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3. การประกอบธุรกิจแตละธุรกิจ

3.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจํ าหนายเอทิลีนและโพรพิลีน ซึ่งรวมเรียกวา สารโอเลฟนส รวมทั้งผลิตภัณฑ
พลอยไดอื่น ๆ อีกหลายชนิด ไดแก ไพโรไลซิสกาซโซลีน มิกซซี 4 เทลกาซ แครกเกอรบอททอม และไฮโดรเจน ซึ่งเปนวัตถุ
ดิบสํ าหรับผลิตสินคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมีปลายนํ้ า (downstream petrochemical products) โดยเอทิลีนและโพรพิลีนเปน
ปโตรเคมีภัณฑตนนํ้ า (upstream petrochemical products) ที่ใชในการผลิตเม็ดพลาสติกตาง ๆ ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต
สินคาอุปโภค สินคาสํ าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ วัสดุหีบหอ เสนใย และวัสดุสํ าหรับอุตสาหกรรมกอสราง เครื่องใช
ไฟฟาและอุตสาหกรรมการผลิต

โรงงานโอเลฟนสปจจุบันของบริษัทตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีกํ าลังการผลิตติดตั้ง 
(nameplate capacity) ของโอเลฟนส 575,000 ตันตอป ซึ่งประกอบดวยเอทิลีน 385,000 ตันตอป และโพรพิลีน 190,000 ตัน
ตอป สํ าหรับวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งรวมถึงแนฟทาเบา ราฟฟเนท อีเทน แอลพีจี และเอ็นจีแอลนั้นบริษัทไดจัดหาผานการ
ทํ าสัญญาระยะยาวกับผูถือหุนและบริษัทรวมของผูถือหุน โดยสัญญาระยะยาวดังกลาวจะมีขอผูกพันในดานปริมาณที่จะจัด
หาหรือรับซื้อ นอกจากนี้บริษัทยังไดทํ าสัญญาระยะยาวเพื่อขายผลิตภัณฑโอเลฟนสสวนใหญที่ผลิตไดใหแกผูถือหุนและ
บริษัทรวมของผูถือหุนดวย และเนื่องจากโรงงานทั้งของผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคารายใหญของบริษัทสวนใหญตางก็ต้ังอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือบริเวณใกลเคียง ทํ าใหบริษัทสามารถที่จะรับมอบวัตถุดิบและสงมอบผลิตภัณฑของบริษัทที่
จัดจํ าหนายในประเทศสวนใหญผานทางทอสงได

3.2 ผลิตภัณฑ

ตามขอมูลของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (The Petroleum Institute of Thailand)  บริษัทเปนผูผลิตเอทิลีน
และโพรพิลีนรายใหญเปนอันดับสามของประเทศไทยโดยผลติภัณฑหลักของบรษิทัไดแกเอทลีินและโพรพลีิน  ซึ่งบริษัทขาย
ผลิตภัณฑเอทิลีนและโพรพิลีนสวนใหญใหแกผูรับซื้อ (offtakers) ในประเทศ และลูกคาระยะยาวรายอื่น ๆ รวมถึงสงออกไป
ขายยังตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ซึ่งโดยหลักแลวจะสงออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถผลิตผลิตภัณฑพลอยไดอีกหลายชนิดในปริมาณเชิงพาณิชยไดแก 
ไพโรไลซิสกาซโซลีน  มิกซซี 4  เทลกาซ  แครกเกอรบอททอม และไฮโดรเจน โดยบริษัทขายผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัท
สวนใหญที่บริษัทไมไดใชใหแกลูกคาในประเทศภายใตสัญญาซื้อขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปริมาณที่เหลือจากการขาย
ใหแกลูกคาในประเทศนั้นจะนํ าไปใชภายในบริษัทเอง และขายโดยการสงออกไปทางเรือ  โดยตามขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ทั้งหมดที่รวบรวมโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย ในป 2545 บริษัทสามารถผลิตเอทิลีนไดประมาณรอยละ 19 ของ
ปริมาณการผลิตเอทิลีนทั้งหมดของประเทศไทย ในขณะที่สามารถผลิตโพรพิลีนไดประมาณรอยละ 16.9 ของปริมาณการ
ผลิตโพรพิลีนทั้งหมดของประเทศไทย
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เอทลีินและโพรพลีินสวนใหญจะเปนวัตถดุบิในการผลติเมด็พลาสตกิ (plastic resins) โพลเิอทลีินและโพลโิพรไพลนี
ซึ่งจะมีการใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุปโภคใชในอุตสาหกรรมการกอสรางและอุตสาหกรรมการผลิตอยางกวางขวาง 
โดยตามขอมูลของ CMAI เม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนใชเอทิลีนเปนวัตถุดิบในการผลิตคิดเปนสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณการใชเอทิลีนทั่วโลก ในขณะเดียวกันเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนก็ใชโพรพิลีนเปนวัตถุดิบในการผลิตคิดเปนสัดสวน
มากกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณการใชโพรพิลีนทั่วโลกเชนกัน

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนไดแก อีเทน แอลพีจีและเอ็นจีแอล ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากกาซธรรม
ชาติที่ผลิตไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติ รวมถึงแนฟทาซึ่งเปนผลิตภัณฑจากโรงกลั่นนํ้ ามัน และราฟฟเนทซึ่งเปนผลิตภัณฑ
พลอยไดจากโรงงานอะโรเมติกส

