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การซื้อขายโอเลฟนส
ผูรับซื้อ (offtakers) เงื่อนไขการซื้อ ปริมาณตามสัญญา

รายป
(ตนัตอป)

ปรมิาณที่ตองรับซื้อ
หรอืชํ าระราคาขั้นตํ่ า

(ตนัตอป)

ราคา เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

สัญญาซื้อขายโอเลฟนส
(Olefin Sale Agreement)
เอทิลีน
บีพีอี Take-or-Pay 176,000 158,400
ปนูซิเมนตไทย Take-or-Pay 61,000 54,900
ทีพีอี Take-or-Pay 44,000 39,600
วนีิไทย Take-or-Pay 69,000 62,100

สํ าหรับปริมาณที่ตํ่ ากวาหรือเทากับ
รอยละ 80 จะใชราคามาบตาพุดและ
สํ าหรับปริมาณที่สูงกวารอยละ 80
จะใชราคาที่ตกลงกัน (โดยมีเงื่อนไข
วา ผูรับซื้อจะตองรับซื้อโอเลฟนส
ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณ
ตามสัญญารายป)

- สัญญากํ าหนด ขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship 
clause) โดยในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติหรือ
เหตุการณเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
กฎหมายไทย หรือการตีความกฎหมาย คูสัญญาตก
ลงที่จะรับฟงคูสัญญาที่ไดรับผลกระทบอยางเปน
ธรรมและจะใชความพยายามตามสมควรเพื่อที่จะ
หาทางแกไขที่เปนธรรมและเสมอภาค

- ภาระผูกพันการชํ าระเงินของผูรับซื้อ (offtakers)  
แตละรายตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสไดรับการ
ประกันการชํ าระโดยเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการ
คํ้  าประกันที่ เพิ กถอนไม  ได ชนิดหมุน เวี ยน
(revolving irrevocable stand-by letter of credit)
เปนจํ านวนเทากับภาระผูกพันที่จะตองรับซื้อหรือ
จายเงนิขัน้ตํ ่าของผูรับซื้อ (offtakers) จ ํานวนรอยละ
90 เปนเวลา 45 วัน    บริษัทสามารถเรียกรองตาม
เลตเตอรออฟเครดิตของผูรับซื้อ (offtakers) หาก
ผูรับซื้อ (offtakers) ไมสามารถชํ าระเงินที่ครบ
กํ าหนดชํ าระภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนส โดย
หลังจากมีการเรียกรองตามเลตเตอรออฟเครดิต
แลวผูรับซื้อ (offtakers) จะตองจัดหาเลตเตอรออฟ
เครดิตใหเต็มจํ านวนภายใน 15 วัน
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ผูรับซื้อ (offtakers) เงื่อนไขการซื้อ ปริมาณตามสัญญา
รายป

(ตนัตอป)

ปรมิาณที่ตองรับซื้อ
หรอืชํ าระราคาขั้นตํ่ า

(ตนัตอป)

ราคา เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

โพรพิลีน
ทีพีพี Take-or-Pay 95,000 85,500

- หากผูรับซื้อ (offtakers) ไมจัดหาเลตเตอรออฟ
เครดิต ภายในระยะเวลาดังกลาวจะถือเปนเหตุผิด
นัดตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนส และบริษัทมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญาซื้อขายโอเลฟนสกับผูรับซื้อ 
(offtakers) รายนั้นได ถาผูรับซื้อ (offtakers) ไมจัด
หาเลตเตอรออฟเครดิตมาใหภายใน 90 วันหลังจาก
ไดรับคํ าบอกกลาวเหตุผิดนัด

- บริษัท สามารถบอกเลิกสัญญาซื้อขายโอเลฟนสใน
สวนของผูรับซื้อ (offtakers) รายใดรายหนึ่งได ใน
กรณีที่ผู รับซื้อรายนั้นผิดสัญญา หรือถูกพิทักษ
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ผูรับซื้อ (offtakers) เงื่อนไขการซื้อ ปริมาณตามสัญญา
รายป

(ตนัตอป)

