลือกที่จะยกเลิกการรับซื้อเงินตรา
ตางประเทศในจํ านวนที่เทียบเทากับ 1,500 ลานบาทนี้ ภายใน 2 วันทํ าการลวงหนากอนวันที่ 24 กันยายน 2547

ปจจุบันบริษัทมีบัญชีในสกุลเงินเหรียญสหรัฐกับธนาคารกรุงไทย เนื่องจากบริษัทมักจะตองใชเงินลงทุนในรูป
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บัญชีของบริษัทมียอดคงคางจํ านวน 0.5 ลานบาท

สบืเนือ่งจากสิง่ทีก่ลาวมาขางตน การลดคาของเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัเงนิสกลุเหรยีญสหรฐั หรอืเงนิเยนญีปุ่นอยางมาก
จึงอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรายแรงในเชิงลบตอรายไดและผลกํ าไรของบริษัทได

12.6.5 ภาษีนํ าเขา

ในอดีตที่ผานมาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยไดรับความคุมครองจากการแขงขันเพียงเล็กนอยในรูปของการ
เรียกเก็บภาษีศุลกากรสํ าหรับการนํ าเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีในอัตราที่ต่ํ ากวาผูอื่น ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 การนํ าเขา
เอทิลีนและโพรพิลีนจะตองเสียภาษีนํ าเขาในอัตรารอยละ 5 ซึ่งเปนอัตราภาษีศุลกากรที่ใชมาตั้งแตป 2540 และการนํ าเขา
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ผลิตภัณฑตอเนื่องปโตรเคมี โพลิเมอรซึ่งรวมถึงโพลิเอทิลีนและโพลิโพรพิลีนตองเสียภาษีนํ าเขาในอัตรารอยละ 20   อยาง
ไรก็ตาม โพลิเมอรที่นํ าเขาจากกลุมประเทศซึ่งเปนสมาชิก AFTA จะอยูภายใตภาษีนํ าเขาในอัตรารอยละ 5 นับแตวันที่ 1 
มกราคม 2546 เปนตนมา อันเปนผลมาจากการลดลงเปนระยะ ๆ ในสวนของภาษีนํ าเขาของผลิตภัณฑจากประเทศเหลานี้
จากเดิมที่มีอัตรารอยละ 20 ซึ่งใชมาตั้งแตป 2542

กรมศุลกากรกํ าลังพิจารณาปรับโครงสรางภาษีนํ าเขาสํ าหรับผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ หากวาการปรับโครงสราง
ดังกลาวเปนผลสํ าเร็จ บริษัทเชื่อวาภาษีนํ าเขาโอเลฟนสจะลดตํ่ าลงเหลือรอยละ 1 เทานั้น บริษัทคาดวาการเปลี่ยนแปลงนี้จะ
ไมมีผลกระทบในเชิงลบอยางมีนัยสํ าคัญตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทเพราะการนํ าเขาโอเลฟนสจะมีคาใชจายในการขน
สงและคาระวางที่สูง

บริษัทเชื่อวา ในอนาคตลูกคาของบริษัทจะไดรับผลกระทบจากการลดภาษีนํ าเขาของผลิตภัณฑโพลิเมอรซึ่งหลัง
จากป 2548 ภาษีนํ าเขาจะลดเหลือเพียงรอยละ 5 โดยอัตรานี้จะใชกับประเทศที่เปนสมาชิกขององคกรการคาโลก (World 
Trade Organization) ทุกประเทศ โดยถือเปนประเทศที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) ดังนั้น ผูผลิตโพลิเมอรในประเทศ
อาจประสบกับการแขงขันที่เพิ่มขึ้นจากโพลิเมอรที่มีตนทุนตํ่ าจากตะวันออกกลาง