แผนผงัขางลางนีแ้สดงใหเหน็ถงึวัตถดุบิหลกัทีใ่ชในการผลติเอทลีินและโพรพลีิน และแหลงทีม่าของวตัถดุบิ ตาง ๆ 
รวมทั้งผลิตภัณฑปโตรเคมีปลายนํ้ าหลักของเอทิลีนและโพรพีลีน
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เอทิลีน

อิพ็อกซี่เรซิน

ไนลอน

โพลิโพรพิลีน

โรงแกกาซ
ธรรมชาติ

โพรพิลีน

โรงงานอะโรเมติกส

โพลิไวนิลคลอไรด

อีโอ อีจี

(ผล

แอลพีจี

เอ็นจีแอล

อีเทน

โรงกลั่นนํ้ ามัน

โพลิสไตรีน

โพลิเอทิลีน

แนฟทา

 ตนนํ้ า ปลายนํ้ า

เสนใยเคร่ืองนุงหมโพลิเอสเตอร  เรซินขวดเพ็ต
นํ้ ายาปองกันการเยือกแข็งสํ าหรับรถยนต ฟลม
และนํ้ ายาถายเทความรอน
ทอสง สาย ยางปูพื้น

อุปกรณเคร่ืองใชภายในบาน เทปคาสเซ็ต       
ของเลน
ถุงพลาสติก กลองบรรจุพลาสติก

โรงงานโอเลฟนส



ราฟฟเนท
แนฟทาเบา
ิตภัณฑพลอยได)
ถุงพลาสติก กลองแบตเตอรี่ ของเลน ฟลม ชิ้น
สวนรถยนต

เสนใย, เชือกยาง

ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส
การนํ าไปใช
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ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัท และการนํ าผลิตภัณฑพลอยไดไปใชในขั้นสุดทาย

ผลิตภัณฑพลอยได การนํ าผลิตภัณฑพลอยไดไปใชใน
ขั้นสุดทาย

ไพโรไลซิสกาซโซลีน............ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเบนซิน โทลูอีน 
และไซลีน ซึ่งรูจักกันในชื่ออะโรเมติกส
ที่ใชในตัวทํ าละลายของสี กาวยาง เสนใย
และเครื่องนุงหม

มิกซซี 4.................................... บิวเทน บิวทิลีนและบิวทาดีน ซึ่งใชใน
พลาสติกและยางสังเคราะห

เทลกาซ.................................... กาซที่เหลือใชเปนเชื้อเพลิงโรงงาน

แครกเกอรบอททอม................ นํ้ ามันเชื้อเพลิงที่ใชในหมอตมไอนํ้ า และ
สวนประกอบที่สํ าคัญของคารบอนดํ า ซึ่ง
ใชในนํ้ ามันดินและยางสังเคราะห

ไฮโดรเจน................................ การใชในเชิงพาณิชยรวมถึงเปนตัวเรง
ปฏิกรณในการกลั่นนํ้ ามันและการผลิต
พลาสติกและปุย

โดยปกติ บริษัทจะดํ าเนินการผลิตเต็มกํ าลังการผลิต โดยคํ านึงถึงความสามารถในการผลิตของโรงงานมากกวา
ความเปลี่ยนแปลงของความตองการใชหรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ สงผลใหปริมาณการผลิตที่แทจริงในชวงเวลาใด ๆ ของ
บริษัทถูกกระทบโดยจํ านวนวันผลิตที่เสียไป เนื่องจากการหยุดโรงงานเพื่อดํ าเนินการซอมบํ ารุงใหญตามกํ าหนดหรือการ
ซอมบํ ารุงที่ไมไดเปนไปตามแผน นอกจากนี้ปริมาณการผลิตของบริษัทยังถูกกระทบโดยองคประกอบของวัตถุดิบที่ใช เชน 
หากบริษัทใช อี เทนและแอลพีจี เป นวัตถุดิบหลักจะทํ  าให ได ผลผลิตเอทิ ลีนในปริมาณที่สูงขึ้น  แต ได ผลผลิต
โพรพิลีนและผลิตภัณฑพลอยไดในปริมาณที่ต่ํ าลง  ซึ่งโดยทั่วไปการใชกํ าลังการผลิต (capacity utilization) ของบริษัทจะสูง
ขึ้นหลังจากที่มีการหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงตามกํ าหนด เนื่องจากโรงงานจะมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นภายหลังจากการ
หยุดซอมบํ ารุง
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ตารางตอไปนี้ แสดงถึงปริมาณการผลิตโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัทตามระยะเวลาที่ระบุ รวมทั้ง
อัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตในระหวางชวงระยะเวลาดังกลาว

รอบปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
รอบ 6 เดือน

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน

2543 2544
เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)
2545

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)
2545 2546

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)
                                     (หนวยเปนตัน เวนแตกรณีท่ีเปนรอยละ)

ผลติภัณฑโอเลฟนส
เอทิลีน......... 392,918 392,537 (0.1) 359,890 (8.3) 161,472 196,687 21.8
โพรพิลีน..... 203,007 190,523 (6.1) 191,296 0.4 78,460 117,271 49.5
รวม............. 595,925 583,060 (2.2) 551,186 (5.5) 239,932 313,958 30.9