ปรมิาณที่ตองรับซื้อ
หรอืชํ าระราคาขั้นตํ่ า

(ตนัตอป)

ราคา เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

ทรัพย  หรือถูกระงับกิจการ  หรือเลิกกิจการ โดย
ไมท ําการแกไขภายใน 90 วันนับแตมีคํ าบอกกลาว

- โดยทั่วไป ผูซื้อผลิตภัณฑโอเลฟนสในประเทศ
ของบริษัทเปนผูรับผิดชอบภาษีทั้งหมด รวมทั้ง
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บจากเอทิลีนและโพรพิลีน
ทีซ่ื้อจากบรษิทั ถึงแมวาบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบ
ภาษีมูลคาเพิ่มสํ าหรับการขายโอเลฟนสที่มีการสง
ออกจากประเทศไทย แตอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่ตอง
ช ําระในปจจุบันอยูในอัตรารอยละศูนย
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ผูรับซื้อ (offtakers) เงื่อนไขการซื้อ ปริมาณตามสัญญา
รายป

(ตนัตอป)

ปรมิาณที่ตองรับซื้อ
หรอืชํ าระราคาขั้นตํ่ า

(ตนัตอป)

ราคา เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

สัญญาซื้อขายโอเลฟนส
ในประเทศรายอื่นๆ
โพรพิลีน
ทพีีไอ ............................................... 1 ป 96,000-120,000 - ราคาซื้อขายในตลาดจรระหวาง

ประเทศรายสัปดาห (Weekly
International Spot)

- สัญญาไมมีขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship
clause)

- ภาระผูกพันการชํ าระเงินของทีพีไอตามสัญญาซื้อ
ขายโพรพิลีนที่บริษัททํ ากับทีพีไอไดรับการคํ้ า
ประกันการชํ าระจากหนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร
เปนจ ํานวนหนึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งเทา
กับยอดขายของบริษัทประมาณ 34 วัน  บริษัท
สามารถเรียกรองตามหนังสือคํ้ าประกันของทีพีไอที่
ออกโดยธนาคารได  ถาหากวาทีพีไอไมชํ าระหนี้ที่
ถงึก ําหนดตามสัญญาซื้อขายโพรพิลีน โดยหลังจาก
ไดมีการเรียกรองตามหนังสือคํ้ าประกันแลว ทีพีไอ
จะตองจัดหาหนังสือคํ้ าประกันมาทดแทนใหเต็ม
ภายใน 7 วัน หากทีพีไอไมสามารถจัดหาหนังสือคํ้ า
ประกันธนาคารไดภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว
บริษทัมีสิทธิที่จะหยุดขายโพรพิลีนใหแกทีพีไอ
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ผูรับซื้อ (offtakers) เงื่อนไขการซื้อ ปริมาณตามสัญญา
รายป

(ตนัตอป)

ปรมิาณที่ตองรับซื้อ
หรอืชํ าระราคาขั้นตํ่ า

(ตนัตอป)

ราคา เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

ทีโอซีซี Take-or-Pay 6,200 4,960 ราคาจะกํ าหนดเปนรายเดือนโดยมี
ราคาเทากับคาเฉลี่ยเลขคณิตของ
ราคาตามสัญญาที่อิงราคาตาม U.S.
Gulf Coast ทีป่ระกาศโดย CMAI
และ ICIS บวกสวนเพิ่มจํ านวนหนึ่ง

- สัญญาไมมีขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship
clause)

- ภาระผูกพันการชํ าระเงินของทีโอซีซีตามสัญญาซื้อ
ขายโพรพิลีนได  รับการประกันการชํ  าระโดย
เลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการคํ้ าประกันที่เพิกถอนไม
ไดชนิดหมุนเวียน (revolving irrevocable stand-by
letter of credit) ในจ ํานวนเทากับภาระผูกพันที่จะ
ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ ารายไตรมาสสํ าหรับ
ระยะเวลาสองเดือน

