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งบการเงินเมื่อสิ้นงวดป 2540 หลังจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดขึ้น ฐานะ
การเงินของโรงกลั่นน้ํามันใหญอันดับหนึ่งของชาติ บริษัท ไทยออยล จํากัด มาถึงขั้นวิกฤตรายแรง
มีหนี้สินเพิ่มเกือบเทาตัวเปน 7.3 หมื่นลานบาท กับเจาหนี้ 124 ราย หรือประมาณ 1,850
ลานเหรียญสหรัฐ และขาดทุน 8,800 ลานบาท เพิ่มจากในปกอนหนาที่ขาดทุนอยูประมาณ 2,100
ลานบาท แถมหนี้ที่เกิดขึ้นสวนใหญ ยังเปนหนี้ที่ไมมีหลักประกัน
ภาระการเงินที่แสนสาหัส เพราะทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้มีเพียง 20 ลานบาทเทานั้น
ทําใหเกิดคําถามวา จะสามารถชําระหนี้ไดอยางไร?
ไทยออยล เปนบริษัททําธุรกิจโรงกลั่น ที่เติบโตมาดวยโครงสรางทางการเงินอันแสน
พิสดาร กลาวคือ ใชการสรางหนี้แบบเกินตัวเปนหลักในการขยายกิจการมานับแตเริ่มกอตั้ง ซึ่งเรียก
ไดวาเปนเกมไตเสนลวดทางดานไฟแนนซ
องคประกอบทางธุรกิจของไทยออยลมีจุดเริ่มตนที่ไมเหมือนบริษัทน้ํามันรายอื่นๆ แตเปน
องคประกอบของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายแหลนั่นคือ วิสัยทัศนของผูกอตั้ง สายสัมพันธทาง
การเมือง และคํารับรองจากรัฐบาลในการกอหนี้
เชาวน เชาวนขวัญยืน หรือ เค วาย เซา ผูกอตั้งที่เปนหัวแรงหลักของบริษัท พ.ศ.2504
โดยชื่อแรกตั้งวา บริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด เปนวิศวกรเชื้อสายจีน ที่ตั้งบริษัทนี้ขึ้นเพื่อเขารับ
สัมปทานสราง และบริหารโรงกลั่นโรงแรกของประเทศดวยกําลังการผลิตขั้นต่ํา 30,000 บารเรล
ตอวัน โดยมีสัญญาชวงแรก 10 ป โดยมีแผนโอนใหรัฐดําเนินการตอภายในอายุสัมปทานดังกลาว
ภายใตเงื่อนไขวาตอง “แบงผลกําไรใหรัฐ ในรูป Profit Sharing ในอัตราสวน 25%”
โรงกลั่นโรงแรกของประเทศนี้ เปดดําเนินการในเชิงพาณิชยไดเมื่อ 18 กันยายน 2507 โดย
มีกําลังการผลิต 35,000 บารเรลตอวัน และสรางภาระผูกพันกับรัฐมากมายหลายประการ เนื่องจาก
ไมมีการเพิ่มทุนใหม และใชวิธีการกอหนี้เกินตัวขยายกําลังการผลิตเสมอมา เปนภาระที่หนักมาก
ในดานการเงิน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนหลายครั้ง ทายสุดทําให ปตท.กลายเปนผู
ถือหุนใหญ และเชาวน เชาวนขวัญยืน กลายเปนเพียงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของบริษัทไปดวยเหตุผล
วาตองการใชฐานะของการเปนรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหรัฐบาลค้ําประกันเงินกูขยายกิจการตอไปอีก
ภาระหนี้ที่เกินตัวในการขยายธุรกิจนี้ เคยทําใหคณะรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน มีมติ