ผลติภัณฑพลอยได
ไพโรไลซิสกาซโซลีน... 154,424 126,517 (18.1) 118,390 (6.4) 50,686 61,314 21.0
มิกซซี 4......... 70,496 65,904 (6.5) 63,850 (3.1) 29,033 39,015 34.4
เทลกาซ....... 223,207 240,827 7.9 219,296 (8.9) 97,957 119,331 21.8
แครกเกอรบอททอม(1).... 25,412 19,602 (22.9) 16,595 (15.3) 7,438 9,175 23.3
ไฮโดรเจน.... 642 899 40.0 816 (9.3) 390 518 32.8
รวม.............. 474,181 453,749 (4.3) 418,947 (7.7) 185,505 229,353 23.6

รวมท้ังหมด 1,070,106 1,036,809 (3.1) 970,133 (6.4) 425,437 543,311 27.7
____________
(1) ประกอบดวยแครกเกอรบอททอม และแครกเกอรบอททอมเบา (light cracker bottom)
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3.3 ขอไดเปรียบในการแขงขัน

บริษัทเชื่อวาสิ่งตอไปนี้เปนขอไดเปรียบในการแขงขันของบริษัท

3.3.1 การมีตลาดที่ตอเนื่องและแนนอนสํ าหรับผลิตภัณฑหลักของบริษัท

บริษัทมีตลาดที่พรอมรองรับผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาว (long-term 
olefins sale agreement) ที่บริษัททํ ากับผูถือหุนสวนนอยของบริษัทจํ านวนหนึ่งและบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัทและ
สัญญาซื้อขายระยะยาวสํ าหรับไพโรไลซิสกาซโซลีน และมิกซซี 4 ทั้งนี้ ในป 2545 และสํ าหรับรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2546 บริษัทมียอดขายตามสัญญาดังกลาว คิดเปนมูลคาตอยอดขายสุทธิรอยละ 70.6 และรอยละ 69.3 ตามลํ าดับ
นอกจากนี้ บริษัทยังไดขายโพรพิลีนจํ านวนหนึ่งใหแกผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัทตามสัญญาซื้อขายระยะสั้น ซึ่งที่ผานมาได
เคยมีการตออายุสัญญามาแลวและบริษัทคาดวาจะมีการตออายุอีกในอนาคต

ราคาขายโดยเฉลี่ยสํ าหรับผลิตภัณฑโอเลฟนสตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทสูงกวาราคาในตลาดจร
ระหวางประเทศสํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนตลาดที่บริษัทจะขายผลิตภัณฑโอเลฟนสสวนที่เหลือ ทั้งนี้ ใน
ป 2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ราคาขายโดยเฉลี่ยของเอทิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสสูงกวา
ราคาสงออกประมาณรอยละ 12.9 และรอยละ 10.5 ตามลํ าดับ นอกจากนี้ สํ าหรับการขายโพรพิลีนของบริษัทในป 2545 และ
รอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ราคาขายโดยเฉลี่ยของโพรพิลีนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสสูงกวาราคาสง
ออกประมาณรอยละ 7 และรอยละ 20.6 ตามลํ าดับ

3.3.2 การมีแหลงวัตถุดิบที่แนนอน

บริษัทซื้อวัตถุดิบสวนใหญตามสัญญาจัดหาระยะยาว วัตถุดิบที่จัดหาภายใตสัญญาเหลานี้รวมถึงอีเทน แอลพีจีและ
เอ็นจีแอลที่บริษัทรับซื้อจากปตท.  แนฟทาเบาที่บริษัทรับซื้อจากเอทีซี ซึ่งการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทตามสัญญาเหลานี้ ในป 
2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 หากคิดเปนปริมาณจะมีสัดสวนเทากับ รอยละ 79.7 และรอยละ 83.6 
ตามลํ าดับ สํ าหรับวัตถุดิบในสวนที่ไมสามารถจัดหาไดตามสัญญาเหลานี้ ในชวงระยะเวลาดังกลาวบริษัทไดจัดซื้อจาก
โรงกลั่นในประเทศรายอื่นตั้งอยูใกลโรงงานของบริษัท

นอกเหนือจาก เอ็นพีซี ที่เปนผูผลิตโอเลฟนสอีกรายหนึ่งที่มีปตท. เปนหนึ่งในผูถือหุนรายใหญแลว บริษัทเปนเพียง
บริษัทเดียวในประเทศที่ปตท. ขายอีเทนให ซึ่งอีเทนถือเปนวัตถุดิบอยางหนึ่งของโอเลฟนสที่ใหผลผลิตเอทิลีนสูง ภายใต
สัญญาฉบับปจจุบัน บริษัทซื้ออีเทนในปริมาณนอยเพื่อนํ ามาใชในโรงงานปจจุบันของบริษัท แตภายใตสัญญาฉบับใหมที่
บริษัททํ ากับ ปตท. ปตท. จะจัดเตรียมอีเทนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมากเพื่อขายใหกับบริษัทใหบริษัทนํ าไปใชในหนวย
ผลิตเอทิลีนใหม โดยอีเทนดังกลาวเปนอีเทนที่ปตท. จะสามารถผลิตไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติแหงใหมที่ปตท. กํ าลังกอ
สราง ซึ่งบริษัทมีเปาหมายที่จะใชอีเทนดังกลาวสํ าหรับเปนวัตถุดิบหลักในหนวยผลิตเอทิลีนใหม
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โดยทั่วไป บริษัทใชวัตถุดิบที่จัดหาไดจากภายในประเทศโดยไมตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ และบริษัทไมได
มีการนํ าเขาวัตถุดิบอีกเลยนับตั้งแตป 2543 ซึ่งการใชวัตถุดิบที่จัดหาไดภายในประเทศแทนการนํ าเขา ทํ าใหบริษัทสามารถ
ประหยัดคาใชจายในการขนถายสินคาที่เกิดจากการนํ าเขาสินคา และบริษัทเชื่อวาบริษัทไดรับวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีกวา

3.3.3 ราคาตนทุนวัตถุดิบที่สามารถแขงขันได

บริษัทเชื่อวาราคาวัตถุดิบที่บริษัทซื้อไดตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบระยะยาวกับปตท. นั้นเปนราคาที่เหมาะสม โดย
บริษัทซื้ออีเทนและแอลพีจีจากปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ในป 2545 ปริมาณการซื้ออีเทนและแอลพีจีของ
บริษัทเทากับรอยละ 29.8 และในรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เทากับรอยละ 27.6 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่
บริษัทซื้อ โดยราคาวัตถุดิบนี้มาจากราคาที่มีการแบงผลกํ าไร (netback price) ซึ่งคํ านวณจากราคาขายผลิตภัณฑหักดวยตนทุน
ในการผลิตของเอ็นพีซีและปตท. ทั้งที่เปนตัวเงินและที่ไมใชตัวเงิน ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการดํ าเนินงานการซอมบํ ารุง 
คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และคาใชจายในการดํ าเนินงาน ซึ่งการกํ าหนดราคาลักษณะดังกลาวเปนผลดีตอบริษัทมากกวาราคาที่
บริษัทซื้อวัตถุดิบจากผูจัดหารายอื่นในประเทศ และบริษัทเชื่อวาจะเปนผลดีตอบริษัทมากกวาราคาวัตถุดิบที่บริษัทนํ าเขา 
เพราะราคาดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการแบงผลกํ าไร ซึ่งบริษัทเชื่อวาทํ าใหบริษัทสามารถลดความผันผวนในกระแสเงินสด
และกํ าไรจากการดํ าเนินงานของบริษัทไดเปนอยางมากเมื่อเทียบกับการกํ าหนดราคาตามมาตรฐาน (benchmark pricing) 
นอกจากนี้สัญญาจัดซื้ออีเทนฉบับใหมก็จะใชการกํ าหนดราคาในลักษณะของราคาที่มีการแบงผลกํ าไรเชนเดียวกัน แตจะใช
ตนทุนคาใชจายในการผลิตของบริษัท สวนเอ็นจีแอลที่บริษัทซื้อจาก ปตท. นั้นไมไดอยูบนพื้นฐานของราคาที่มีการแบงผล
กํ าไร แตจะถูกกํ าหนดราคาตามราคามาตรฐานอุตสาหกรรมหักดวยสวนลดสํ าหรับแนฟทา

3.3.4 การมุงเนนในการขยายธุรกิจ

(1) หนวยผลิตเอทิลีนใหม

บริษัทกํ าลังขยายกํ าลังการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นอีก 300,000 ตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 77.9 โดยการกอสรางหนวย
ผลิตเอทิลีนใหมที่ใชวัตถุดิบที่อยูในสถานะกาซ (gas-based ethylene process unit) ในบริเวณพื้นที่ของโรงงานเดิม โดยบริษัท
คาดวาหนวยผลิตเอทิลีนใหม ซึ่งใชอีเทนเปนวัตถุดิบหลัก จะสามารถดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสแรกของป 
2548  บริษัทเชื่อวา ดวยเครื่องจักรอุปกรณของโรงงานโอเลฟนสที่มีอยูในปจจุบันและของหนวยผลิตเอทิลีนใหม โรงงานของ
บริษัทจะเปนโรงงานผลิตโอเลฟนสระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุนในเรื่องของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 
บริษัทคาดวา เงินลงทุนสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้จะตํ่ ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนสํ าหรับโรงงานปจจุบันเปน
อยางมาก เนื่องจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทจะใชอุปกรณเครื่องจักรบางสวนของโรงงานปจจุบัน ทั้งนี้ ผูรับเหมากอ
สรางสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมไดใหการรับประกันวา เมื่อใชอีเทนเปนวัตถุดิบสํ าหรับการผลิตโดยหนวยผลิตเอทิลีน
ใหม จะทํ าใหไดผลผลิตของเอทิลีนประมาณรอยละ 76.5 ซึ่งสูงกวาผลผลิตเอทิลีนโดยเฉลี่ยของโรงงานปจจุบันเปนอยางมาก
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(2) โครงการอีโอ/อีจี

