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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สํ าคัญ

บมจ. ไทยโอเลฟนส เริ่มกอต้ังเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 ในรูปของบริษัทจํ ากัดภายใตช่ือบริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํ ากัดโดยการรวมทุนกันระหวางภาครัฐ คือ ปตท. กับภาคเอกชนซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจปโตรเคมีช้ันนํ าของประเทศไทย 
บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเปนจํ านวน 250 ลานบาท ตอมาในเดือนเมษายน 2535 
บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัดไดเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเปน 6,250 ลานบาท หลังจากนั้น บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด ไดกอ
สรางโรงงานแลวเสร็จและเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยในวันที่ 1 มิถุนายน 2538 โดยดํ าเนินการผลิตสารโอเลฟนสประเภท
เอทิลีนและโพรพิลีน และผลิตภัณฑพลอยไดอื่น ๆ อีกหลายชนิด อันไดแก ไพโรไลซิสกาซโซลีน  มิกซซี 4  เทลกาซ  แครก
เกอรบอททอม และไฮโดรเจน เพื่อจํ าหนายใหแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง ซึ่งจะนํ าไปใชเปนวัตถุ
ดิบในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีกํ าลังการผลิตเอทิลีน 385,000 ตันตอป และโพรพิ
ลีน 190,000 ตันตอป

ในเดือนพฤศจิกายน 2545 บริษัทเริ่มตนกอสรางโครงการขยายกํ าลังการผลิต (expansion project) ซึ่งเปนหนวยผลิต
เอทิลีนใหมภายในบริเวณโรงงานปจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมแลวเสร็จ บริษัทจะ
สามารถผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นไดอีก 300,000 ตันตอป  โดยในสวนของโรงงานสวนขยายดังกลาวจะใชอีเทนจากโรงแยกกาซ
ธรรมชาติของ ปตท.  เปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต และใชอุปกรณเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตบางสวนจากโรงงาน
โอเลฟนสของบริษัทในปจจุบัน  บริษัทคาดวา หนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้จะเริ่มดํ าเนินการในเชิงพาณิชยไดในไตรมาสแรกของ
ป 2548 และจะทํ าใหบริษัทมีกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) ของเอทิลีนของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 685,000 ตันตอป
ซึ่งเปนปจจัยสํ าคัญที่เสริมสรางศักยภาพแกธุรกิจของบริษัท

นอกจากบริษัทจะไดดํ าเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตแลว  บริษัทยังมีแผนงานจะพัฒนาโครงการ
ปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง ไดแกโครงการอีโอ/อีจี  เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑโอเลฟนส   สํ าหรับโรงงานปโตรเคมีขั้นตอ
เนื่องนี้ จะทํ าการผลิตเอทิลีน ออกไซด (ethylene oxide) หรือ “อีโอ” และเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) หรือ “อีจี” (ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑตอเนื่องของเอทิลีน) ซึ่งอีโอที่ไดสวนใหญจะนํ าไปผลิตเปนอีจี ในรูปของสารโมโนเอทิลีนไกลคอล 
(monoethylene glycol) หรือ “เอ็มอีจี” เปนหลัก ในประเทศไทยเอ็มอีจีเปนวัตถุดิบที่ใชเพื่อผลิตเสนใยเครื่องนุงหมโพลีเอส
เตอร และบรรจุภัณฑขวดพลาสติกใสหรือพลาสติกเพ็ท (PET) ซึ่งบริษัทมีความประสงคที่จะใชเอทิลีนจากโรงงานโอเลฟนส
ของบริษัทเปนวัตถุดิบสํ าหรับโครงการอีโอ/อีจีนี้ โดยบริษัทเชื่อวา การผลิตอีจีของบริษัทสามารถทดแทนการนํ าเขาอีจีบาง
สวนของประเทศไทยได เนื่องจาก ในขณะนี้ยังไมมีผูผลิตอีจีในประเทศไทย  ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทไดทํ าขอ
ตกลงเบื้องตน (heads of agreement) ที่จะเขารวมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทยอยรวมกับ LG International Corporation (“LG”) เพื่อ
พัฒนาโครงการอีโอ/อีจีดังกลาวรวมกัน อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของบริษัทที่จะดํ าเนินการโครงการนี้เองแตผู
เดียว หรือจะใหทาง LG เขารวมลงทุนดวย