ใหเพิ่มทุนและแปรรูปกิจการของบริษัทเปนมหาชนมาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.2521 มาแลว แตก็
ไมไดมีการดําเนินการ ทั้งที่เปนจังหวะของตลาดหุนขาขึ้นในชวงนั้น
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แมจะไมมีการเพิ่มทุนและแปรรูป แตในชวงที่โรงกลั่นน้ํามันยังคงผูกขาดในกํามือของไทย
ออยล และเอสโซ (โดยมีโรงกลั่นบางจากฯ เปนทางเลือกซึ่งมีกําลังการผลิตต่ําไมสามารถเทียบกัน
ได) ฐานะการเงินของไทยออยลซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในตลาดก็ยังคงปลอดภัย จนกระทั่ง
เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดอนุมัติใหสรางโรงกลั่นน้ํามันแหงใหม ใหกับกลุม
ยักษค้ําน้ํามันขามชาติ 2 รายคือ เชลล และคาลเท็กซ ซึ่งยังผลใหสองผูคาดังกลาวที่เคยเปนลูกคาซื้อ
ซื้อน้ํามันจากโรงกลั่น ไมมีความจําเปนตองซื้อน้ํามันจากไทยออยลอีกตอไป แมจะยังคงมีคํามั่นวา
เชลลและคาลเท็กซ จะยังคงรักษาสัญญาสุภาพบุรุษวา จะยังซื้อน้ํามันจากไทยออยลตอไปอีกเปน
เวลา 10 ป หลังจากที่ตัวเองมีโรงกลั่นแลวก็ตาม
ภายใตสถานการณใหม ซึ่งมีการเปดตลาดโรงกลั่นเสรีมากขึ้น และภาระผูกพันเนื่องจากแต
ละปบริษัทตองจายเงินใหรัฐ 65% ของรายรับ คิดเปนสวนของ Profit Sharing 25% และอีก 40%
เปนภาษี รายได นิติ บุคคล ผสมโรงกับปญหาหนี้สินของบริษัทที่ยั งคงมากมายเรื้ อรังจึงมีค วาม
พยายามผลักดันเพื่อใหฐานะการเงินของบริษัท ซึ่งมีอัตราสวนหนี้ตอทุน (D/F Ratio) ในชวงกอน
พ.ศ.2535 ที่ระดับ 15.5 เทา ใหลดลงมาเหลืออยูที่ระดับยอมรับไดคือ 8 เทา โดยไมตองใหรัฐเขาไป
แบกภาระมากนัก จึงมีแผนผลักดันใหแตงตัวระดมทุนเปนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยมา
ตั้งแตป 2535 แตคางคามาจนถึงป 2539
ในป 2539 ทั้งที่รัฐมนตรีชุดของนายบรรหาร ศิลปอาชา มีมติอนุมัติใหกระจายหุนใหไดสนิ้
ปนั้น แตก็มีปญหาทางการเมืองเกิดขึ้นตามมา
ประเด็นเกิดขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีดังกลาว มีมติให ปตท.เปนผูรับซื้อหุนเพิ่มทุนของ
ไทยออยล ใหไดในสัดสวน 49% เพราะถาเขาตลาดสัดสวนการถือหุนของ ปตท.จะลดลงเหลือ
48.17% ดังนั้น ปตท.จะตองซื้อเพิ่มจากเชลลและบริษัทน้ํามันรายอื่นราว 0.83% และ ครม.มีมติให
ปตท.ตองเจรจาขอซื้อคืนกลับมาใหไดราคาพาร คือ 10 บาท
ครั้งนั้น ปตท.ก็หวังเทกโอเวอรไทยออยลกอนเขาตลาดหลักทรัพย เนื่องจาก ปตท.กลัววา
ถาไปไลซื้อราคาในกระดานจะไดราคาแพงเกิน อยางไรก็ตาม ปตท.ก็เจรจาไมประสบผลสําเร็จทั้ง
ยังกลายเปนปมขัดแยงทางการเมืองของพรรครวมรัฐบาล กระทั่งนายไชยวัฒน สินสุวงศ ในฐานะ
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมจากพลังธรรมไดประกาศลาออกจากการเปน รมว.เพราะนายไชยวัฒน
