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1. ปจจัยความเสี่ยง

การดํ าเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวประกอบดวยความเสี่ยงในการ
ประกอบธรุกิจโดยทัว่ไปและความเสีย่งจากการประกอบธรุกิจของบรษิทั ซึง่อาจสงผลกระทบอยางมนียัส ําคญัตอรายรบั ผลกํ าไร 
สินทรัพย สภาพคลอง ผลประกอบการ การดํ าเนินธุรกิจของบริษัท หรือมูลคาหุนของบริษัท อยางไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยง
อื่น ๆ ซึ่งบริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือซึ่งบริษัทเห็นวาอาจจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญตอผลประกอบการหรือ
การดํ าเนินธุรกิจของบริษัทในขณะนี้ ดังนั้น การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัย
ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ดวย

1.1 ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท

1.1.1 ในอดีต  บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเปนจํ านวนมาก และบริษัทอาจไมสามารถสรางผลกํ าไรได
ในอนาคต

โรงงานโอเลฟนสของบริษัทเริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิชยในเดือนมิถุนายน 2538  กอนป 2545 บริษัทมีผลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิในทุกรอบบัญชี ยกเวนในป 2541 ซึ่งบริษัทมีกํ าไรสุทธิจํ านวนมากอันเปนผลมาจากกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไมเกิดขึ้น (unrealized foreign exchange gain)  บริษัทมีขาดทุนสุทธิในป 2543 จํ านวน 113.2 ลานบาทและในป 2544 
จํ านวน 109.3 ลานบาท ในป 2545 บริษัทมีกํ าไรสุทธิจํ านวน 132.2 ลานบาท เนื่องจากกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิด
ขึ้น (unrealized foreign exchange gain) ที่มาจากการกูเงินเพื่อชํ าระหนี้เงินกูระยะยาวของบริษัท และบริษัทมีกํ าไรสุทธิ
จํ านวน 946.6 บาท สํ าหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาที่สูงขึ้นของเอทิ
ลีนและโพรพิลีนซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท

ความสามารถในการทํ ากํ าไรของบริษัทขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง

• ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑซึ่งราคาดังกลาวมีความผันผวนตามวัฏจักรของอุตสาหกรรม

• คาใชจายดอกเบี้ยโดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับภาระหนี้ที่เกิดจากการกอสรางโรงงานปจจุบัน 
หนวยผลิตเอทิลีนใหมและโรงงานอีโอ/อีจี รวมถึงคาใชจายดอกเบี้ยในการบํ ารุงรักษาและการปรับปรุงโรงงาน
ปจจุบัน

• คาใชจายที่เปนคาเสื่อมราคาจํ านวนมากที่เกี่ยวกับตนทุนการขายที่ไมใชวัตถุดิบในทกุชวงรอบบญัชี ซึง่บรษิทั
คาดวาบริษัทจะมีคาใชจายดังกลาวตอไปเนื่องมาจากบริษัทใชเงินลงทุนสรางโรงงานโอเลฟนสปจจุบันเปน
จ ํานวนประมาณ 720 ลานเหรยีญสหรฐั (30,276 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) และ
เนือ่งจากธรุกิจของบรษิทัเปนธรุกิจทีใ่ชเงนิลงทนุเปนจ ํานวนมาก

• การแลวเสร็จของการกอสรางโครงการสวนขยายและการประสบความสํ าเร็จของโครงการ
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• สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ บริษัทไมสามารถรับรองตอผูลงทุนไดวาบริษัทจะสามารถรักษาระดับกํ าไรสุทธิของบริษัทใหคงเดิมหรือเพิ่ม
ขึ้นได นอกจากนี้ บริษัทไมสามารถรับรองไดวาบริษัทจะไมมีขาดทุนสุทธิจํ านวนมากอีกในอนาคต

1.1.2 การดํ าเนินการของปตท. (ในฐานะผูถือหุนหลัก) ผูถือหุนหรือบริษัทรวมของผูถือหุน กรรมการ  
หรือเจาหนาที่บริหารของบริษัทอาจขัดกับผลประโยชนของบริษัท

ผูถือหุนทุกรายของบริษัทประกอบธุรกิจปโตรเคมีอยูในประเทศไทย ไมวาโดยตรงหรือโดยผานทางบริษัทรวมของ
ผูถือหุน นอกจากนี้ กรรมการหกทานของบริษัท (ซึ่งรวมถึงกรรมการผูจัดการใหญ) เปนผูแทนของปตท. และกรรมการอีกหก
ทานเปนผูแทนของผูถือหุนรายอื่น ๆ กรรมการทั้งสิบสองทานนับเปนกรรมการสวนมากของคณะกรรมการสิบหาทานของ
บริษัท ดังนั้น จึงอาจมีกรณีที่ผลประโยชนของผูถือหุนหลักหรือผูถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัท หรือบริษัทรวมของผูถือ
หุ นขัดกับผลประโยชนของบริษัท และฝายบริหารของบริษัทอาจเผชิญกับปญหาผลประโยชนขัดกันที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการและเจาหนาที่บริหาร

โดยทั่วไป ความขัดแยงทางผลประโยชนอาจเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับผูถือหุนหลักและผูถือหุนของบริษัทหรือ
บริษัทรวมของผูถือหุนทุกครั้งที่บริษัทตองตัดสินใจในเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอื่นใด ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบที่แตกตางกัน
สํ าหรับบริษัทและผูถือหุนของบริษัทและบริษัทรวมของผูถือหุน ความขัดแยงทางผลประโยชนรวมถึงเรื่องดังตอไปนี้

• การเขาทํ าหรือเจรจาขอกํ าหนดหรือการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเวนการผิดสัญญาจัดหาวัตถุดิบหรือสัญญา
รับซื้อผลิตภัณฑรวมถึงการกํ าหนดราคาและปริมาณขั้นตํ่ าที่ตองรับซื้อหรือจายเงิน (minimum take-or-
pay)

• การแขงขัน หรือผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
• การออกหรือจํ าหนายจายโอนหลักทรัพย
• การตัดสินใจลงทุนและคาใชจายประเภททุนอื่น ๆ
• การบังคับสิทธิตามสัญญา
• การจายเงินปนผลและการจัดสรรผลตอบแทนอื่น ๆ และ
• ฐานะทางดานกฎหมาย

บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจาก ปตท.  และบริษัทรวมของ ปตท. โดยมีผูถือหุนของบริษัทหารายหรือบริษัท
รวมของผูถือหุนเปนผูรับซื้อ (offtakers) เอทิลีนสวนใหญและโพรพิลีนของบริษัท นอกจากนี้ ผูถือหุนสองรายของบริษัท และ
บริษัทรวมหนึ่งรายของผูถือหุนของบริษัทเปนผูผลิตโอเลฟนสและเปนคูแขงของบริษัทในตลาดภายในประเทศและในตลาด
จรระหวางประเทศ (international spot market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต

บริษัท ผูบริหารและผูถือหุนตลอดจนบริษัทรวมของผูถือหุนอาจเผชิญกับปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้นในแตละคราวที่บริษัทตองทํ าการตัดสินใจวาจะตองใหมีทางปฏิบัติตามขอตกลงตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสและ
สัญญาอื่น ๆ ที่บริษัททํ ากับผูถือหุนและบริษัทรวมของผูถือหุนหรือไม หรือเมื่อบริษัทตองตัดสินใจวาจะแกไขหรือเพิ่มเติมขอ
ตกลงเหลานี้หรือไม ตัวอยางเชน บริษัทไดเขาทํ าสัญญาซื้อขายโอเลฟนสในป 2535 นับตั้งแตนั้นมา บริษัทตกลงทํ าการแกไข
เพิ่มเติมสัญญาหาครั้ง ซึ่งการแกไขดังกลาวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสํ าคัญเกี่ยวกับราคาเอทิลีนและโพรพิลีนที่ขายให
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กับผูรับซื้อ (offtakers) ภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนส  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวรวมถึงการใชราคาที่ตกลงกัน (negotiable 
market pricing) สํ าหรับการซื้อโอเลฟนสสวนหนึ่ง   ซึ่งสงผลทํ าใหราคาขายโอเลฟนสภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสลดลง  
นอกจากนี้  ในการกํ าหนดราคาที่ตกลงกัน (negotiable market pricing) บริษัทยังไดพิจารณาคาใชจายสํ าหรับการผลิตของ
บริษัทและผูรับซื้อ  กํ าไรจากการขายขั้นตน (gross margin) และปจจัยดานการตลาดและการเงินที่เกี่ยวของ

บริษัทและผูรับซื้อ (offtakers) อาจตกลงเปลี่ยนแปลงการกํ าหนดราคาสํ าหรับเอทิลีนและโพรพิลีนที่ขายตามสัญญา
ซื้อขายโอเลฟนสเปนครั้งคราวเพื่อใหเปนไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น สัญญาซื้อขายโอเลฟนสและขอตกลงการซื้อขายใน
ประเทศสวนใหญที่บริษัททํ าระหวางผูถือหุนและบริษัทรวมของผูถือหุนจะรวมขอกํ าหนดวาดวยภาระเกินควร (hardship
clause) ซึ่งกํ าหนดใหบริษัทและผูซื้อตองหาทางเลือกในเชิงพาณิชยที่เหมาะสมหากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตองรับภาระเกิน
ควร เนื่องจากขอตกลงของคูสัญญา ขอตกลงเหลานี้และขอตกลงอื่น ๆ ยังประกอบดวยบทบัญญัติวาดวยเหตุสุดวิสัย หากใน
การเจรจากับบริษัท ผูถือหุนหรือบริษัทรวมของผูถือหุนจะอางบทบัญญัติเหลานี้ บริษัท ผูบริหารและผูถือหุนตลอดจนบริษัท
รวมของผูถือหุนก็อาจประสบปญหาผลประโยชนขัดกันเมื่อตองลงความเห็นตัดสิน

สัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลายฉบับที่บริษัททํ าขึ้นกับปตท. กํ าหนดใหบริษัทตองชํ าระคาวัตถุดิบในราคาเดียวกับที่จาย
โดยเอ็นพีซี ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท และเปนบริษัทที่ปตท. ถือหุนอยูเปนจํ านวนมากเชนกัน ราคาที่เอ็นพีซีจายกํ าหนดขึ้น
บนพื้นฐานของการแบงผลกํ าไร (netback price) โดยจะหักคาใชจายที่เกี่ยวของออกจากราคาขายผลิตภัณฑโอเลฟนสของเอ็น
พีซี  คาใชจายดังกลาวประกอบดวย  คาใชจายของเอ็นพีซีและ ปตท. ที่เปนตัวเงินและที่ไมเปนตัวเงินสํ าหรับการผลิตและตน
ทุนคากาซธรรมชาติของ ปตท. ในการคํ านวณการแบงผลกํ าไร คาใชจายที่แนนอนที่ใชรวมในการคํ านวณราคาขึ้นอยูกับการ
ตกลงเปนครั้งคราวระหวางเอ็นพีซีและปตท. บริษัทไมทราบถึงวิธีการคํ านวณราคาผลิตภัณฑโอเลฟนสของเอ็นพีซีหรือวิธี
การคิดตนทุนของเอ็นพีซีหรือปตท. ในการคํ านวณการแบงกํ าไร เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนความลับและเอ็นพีซีไมสามารถ
เปดเผยใหขอมูลแกบริษัท