-       บริษทัสามารถเรียกรองตามเลตเตอรออฟเครดิตของ
ทีโอซีซีไดหากทีโอซีซีไมชํ าระราคาที่ครบกํ าหนด
ชํ าระภายใตสัญญาซื้อขายโพรพิลีน โดยหลังจาก
เมื่อมีการเรียกรองตามเลตเตอรออฟเครดิตแลว
ทีโอซีซีจะตองจัดหาเลตเตอรออฟเครดิตใหเต็ม
จ ํานวนภายใน 15 วนั หากทีโอซีซีไมจัดหาเลตเตอร
ออฟเครดิต ภายในระยะเวลาดังกลาวจะถือเปนเหตุ
ผิดนัดตามสัญญา และบริษัทมีสิทธิที่จะระงับการ
ขายโพรพิลีนใหแกทีโอซีซี ทั้งนี้ หากทีโอซีซียังคง
ไมจัดหาเลตเตอรออฟเครดิตมาใหภายใน 30 วัน
หลงัจากไดรับหนังสือบอกกลาวเหตุผิดนัด บริษัทมี
สิทธิบอกเลิกสัญญากับทีโอซีซีได
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การขายผลิตภัณฑพลอยได
ผูรับซื้อ (offtakers) เงื่อนไขการซื้อ ปรมิาณตามสัญญารายป

(ตนัตอป)
ปรมิาณที่ตองรับซื้อหรือชํ าระ

ราคาขั้นตํ่ า
(ตนัตอป)

ราคา เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

ไพโรไลซิสกาซโซลีน
เอทีซี                                                  - 110,000 – 150,000 - ราคาจะกํ าหนดเปนรายเดือน

ตามคาเฉลี่ยของราคาซื้อขาย
ในตลาดจร (Spot price) โดย
ตอมามีการตกลงสูตรกํ าหนด
ราคาใหม ซึ่งจะอยูบนพื้นฐาน
ของปริมาณเบนซิน โทลูอีน
และโซลีน (BTX) ซึ่งเปนผลิต
ภณัฑหลักของเอทีซี

- สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระ
เกินควร (hardship clause)

- ผูซื้อผลิตภัณฑพลอยไดตองรับ
ภาระคาภาษีอากรทั้งหมดรวมทั้ง
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ปตท.                                                  - 150,000 – 300,000
(โดยมเีงือ่นไขวา บรษิทั
สามารถขายไพโรไลซสิกาซ
โซลนีใหแก ปตท. ไดเมือ่เอ
ทซีีไมซื้อไพโรไลซสิกาซ
โซลนีทัง้หมดของบรษิทั)

- ราคาจะกํ าหนดเปนรายเดือน
ตามคาเฉลี่ยของราคาซื้อขาย
ในตลาดจร (Spot price)

- สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระ
เกินควร (hardship clause)

- ผูซื้อผลิตภัณฑพลอยไดตองรับ
ภาระคาภาษีอากรทั้งหมดรวมทั้ง
ภาษีมูลคาเพิ่ม

มิกซซี4
บีเอสที                                               ไมมภีาระผูกพันที่จะตองรับซื้อ

หรือจายเงินขั้นตํ่ า เวนแตกรณี
ทีบ่เีอสทีไมซื้อมิกซซี4 ใน
ปริมาณใดๆ ที่บริษัทผลิตขึ้น
ไดในเดือนหนึ่งแตไปซื้อมิกซ
ซี4 ในปริมาณดังกลาวจาก
ผูขายรายอื่นแทนในเดือนนั้น

ผกูพันที่จะตองซื้อมิกซซี4
ของบริษัททั้งหมด

- ราคาจะถูกกํ าหนดทุกสอง
เดือนตามคาเฉลี่ยรายวันของ
แนฟทาที่ประกาศโดยโรง
กลัน่ในประเทศสิงคโปรตาม
ทีเ่ผยแพรในรายงานราคานํ้ า
มันของ Platt’s Global Alert
โดยมีสวนลด

- สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระ
เกินควร (hardship clause)