ต อ งการให ปตท.ซื้ อ จากบริ ษั ท เชลล ป โ ตรเลี ย ม เอ็ น วี ในราคาไอพี โ อ คื อ ราว 60
บาท
เพื่ อ ส ง ผลดี ต อ ปตท.แต ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ม เ ห็ น ด ว ย และครั้ ง นั้ น นายมนตรี พงษ พ าณิ ช ย
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูกํากับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกับกําหนดเสนตายให ปตท.ตอง
รีบเจรจาซื้อหุนมาใหไดภายใน 1 เดือน (ราวเดือนกันยายน 2539) แต ปตท.ภายใตการนําของ นาย
พละ สุขเวช ไดรีรอ และตอบกลับมาวา ตองการรอใหเปนมติ ครม.เพื่อจะนํามตินี้ไปเจรจากับผูถือ
หุนใหขายออกมาในราคาที่ ครม.กําหนด
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นายพละ เองยังออกมากลาววา จัดเปนเรื่องดีที่ไทยออยลไมเขาตลาดในชวงนี้ เพราะเปน
ชวงที่ตลาดซบ อาจทําใหขายไดในราคาต่ํากวาไอพีโอ หรือราคาจอง ที่ครั้งนั้นอยูราว 60-70 บาท
ซึ่งถาเขาชวงนั้นคาดวาจะขายไดในราคาทีต่ ่ํากวาราว 30% และในปนั้นไทยออยลยังมีหนี้รวม
ทั้งหมดประมาณ 47,000 ลานบาท จายดอกเบี้ยประมาณเดือนละ 300 ลานบาท
ผลลัพธก็คือ ไมสามารถเขาตลาดหุนได เพราะเกิดปญหาตลาดหุนปรับตัวเปนขาลงอยาง
กะทันหันเพราะวิกฤตฟองสบูเศรษฐกิจแตกในเวลาตอมา
เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้น และปญหาทางการเงินของไทยออยลกลายเปนดินพอกหางหมู
ขึ้นเรื่อยๆ ถึงขนาดตองประกาศพักการชําระหนี้ เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2541 ที่ผานมา และฝาก
อนาคตไวที่ ปตท.วาจะมาหาเงินมาซื้อหุนเพิ่มทุนในสัดสวนที่ถืออยูใหครบ 49%
ตามประมาณการนั้น ไทยออยลตองการเงินเพิ่มทุนทั้งหมดประมาณ 400 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ โดยแบงเปน ปตท.และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จะซื้อหุนเพิ่มทุน
ประมาณ 150-200 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งหาพันธมิตรเขามาซื้อหุนเพิ่มอีก 150 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือขายทรัพยสินของไทยออยลออกใหไดเงินกลับเขามาประมาณ 100 ลานเหรีญสหรัฐ
คําถามตอมาคือ เมื่อ ปตท.เองก็เผชิญกับแรงกดดันทางการเงินเชนกัน เพราะวาชวงเวลานั้น
การปโตรเลียมฯ มีบริษัทลูกกวา 30 แหง และขณะนี้สวนใหญอยูในสภาพเปนภาระใหกับ
ปตท.ทั้งสิ้น ยกเวน ปตท.สผ. และปโตรเคมีแหงชาติ เทานั้น
ชวงเวลาดังกลาว แมผูบริหาร ปตท.จะพูดเรื่องที่ยังยืนยันเจตนารมณเดิมในการซื้อหุนเพิ่ม
ทุนของไทยออยล และตองรักษาโรงกลั่นไทยออยลไวใหได แตเสียงก็ดูเหมือนจะแผวลงไป เพราะ
เดิมทีนั้น ปตท.หวังวาจะเอาเงินจากการขายหุน 3 โรงกลั่น คือ เชลล คาลเท็กซ และบางจากฯ