บริษัทและปตท. ไดตกลงในเรื่องของกลไกการกํ าหนดราคาภายใตสัญญาระยะยาวกับ ปตท. เพื่อการจัดหาอีเทนให
กับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท ในทํ านองเดียวกับสัญญาซื้อขายวัตถุดิบระหวาง ปตท. กับเอ็นพีซี   บริษัทและปตท. 
กํ าลังทํ าการตกลงเรื่องราคาภายใตสัญญาดังกลาว  บริษัทไมสามารถรับรองไดวาราคาใหมจะเปนอยางไร

บริษัทไดซื้อแนฟทาเบาในปริมาณมากภายใตสัญญาจัดซื้อวัตถุดิบระยะยาวกับเอทีซีซึ่งเปนบริษัทรวมของปตท. 
สัญญาฉบับนี้ไดระบุปริมาณขั้นตํ่ าและปริมาณขั้นสูงซึ่งเอทีซีจะตองจัดสงและบริษัทจะตองซื้อในแตละป ในปที่ผานมา
บริษัทไดซื้อแนฟทาเบาจากเอทีซีในปริมาณที่นอยกวาปริมาณขั้นตํ่ าที่ระบุในสัญญาซื้อขายแนฟทาเบากับเอทีซีอยูจํ านวนมาก 
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปริมาณของวัตถุดิบในการผลิตแนฟทาเบาของเอทีซี เอทีซีขายแนฟทาเบาใหกับอารโอซี อารโอซีเปน
บริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัทและเอทีซี

บริษัทไมสามารถรับรองวาความขัดแยงทางประโยชนระหวางบริษัท ผูถือหุนหลักและผูถือหุนอื่นของบริษัท หรือ
บริษัทรวมของผูถือหุน กรรมการและเจาหนาที่บริหารของบริษัทจะไดรับการแกไขโดยไมกอใหเกิดผลเสียหายตอบริษัท
เสมอ
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1.1.3 บริษัทตองพึ่งพาลูกคาจํ านวนนอยรายสํ าหรับการขายผลิตภัณฑจํ านวนมาก

ลูกคารายใหญที่สุดหกรายของบริษัทไดแก บีพีอี เอสเอสเอ็มซี ทีพีอี ทีพีไอ ทีพีพี และวีนิไทย ซึ่งเปนผูถือหุนหรือ
บริษัทรวมของผูถือหุนดวย ยอดขายของบริษัทใหลูกคาหกรายนี้ ในป 2543 คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 60.5 ของยอดขาย
สุทธิของบริษัท ในป 2544 คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 73.9 ในป 2545 คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 68.1 และในรอบหก
เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 62.7 ในป 2545 บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑกับบีพีอีคิด
เปนมูลคาประมาณรอยละ 16.3 ของยอดขายสุทธิของบริษัท และในรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 คิดเปนมูล
คาประมาณรอยละ 18.4 นอกจากนี้ บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑใหทีพีไอในป 2545 คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 15.7 ในป 
2545 และในรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ประมาณรอยละ 16.9 เนื่องจากบริษัทยังตองพึ่งพาลูกคาจํ านวน
นอยรายเหลานี้ และเนื่องจากโครงสรางการถือหุนของลูกคาเหลานี้กับบริษัท บริษัทอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางการเงินหรือการดํ าเนินงานของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทไมไดบังคับหรืออาจไมบังคับใชสิทธิของบริษัทตามสัญญา
ที่มีกับลูกคาโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่บริษัทเชื่อวาบริษัทไมไดรับผลกระทบอยางรายแรงจากการผิดสัญญาของลูกคา

บริษัทขายผลิตภัณฑใหกับทีพีไอตามสัญญาซื้อขายรายปซึ่งครบกํ าหนดในเดือนมีนาคม 2547 ทีพีไอเปนคูสัญญา
เดิมของสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัท (ซึ่งตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนส บริษัทขายเอทิลีนสวนใหญและโพรพิลีนใน
ปริมาณมากใหกับลูกคาหารายในกลุมลูกคารายใหญที่สุดหกรายของบริษัท) แตไดถอนตัวจากการเปนคูสัญญาของสัญญาซื้อ
ขายโอเลฟนสภายหลังจากที่ทีพีไอประสบปญหาทางการเงินและไดเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ภายใตพระราช
บัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 (ที่ไดมีการแกไข) ณ ปจจุบัน ทีพีไอยังคงประสบปญหาทางการเงิน ดังนั้น บริษัทไมสามารถรับ
รองไดวาสัญญาที่ทํ ากับทีพีไอจะไดรับการตออายุใหม

นอกจากนี้ เมื่อไมนานมานี้ บีพีอีไดทํ าการปรับโครงสรางหนี้กับกลุมเจาหนี้สถาบันการเงิน แมวาบีพีอีไมไดขอให
บริษัทตัดจํ าหนายหนี้คงคางที่บีพีอีมีตอบริษัท แตบีพีอีไดขอผอนชํ าระหนี้สํ าหรับคาขาดทุนกํ าไร ในป 2544 ที่ครบกํ าหนด
ชํ าระวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 เปนสามงวดซึ่งบริษัทไดตกลงตามที่บีพีอีรองขอ บีพีอีไดชํ าระเงินทั้งสามงวดจํ านวน 89 ลาน
บาทในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2545 และเดือนกุมภาพันธ 2546 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บีพีอีมีหนี้ตอบริษัทเปน
จํ านวน 413.8 ลานบาท ในจํ านวนนี้เปนจํ านวนที่ครบกํ าหนดชํ าระแลว 166.2 ลานบาท เงินที่บีพีอีคางชํ าระบริษัทขางตนคือ
เงินจายลวงหนาสํ าหรับผลิตภัณฑที่รับซื้อต่ํ ากวารอยละ 70 ของปริมาณตามสัญญารายเดือน (monthly contract quantity) 
สํ าหรับระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2545 ถึงธันวาคม 2545 บริษัทก็ไมไดคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกับบีพีอี
สํ าหรับจํ านวนเงินที่บีพีอีคางชํ าระตอบริษัท  ขณะนี้บริษัทกํ าลังเจรจากับบีพีอีในเรื่องการชํ าระเงินที่บีพีอีคางชํ าระกับบริษัท   
ภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนส บีพีอีจะตองจัดหาเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการคํ้ าประกัน (stand-by letter of credit) เปนจํ านวน
มูลคาเทากับภาระที่บีพีอีจะตองซื้อหรือจายเอทิลีนขั้นตํ่ า (take-or-pay) สํ าหรับ 45 วัน บีพีอีไดปฏิบัติตามหนาที่ในการจัดทํ า
เลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการคํ้ าประกันเปนรายเดือนแทนการจัดทํ าเลตเตอรออฟเครดิตใหบริษัท จนกระทั่งถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2545  ขณะนี้ ในแตละเดือนบีพีอีใหหลักประกันการชํ าระเงินแกบริษัทในรูปของหนังสือคํ้ าประกันจากธนาคาร 
ซึ่งมียอดเงินคํ้ าประกันประมาณกึ่งหนึ่งของยอดซื้อผลิตภัณฑของบีพีอีและ/หรือการชํ าระคาสินคาลวงหนาสํ าหรับยอดซื้อ
ผลิตภัณฑทั้งหมดของบีพีอี อยางไรก็ตามการใหหลักประกันทั้งสองประเภทของบีพีอีไมครอบคลุมจํ านวนเงินที่บีพีอีจะตอง
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จัดหาใหบริษัทภายใตเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการคํ้ าประกัน (stand-by letter of credit)  ทั้งนี้ หนังสือคํ้ าประกันไมครอบคลุม
จํ านวนเงิน minimum take of-day ดอกเบี้ยผิดนัดและจํ านวนเงินอื่นๆ ซึ่งไมเกี่ยวกับราคาซื้อผลิตภัณฑ

บริษัทคาดวาจะยังคงขายผลิตภัณฑปริมาณมากใหกับลูกคารายใหญที่สุดหกรายตอไป บริษัทไมสามารถยืนยันไดวา
ลูกคาของบริษัทจะไมประสบปญหาทางการเงินหรือจะสามารถซื้อผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑตอเนื่องของบริษัทใน
ปริมาณที่เคยรับซื้อหรืออาจไมสามารถซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทเลย  ซึ่งหากลูกคารายใดรายหนึ่งในกลุมนี้ประสบปญหาดาน
การเงินและผิดเงื่อนไขของสัญญา หรือไมสามารถซื้อผลิตภัณฑของบริษัทได หรือยุติหรือระงับการซื้อดวยเหตุอื่นใด บริษัท
อาจจะแกปญหาดังกลาวดวยการเพิ่มการขายเอทิลีนและโพรพิลีนของบริษัทแกลูกคารายอื่นในราคาที่ตกลงกันในตลาดใน
ประเทศไทยหรือในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot markets) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตอยางไรก็ตาม 
การกํ าหนดราคาในตลาดเหลานี้มีแนวโนมที่จะคาดการณไดนอยกวา และในบางครั้งมีราคาตํ่ ากวาราคาที่บริษัทไดรับตาม
สัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทและการขายผลิตภัณฑในประเทศ ดังนั้น รายได กํ าไร และกระแสเงินสดของบริษัทจึงอาจ
ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญจากเหตุดังกลาว

1.1.4 ความผันผวนของราคาในตลาดสากลสํ าหรับผลิตภัณฑปโตรเคมีและวัตถุดิบของบริษัท และความเปน
วัฏจักร (cyclical  nature) ของอุตสาหกรรมปโตรเคมีอาจมีผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัท

ผลการด ําเนนิงานในอดตีของบรษิทับางสวนสะทอนถงึลกัษณะความเปนวัฏจกัรและความผนัผวนของอตุสาหกรรมป
โตรเคมี ในอดีตเมื่ออุตสาหกรรมปโตรเคมีประสบกับภาวะที่อุปทานของผลิตภัณฑมีจํ ากัดมาก ทํ าใหราคาและอัตรากํ าไร
เบื้องตน (profit margin) สูงขึ้น ซึ่งจะติดตามมาดวยการเพิ่มกํ าลังการผลิตอยางมาก สงผลทํ าใหเกิดภาวะอุปทานมากกวาความ
ตองการใช ทํ าใหราคาและอัตรากํ าไรเบื้องตน (profit margin) ลดลง

แมวาบริษัทขายผลิตภัณฑสวนใหญตามสัญญาซื้อขายระยะยาว หรือขายใหกับลูกคาที่บริษัทมีความสัมพันธอันยาว
นานแตขอตกลงการขายของบริษัทกํ าหนดใหราคาซื้อขายอิงกบัราคาในตลาดสากล (published industry benchmark) ดงันัน้ ราย
ไดของบรษิทัจงึผนัผวนตามวฎัจกัรของอตุสาหกรรม