- ภาระผูกพันการชํ าระเงินของบี
เอสทีตามสัญญาซื้อขายมิกซซี 4 
ไดรับการประกันการชํ าระโดย
เลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการคํ้ า
ประกนัที่เพิกถอนไมไดชนิด
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ผูรับซื้อ (offtakers) เงื่อนไขการซื้อ ปรมิาณตามสัญญารายป
(ตนัตอป)

ปรมิาณที่ตองรับซื้อหรือชํ าระ
ราคาขั้นตํ่ า
(ตนัตอป)

ราคา เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

บเีอสทีตองชํ าระราคาซื้อเต็ม
จ ํานวนตามสัญญาที่ทํ ากับ
บริษัทสํ าหรับปริมาณของมิกซ
ซี4 ทีบ่ีเอสทีไมซื้อจากบริษัท
ดังกลาว

หมนุเวยีน (revolving irrevocable 
stand-by letter of credit) ในจ ํานวน
เทากับการซื้อเปนเวลาประมาณ
สองเดอืน บริษทัมสีิทธิที่จะเรียก
รองใหบีเอสทีรับผิดตามเลตเตอร
ออฟเครดิต หากบีเอสทีไมชํ าระ
เงนิตามสญัญาซือ้ขายมกิซซี 4 กบั
บริษัท โดยบีเอสทีตองจัดหาเลต
เตอรออฟเครดิตใหมมาใหครบ
จ ํานวนภายใน 15 วนั

- ผูซื้อผลิตภัณฑพลอยไดตองรับ
ภาระคาภาษีอากรทั้งหมดรวมทั้ง
ภาษีมูลคาเพิ่ม

เทลกาซ
โกลว เอสพีพี                                     - ปริมาณขั้นตํ่ าเบื้องตน - ราคาสัมปทานโดยตั้งแตเดือน

กรกฎาคม 2539 การกํ าหนด
ราคาจะเปนราคาที่ใชในการ
ขายกาซธรรมชาติของ ปตท.
ใหกับผูผลิตไฟฟารายเล็กหัก
ดวยสวนลด

สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระเกิน
ควร (hardship clause)

อารโอซี                                             - ปริมาณที่ตองการซื้อจะถูกแจง
เปนรายเดือน

- ราคาจะถูกกํ าหนดตามราคาที่
ใชในการขายกาซธรรมชาติ
ของ ปตท. ใหกับลูกคาอุต
สาหกรรมหักดวยสวนลด

- สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระ
เกินควร (hardship clause)

- อารโอซีใหเลตเตอรออฟเครดิต
เพื่อการคํ้ าประกันที่เพิกถอนไม
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ผูรับซื้อ (offtakers) เงื่อนไขการซื้อ ปรมิาณตามสัญญารายป
(ตนัตอป)

ปรมิาณที่ตองรับซื้อหรือชํ าระ
ราคาขั้นตํ่ า
(ตนัตอป)

ราคา เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

ไดชนิดหมุนเวียน (revolving 
irrevocable stand-by letter of 
credit) เปนจํ านวน 5.9 ลานบาท 
ซึ่งเทากับปริมาณการซื้อเทลกาซ
ประมาณ 50 วัน
ผู ซื้อผลิตภัณฑพลอยไดตองรับ
ภาระคาภาษีอากรทั้งหมดรวมทั้ง
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ทไีอจี ไฮโค ...................................... - ปริมาณที่ตองการซื้อจะถูกแจง
เปนรายเดือน

- ราคาจะถูกกํ าหนดตามราคาที่
ใชในการขายกาซธรรมชาติ
ของ ปตท. ใหกับลูกคาอุต
สาหกรรมหักดวยสวนลด

- สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระ
เกินควร (hardship clause)

- ทีไอจี ไฮโคใหเลตเตอรออฟ
เครดิตเพื่อการคํ้ าประกันที่เพิก
ถ อน ไม  ไ ด  ช นิ ด หมุ น เ วี ย น  
(revolving irrevocable stand-by 
letter of credit) เปนจํ านวน 25 
ลานบาท ซึ่งเทากับปริมาณการ
ซื้อเทลกาซประมาณ 2 เดือน