ในขณะนี้ บริษัทกํ าลังเตรียมการเพื่อที่จะกอสรางโรงงานปโตรเคมีขั้นตอเนื่องปลายนํ้ า (downstream petrochemical 
plant) ซึง่จะท ําการผลติอโีอและผลติภัณฑตอเนือ่ง คอื อจี ีโดยมผีลิตภัณฑหลักอยูในรปูของเอม็อจี ีทัง้นี ้หากไดมกีารด ําเนนิการ
จริงโรงงานอีโอ/อีจีดังกลาวจะมีกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) สํ าหรับเอ็มอีจีปละ 300,000 ตัน โดยวัตถุดิบหลักที่
ใช คือ เอทิลีน และบริษัทตั้งใจที่จะใชเอทิลีนที่บริษัทผลิตไดจํ านวนประมาณ 200,000 ตันตอป เปนวัตถุดิบในการผลิตเอ็มอีจี
ที่อัตราการผลิตเต็มกํ าลังการผลิต เนื่องจากปจจุบันยังไมมีผูผลิตเอ็มอีจีในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อวาการผลิตเอ็มอีจี
ของบริษัทจะสามารถทดแทนการนํ าเขาเอ็มอีจีของประเทศไทยได  และบริษัทตั้งใจที่จะดํ าเนินการโครงการอีโอ/อีจีนี้ผาน
ทางบริษัทยอยที่บริษัทจะลงทุนรวมกับผูรวมลงทุนรายอื่น

3.3.5 โรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง

โรงงานของบริษัทเปนโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง บริษัทสามารถบรรลุมาตรฐานการดํ าเนินงานที่สูงโดยมีเสถียร
ภาพในการเดินเครื่อง ในป 2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เทากับรอยละ 98.9 และรอยละ 99.0 ตาม
ลํ าดับ นอกจากนี้ ยังมีการใชกํ าลังการผลิตในอัตราที่สูง โดยในป 2545 มีอัตราการใชกํ าลังการผลิตเทากับรอยละ 95.9 เนื่อง
จากมีการหยุดซอมบํ ารุงใหญตามกํ าหนดเปนเวลา 31 วัน และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีอัตราการใช
กํ าลังการผลิตเทากับรอยละ 110.1 ซึ่งตามขอมูลลาสุดจากการสํ ารวจโรงงานโอเลฟนสทั่วโลกในป 2544 ที่ศึกษาโดย 
Solomon Associates, Inc. บริษัทจัดอยูในกลุมบริษัทช้ันนํ าทางดานเสถียรภาพในการเดินเครื่อง และอัตราการใชกํ าลังการ
ผลิตในปนั้น บริษัทเชื่อวา คาใชจายในการซอมบํ ารุงที่เกิดขึ้นจริงในป 2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2546 ที่มีอัตราเทากับรอยละ 0.76 และรอยละ 0.85 ของมูลคาทดแทนของโรงงานตามลํ าดับเปนอัตราที่ต่ํ ามาก และดวยการที่
โรงงานของบริษัทมีเสถียรภาพในการเดินเครื่องและอัตราการใชกํ าลังการผลิตที่สูง ประกอบกับมีคาใชจายในการซอมบํ ารุงที่
แทจริงตํ่ าสะทอนใหเห็นถึงความสํ าเร็จอยางสูงของบริษัทในการดํ าเนินงานที่สามารถลดจํ านวนวันสูญเสียในการผลิตอัน
เนื่องมาจากการหยุดโรงงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด โดยในป 2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
บริษัทไมไดมีการหยุดการผลิตอันเนื่องมาจากการหยุดโรงงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนดเลยแมแตวันเดียว

3.3.6 คณะผูบริหารที่มีประสบการณ

แมจะตองเผชิญกับสภาพอุตสาหกรรมที่ทาทายที่ไดเกิดขึ้นภายหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในเอเชียที่เริ่มตนขึ้น
ในเดือนกรกฎาคม 2540 แตดวยคณะผูบริหารที่มีประสบการณและมีความมุงมั่นจึงสามารถนํ าพาใหบริษัทประสบความ
สํ าเร็จในดานตาง ๆ มากมาย รวมถึงการประสบความสํ าเร็จในการปรับโครงสรางหนี้ระยะยาวของบริษัทเมื่อเดือนมกราคม 
2545 และการชํ าระคืนหนี้เงินกูจากการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวดวยการออกหุนกูในเดือนกันยายน 2546 การเริ่มกอสราง
หนวยผลิตเอทิลีนใหมในเดือนพฤศจิกายน 2545 และการวางแผนที่จะพัฒนาโครงการอีโอ/อีจี

ผูบริหารระดับอาวุโสของบริษัทจํ านวน 5 คน ไดแกนายอดิเทพ พิศาลบุตร นายสหัสชัย พาณิชยพงศ นายวุฒิชัย 
สัตยพานิช ดร. มานพ เกิดลาภผล และนายเจียมศักดิ์ นันทนาเนตร ลวนเปนผูมีประสบการณในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
ปโตรเลียมไทย ซึ่งเมื่อนํ าประสบการณของทุกคนมารวมกันจะไดถึง 78 ป โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ในจํ านวนผูจัดการ
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ระดับอาวุโสทั้ง 16 คนของบริษัทมีจํ านวนถึง 14 คน ที่สํ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และมีจํ านวนถึง 
14 คนเชนกันที่ไดทํ างานกับบริษัทมาเปนเวลานานกวา 11 ป