ราคาจรของ SEA CFR ตอตันส ําหรบัเอทลีินและโพรพลีินมีการปรับตัวขึ้นและลงตามลํ าดับโดยในป 2541 ราคา      เอ
ทิลีนอยูที่ 358 เหรียญสหรัฐ (15,053.90 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) ในป 2542 ราคาเอทิลีนอยูที่ 
451 เหรียญสหรัฐ (18,964.55 บาท) ในป 2543 ราคาเอทิลีนอยูที่ 601 เหรียญสหรัฐ (25,272.05 บาท) ในป 2544 ราคาเอทิลี
นอยูที่ 455 เหรียญสหรัฐ (19,132.75 บาท) ในป 2545 ราคาเอทิลีนอยูที่ 421 เหรียญสหรัฐ (17,703.05 บาท) ราคาจรของ SEA 
CFR ตอตันส ําหรบัโพรพลีินมีการปรับตัวขึ้นและลงตามลํ าดับโดยในป 2541 ราคาโพรพิลีนอยูที่ 309 เหรียญสหรัฐ 
(12,993.45 บาท) ในป 2542 ราคาโพรพิลีนอยูที ่ 398 เหรียญสหรัฐ (16,735.90 บาท) ในป 2543 ราคาโพรพิลีนอยูที่ 488  
เหรียญสหรัฐ (20,520.40 บาท) ในป 2544 ราคาโพรพิลีนอยูที่ 403 เหรียญสหรัฐ (16,946.15 บาท) ในป 2545 ราคาโพรพิลีนอ
ยูที่ 491  เหรียญสหรัฐ (20,646.55 บาท) การปรับตัวขึ้นลงของราคาผลิตภัณฑสงผลกระทบตอราคาขายผลิตภัณฑหลักและ
รายไดของบริษัท บริษัทคาดวาราคาของเอทลีินและโพรพลีิน จะยังคงมีความผันผวนตามวัฏจักรของอุตสาหกรรม

ตนทุนวัตถุดิบของบริษัทคิดเปนสัดสวนใหญของตนทุนการขายของบริษัท ในป 2543 ตนทุนวัตถุดิบของบริษัทคิด
เปนประมาณรอยละ 83.8 ของตนทุนการขาย ในป 2544 คิดเปนประมาณรอยละ 82.2 ในป 2545 คิดเปนประมาณรอยละ 75.4 
และในรอบหกเดอืนสิน้สดุ ณ วันที ่30 มถุินายน 2546 คดิเปนประมาณรอยละ 78.2 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในราคาของวัตถุดิบ
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จึงมีผลกระทบที่มีนัยสํ าคัญตออัตรากํ าไรเบื้องตน (profit margin) รายไดและกระแสเงินสด แมวาบรษิทัซือ้วัตถดุบิสวนใหญ
ตามสัญญาการซื้อขายระยะยาว ราคาซื้อขายวัตถุดิบสวนใหญจากบริษัทจะอิงกับราคาในตลาดสากล (published industry 
benchmark) ซึ่งโดยหลักคือคาเฉลี่ยรายวันของราคาสูงและตํ่ าของราคาซื้อขายในตลาดจร (spot price) สํ าหรับ
แนฟทา “C&F Japan” หรือ “Singapore” ที่ประกาศในรายงานของ Platt’s Pacific/Arab Gulf Marketscan เนื่องจากผลิตภัณฑ
ของบริษัทเปนสินคาโภคภัณฑ (commodity) การปรับตัวสูงขึ้นของราคาของวัตถุดิบที่บริษัทใชและตนทุนอื่น ๆ อาจไมอยูใน
ขนาดหรือทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในราคาที่บริษัทไดรับสํ าหรับการขายผลิตภัณฑของบริษัท และอาจกอใหเกิดความ
ผันผวนในกํ าไรของบริษัท

ปจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทและอาจกอใหเกิดความผันผวนอยางมากในราคาของผลิต
ภัณฑและวัตถุดิบของบริษัท ความตองการใชผลิตภัณฑของบริษัทและกํ าไร (margin) เชน

• สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป
• ระดับของกิจกรรมทางธุรกิจในการใชผลิตภัณฑตอเนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัท
• การกระทํ าของคูแขงของบริษัท
• เหตุการณและสถานการณระหวางประเทศ
• การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
• ราคาและความสามารถในการหาสินคาแทนที่ (availability of substitute products) และ
• พิกัดศุลกากรและกฎระเบียบของรัฐบาลในประเทศไทยและตางประเทศ

1.1.5 บริษัทมีภาระทางการเงินอยูจํ านวนมาก ซึ่งโดยสวนใหญคือ หนี้ท่ีเกิดจากการออกหุนกูของบริษัท  และ
บริษัทจะไดรับผลกระทบอยางรายแรงถาหากบริษัทไมสามารถจายดอกเบี้ยหรือเงินตนของหุนกูของบริษัทหรือบริษัทผิด
เง่ือนไขของหุนกู

บริษัทมีภาระทางการเงินจํ านวนมากและจํ าเปนตองใชกระแสเงินสดจํ านวนมากในการชํ าระหนี้ภายใตหุนกูที่
บริษัทออกในเดือนกันยายน 2546 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีภาระหนี้ในสกุลเงินบาทจํ านวน 10,570.014 ลานบาท 
ซึ่งเปนหนี้ที่เกิดจากการออกหุนกูของบริษัทในเดือนกันยายน 2546 จํ านวน 10,000 ลานบาท เนื่องจากภาระหนี้ดังกลาวบริษัท
มีภาระผูกพันในการชํ าระเงินอยูจํ านวนมาก ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางการเงินและขอปฏิบัติอื่นๆ ภายใตหุนกู  
รวมถึงขอปฏิบัติและเงื่อนไขตามที่ไดอธิบายในสวน “ฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงาน – หนี้ระยะยาว – ขอจํ ากัดภาย
ใตภาระหนี้”  บริษัทคาดวาบริษัทยังจะกอภาระหนี้เพิ่มขึ้น เชน หนี้ที่เกี่ยวกับการสรางโรงงานอีโอ/อีจี   ดังนั้น ความสามารถ
ในการชํ าระหนี้ของบริษัทจึงขึ้นอยูกับผลการดํ าเนินงานในอนาคตและ กระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งเหตุการณดังกลาวขึ้นอยู
กับหลายปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทอาจไมสามารถสรางกระแสเงินสดไดเพียงพอเพื่อมาชํ าระหนี้
ของบริษัท

นอกจากนี้  ขอจํ ากัดตาง ๆ เหลานี้ อาจจํ ากัดความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาของบริษัท
หรือความยืดหยุนของบริษัทในการวางแผนหรือการปฏิบัติตอความเปลี่ยนแปลงในการดํ าเนินงานและอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
และขอจํ ากัดเหลานี้สงผลทํ าใหบริษัทตองใชเงินกระแสรายรับจากการดํ าเนินงานจํ านวนมากในการชํ าระหนี้ หรือเพื่อเปน
หลักประกันสํ าหรับการชํ าระเงินตนหรือดอกเบี้ย  และยังจํ ากัดความสามารถบริษัทในการกอหนี้หรือระดมทุน  ตามสัญญา
เงินกูระยะยาวฉบับเดิมบริษัทไดเลื่อนการชํ าระเงิน หรือไดชํ าระเงินตนที่ถึงกํ าหนดชํ าระบางสวนไปประมาณ 2-3 เดือน 
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โดยความยินยอมของผูใหกู แตในกรณีที่บริษัทไมสามารถชํ าระเงินตามหุนกูหรือชํ าระไดเพียงบางสวน หรือทํ าผิดขอปฏิบัติ
ที่ระบุไวในขอกํ าหนดสิทธิของหุนกู  ผูถือหุนกูมีสิทธิที่จะเรียกใหหนี้ทั้งหมดที่คางชํ าระอยูภายใตหุนกูนั้นถึงกํ าหนดชํ าระได
ทันที นอกจากนี้    ผูถือหุนกูยังสามารถบังคับชํ าระหนี้เอากับทรัพยสินของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานโอเลฟนสของ
บริษัทซึ่งเปนหลักประกันสํ าหรับภาระผูกพันในการชํ าระเงินภายใตหุนกูดังกลาว การเรียกใหหนี้ถึงกํ าหนดชํ าระภายใตหุนกู
หรือการบังคับชํ าระหนี้เอากับทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญตอธุรกิจของบริษัท

1.1.6 บริษัทจะจายคาเสียหายที่ไดรับจากการทํ าประกันภัยใหกับเจาหนี้ของบริษัทและการชํ าระคาเสียหาย
ดังกลาวอาจสงผลใหตองเลิกกิจการ

บริษัทโอนสิทธิภายใตการประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยการขน
สงสินคาทางทะเลเพื่อเปนประกันหนี้ใหแกผูถือหุนกูภายใตหุนกูที่บริษัทไดออกในเดือนกันยายน 2546 และใหแกเจาหนี้ภาย
ใตสัญญาสินเชื่อเงินทุนดํ าเนินการ (working capital facility) หากบริษัทประสบความเสียหายในอนาคตไมวาจะเกิดจากธรรม
ชาติหรือสาเหตุอื่น และเรียกเงินจากการประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายภายใตกรมธรรมประกันภัยเหลานั้น ผูรับประ
กันภัยจะตองชํ าระเงินประกันซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะไดรับใหแกผูถือหุนกูและเจาหนี้มีประกันอื่น ๆ โดยตรง ในกรณีที่ความเสีย
หายซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญตอธุรกิจหรือสถานะทางการเงินของบริษัท หรือบริษัทผิดนัดชํ าระหนี้ภายใตหุนกู ผูถือ
หุนกูของบริษัทและเจาหนี้มีประกันอื่น ๆ ไมตองชํ าระเงินประกันภัยใหแกบริษัทหรือไมตองอนุญาตใหบริษัทใชเงินที่
ไดจากการประกันภัยดังกลาวเพื่อที่จะซอมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท หรือชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทสํ าหรับ
การขาดทุนกํ าไรหรือความรับผิดจากการที่ธุรกิจหยุดชะงักในสถานการณดังกลาวนั้น ผูถือหุนกูและเจาหนี้มีประกันอื่น ๆ มี
สิทธิที่จะนํ าเงินที่ไดรับจากการประกันภัยมาชํ าระหนี้ที่คางชํ าระภายใตหุนกูและสัญญาสินเชื่อเงินทุนดํ าเนินการ  นอกจากนี้
หากเงินที่ไดรับจากการประกันภัยมีไมเพียงพอที่จะชํ าระหนี้ของบริษัททั้งปวงที่คางชํ าระอยูภายใตหุนกูและสัญญาสิน
เช่ือเงินทุนดํ าเนินการ (working capital facility) ดังกลาว บริษัทยังคงตองรับผิดชอบสวนที่ยังขาดอยู

หากผูถือหุนกูและเจาหนี้มีประกันอื่นๆ เลือกที่จะนํ าเงินที่ไดรับจากการประกันภัยมาชํ าระหนี้ที่ยังคางชํ าระอยูภาย
ใตหุนกูและสัญญาสินเชื่อเงินทุนดํ าเนินการ บริษัทอาจถูกบังคับใหลดหรือหยุดการดํ าเนินการของบริษัท

1.1.7 ธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนเปนจํ านวนมากซึ่งรวมถึงการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหม
ท่ีจํ าเปนตองใชเงินลงทุนและเงินทุนจํ านวนมากจึงมีความเสี่ยงและความไมแนนอน

อุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูง ความสามารถในการดํ ารงและเพิ่มรายรับและกํ าไรสุทธิ
ของบริษัทขึ้นอยูกับการลงทุนอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงการลงทุนเพื่อการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหม โครงการอีโอ/อีจี   
การซอมบํ ารุงและการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานปจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทไดทํ าการศึกษาการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีในประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเพิ่มชองทางในการ
ประกอบธุรกิจใหม หรือการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องของเอทิลีนและโพรพีลีน การขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึง
โครงการตาง ๆ จะตองใชเงินลงทุนเพิ่มเติมซึ่งอาจเปนเงินจํ านวนมาก

ภายใตกลยุทธทางธุรกิจปจจุบันของบริษัท บริษัทคาดวาจะมีคาใชจายเพื่อการลงทุนสํ าหรับป 2546 จํ านวน
ประมาณ 3,738 ลานบาท สํ าหรับป 2547 จํ านวนประมาณ 1,286 ลานบาท สํ าหรับป 2548 จํ านวนประมาณ 203 ลานบาท และ
สํ าหรับป 2549 ประมาณ 115 ลานบาท ซึ่งคาใชจายเพื่อการลงทุนดังกลาวรวมถึงการลงทุนสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของ
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บริษัท  และหากบริษัทดํ าเนินการกอสรางโรงงานอีโอ/อีจี บริษัทคาดวาจะมีคาใชจายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นสํ าหรับระยะเวลา
สองปนับตั้งแตการเริ่มการกอสรางในโครงการอีโอ/อีจี  ทั้งนี้ คาใชจายเพื่อการลงทุนที่แทจริงอาจสูงกวาหรือต่ํ ากวาจํ านวนที่
คาดไว เนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน คาใชจายโครงการเพิ่มขึ้นสูงกวาที่คาดไว ความสามารถในการสรางกระแสเงินสด
จากการดํ าเนินงานและความสามารถในการหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกใหเพียงพอกับคาใชจายเพื่อการลงทุน 
นอกจากนี้บริษัทไมสามารถรับรองถึงตนทุน  ความเสร็จสมบูรณและความสํ าเร็จของโครงการลงทุนที่วางแผนไวหรือที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต

ที่ผานมา  บริษัทไดรับการสนับสนุนในรูปเงินทุนจาก ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทและบริษัทไดจัดหา
เงินกูจํ านวนมากเพื่อใชในการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้  บริษัทมีแผนที่จะระดมเงินทุนโดยการออกหุนสามัญและการกูยืมเพื่อ
การขยายธุรกิจหรือการปรับปรุงโรงงาน บริษัทไมคาดวา ปตท. จะใหการสนับสนุนบริษัทในรูปเงินทุนจํ านวนมากสํ าหรับ
คาใชจายเพื่อการลงทุนของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ ขอกํ าหนดของหุนกูของบริษัทกํ าหนดใหบริษัทดํ ารงอัตราสวนหนี้
ตอทุนขั้นสูงสุด ดังนั้น บริษัทไมสามารถรับรองไดวาบริษัทจะไดรับเงินทุนเพิ่มเติมเมื่อบริษัทตองการใชและเงินทุนเพิ่มเติม
ดังกลาวจะมีตนทุนและเงื่อนไขที่บริษัทยอมรับได หรือเงินลงทุนของผูลงทุนจะไมถูกลดมูลคาถาหากบริษัทตองจัดหาเงินทุน
โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม

1.1.8 บริษัทขายโอเลฟนสสวนหนึ่งในตลาดภายในประเทศและตลาดจรระหวางประเทศ (international spot 
market) ท่ีมีการแขงขันสูง และบริษัทอาจจะตองแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีมีทรัพยากรสูงกวาบริษัท

บริษัทขายเอทิลีนและโพรพิลีนสวนหนึ่งในตลาดภายในประเทศและในตลาดจรระหวางประเทศ 
(international spot market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งมีการแขงขันสูงมาก ในป 
2543 บริษัทขายเอทิลีน และโพรพิลีนในตลาดในประเทศคิดเปนรอยละ 19.6 ของผลิตภัณฑเอทิลีนและโพรพิลีนของบริษัท
(ซึ่งไมรวมการขายผลิตภัณฑโอเลฟนสตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสภายใตการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑโอเลฟนส (swap 
arrangement) และภายใตราคาที่ตกลงกัน) ประมาณรอยละ 15.6 ในป 2544 ประมาณรอยละ 20.2 ในป 2545 และประมาณ
รอยละ 20.7 ในรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ทั้งนี้ ในป 2543 บริษัทขายเอทิลีนและโพรพิลีนในตลาดจร
ระหวางประเทศ (international spot market) ประมาณรอยละ 23.5 ของผลผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนของบริษัท (ซึ่งไมรวมการ
ขายผลิตภัณฑโอเลฟนสตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสภายใตการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑโอเลฟนส (swap arrangement) และภาย
ใตราคาที่ตกลงกัน) ในป 2544 ประมาณรอยละ 8.6 ในป 2545 ประมาณรอยละ 12.1 และในรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2546 ประมาณรอยละ 12.8 เนื่องจาก ณ ขณะนี้  อุปทานของเอทิลีนมีอยูมากกวาที่ตลาดในประเทศตองการ  หลัง
จากที่หนวยผลิตเอทิลีนแหงใหมของบริษัทเริ่มดํ าเนินการเชิงการพาณิชย บริษัทคาดวาบริษัทจะตองจํ าหนายเอทิลีนในตลาด
ภายในประเทศและสงออกในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ในปริมาณที่มากกวาปจจุบันมากโดย
เฉพาะอยางยิ่งในชวงกอนที่โรงงานอีโอ/อีจีเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชย

เนื่องจากเอทิลีนและโพรพิลีนเปนสินคาโภคภัณฑ (commodity) การแขงขันในตลาดภายในประเทศและตลาดจร
ระหวางประเทศ (international spot market) จึงขึ้นอยูกับปจจัยราคาเปนหลัก ปจจัยของคุณภาพของสินคาและการสงมอบ
สินคาเปนรอง ดังนั้น ดังนั้นบริษัทจึงไมสามารถที่จะใชความหลากหลายของผลิตภัณฑปกปองสภาพการแขงขันในตลาดสง
ออก และบริษัทอาจจะไมสามารถใหลูกคาเปนผูรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นได
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คูแขงบางรายของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑในตลาดที่บริษัทสงออกอาจจะสามารถลดราคาของผลิตภัณฑลงไดหาก
คูแขงเหลานั้นมีตนทุนที่ต่ํ ากวาตนทุนของบริษัทและมีปริมาณสงออกที่มากพอที่จะมีอิทธิพลตอราคาตลาด นอกจากนี้ คูแขง
บางรายอาจมีทุนทรัพย เทคโนโลยีและทรัพยากรอื่น ๆ มากกวาบริษัท และอาจจะสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ
ตลาดไดดีกวา คูแขงของบริษัทอาจจะสามารถตอบสนองตอเทคโนโลยีที่ใหมและการเปลี่ยนแปลงในความตองการของลูกคา
ไดเร็วกวาบริษัท

1.1.9 บริษัทซื้อวัตถุดิบจํ านวนมากตามสัญญาซื้อขายระยะสั้น หากผูจัดหาวัตถุดิบเหลานี้หยุดหรือไมสามารถ
จัดหาวัตถุดิบใหบริษัทในราคาและเงื่อนไขที่บริษัทและผูจัดหายอมรับได บริษัทอาจมีตนทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทจะตองนํ า
เขาวัตถุดิบ หรือตองจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นภายในประเทศ

แมวาบริษัทซื้อวัตถุดิบสวนใหญภายใตสัญญาซื้อขายระยะยาว แตบริษัทยังมีการซื้อแนฟทาเบาภายใตสัญญาซื้อขาย
ระยะสั้นกับเออารซี นอกจากนี้บริษัทยังซื้อแอลพีจีจํ านวนมากภายใตสัญญาซื้อขายปตอป (back-to-back) กับเอสโซ  ในป 
2543 บริษัทซื้อวัตถุดิบปริมาณรอยละ 33.2 ของวัตถุดิบที่บริษัทใชภายใตสัญญาซื้อขายระยะสั้น รอยละ 16.7 ในป 2544 รอย
ละ 20.3 ในป 2545 และรอยละ 16.4 สํ าหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทจะซื้อวัตถุดิบบอยครั้งจาก
ผูจัดหาวัตถุดิบระยะสั้น แตบริษัทจํ าเปนตองพึ่งพาผูจัดหาเหลานี้เปนพิเศษในขณะที่ผูจัดหาระยะยาวเผชิญกับการหยุดดํ าเนิน
การโรงงานหรือไมสามารถจัดหาวัตถุดิบได ในชวงที่บริษัทมีความตองการวัตถุดิบมากกวาปกติ หากหลังจากสิ้นสุดอายุของ
สัญญาซื้อขายระยะสั้นผูจัดหาวัตถุดิบเหลานี้ปฎิเสธที่จะจัดหาวัตถุดิบใหบริษัทภายใตเงื่อนไขที่บริษัทและผูจัดหายอมรับได 
บริษัทอาจจะตองนํ าเขาวัตถุดิบหรือจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นในประเทศซึ่งอาจทํ าใหตนทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น

1.1.10 ความคุมครองภายใตสัญญาประกันภัยของบริษัทอาจจะไมเพียงพอที่จะปองกันบริษัทจากความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน ภัยธรรมชาติ และคาเสียหายจากเหตุการณดังกลาว

การดํ าเนินงานของบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจปกติของอุตสาหกรรมปโตรเคมีทั้งจากการ
ดํ าเนินงานและความเสี่ยงอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังอยูภายใตความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเก็บและขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑและของเสีย
ที่ติดไฟ ระเบิดไดงายและอันตราย ซึ่งหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความสามารถในการผลิต ความ
สามารถในการทํ ากํ าไรและการดํ าเนินงานโดยรวมของบริษัท อันไดแก

• การรั่วแตกของทอสง
• ไฟไหมและการระเบิด
• ความชํ ารุดบกพรองของเครื่องจักร
• ความซับซอนในการแกไข
• การปลอยวัตถุหรือกาซอันตราย และความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
• การรั่วของถังเก็บ
• การหกหรือรั่วไหลของเคมีภัณฑ และ
• สภาพอากาศที่รุนแรงและภัยธรรมชาติ

รายไดและกระแสเงินสดของบริษัทอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญหากมีเหตุการณที่ขัดขวางการทํ างานที่ตอ
เนื่องของอุปกรณเครื่องจักรในโรงงานปจจุบันและความลาชาในการเริ่มตนของการดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยของหนวยผลิต
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เอทิลีนใหมของบริษัทที่ไมเปนไปตามแผนอันเนื่องจากความเสี่ยงที่กลาวขางตน นอกจากนี้ ความเสี่ยงตาง ๆ อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บตอรางกายและเสียชีวิต ความเสียหายรายแรงหรือทรัพยสินและอุปกรณถูกทํ าลาย รวมไปถึงความเสียหายตอสิ่งแวด
ลอม ซึ่งอาจทํ าใหบริษัทตองระงับการดํ าเนินงานและอาจกอใหเกิดความรับผิดทางแพงและอาญา