มาซื้อหุนเพิ่มทุนไทยออยล แตผูบริหาร ปตท.ก็วงเล็บตอทายวา ถาขายไดราคาดี ก็จะซื้อหมด
แตถาขายไดในราคาไมดีเทาที่ควร ก็ตองปรับแผนกันใหม
ประเด็ น ป ญ หาคื อ นอกจากความหวั ง ที่ จ ะได เ ม็ ด เงิ น ก อ นใหญ จ ากการขายหุ น
3โรงกลั่ น จะเจื อ จางลง ปตท.เองก็ เ จอป ญ หาหนั ก คื อ ลู ก ค า รายใหญ ข อง ปตท.ได แ ก
โรงไฟฟาราชบุรีที่มีสัญญาซื้อกาซกับ ปตท.ก็ไมสามารถเปดดําเนินการไดตามกําหนดในป ’41 ทํา
ใหรายได ที่คาดวาจะไดจากการขายกาซเปนจํานวนมากตองหายไป ขณะเดียวกัน ปตท.ตองจาย
ดอกเบี้ยเงินกูที่ใชในการลงทุน ทําใหปตท.มีสภาพรายรับหดแตรายจายเพิ่ม ปตท.จึงใชวิธีแกปญหา
โดยเลื่อนแผนการจายเงินใหกับ ปตท.สผ.บริษัทลูก ซึ่งเปนผูผลิตในโครงการยาดานาที่ผลิตกาซ
จากพมา สงผลใหขาดรายไดจากสวนนี้ไปดวย เพราะ ปตท.ถือโอกาสไมจายใหผูผลิตกาซ ทั้งที่
โครงการดังกลาวไดลงทุนไปแลวเสร็จและพรอมจะจายกาซไดทันที
ในการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ของไทยออยล โดยตั้งความหวังวา จะทําใหสัดสวนหนี้สิน
ตอเงินลดลงเหลือ 1.5 ตอ 1 หรือสัดสวนหนี้สินเหลือ 1,200 ลานดอลลารสหรัฐ ตอทุน 700-800
ลานดอลลารสหรัฐ ประเด็นคําถามใหญที่เจาหนี้จะยอมรับแผนการปรับโครงสรางหนี้ได
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ไทยออยล ต องแสดงให เ จ าหนี้ เ ห็นว า ภายหลังจากการปรับโครงสร า งหนี้แ ลว ไทยออยล จ ะมี
แผนการปรับการดําเนินงานอยางไร ใหสามารถสรางรายไดมาชําระหนี้และสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปไดอยางแข็งแกรง ซึ่งไทยออยลมีแผนชัดเจนที่จะทําตลาดน้ํามัน โดยจะบริหารรวมกับธุรกิจ
น้ํามันของ ปตท.และไทยออยลจะกลายเปนโรงกลั่นน้ํามันที่ ปตท.ยึดไวเปนฐานการผลิต และคง
สัดสวนการถือหุนไว 49%
การปรับโครงสรางหนี้ กระทําไดคอนขางลาชา เนื่องจากมีมูลหนี้จํานวนมาก และมีเจาหนี้
หลายราย สงผลใหยอดหนี้ปรับสูงขึ้นกวาเดิมที่มีมูลหนี้เพียง 1,800 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น
2,000 ลานดอลลารสหรัฐ และตอมาเพิ่มเปน 2,080 ลานดอลลารสหรัฐ ที่เกิดจากการพักชําระหนี้ทํา
ใหตองจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงตองเรงดําเนินการโดยเร็ว เพราะหากลาชาออกไปจะทําให
ภาพพจน ข องบริ ษั ท ไม ดี รวมถึ ง จะทํ า ให บ ริ ษั ท มี ส ภาพเป น หนี้ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได (NPL)
นานเกินไป ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ภาระการเงินที่แสนสาหัสของไทยออยล ก็เปนภาระแสนสาหัสของ ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุน
ใหญโดยปริยาย
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