3.4 กลยุทธทางธุรกิจ

ดวยความมุงมัน่ทีจ่ะสรางมลูคาเพิม่ใหกับผูถือหุนบริษัทจะเสริมศักยภาพในการแขงขันของบริษัทโดยดํ าเนินกลยุทธ
ดงัตอไปนี้

3.4.1 การรักษาอัตราการเติบโต

บริษัทจะหาโอกาสในการขยายกํ าลังการผลิตผลิตภัณฑโอเลฟนสของบริษัท และสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
ดังกลาวดวยการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตอเนื่องปลายนํ้ า (downstream petrochemical products)
อาทิ ผลิตภัณฑตอเนื่องเอทิลีน ผลิตภัณฑตอเนื่องโพรพิลีน เปนตน ซึ่งในขณะนี้บริษัทไดดํ าเนินกลยุทธนี้โดยการกอ
สรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมและพัฒนาโครงการอีโอ/อีจี นอกจากนี้ ฝายบริหารของบริษัทกํ าลังพิจารณาถึงความเปนไปได
ในโครงการเพิ่มกํ าลังการผลิตของโรงงานโอเลฟนสปจจุบัน (debottlenecking project) ซึ่งคาดวาจะเริ่มดํ าเนินการในป 2548 
และมเีปาหมายทีจ่ะด ําเนนิการแลวเสรจ็ในป 2550 ซึง่หากโครงการเพิม่ก ําลงัการผลติดงักลาวไดมกีารดํ าเนินการจริงและแลว
เสรจ็สมบรูณ บรษิทัคาดวากํ าลังการผลิตติดตั้งของโอเลฟนส (nameplate olefins capacity) ของโรงงานปจจุบันจะเพิ่มขึ้น
อีกประมาณ 160,000 ตันตอป หรือประมาณรอยละ 27.8 เปน 735,000 ตันตอป โดยจะประกอบไปดวยกํ าลังการผลิตเอทิลีน
ประมาณ 485,000 ตันตอป และโพรพิลีนอีกประมาณ 250,000 ตันตอป ทั้งนี้หากการเพิ่มกํ าลังการผลิตของโรงงาน
(debottlenecking project) ประสบความสํ าเร็จและการกอสรางหนวยผลิตเอทีลีนใหมเสร็จสมบูรณ กํ าลังการผลิตติดตั้งของ
บริษัทจะเพิ่มขึ้นเปน 1,050,000 ตันตอป ซึ่งประกอบดวยเอทีลีนจํ านวนประมาณ 785,000 ตันตอป และโพรพิลีนจํ านวน
ประมาณ 265,000 ตันตอป

จากขอมูลที่ไดรับจากปตท.  ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท บริษัทเชื่อวา ปตท. อยูระหวางจัดทํ าแผนแมบทฉบับ
ใหมที่มีการขยายการดํ าเนินธุรกิจกาซธรรมชาติของ ปตท. ไปสูธุรกิจตอเนื่องปโตรเคมีใหมากขึ้นและขยายวงใหกวางขึ้น 
ซึ่งบริษัท รวมทั้งเอ็นพีซีและเอทีซี ที่มี ปตท. เปนผูถือหุนใหญ จะเปนสามบริษัทหลักที่ชวยใหการขยายธุรกิจดังกลาวเปน
จริงขึ้นมาได  ทั้งนี้ แมวา ปตท.จะตองใชเวลาหลายปในการดํ าเนินกลยุทธซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจปโตรเคมีดังกลาว  แตบริษัทเชื่อวา 
การดํ าเนินกลยุทธของ ปตท. นี้จะเพิ่มโอกาสใหแกบริษัทในการขยายธุรกิจ และจะทํ าใหธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นในอนาคต

ภายใตสัญญาการจัดหาอีเทนฉบับใหมที่บริษัททํ ากับ ปตท. เพื่อใชเปนวัตถุดิบสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหม  
บริษัทจะสามารถซื้อวัตถุดิบอีเทนเพิ่มไดถึง 500,000 ตันตอป เมื่อ ปตท. สรางโรงแยกกาซธรรมชาติแหงใหม แลวเสรจ็ โดย
ใชโครงสรางราคาทีม่กีารแบงผลก ําไร (netback pricing) ทีเ่อือ้ประโยชนตอบรษิทัและปตท. ซึง่บรษิทัคาดวาบรษิทัจะใชอเีทนใน
ปริมาณประมาณ 400,000 ตัน เพื่อเปนวัตถุดิบสํ าหรับหนวยผลิตเอทีลีนใหม และจะใชอีเทนสวนที่เหลือเปนวัตถุดบิส ําหรบั
โรงงานปจจบุนั
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3.4.2 การเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ในปจจุบัน แมวาบริษัทจะสามารถดํ าเนินการผลิตโดยมีเสถียรภาพในการเดินเครื่องในระดับที่สูงแลวก็ตาม แต
บริษัทยังคงหาโอกาสที่จะทํ าใหมีการใชกํ าลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนลดตนทุนการผลิตตอหนวยของบริษัทอยางตอเนื่อง 
ซึ่งในปจจุบัน หนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทถือไดวา เปนปจจัยสํ าคัญของกลยุทธนี้ เนื่องจากคาใชจายเพื่อการลง
ทุนตอหนวยสํ าหรับการผลิตโอเลฟนสของหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้ต่ํ ากวาคาใชจายเพื่อการลงทุนของโรงงานปจจุบัน
เปนอยางมาก ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อวา หนวยการผลิตเอทิลีนใหมนี้จะชวยลดตนทุนการผลิตที่ไมใชตัวเงินสํ าหรับการผลิตเอทิ
ลีนลงอยางมาก และบริษัทยังเชื่อวา หากไดมีการดํ าเนินการเพิ่มกํ าลังการผลิตของโรงงานปจจุบันจริง (debottlenecking) ก็จะ
ยิ่งทํ าใหตนทุนการผลิตที่ไมใชตัวเงินสํ าหรับโอเลฟนสของบริษัทลดตํ่ าลงไปอีก