สํ าหรับโรงงานปจจุบันของบริษัท บริษัทไดทํ าประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (all risks) และประกันภัยเครื่องจักร
เสียหาย สํ าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานปจจุบันเปนเงิน 588.1 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ  
23,468.1 ลานบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ)  สํ าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิต
ภัณฑและวัตถุดิบคงคลังเปนเงิน 16.1 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 677 ลานบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญ
สหรัฐ) นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดทํ าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (business interruption) เปนเงิน 94.4 ลานเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 3,969.5 ลานบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ)  ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภาย
นอก เปนเงิน 50 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,102.5 ลานบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) ตอครั้ง และ
ประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลหลายวงเงินสํ าหรับการผลิตของโรงงานปจจุบันเปนเงินหลายจํ านวน

สํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหม บริษัทไดทํ าประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (all risks) สํ าหรับความสูญเสียหรือความ
เสียหายตอหนวยผลิตเอทิลีนใหมระหวางการกอสรางเปนเงินรวม 144 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,624 ลานบาทที่อัตราแลก
เปลี่ยน 46 บาทตอเหรียญสหรัฐ) บาท ประกันภัยรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกเปนเงิน 50 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
2,102.5 ลานบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) ตอครั้ง ประกันภัยความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
การผลิตของโรงงานปจจุบันเนื่องมาจากการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมเปนจํ านวน 10 ลานเหรียญสหรัฐตอครั้ง และ
ประกันภัยความลาชาในการเริ่มเดินเครื่องจักรสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมเปนเงิน 27.3 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,147.9 
ลานบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ)

แตอยางไรก็ตาม อาจเปนไปไดวาคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเงินที่จะตองชํ าระจะมีจํ านวนมากกวาความคุมครองตาม
สัญญาประกันภัยของบริษัท ดังนั้น ผลของการดํ าเนินงานของบริษัทอาจไดรับผลกระทบอยางรายแรงได นอกจากนี้ กรมธรรม
ประกันภัยของบริษัทไมครอบคลุมคาเบี้ยปรับหรือคาปรับหรือเงินอื่นใดที่จะตองชํ าระใหกับหนวยงานของรัฐเนื่องจากภัยพิบัติ
ที่กลาวมาขางตน อยางไรก็ตาม แมวาในประเทศไทยไมเคยมีประวัติการเรียกใหมีการชํ าระคาปรับจํ านวนมากในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีในประเทศไทย บริษัทไมสามารถรับรองไดวาจะไมมีการเรียกใหมีการชํ าระคาปรับในอนาคต

1.1.11 โรงงานของบริษัท และผูจัดหาวัตถุดิบหลักและลูกคาหลักสวนใหญของบริษัทต้ังอยู รวมกันใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เนื่องจากรายไดสวนใหญของบริษัทจะมาการขายผลิตภัณฑซึ่งผลิตขึ้นที่โรงงานปจจุบันในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

หนวยผลิตเอทิลีนใหม และโรงงานอีโอ/อีจีจะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือบริเวณใกลเคียง  นอกจากนี้
ผูจัดหาวัตถุดิบหลักและลูกคาหลักของบริษัทตางก็ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือบริเวณใกลเคียง ดังนั้นหากมี
ความเสียหายรุนแรงตอสถานประกอบการของบริษัทหรือผูจัดหาวัตถุดิบหรือลูกคา หรือระบบทอสงไมวาจะเกิดขึ้นจากอุบัติ
เหตุ ไฟไหม นํ้ าทวม การกอการรายหรือเหตุอื่น ๆ จะมีผลเสียหายรายแรงตอผลการดํ าเนินงานของบริษัท
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แมวาบริษัทจะทํ าประกันภัยทรัพยสินและวินาศภัยสํ าหรับทรัพยสิน และการหยุดชะงักของธุรกิจเพื่อลดผลกระทบ
จากเหตุการณดังกลาว บริษัทไมสามารถรับรองวาจะไดรับเงินประกันภัยไดทันทวงทีหรือเงินประกันภัยจะเพียงพอในการ
ชํ าระความเสียหายที่เกิดขึ้น

1.1.12 บริษัทมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจ
มีผลกระทบเสียหายตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ความสามารถในการทํ ากํ าไรหรือกระแสเงินสด

ธุรกิจของบริษัทเกี่ยวของกับการขนสง การผลิตและการใชสสารและสารประกอบที่อาจพิจารณาไดวามีเปน
อันตรายตามความหมายของกฎหมายสิ่งแวดลอม ดังนั้น บริษัทจึงอยูภายใตกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เครงครัดเกี่ยวกับการปลอยมลพิษสูอากาศ การปลอยนํ้ าเสียที่ไดรับการบํ าบัดแลว การจัดการขยะ
มูลฝอยและการดํ าเนินงานในดานอื่น ๆ กฎหมายและระเบียบเหลานี้บางฉบับกํ าหนดใหหนวยผลิตของบริษัทตองดํ าเนินงาน
ภายใตใบอนุญาตซึ่งตองมีการตออายุหรือแกไข โดยทั่วไป กฎหมายเหลานี้กํ าหนดคาปรับและบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง
ในกรณีการกระทํ าผิด การกระทํ าผิดกฎหมายเหลานี้ยังอาจสงผลถึงการยกเลิกใบอนุญาตและ/หรือหยุดโรงงาน กฎหมายเหลา
นี้หลายฉบับยังมีขอกํ าหนดหลายอยางเกี่ยวกับการตรวจสอบและทํ าความสะอาดการปนเปอน และบริษัทอาจตองรับภาระ
คาใชจายบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมคํ านึงถึงความผิด ความถูกตองตามกฎหมายของการกํ าจัดของเสียแตเดิมหรือความเปน
เจาของของสถานที่กํ าจัดของเสีย

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความรับผิดตอการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดจากการไดรับเคมี
ภัณฑหรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ในสถานประกอบการของบริษัทหรือเคมีภัณฑที่บริษัทผลิต ขนสงหรือเปนเจาของ แมวาจนถึง
ปจจุบัน บริษัทยังไมเคยถูกเรียกรองความเสียหายในลักษณะนี้ การเรียกรองดังกลาวอาจมีนัยสํ าคัญและอาจมีผลกระทบเสีย
หายรายแรงตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ความสามารถในการทํ ากํ าไรหรือกระแสเงินสดของบริษัท

บริษัทมีและคาดวาจะยังคงมีคาใชจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดํ าเนินงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบวาดวยสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบที่ออกใหมซึ่งมีผล
บังคับใชเครงครัดกวาเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบเดิม การคนพบการปนเปอนใหมที่ไมเปนที่รูจักใน
ปจจุบัน หรือการกํ าหนดขอกํ าหนดการทํ าความสะอาดใหมในอนาคตอาจทํ าใหบริษัทตองมีคาใชจาย หรืออาจกระทบตอการ
ผลิตหรือรายไดของบริษัทในลักษณะที่สงผลกระทบเสียหายตอฐานะการเงินหรือผลการดํ าเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัท
ไมสามารถรับรองวาจะไมเกิดรายจาย ตนทุนหรือคาใชจายในการดํ าเนินงานจํ านวนมากนอกเหนือไปจากที่คาดหมายใน
ปจจุบัน ตามกฎหมายและระเบียบวาดวยสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่ใชบังคับ นอกจากนี้ บริษัทไมสามารถ
รับรองไดวาพัฒนาการที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวจะไมสงผลกระทบเสียหายอยางรายแรงตอการผลิตหรือรายได
ของบริษัท

1.2 ความเสี่ยงที่เก่ียวกับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท

1.2.1 การกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทอาจไมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กํ าหนดและภายใต
งบประมาณที่ต้ังไว
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บริษัทกํ าลังดํ าเนินการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมในบริเวณโรงงานปจจุบันซึ่งจะใชกาซเปนวัตถุดิบ บริษัท
ประมาณการวาหนวยผลิตใหมนี้จะแลวเสร็จสํ าหรับการดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาสแรกของป 2548 และหนวย
ผลิตใหมนี้จะมีกํ าลังการผลิตติดตั้งเอทิลีน (nameplate capacity) อยูที่ 300,000 ตันตอป ตนทุนของการกอสรางสํ าหรับหนวย
ผลิตใหมนี้จะอยูที่ประมาณ 114 ลานเหรียญสหรัฐหรือ (ประมาณ 6,624 พันลานบาท) โดยที่บริษัทไดรับเงินทุนจากการกูเงิน
จากธนาคารและเงินทุนจากปตท.เรียบรอยแลว จนถึงขณะนี้ การกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทยังอยูภายใน
กํ าหนดการกอสรางและอยูภายใตงบประมาณที่ต้ังไวโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีความคืบหนาของการกอสรางประมาณ
รอยละ 60 แตอยางไรก็ตาม ระยะเวลาและความเสร็จสมบูรณของโครงการนี้อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ที่มักเกิดขึ้น
กับการกอสรางและการขยายโครงการขนาดใหญ ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอโครงการหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้ จะ
รวมถึงการขาดแคลนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุอุปกรณ ความบกพรองของการออกแบบหรือการกอสราง สภาพ
อากาศที่เลวราย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ปญหาและเหตุการณอื่น ๆ ที่ไมอาจเห็นลวงหนาไดดวย ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้อาจกอ
ใหเกิดความลาชาในการกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนของหนวยผลิตเอทิลีนใหม ซึ่งอาจกอใหเกิดตนทุนในการหาเงินทุนที่
สูงขึ้นและการเลื่อนกํ าหนดของวันที่บริษัทสามารถผลิตเอทิลีนเพิ่มเติมได ถึงแมวาการกอสรางโครงการนี้จะถูกกํ าหนดโดย
สัญญางานวิศวกรรม การจัดหาและการกอสรางแบบเบ็ดเสร็จพรอมราคาเหมารวม (turnkey engineering, procurement, and 
construction contract) หรือสัญญาอีพีซี ตนทุนของโครงการนี้อาจยังคงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน
หรือขอกํ าหนดเฉพาะที่บริษัทอาจตองการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ผูรับเหมาอาจเรียกรอง

ความรับผิดสูงสุดของผูรับเหมากอสรางภายใตสัญญาอีพีซี สํ าหรับตนทุนทางการเงินและตนทุนอื่น ๆ ของบริษัท
เนื่องมาจากความลาชาในการเริ่มดํ าเนินงานซึ่งเกิดจากความผิดของผูรับเหมากอสรางอยูที่ 12.7 ลานเหรียญสหรัฐ เงินจํ านวน
ดังกลาวอาจนอยกวาตนทุนในการจัดหาเงินและตนทุนอื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงการสูญเสียกํ าไร ทั้งนี้ความรุนแรงจะขึ้นอยู
กับระยะเวลาของความลาชาและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงกํ าไรเบื้องตนเนื่องจากการไมไดดํ าเนินงานระหวางระยะเวลาที่ตอง
เลื่อนออกไป