นับตั้งแตจัดตั้ง บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเรื่อยมา ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2545 บริษัทไดเพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน 11,703 ลานบาทแบงเปนหุนสามัญจํ านวนทั้งสิ้น 117,030,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และภาย
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หลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ปตท. ไดถือหุนในบริษัทเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 63.03 และทํ าใหบริษัทมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ทั้งนี้ บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน บมจ. ไทยโอฟนส ในเดือน
พฤษภาคม 2546 ที่ผานมา และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจากเดิมหุน
ละ 100 บาท เปนหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนแลว บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนและทุนชํ าระแลวจํ านวน 11,703 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํ านวนทั้งสิ้น 1,170,300,000 หุน แตอยางไรก็ดี เมื่อวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2546 บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลวของบริษัทจาก 11,703 ลานบาท เหลือ 5,851.5 
ลานบาท โดยการลดจํ านวนหุนสามัญของบริษัทจากจํ านวน 1,170,300,000 หุน เหลือ 585,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
10 บาท เพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษัท และทํ าใหบริษัทมีความคลองตัวทางการเงิน

ในวันที่ 24 กันยายน 2546 บริษัทไดออกหุนกูเปนจํ านวน 10,000 ลานบาท เพื่อเสนอขายผูลงทุนสถาบันในประเทศ
ไทย โดยบริษัทนํ าเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนกูนี้ทั้งหมดไปชํ าระคืนหนี้เงินกูเดิมของบริษัทที่ทํ าขึ้นในเดือนมกราคม 
2545
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2.2 โครงสรางรายได

รายไดหลักของบริษัทไดแก รายไดจากการขายสารโอเลฟนส ประเภทเอทิลีน และโพรพิลีน ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลัก 
และรายไดจากการขายผลิตภัณฑพลอยได ซึ่งไดแก ไพโรไลซิสกาซโซลีน  มิกซซี 4  เทลกาซ  แครกเกอรบอททอม และ
ไฮโดรเจน สํ าหรับรายไดอื่น ไดแก รายไดที่มาจากกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  รายไดจากการคิดคาใชสิทธิ (up-front right-of-
use fee) ที่บริษัทเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกที่ประสงคจะทํ าการวางทอสงบนรางวางทอสงของบริษัท เปนตน

โครงสรางรายไดของบริษัท ตามงบการเงินรวมในรอบบัญชีป 2543-2545 และสํ าหรับรอบ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2546 มีรายละเอียดเปนดังตารางขางลางนี้

ประเภทของรายได ป 2543 ป 2544 ป 2545 รอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2546

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขายผลิต
ภัณฑ:
1. สารโอเลฟนส

1.1 เอทิลีน 9,223.10 57.1% 7,837.40 57.1% 6,710.20 49.5% 4,286.20 46.5%
1.2 โพรพิลีน 3,862.70 23.9% 3,299.50 24.0% 4,101.10 30.2% 3,281.90 35.6%

รวม 13,085.80 81.0% 11,137.00 81.1% 10,811.40 79.7% 7,568.10 82.1%

2. ผลิตภัณฑพลอยได
2.1 ไพโรไลซิสกาซโซลีน 1,846.40 11.4% 1,191.70 8.7% 1,323.40 9.8% 898.4 9.7%
2.2 มิกซซี 4 669.8 4.1% 605.1 4.4% 553.5 4.1% 406.9 4.4%
2.3 เทลกาซ 295.1 1.8% 518.9 3.8% 437.2 3.2% 237.7 2.6%
2.4 แครกเกอรบอททอม 121.9 0.8% 110.5 0.8% 103.6 0.8% 66.3 0.7%
2.5ไฮโดรเจน 5.7 0.0% 7.9 0.1% 13.2 0.1% 11.7 0.1%

รวม 2,939.00 18.2% 2,434.10 17.7% 2,430.90 17.9% 1,621.00 17.6%

รวมรายไดจากการขายผลิต
ภัณฑ

16,024.80 99.2% 13,571.10 98.9% 13,242.30 97.7% 9,189.10 99.6%

รายไดอื่น: 122.6 0.8% 155.4 1.1% 317.4 2.3% 32.9 0.4%

รวมรายไดท้ังหมด 16,147.30 100% 13,726.50 100% 13,559.70 100% 9,222.00 100%