- ผูซื้อผลิตภัณฑพลอยไดตองรับ
ภาระคาภาษีอากรทั้งหมดรวมทั้ง
ภาษีมูลคาเพิ่ม
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การซื้อวัตถุดิบ
วัตถุดิบ วันหมดอายุของสัญญา ปริมาณ (ตนัตอป) ราคาอางอิง(1) เงื่อนไขอื่นที่สํ าคัญในสัญญา

เอทีซี
แนฟทาเบา........... ธันวาคม 2555 311,000 – 460,000 แนฟทาสิงคโปร(2) สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship clause) และบท

บัญญัติวาดวยเหตุสุดวิสัย
ราฟฟเนท................... มถิุนายน 2553 220,000 – 240,000 แนฟทาสิงคโปร(2) สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship clause)

ปตท.
อเีทน.................... ธันวาคม 2547 17,000 – 83,000(3), (4) ราคาทีม่กีารแบงผลกํ าไร (netback) ของอีเทน

ที่ปตท. มตีอเอ็นพีซี(5)
สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship clause) และบท
บัญญัติวาดวยเหตุสุดวิสัย

แอลพจี.ี.......................... มถิุนายน 2553 อยางนอยที่สุด
240,000(4), (6), (7)

ราคาทีม่กีารแบงผลกํ าไร (netback) ของแอลพี
จีที่ ปตท. มีตอเอ็นพีซี(8)

สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship clause) และบท
บัญญัติวาดวยเหตุสุดวิสัย

เอน็จแีอล......................... มถิุนายน 2553 78,000 – 225,000(3) แนฟทาสิงคโปรหักสวนลด(2) สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship clause) และบท
บัญญัติวาดวยเหตุสุดวิสัย

เอสโซ
แอลพจี.ี........................ ธันวาคม 2547(9) ประมาณ 36,000 –

72,000(6), (10)
Saudi Aramco LPG บวกสวนเพิ่ม (11) สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship clause) และบท

บัญญัติวาดวยเหตุสุดวิสัย

เออารซี
แนฟทาเบา........... ธันวาคม 2546(9) 120,000 -

180,000 (6), (12)
แนฟทาญี่ปุนบวกสวนเพิ่ม สัญญากํ าหนดขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship clause) และบท

บัญญัติวาดวยเหตุสุดวิสัย
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(1) ราคาที่คํ านวณแตละเดือน และแปลงคาเปนเหรียญสหรัฐ/ตัน
(2) ราคาเฉลี่ยรายเดือนของคาสูงสุดและตํ่ าสุดของราคาซื้อขายในตลาดจร (spot price) ที่ประกาศรายวันสํ าหรับแนฟทาสิงคโปรตามที่ตกลงกัน ตามที่เผยแพรในรายงาน Platt’s Pacific/Arab Gulf Marketscan report 

ภายใตหัวขอ “Singapore” แปลงคาจากเหรียญสหรัฐตอบารเรลเปนเหรียญสหรัฐตอตัน
(3)  ขึ้นอยูกับจํ านวนที่ ปตท.สามารถจัดหาได
(4) ขึ้นอยูกับการหยุดโรงงานตามแผนที่กํ าหนดหรือการไมทํ างานของอุปกรณที่สํ าคัญของปตท. หรือบริษัท
(5) ตามขอมูลของ ปตท.บริษัทเชื่อวาราคานี้คํ านวณจากสูตรราคาที่มีการแบงผลกํ าไรระหวาง ปตท. และเอ็นพีซี ซึ่งอยูบนพื้นฐานของราคาขายผลิตภัณฑและตนทุนการผลิตของเอ็นพีซีและราคาขายวัตถุดิบอีเทน 