 1.2.2 บริษัทกํ าหนดใหการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทเสร็จสมบูรณพรอมกับโครงการกอสราง
โรงแยกกาซธรรมชาติใหมของ ปตท. และหลังจากโครงการกอสรางโรงผลิตโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (high density 
polyethylene) ของเอ็นพีซีเสร็จสมบูรณ ซึ่งโครงการใดโครงการหนึ่งอาจจะลาชาได

บริษัทมีแผนที่จะซื้ออีเทนซึ่งเปนวัตถุดิบที่สํ าคัญสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหม
ของปตท. ซึ่งกํ าลังกอสรางในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานของบริษัท บริษัทเชื่อวา ปตท. คาดวาจะดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชย
ของโรงแยกกาซธรรมชาติใหมภายในไตรมาสแรกของป 2548  หากโรงแยกกาซธรรมชาติแหงใหมของ ปตท. ไมสามารถเริ่ม
ดํ าเนินการเชิงพาณิชยกอนวันเริ่มตนเดินเครื่องของหนวยผลิตเอทิลีนใหม  บริษัทเชื่อวาบริษัทสามารถนํ าอีเทนและแอลพีจีซึ่ง
ปจจุบันบริษัทซื้อจากโรงงานอื่นของ ปตท. เพื่อใชเปนวัตถุดิบของโรงงานโอเลฟนสปจจุบันมาใชกับหนวยผลิตเอทิลีนใหม
ของบริษัท หากอีเทนทั้งหมดและแอลพีจี ซึ่งบริษัทใชในโรงงานปจจุบัน ถูกนํ ามาใชในหนวยผลิตเอทิลีนใหม บริษัทเชื่อวา
หนวยผลิตเอทิลีนใหมจะใชกํ าลังการผลิตประมาณรอยละ 80 ของกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity)

บริษัทคาดวาจากการสงอีเทนและเอลพีจีจากโรงงานในปจจุบันไปใชในหนวยผลิตเอทิลีนใหมตามที่จํ าเปนช่ัวคราว
นั้น บริษัทจะตองเพิ่มการซื้อแนฟทาเบาจากเอทีซีและเออารซี และจากตลาดจรระหวางประเทศสํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใตเพื่อใชในการผลิตในโรงงานปจจุบัน บริษัทเชื่อวาแหลงตาง ๆ ดังกลาวมีแนฟทาเบามากเพียงพอที่ใหบริษัทใช
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เพื่อดํ าเนินโรงงานในปจจุบันไดเต็มกํ าลัง  แมวาบริษัทจะไมแนใจวา เอทีซีจะมีหรือจะจัดหาแนฟทาเบาเพียงพอที่จะขายให
บริษัท  นอกจากนี้บริษัทคาดวามีความเปนไปไดสูงที่โรงงานในปจจุบันจะใหผลผลิตโอเลฟนสต่ํ าลงในชวงที่บริษัทใช
แนฟทาเบาและราฟฟเนทแทนอีเทนและแอลพีจีที่ซื้อจากปตท.

บริษัทคาดวาราคาของแนฟทาเบาที่บริษัทตองจัดหาเพิ่ม อาจไดรับจากโรงกลั่นในประเทศซึ่งอาจอิงกับราคาใน
ตลาดสากล (published industry benchmark) หรือมีสวนเพิ่มบนราคามาตรฐานดังกลาว และจะไมเอื้อประโยชนตอบริษัท
เหมือนราคาที่บริษัทไดรับจาก ปตท. ในการซื้ออีเทนและแอลพีจี ซึ่งเปนราคาบนพื้นฐานของการแบงกํ าไร ดังนั้น บริษัทคาด
วากํ าไรเบื้องตนของบริษัทอาจจะลดลงหากบริษัทตองจัดซื้อแนฟทาเบาเพิ่มเติมจากผูจัดหาในประเทศหลังจากหนวยผลิต
เอทิลีนใหมไดเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชย

บริษัทเชื่อวาเอ็นพีซีทํ าการสงออกเอทิลีนจํ านวนมากสูตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ในภูมิ
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันเอ็นพีซีกํ าลังกอสรางโรงงานโพลิเอทิลีนความหนาแนน
สูง (high density polyethylene) และบริษัทเชื่อวาเอ็นพีซีจะนํ าเอทิลีนที่สงออกอยูในปจจุบันมาใชเปนวัตถุดิบสํ าหรับโรงงาน
ใหมของเอ็นพีซี บริษัทเชื่อวาเอ็นพีซีจะเริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิชยของโรงงานโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (high density 
polyethylene) ในไตรมาสที่ 3 ของป 2547 ถาหากโรงงานใหมของเอ็นพีซีไมสามารถเริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิชยกอนวันเริ่ม
เดินเครื่องจักรของหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท บริษัทคาดวาตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) 
สํ าหรับเอทิลีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจจะประสบกับภาวะการมีปริมาณเอทิลีน
สูงขึ้นอยางไมไดสมดุลกับความตองการ ดังนั้น ราคาขายเฉลี่ยและกํ าไรเบื้องตนที่บริษัทไดรับจากการสงออกเอทิลีนจะไดรับ
ผลกระทบในทางลบและอาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญ

จากที่กลาวมาขางตน บริษัทคาดวากํ าไรเบื้องตนของบริษัทอาจลดลงและมีความผันผวนมากในชวงเวลาระหวางวัน
เริ่มตนดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยของหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทกับวันเริ่มตนดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยสํ าหรับ
โรงแยกกาซธรรมชาติใหมของ ปตท. หรือกับวันเริ่มตนดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยสํ าหรับโรงงานโพลิเอทิลีนความหนาแนน
สูง (high density polyethylene) ของเอ็นพีซี  ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัท

1.2.3 บริษัทคาดวา บริษัทจะสงออกเอทิลีนในปริมาณท่ีมากกวาปจจุบันเปนอยางมากหลังจากการกอสรางของ
หนวยผลิตเอทิลีนใหมเสร็จสิ้น และราคาสงออกเอทิลีนมักจะต่ํ ากวาราคาที่บริษัทไดรับจากการขายในประเทศ

บริษัทคาดวา หลังจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมเริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิชย บริษัทจะสงออกเอทิลีนจํ านวนมากทั้งโดย
ตรงและโดยผานทาง ปตท.เปนเวลาหนึ่งปหรือมากกวา แมวาบริษัทกํ าลังศึกษาถึงชองทางการขายเอทิลีนที่บริษัทจะผลิตเพิ่ม
ในประเทศ บริษัทจะมีคาใชจายทางดานการจัดการและการขนสงเพิ่มขึ้นเพื่อการสงออกเอทิลีนบริษัทคาดวาราคาสงออกของ
เอทิลีนที่ผลิตเพิ่มขึ้นจะเปนราคาที่เจรจาตกลงสวนลดจากราคาซื้อขายในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) 
ณ ทาเรือปลายทาง (CFR) ตามที่ประกาศสํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขึ้นอยูกับจุด
หมายปลายทางของสินคา ราคาดังกลาวมีการเจรจาโดยผูขนสงผานทางบริษัทผูคาซึ่งมีอํ านาจตอรองสูง ดังนั้น ราคาที่บริษัท
ไดรับสํ าหรับการสงออกจึงมักจะตํ่ ากวาราคาที่บริษัทไดรับภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสหรือการขายผลิตภัณฑภายใน
ประเทศอยางมาก
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บริษัทคาดวา ราคาขายเฉลี่ยสํ าหรับเอทิลีนจะตํ่ าลงหลังจากที่หนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทไดเริ่มดํ าเนิน
การเชิงพาณิชย เนื่องจากปริมาณเอทิลีนที่บริษัทคาดวาจะสงออกเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของบริษัทหาก
มีปริมาณการสงออกเอทิลีนนอย ซึ่งราคาขายเฉลี่ยที่ต่ํ าลงจะมีผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กํ าไรสุทธิ (net margins)

1.2.4 บริษัทมีความประสงคจะใชเอทิลีนสวนใหญท่ีผลิตเพิ่มขึ้นจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมเปนวัตถุดิบสํ าหรับ
โรงงานอีโอ/อีจี ซึ่งการกอสรางโรงงานดังกลาวอาจจะไมเกิดขึ้นหรือไมเสร็จสมบูรณ

ถาบริษัททํ  าการก อสร างและประสบความสํ  าเร็จในการก อสร างโรงงานอีโอ/อีจี  บริษัทตั้งใจที่จะใช 
เอทิลีนจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทสูงถึง 200,000 ตันตอป หรือประมาณรอยละ 66.7 ของกํ าลังการผลิตติดตั้ง 
(nameplate capacity) เปนวัตถุดิบสํ าหรับโรงงานอีโอ/อีจี บริษัทคาดวาการกอสรางโรงงานอีโอ/อีจีหากกอสรางจะแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป หรือมากกวาหลังจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทไดเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชย แตอยางไรก็ตาม บริษัท
ไมสามารถใหความมั่นใจตอผูลงทุนถึงกํ าหนดเวลาการเริ่มดํ าเนินการผลิตได ถาหากบริษัทไมประสบความสํ าเร็จในการ
พัฒนาโรงงานอีโอ/อีจี หรือบริษัทดํ าเนินการพัฒนาโรงงานอีโอ/อีจีแตมีความลาชาของวันเริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิชย บริษัท
คาดวาในชวงดังกลาวบริษัทจะตองสงออกผลิตภัณฑเอทิลีนจํ านวนมากไปยังตลาดจรระหวางประเทศ (international spot 
market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งทํ าใหบริษัทจะมีคาใชจายในการจัดเตรียมและ
ขนสงที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออกของเอทิลีนและโดยทั่วไปบริษัทจะไดรับราคาของเอทิลีนที่ต่ํ าลงและคาดวาจะมีผลทํ าให
ราคาขายเฉลี่ยสํ าหรับเอทิลีนลดลงดวย

1.2.5 บริษัทจัดสงสินคาที่จะดํ าเนินการสงออกเอทิลีนใหกับบริษัทหลังจากวันเร่ิมดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชย
ของหนวยผลิตเอทิลีนใหมอาจไมสามารถจัดสงผลิตภัณฑไดมากเทาที่บริษัทตองการ

บริษัทใชบริการของบริษัทจัดสงสินคาในการขนสงเอทิลีนหรือโพรพิลีนไปยังเรือบรรทุกสินคาสํ าหรับการสงออก
นอกประเทศ โดยทีทีที เอ็นพีซี ทีพีไอ และเอ็มทีที ไดใหบริการเหลานี้ ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือบริเวณใกลเคียง  
บริษัทจัดสงสินคาดังกลาวใหบริการในการจัดเก็บระยะสั้น  ระบบทอสงและการสงออกทางทะเล   ปจจุบัน บริษัทไดใช
บริการของทีทีที ในการสงออกเอทิลีน และบริการของเอ็มทีที หรือเอ็นพีซี ในการสงออกโพรพิลีน