12.6.6 การเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชี

ภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ เปนที่คาดวาปตท. จะถือหุนสามัญของบริษัท ประมาณรอยละ [•] และบริษัท
จะไมเปนบริษัทยอยของปตท. หรือไมถือวาเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายไทยอีกตอไป  ดังนั้น บริษัทคาดวาจะมีการเปลี่ยน
แปลงผูสอบบัญชีอีกครั้งจากสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนบริษัทผูสอบบัญชีเอกชนที่เปนสาขาของบริษัทผูสอบบัญชี
อิสระระหวางประเทศ ดังเชนที่บริษัทเคยปฏิบัติมาในอดีตกอนที่จะเปลี่ยนสถานะเปนรัฐสาหกิจ

อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีที่แตกตางกันอาจจะมีการตีความมาตรฐานการบัญชีไทยที่แตกตางกัน และเมื่อบริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีจากสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนบริษัทผูสอบบัญชีเอกชน ผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท
อาจขอใหบริษัทเปลี่ยนการจัดประเภทบัญชี หรือเปลี่ยนการนํ าเสนองบการเงินของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงงบการเงินของปที่
ผานมาดวยเพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ  ซึ่งที่ผานมา สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเคยขอใหบริษัทเปลี่ยนการจัด
ประเภทบัญชีสํ าหรับรายการเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และจากนั้น 
บริษัทจึงไดเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวในงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่ไดตรวจสอบโดย
เคพีเอ็มจีดวย เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถรับรองไดวา ผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท
จะไมมีการขอใหบริษัททํ าการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอีกสํ าหรับงบการเงินที่บริษัทกํ าลังจะจัดทํ า
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ตามขอมูลของกระทรวงพาณิชย อัตราเงินเฟอโดยรวมรายปของประเทศไทยซึ่งวัดจากดัชนีราคาผูบริโภคเทากับ
รอยละ 1.6 รอยละ 1.6 และรอยละ 0.7 ในป 2543 ป 2544 และป 2545 ตามลํ าดับ ดังนั้น อัตราเงินเฟอในประเทศไทยจึงยัง
ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทในชวงปหลัง ๆ
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12.6.6 การเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชี

ภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ เปนที่คาดวาปตท. จะถือหุนสามัญของบริษัท ประมาณรอยละ [•] และบริษัท
จะไมเปนบริษัทยอยของปตท. หรือไมถือวาเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายไทยอีกตอไป  ดังนั้น บริษัทคาดวาจะมีการเปลี่ยน
แปลงผูสอบบัญชีอีกครั้งจากสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนบริษัทผูสอบบัญชีเอกชนที่เปนสาขาของบริษัทผูสอบบัญชี
อิสระระหวางประเทศ ดังเชนที่บริษัทเคยปฏิบัติมาในอดีตกอนที่จะเปลี่ยนสถานะเปนรัฐสาหกิจ

อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีที่แตกตางกันอาจจะมีการตีความมาตรฐานการบัญชีไทยที่แตกตางกัน และเมื่อบริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีจากสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนบริษัทผูสอบบัญชีเอกชน ผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท
อาจขอใหบริษัทเปลี่ยนการจัดประเภทบัญชี หรือเปลี่ยนการนํ าเสนองบการเงินของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงงบการเงินของปที่
ผานมาดวยเพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ  ซึ่งที่ผานมา สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเคยขอใหบริษัทเปลี่ยนการจัด
ประเภทบัญชีสํ าหรับรายการเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และจากนั้น 
บริษัทจึงไดเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวในงบกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่ไดตรวจสอบโดย
เคพีเอ็มจีดวย เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถรับรองไดวา ผูสอบบัญชีรายใหมของบริษัท
จะไมมีการขอใหบริษัททํ าการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอีกสํ าหรับงบการเงินที่บริษัทกํ าลังจะจัดทํ า
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รอยละ 1.6 รอยละ 1.6 และรอยละ 0.7 ในป 2543 ป 2544 และป 2545 ตามลํ าดับ ดังนั้น อัตราเงินเฟอในประเทศไทยจึงยัง
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