ของ ปตท.ใหแกเอ็นพีซี
(6) สัญญากํ าหนดปริมาณเปนรายเดือนเทานั้น ปริมาณเทียบเทารายปคํ านวณโดยคูณปริมาณรายเดือนดวยสิบสอง
(7) ปริมาณตามสัญญาคือ 100,000-400,000 ตันตอปกอนหนาเดือนกันยายน 2543 ซึ่งมปีริมาณอยางนอย 180,000 ตันตอปสํ าหรับเดือนกันยายน 2543 ถึงธันวาคม 2543 และอยางนอย 240,000 ตันตอปภายหลังจาก

นั้น
(8) บริษัทเชื่อวาราคานี้คํ านวณจากสูตรราคาที่มีการแบงผลกํ าไรซึ่งไดจากราคาขายเอทิลีนและโพรพิลีนของเอ็นพีซีและราคาวัตถุดิบแอลพีจีของ ปตท. ใหแกเอ็นพีซีหลังจากหักดวยตนทุนการผลิต  เอทิลีนและ

โพรพิลีนที่ขายทั้งที่เปนเงินและไมใชเงินของเอ็นพีซี และตนทุนการผลิต แอลพีจีที่ปตท. ขาย อยางไรก็ตาม การคํ านวณราคานี้จะไมรวมถึงราคาของผลิตภัณฑพลอยได
(9) สัญญาระยะสั้น
(10) ปริมาณตามสัญญาคือ  14,000-11,400 ตันตอปในป 2543 และ 2544 และ 240,000-48,000 ตันตอปในป 2545 และ 36,000 – 72,000 ตันตอป ในป 2546 และจะเทากับ 48,000 – 108,000 ตันตอป ในป 2547
(11) ราคาซื้อขายแอลพีจี Saudui Aramco ที่เผยแพรใน Platt’s oilgram price report
(12) ปริมาณตามสัญญาตั้งแตเดือนมกราคม 2543 อยูระหวางขั้นตํ่ า 120,000 ตันตอปจากเดือนกุมภาพันธ 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2545 ถึงขั้นสูง 360,000-540,000 ตันตอปจากเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2543
(13) ราคาเฉลี่ยรายเดือนของคาสูงสุดและตํ่ าสุดของราคาซื้อขายในตลาดจร (spot price) ที่ประกาศรายวันสํ าหรับแนฟทา AG/Japan ตามที่เผยแพรในรายงาน Platt’s Pacific/Arab Gulf Marketscan report ภายใตหัวขอ 

“C&F Japan”
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รายละเอียดของวัตถุดิบ
ตารางดังตอไปนี้แสดงจํ านวนเงินของวัตถุดิบที่บริษัทซื้อโดยแสดงตามประเภทของวัตถุดิบที่ซื้อและอัตรารอยละของจํ านวนเงินของวัตถุดิบทั้งหมดที่ซื้อในชวงเวลาที่ระบุ  จํ านวนเงินที่เกิดขึ้น

จากการซือ้วตัถุดิบจะถือเปนคาใชจายวัตถุดิบตอเมื่อไดมีการใชวัตถุดิบนั้น

                                 ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม                                              รอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน                       
2543 รอยละ 2544 รอยละ 2545 รอยละ 2545 รอยละ 2546 รอยละ

(ลานบาท ยกเวนอัตรารอยละ)

วัตถุดิบ
  แนฟทาเบา ............................ 6,582.4 60.5 4,492.7 46.5 4,282.7 48.0 1,721.4 44.6 2,959.0 49.0
  ราฟฟเนท.............................. 787.2 7.2 228.7 2.4 319.9 3.5 23.0 0.6 0.0 0.0
  อเีทน 362.2 3.3 451.5 4.7 373.4 4.2 195.8 5.1 232.7 3.9
  แอลพีจี(1)............................... 1,112.3 10.4 2,290.8 23.7 1,873.5 21.0 907.9 23.5 1,085.8 18.0
  แอลพจีทีี่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก(2) 144.9 1.3 168.5 1.6 318.9 3.5 73.4 1.9 356.1 5.9
  เอน็จีแอล .............................. 1,883.1 17.3 2,036.7 21.1 1,759.9 19.7 945.1 24.4 1,403.9 23.2
รวมคาใชจายเกี่ยวกับวัตถุดิบ . 10,872.1 100.0 9,668.9 100.0 8,928.3 100.0 3,866.6 100.0 6,037.5 100.0