บริษัทคาดวาจะใชบริการจากบริษัทจัดสงสินคาเหลานี้เพื่อการสงออกเอทิลีนเพิ่มขึ้นหลังจากวันเริ่มดํ าเนินการผลิต
เชิงพาณิชยของหนวยผลิตเอทิลีนใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่โรงงานอีโอ/อีจี จะเริ่มดํ าเนินงาน  บริษัทเชื่อวา ทีทีที เอ็นพีซี 
ทีพีไอ และเอ็มทีที โดยรวมกันมีศักยภาพเพียงพอในการดํ าเนินการสงออกปริมาณเอทิลีนที่เพิ่มขึ้น  แตอยางไรก็ตามบริษัท
ไมสามารถรับรองไดวา บริษัทจะสามารถจัดหาทาเรือเพื่อใชในการสงออกเอทิลีนที่ผลิตจากหนวยเอทิลีนใหมได ในกรณีที่มี
ความตองการการใชบริการสงออกของบริษัทสงสินคาเหลานี้จากผูใชบริการรายอื่นเพิ่มขึ้น

บริษัทคาดวา ทีทีที จะใหบริการสงออกเอทิลีนในปริมาณรอยละ 50  ของปริมาณที่ผลิตขึ้นโดยหนวยผลิตเอทิลีน
ใหม  ดังนั้น หากมีความเสียหายรายแรงใดๆ ตออุปกรณตาง ๆ (facilities) ทีทีที ไมวาจะเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม การพัง
ทลาย การกอการราย หรือสาเหตุอื่น ๆ อาจจะกอใหเกิดผลกระทบที่มีความเสียหายอยางรายแรงตอผลการดํ าเนินงานบริษัท
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ในเดือนกุมภาพันธ  2545  บริษัทและ ปตท. เขาทํ าสัญญาซื้อขายเอทิลีน โดยที่ ปตท.จะซื้อเอทิลีนจากโรงงาน
ปจจุบันและหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท  ภายใตสัญญาซื้อขายเอทิลีน ปตท. มีหนาที่รับซื้อเอทิลีนขั้นตํ่ า (minimum 
take-or-pay) ที่อัตรารอยละ 80  ของปริมาณที่บริษัทแจงใหกับ ปตท.  ซึ่งมีปริมาณสูงสุดอยูที่  240,000  ตันตอป   ปริมาณรับ
ซื้อขั้นตํ่ าจะลดลงเหลือ 200,000 ตันตอป  ในชวงที่การใหบริการการสงออก (export facilities) ไมสามารถรองรับการสงออก
ของเอทิลีนไดถึงอยางนอย 240,000 ตันตอป  บริษัทไมสามารถรับรองวาจะสามารถจัดหาการใหบริการการสงออก (export 
facilities) เพื่อรองรับการสงออก 240,000  ตันตอป

ดังนั้น  ระหวางที่โรงงานอีโอ/อีจี ยังไมเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชย  บริษัทอาจลดกํ าลังการผลิตเอทิลีนของหนวย
ผลิตเอทิลีนใหม หากตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) หรือการบริการทาเรือสงออกในบริเวณเขตอุตสาห
กรรมมาบตาพุดไมสามารถรองรับปริมาณการผลิตเอทิลีนที่เพิ่มขึ้นได

1.2.6 การเชื่อมตอหนวยผลิตเอทิลีนใหมกับโรงงานโอเลฟนสปจจุบันของบริษัทอาจไมประสบความสํ าเร็จ

เพื่อเปนการลดตนทุนในการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท บริษัทมีแผนการที่จะเชื่อมหนวยผลิตเอทิลีน
ใหมเขากับโรงงานโอเลฟนสปจจุบันและใชเครื่องจักรและอุปกรณบางอยางของโรงงานปจจุบันกับหนวยผลิตเอทิลีนใหม 
ดังนั้น การทํ างานของหนวยผลิตเอทิลีนใหมบางสวนจึงขึ้นอยูกับโรงงานปจจุบันของบริษัท การเริ่มตนเดินเครื่องจักรและ
การดํ าเนินงานในระยะแรกของโรงงานแหงใหมอาจจะไดรับผลกระทบจากปญหาการเชื่อมตอและการปรับปรุงโรงงาน ซึ่ง
อาจทํ าใหการเริ่มตนการผลิตที่อัตราการผลิตเต็มกํ าลังของโรงงานตองลาชาออกไป และอาจจํ าเปนตองหยุดการผลิตของ
หนวยผลิตเอทิลีนใหมตลอดจนโรงงานปจจุบัน ซึ่งอาจสงผลใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่คาดหมายไว หากสถานการณเหลานี้
เกิดขึ้นกับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท การดํ าเนินงานในโรงงานโอเลฟนสปจจุบันและการดํ าเนินงานของหนวยผลิต
เอทิลีนใหมอาจไดรับผลกระทบรายแรงดวยเชนกัน

1.3 ความเสี่ยงที่เก่ียวกับโรงงานอีโอ/อีจี

1.3.1 การกอสรางโรงงานอีโอ/อีจีอาจไมเสร็จสิ้นตามแผนหรืออาจไมมีการกอสรางโรงงานอีโอ/อีจี

บริษัทไดเขาทํ าขอตกลงเบื้องตนที่ไมมีผลผูกพันคูสัญญากับ LG International Corporation เพื่อที่จัดตั้งบริษัทยอย 
โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะใหบริษัทยอยเปนผูพัฒนาและสรางโรงงานอีโอ/อีจี บริษัทคาดวาเงินลงทุนสํ าหรับโรงงานอีโอ/
อีจีโดยประมาณอยูที่ 210 ลานเหรียญสหรัฐ (8,830.5 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) บริษัทคาดวา
จะใชเงินจํ านวนประมาณ 105 ลานเหรียญสหรัฐ (4,415.25 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) จากการ
ขายหุนในครั้งนี้เปนเงินลงทุนสวนหนึ่ง ซึ่งเงินจํ านวนดังกลาวจะลดลงเหลือประมาณ 63 ลานเหรียญสหรัฐ (2,649.15 ลาน
บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) หากผูรวมทุนจะใหเงินทุนสนับสนุนประมาณ 42 ลานเหรียญสหรัฐ 
(1,766.1 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) บริษัทมีวัตถุประสงคจะหาคาใชจายในการลงทุนสวนที่
เหลือจากการกู ยืม บริษัทมีแผนจะดํ าเนินโครงการอีโอ/อีจีโดยลํ าพัง ถาหากบริษัทไมไดรับการสนับสนุนจาก LG 
International Corporation  หรือหากบริษัทไมสามารถหาผูรวมทุนผูอื่นได อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถใหการรับรองแกผู
ลงทุนไดวาความพยายามของบริษัทจะประสบความสํ าเร็จ
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บริษัทไดทํ าสัญญาจะซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออกซึ่งบริษัทมีความประสงคที่จะตั้งโรงงานอีโอ/อีจี  โดย
บริษัทไดวางเงินมัดจํ าเปนจํ านวนรอยละ 10 ของราคาซื้อขายที่ดิน บริษัทอยูในขั้นตอนการวางแผนดํ าเนินงานสํ าหรับการกอ
สรางโรงงานอีโอ/อีจีและบริษัทยังไมไดเขาทํ าสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงงาน รวมถึงการจัดหาเงินกูหรือเงิน
ทุน หรือการจัดทํ าสัญญารวมคา นอกจากนี้บริษัทยังไมไดรับการอนุญาตที่จํ าเปนทั้งหมดจากหนวยงานของรัฐในการกอสราง
โรงงาน  ปจจัยดังกลาวเปนสาระสํ าคัญและปจจัยบางประการมีความสํ าคัญอยางยิ่งกับการทํ าโครงการอีโอ/อีจี

บริษัทอาจตัดสินใจไมดํ าเนินการกอสรางโรงงานอีโอ/อีจีดวยเหตุผลหลายประการ เชน การไมสามารถหาเงินทุนได
เพียงพอ หรือมีความเสี่ยงดาน กฎระเบียบ ความเสี่ยงในการดํ าเนินงานหรือประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยของโรงงานอีโอ/อีจี ซึ่ง
ความเสี่ยงบางประการนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท ถาหากบริษัทตัดสินใจที่จะไมกอสรางโรงงานอีโอ/อีจี หรือ
บริษัทไมสามารถที่จะกอสรางโรงงานอีโอ/อีจีได ผลการดํ าเนินงานของบริษัทอาจไดรับการกระทบกระเทือนในทางลบ 
นอกจากนี้ หากบริษัทตัดสินใจไมกอสรางโรงงานอีโอ/อีจี หรือไมสามารถกอสรางโรงงานอีโอ/อีจี ไดบริษัทมีสิทธิจะตัดสิน
ใจที่จะนํ าเงินที่ไดรับจากการขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปดํ าเนินกิจการอยางไรไดภายใตดุลยพินิจของบริษัท นอกจากนี้ หาก
บริษัทตัดสินใจไมดํ าเนินโครงการอีโอ/อีจีหรือการกอสรางอีโอ/อีจีไมแลวเสร็จ บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการตัดสินใจใชเงินที่
ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้

1.3.2 ตนทุนในการกอโครงการของอีโอ/อีจีอาจสูงกวาที่บริษัทคาดหมาย

บริษัทคาดวาจะตองการเงินลงทุนสํ าหรับโครงการอีโอ/อีจีทั้งในรูปเงินกูจํ านวนมากและอาจตองการเงินลงทุนจาก
ผูถือหุนเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากเงินทุนสนับที่บริษัทจัดหามาจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ระยะเวลาและตนทุนใน
การสรางโรงงานอีโอ/อีจีขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ตนทุนและความพรอมของแหลงเงินทุนและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานะการณทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปในประเทศไทยหรือตลาดสงออกของบริษัท ความสํ าเร็จของการสรางโรงงานยังอาจจะ
ไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนซึ่งเกิดขึ้นโดยปกติกับการกอสรางและการขยายโครงการขนาดใหญ ปจจัยเหลานี้รวมถึง
การขาดแคลนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของอุปกรณหรือวัสดุ ความบกพรองในการออกแบบหรือการกอสราง สภาพ
อากาศที่ไมเอื้ออํ านวย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุสถานการณและปญหาตาง ๆ ที่ไมคาดเห็นลวงหนา การเปลี่ยนแปลงขอบขาย
การทํ างานหรือรายละเอียดโครงการที่บริษัทหรือผูกอสรางจํ าเปนตองเปลี่ยนปจจัยอยางใดอยางหนึ่งเหลานี้อาจกอใหเกิด
ความลาชาในการสรางโรงงานอีโอ/อีจีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และอาจเพิ่มตนทุนในการกอสราง บริษัทไมสามารถรับ
รองไดวาบริษัทจะสามารถจัดหาเงินทุนไดครบสํ าหรับโครงการอีโอ/อีจี หรือเงินทุนที่หาไดจะทันตอเวลาหรือมีเงื่อนไขที่เอื้อ
ประโยชนตอบริษัท

1.3.3 บริษัทอาจไมประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาธุรกิจอีโอ/อีจี

การเริ่มตนเดินเครื่องจักรและการดํ าเนินงานในระยะเริ่มตนของโรงงานใหมมักจะไดรับผลกระทบจากการปรับ
เปลี่ยนและปญหาการดํ าเนินงานอื่น ๆ ซึ่งอาจทํ าใหการเริ่มตนการผลิตอยางเต็มกํ าลังลาชาออกไป หรือทํ าใหตองหยุดการ
ผลิต และสงผลใหเกิดตนทุนการผลิตสูงกวาที่คาดไว ในกรณีของบริษัทความเปนไปไดของการเกิดความเสี่ยงเหลานี้อาจมีอยู
สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทไมมีประสบการณในการดํ าเนินงานโรงงานอีโอ/อีจีมากอน นอกจากนี้ โรงงานอีโอ/อีจีที่บริษัทอาจกอ
สรางขึ้นจะมีการออกแบบและกระบวนการผลิตที่แตกตางไปจากโรงงานโอเลฟนสเดิมและหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 18

บริษัทจะตองมีสวนรวมในการผลิตผลิตภัณฑและการตลาดของโรงงานอีโอ/อีจีซึ่งเปนสิ่งใหมสํ าหรับบริษัท บริษัท
ไมมีประสบการณในการทํ าการตลาดผลิตภัณฑเอ็มอีจีและผลิตภัณฑตอเนื่องของอีจี และคาดวาบริษัทจะตองแขงขันทั้งใน
ตลาดในประเทศและตลาดระหวางประเทศสํ าหรับการขายเอ็มอีจีปริมาณมาก อยางไรก็ตาม โดยปกติแลวการขายเอ็มอีจีซึ่ง
เปนสินคาโภคภัณฑจะทํ าผานบริษัทคาสงระหวางประเทศไมก่ีรายสํ าหรับการขายภายในประเทศและการสงออก บริษัทคาด
วาบริษัทอาจจะตองจัดสงผลิตภัณฑบางสวนผานบริษัทคาสงระหวางประเทศหรือมิฉะนั้นอาจตองใหความรวมมือกับบริษัท
เหลานั้นซึ่งบริษัทไมสามารถรับรองไดวาราคาหรือเงื่อนใขการขายรวมทั้งความพยายามในการรวมมือกับผูคาระหวาง
ประเทศจะใหผลลัพธที่เอื้อประโยชนตอบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเชื่อวาบริษัทจะตองใชขอไดเปรียบที่คาดไวในดานตนทุน
การขนสงและจัดการในประเทศไทยในการใหเครดิตและเงื่อนไขทางการเงินที่ดีกวาเครดิตและเงื่อนไขทางการเงินที่ใหโดย
บริษัทคาสงระหวางประเทศในประเทศไทย  บริษัทไมสามารถยืนยันไดวาความพยายามเหลานี้จะสํ าเร็จหรืออัตรากํ าไรของ
บริษัทจะไมลดลงเนื่องจากเหตุดังกลาว

บริษัทกํ าลังทํ าการศึกษาชองทางที่จะขายผลิตภัณฑอีจีสวนหนึ่งภายใตสัญญาระยะยาวกับผูผลิตในประเทศจํ านวน
หนึ่งซึ่งตองการใชอีจีเปนวัตถุดิบในการผลิต อยางไรก็ตาม ตลาดของอีจีในไทยเปนตลาดที่ผูซื้อไมไดรวมอยูที่เดียวกัน และผู
ซื้ออีจีในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะมีหนวยผลิตขนาดเล็ก บริษัทไมสามารถรับรองไดวาบริษัทจะสามารถขายผลิตภัณฑอีจี
จํ านวนมากของบริษัทภายใตสัญญาระยะยาวกับผูผลิตในไทย นอกจากนี้ไมมีผูถือหุนของบริษัทหรือบริษัทรวมของผูถือหุน
แหงใดประกอบธุรกิจซึ่งใชอีจีเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ เนื่องจากอีจีมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ 
(commodity) บริษัทไมคาดวาราคาที่บริษัทอาจไดรับจากการขายอีจีตามสัญญาระยะยาวในประเทศไทยจะสูงกวาราคาที่
บริษัทจะไดรับจากการขายผานบริษัทผูคาระหวางประเทศมากนัก

1.4 ความเสี่ยงอื่น ๆ

1.4.1 ธุรกิจของบริษัทอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

รายไดและตนทุนเกือบทั้งหมดของบริษัทเชื่อมโยงกับเงินดอลลารสหรัฐหรือไดรับผลกระทบจากเงินดอลลาร
สหรัฐโดยตรงหรือโดยออม แมวารายไดและตนทุนดังกลาวอาจจะอยูในสกุลเงินบาทก็ตาม การลดคาของเงินบาทมีแนวโนม
ที่จะเอื้อประโยชนตอรายไดของบริษัทและสงผลกระทบในทางเสียหายตอตนทุนของบริษัทเมื่อคิดเปนเงินบาท สภาวะ
เศรษฐกิจที่ไมดีในประเทศไทยหากเกิดพรอมกับการลดคาของเงินบาทอาจกอใหเกิดการเพิ่มราคาพลังงานในประเทศไทย 
อาจเพิ่มราคาวัตถุดิบของบริษัทและลดความตองการโดยรวมสํ าหรับผลิตภัณฑของบริษัทและผลิตภัณฑของลูกคาของบริษัท

ต้ังแตบริษัทเริ่มกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมในเดือนพฤศจิกายน 2545 บริษัทมีคาใชจายเพื่อการลงทุนจํ านวน
มากเปนสกุลเงินตราตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยน สัญญาอีพีซีสํ าหรับการกอสราง
หนวยผลิตเอทิลีนใหมไดกํ าหนดใหบริษัทชํ าระเงินคากอสรางและจัดหาวัสดุเปนจํ านวน 42.4 ลานเหรียญสหรัฐ  5,410.7 
ลานเยน  และ 1,201.4 ลานบาท ผูรับเหมากอสรางจะไดรับการชํ าระเงินเหลานี้เปนระยะตามความสํ าเร็จของงานตามที่ระบุใน
สัญญาอีพีซี ในบางครั้ง บริษัทไดซื้ออะไหลและอุปกรณสํ าหรับโรงงานปจจุบันจากบริษัทในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนทํ าใหบริษัทจํ าเปนตองชํ าระเงินดังกลาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยน นอกจากนี้ 
หากบริษัทดํ าเนินการกอสรางโรงงานอีโอ/อีจี จะมีความเปนไปไดวาเงินทั้งหมดหรือสวนมากที่จะตองใชในการกอสรางและ
จัดหาวัสดุสํ าหรับโรงงานอีโอ/อีจี รวมถึงใชจายในโครงการการเพิ่มกํ าลังการผลิต (debottlenecking) รวมถึงเงินทุนที่จะจัดหา
สํ าหรับการลงทุนตาง ๆ จะเปนสกุลเงินตางประเทศ
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ในกรณีที่บริษัทคาดวาจะมีคาใชจายเพื่อการลงทุนจํ านวนมากในระยะเวลา 6 เดือนขางหนารวมถึงเงินคากอสราง
และคาจัดหาวัสดุ  เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยนบริษัทอาจจะเขาทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
(forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงตอความผันผวนของคาเงินในระยะสั้น  โดยจะทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวง
หนา (forward contract) สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือนหรือนอยกวานั้นเนื่องจากมักไมมีการทํ าสัญญายาวกวา 6 เดือนในการ
กํ าหนดจํ านวนเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บริษัทจะใชการประมาณการและ
ความเห็นจากผูบริหารที่จัดทํ าขึ้นภายในบริษัท ในรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัททํ าสัญญาซื้อขายเงิน
ตราตางประเทศลวงหนาสํ าหรับเงินประมาณรอยละ 99.9 ของจํ านวนเงินคากอสรางและวัสดุที่ตองชํ าระเปนเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐในชวงระยะเวลา 6 เดือนดังกลาวและรอยละ 97.9 ของมูลคาการกอสรางและวัสดุที่ตองชํ าระเปนเงินเยนในชวงเวลา
เดียวกัน สํ าหรับระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2546 บริษัทไดทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศสํ าหรับ
คากอสรางและวัสดุทั้งหมดที่เปนสกุลเงินสหรัฐ และบริษัทประมาณรอยละ 45.9 ของคากอสรางและวัสดุที่เปนสกุลเงินเยน

ดวยสาเหตุที่กลาวขางตน การลดคาของเงินบาทอยางมากตอสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือเงินเยนอาจมีผลกระทบอยาง
มีนัยสํ าคัญตอความสามารถในการทํ ากํ าไรของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายเพื่อการลงทุนที่ตองชํ าระเปนเงินสกุลตาง
ประเทศ บริษัทไมสามารถรับรองตอนักลงทุนไดวาการทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศของบริษัทจะชวยกํ าจัดความเสี่ยง
ทั้งหมดหรือบางสวนของความเสี่ยงที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเหรียญสหรัฐตอเงินบาทและ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนตอเงินบาท

1.4.2 บริษัทอาจมีความเสี่ยงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ภาระหนี้คางชํ าระจํ านวนรอยละ 24.3 ของบริษัทเปนหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งนี้ 
บริษัทไมไดดํ าเนินการใด ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจ
ดํ าเนินการดังกลาว  อัตราดอกเบี้ยไดลดลงอยูในระดับที่ต่ํ าเปนประวัติการและบริษัทไดรับประโยชนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํ านี้ 
การเพิ่มขึ้นอยางมากในอัตราดอกเบี้ยปจจุบันอาจเปนการเพิ่มตนทุนการกูยืมของบริษัทอยางมากทั้งจากภาระหนี้อัตราดอก
เบี้ยลอยตัวในปจจุบันและภาระหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อาจมีในอนาคต ซึ่งอาจกระทบตอฐานะการเงินและผลการดํ าเนิน
งานของบริษัท

1.4.3 บริษัทอยูระหวางการยื่นคํ าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อรับหุนสามัญของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งยังมีความไมแนนอนวาจะไดรับอนุญาตหรือไม หรือหากไดรับอนุญาตอาจเปนไปโดยมีเง่ือนไข

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นแบบคํ าขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2546 โดยบริษัททรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001 จํ ากัด และบริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวเห็นวา  บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได 
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  พ.ศ. 
2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญราย
ยอยไมนอยกวา 600 ราย ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหหุนสามัญของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดวยเหตุดังกลาว ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทใน
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ตลาดรอง หรือ อาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขา
จดทะเบียนได หรือหากบริษัทไมสามารถกระจายหุนตอประชาชนทั่วไปเพื่อใหมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยได

1.4.4 การเสนอขายหุนตอพนักงานในราคาที่ต่ํ ากวาราคาเสนอขายครั้งนี้

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2546 บริษัทไดเสนอขายหุนใหกับกรรมการและพนักงาน จํ านวนไมเกิน 10 ลานหุน คิดเปนรอย
ละ 1.26 ของทุนชํ าระแลวภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (ไมรวมการจัดสรรหุนสวนเกิน) ในราคาหุนละ 10 บาท ซึ่งเปนราคาที่
ต่ํ ากวาราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทที่ไดรับการจัดสรรหุนในครั้งนี้ 
จะถูกหามนํ าหุนทั้งหมดของตนที่ไดรับการจัดสรรออกขายภายในกํ าหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่ม
ทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานจะสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํ านวนรอยละ 
25 ของจํ านวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกํ าหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือนในปแรก และสามารถขายสวนที่เหลือทั้ง
หมดไดเมื่อครบกํ าหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน ภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นผู
ลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการที่กรรมการและพนักงานของบริษัทนํ าหุนออกขาย
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