                                                                                     
(1) ไมรวมแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG)
(2) แอลพจีทีีม่คีวามหลากหลายเปนพิเศษที่บริษัทซื้อจากเอสโซที่ใหผลผลิตโพรพิลีนในปริมาณมาก
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ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงคาใชจายเกี่ยวกับวัตถุดิบของบริษัทซึ่งแสดงโดยรายการวัตถุดิบที่ใช และอัตรารอยละของวัตถุดิบแตละชนิดตอวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชสํ าหรับชวงเวลาที่ระบุ

                                    ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม                                           รอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน                  
2543 รอยละ 2544 รอยละ 2545 รอยละ 2545 รอยละ 2546 รอยละ

(ลานบาท ยกเวนอัตรารอยละ)

วัตถุดิบ
  แนฟทาเบา 6,433.1 60.0 4,663.6 47.4 4,286.9 48.1 1,573.5 42.3 2,864.8 48.1
  ราฟฟเนท.............................. 787.0 7.3 229.4 2.3 310.0 3.5 22.7 0.6 11.1 0.2
  อเีทน 362.2 3.4 451.5 4.6 373.4 4.2 195.8 5.3 232.7 3.9
  แอลพีจี(1) .............................. 1,109.3 10.3 2,290.0 23.3 1,873.6 21.0 910.7 24.5 1,090.2 18.3
  แอลพจีทีี่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก(2) 145.6 1.4 168.5 1.7 317.6 3.5 72.9 2.0 355.6 5.9
  เอน็จีแอล .............................. 1,883.1 17.6 2,036.4 20.7 1,758.9 19.7 941.7 25.3 1,404.6 23.6
รวมคาใชจายเกี่ยวกับวัตถุดิบ . 10,720.3 100.0 9,839.4 100.0 8,920.4 100.0 3,717.3 100.0 5,959.0 100.0

                                                                                     
(1) ไมรวมแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG)
(2) แอลพจีทีีบ่ริษทัซื้อจากเอสโซที่มีความหลากหลายเปนพิเศษซึ่งไดผลผลิตโพรพิลีนสูงเปนพิเศษ
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ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงปริมาณการใชวัตถุดิบของบริษัทซึ่งแสดงโดยรายการวัตถุดิบที่ใช และอัตรารอยละของวัตถุดิบแตละชนิดตอวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชสํ าหรับชวงเวลาที่ระบุ

                                    ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม                                            รอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน     
2543 รอยละ 2544 รอยละ 2545 รอยละ 2545 รอยละ 2546 รอยละ

(ตนั ยกเวนอัตรารอยละ)

วัตถุดิบ
  แนฟทาเบา 602,714 56.2 437,144 41.9 427,689 43.8 169,333 39.1 235,846 43.2
  ราฟฟเนท.............................. 76,931 7.2 22,408 2.1 29,925 3.1 2,276 0.5 989 0.2
  อเีทน 40,703 3.8 49,527 4.7 44,823 4.6 23,062 5.3 25,393 4.7
  แอลพีจี(1) .............................. 144,509 13.5 280,424 26.9 241,740 24.8 115,563 26.7 127,959 23.4
  แอลพจีทีี่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก(2) 11,860 1.1 14,209 1.4 24,836 2.5 6,523 1.5 23,487 4.3
  เอน็จีแอล .............................. 196,396 18.3 239,120 22.9 207,226 21.2 116,176 26.8 132,338 24.2
รวมปริมาณวัตถุดิบที่ใช.......... 1,073,114 100.0 1,042,832 100.0 976,240 100.0 432,942 100.0 546,012 100.0

                                                                                     
(1) ไมรวมแอลพีจีที่มีปริมาณโพรพิลีนอยูมาก (propylene-rich LPG)
(2) แอลพจีทีีบ่ริษทัซื้อจากเอสโซที่มีความหลากหลายเปนพิเศษซึ่งไดผลผลิตโพรพิลีนสูงเปนพิเศษ