นอกจากนี้ บริษัทจะหาโอกาสในการลดตนทุนวัตถุดิบและตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑลงอยางตอเนื่อง  โดยใน
การลดตนทุนวัตถุดิบ บริษัทไดดํ าเนินการประสานงานอยางใกลชิดกับ ปตท. เพื่อหาแหลงวัตถุดิบที่มีศักยภาพใหม ๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับวัตถุดิบอีเทน ซึ่งความพยายามเหลานี้ของบริษัทรวมถึงความไดเปรียบในการจัดหาอีเทนหรือวัตถุดิบ
อื่น ๆ ที่อาจจะมีการผลิตในอนาคต หาก ปตท. จะสรางโรงแยกกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก โดยบริษัทเชื่อวา ปตท. ยินดีที่จะ
สนับสนุนความพยายามในการที่บริษัทจะใชผลิตภัณฑของ ปตท. เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตใหมากขึ้น เนื่องจากหากความ
พยายามดังกลาวสํ าเร็จ ปตท. มีโอกาสที่จะไดรับประโยชนทางการเงิน ในฐานะที่ ปตท. เปนผูถือหุนใหญของบริษัทดวย

นอกจากนี้ เพื่อลดตนทุนการผลิต บริษัทไดมีการลงทุนในการพัฒนาปรับปรุงโรงงานเปนครั้งคราว เพื่อที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงงานโอเลฟนสปจจุบันของบริษัทและของหนวยผลิตเอทิลีนใหม  อาทิ การติดตั้งหมอตมไอนํ้ าใหมและ
หนวยผลิตนํ้ าที่ปราศจากแรธาตุเพื่อใชในกระบวนการผลิต (demineralized water production facilities) สํ าหรับหนวย
ผลิตเอทิลีนใหม  ซึ่งหมอตมไอนํ้ านี้จะใชเช้ือเพลิงทั้งหมดหรือบางสวนเปนเทลกาซและแครกเกอรบอททอมที่เปนผลิต
ภัณฑพลอยไดที่มีมูลคาตํ่ าที่บริษัทผลิตไดเอง โดยทั้งหมอตมไอนํ้ าและหนวยผลิตนํ้ าที่ปราศจากแรธาตุดังกลาวจะชวยลด
ความจํ าเปนของบริษัทในการซื้อไอนํ้ าที่มีตนทุนสูงจากบริษัทผูขายไอนํ้ า

ในฝายกลยุทธและการพัฒนาโครงการของบริษัทมีผูเช่ียวชาญดานการตลาดและเทคนิคที่พรอมจะอุทิศตนใหกับ
บริษัทบุคลากรผูมีความสามารถพิเศษเหลานี้จะทํ าใหความพยายามของบริษัทในการกํ าหนดและสรางโอกาสในการพัฒนาที่
จะเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัท  ซึ่งโครงการหนึ่งที่หนวยงานนี้กํ าลังดํ าเนินการ ไดแก การศึกษาและจัดทํ ากล
ยุทธทางการตลาดสํ าหรับผลิตภัณฑเอ็มอีจีที่จะผลิตขึ้นในอนาคตสํ าหรับตลาดในประเทศ ซึ่งหากกลยุทธเหลานี้ประสบผล
สํ าเร็จ บริษัทจะขยายไปสูการทํ าการตลาดและการคาเกีย่วกับผลติภัณฑปโตรเคมขีัน้ตอเนือ่งปลายนํ ้าประเภทอืน่ ๆ  โดยก ําหนดให
เปนกลยทุธในระยะยาวตอไป
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3.4.3 การสรางพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกรง

บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกรงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว บริษัทไดออกหุน
กูสกุลเงินบาทเปนจํ านวน 10,000 ลานบาทในเดือนกันยายน 2546 เพื่อนํ าเงินที่ไดรับจากการออกหุนกูดังกลาวมาชํ าระคืนหนี้
เงินกูที่ยังคงคางอยูกับธนาคาร ทั้งนี้ หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวจะชวยใหบริษัทสามารถลดตนทุนทางการเงินไดทันที ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูโดยเฉลี่ยสํ าหรับยอดหนี้ระยะยาวในแตละประเภทของเงินกูภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดิมจะลดลงจากอัตรา
ประมาณ รอยละ 5.75 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยกอนวันชํ าระเงินกูเดิมคืนในวันที่ 25 กันยายน 2546 โดยลดลงมาเหลือเพียงอัตรา
ประมาณ รอยละ 3.05 ตามหุนกูสกุลเงินบาทของบริษัทในวันเดียวกัน นอกจากนี้ หุนกูสกุลเงินบาทยังชวยเพิ่มความสามารถ
ของบริษัทในการบริหารจัดการกับกระแสเงินสดดวย เพราะขอจํ ากัดตาง ๆ ในการใชเงินสดของบริษัทซึ่งเจาหนี้เปนผูกํ าหนด
ภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545 จะไมมีผลผูกพันบริษัทอีกตอไป ทั้งนี้ ขอจํ ากัดตาง ๆ ดังกลาวรวมถึงการที่บริษัท
ตองจัดใหมีการสํ ารองเงินขั้นตํ่ าในบัญชีเงินสํ ารองหลายบัญชีกอนที่บริษัทจะสามารถจายเงินปนผลหรือทํ าการลงทุนได

บริษัทมีเปาหมายที่จะดํ ารงอัตราสวนของหนี้สินตอทุนอยูในระดับตํ่ าที่ 1:1   กลยุทธของบริษัทคือความพยายาม
อยางเตม็ทีใ่นการท ําใหแนใจไดวา โครงการขยายก ําลงัการผลติโอเลฟนสและโครงการผลติภัณฑตอเนือ่งจะไดมกีารด ําเนนิการ
โดยมีคาใชจายในการลงทุนที่ต่ํ าและมีสัดสวนของหนี้สินและทุนเทา ๆ กัน

สํ าหรับกลยุทธระยะยาวของบริษัทคือ บริษัทตั้งใจจะใชการปองกันความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อใหกํ าไรของบริษัทมีเสถียรภาพ ซึ่งบริษัทจะใชเครื่องมือทางการเงินเหลานี้
ประกอบกับสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาระยะสั้นที่บริษัทใชอยูในปจจุบันเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนในการชํ าระเงินใหแกผูรับเหมาสํ าหรับการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหม และกลยุทธระยะยาวอีกประการหนึ่ง
คือ การทํ างานรวมกับผูขายวัตถุดิบ เพื่อลดปริมาณสินคาคงคลังของวัตถุดิบแนฟทาเบา ซึ่งจะชวยลดความตองการเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทลง

3.4.4 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือดํ ารงไวซึ่งความเปนเลิศในผลการดํ าเนิน
งาน

บริษัทมุงมั่นที่จะยกระดับความเปนเลิศในวิธีการบริหารจัดการของบริษัทใหเหนือกวาระดับมาตรฐานสากล  โดย
การพัฒนาบุคคลากรของบริษัทในทุกระดับช้ัน  เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว  บริษัทจะลงทุนในการฝกอบรมและใหการศึกษาให
กับพนักงาน รวมถึงการนํ าหลักปฏิบัติที่ดีสํ าหรับผูบริหารและหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารบริษัท

3.5 ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจปโตรเคมี

ขอมูลขางลางนี้บางสวนไดมาจากเอกสารสิ่งพิมพของรัฐและเอกชนหรือไดมาจากการสอบถามหนวยงานของรัฐใน
ประเทศไทย สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (The Petroleum Institute of Thailand หรือ พีทีไอที (PTIT))  และ CMAI 
ทั้งนี้ บริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัท ไมไดรับรองขอมูลเหลานี้ ดังนั้นขอมูลเหลานี้อาจไมสอดคลองกับขอมูลอื่นที่รวบรวม
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ไวภายในหรือภายนอกประเทศไทย ซึ่งบริษัทไมไดรับรูหรือตระหนักวาขอมูลในสวนนี้ไดมีการถูกปกปดหรือเปดเผยอยาง
ไมถูกตองในสาระสํ าคัญแตอยางใด

3.5.1 อุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ัวโลก

สารโอเลฟนสซึ่งโดยหลัก คือ เอทิลีนและโพรพิลีนเปนวัตถุดิบมูลฐานที่สํ าคัญ (building blocks) ของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี โดยเอทิลีนและโพรพิลีนเปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก (โพลิเมอร) ประเภทโพลิเอทิลีนและโพลิโพรพิลีน
ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีการใชอยางกวางขวางในการผลิตถุงพลาสติก และแผนฟลม ตลอดจนถึงการผลิตสิ่งของอุปโภคชนิดคง
ทนและผลิตภัณฑเพื่อใชในอุตสาหกรรมตางๆ ในอดีต  อุปสงคของผลิตภัณฑเหลานี้โดยทั่วไปจะขยายตัวไปตามสภาวะการ
เติบโตของเศรษฐกิจ และมาตรฐานความเปนอยูที่สูงขึ้นในประเทศกํ าลังพัฒนาและรวมถึงการใชพลาสติกและวัสดุสังเคราะห
ทดแทนวัสดุอื่น ๆ อยางตอเนื่อง

เอทิลีนและโพรพิลีนเปนสินคาโภคภัณฑ (commodities) ที่ซื้อขายกันทั้งในตลาดปโตรเคมีภูมิภาคและตลาด
ปโตรเคมีระหวางประเทศ  โดยที่ผานมาราคาของผลิตภัณฑปโตรเคมีซึ่งรวมถึงเอทิลีนและโพรพิลีน ตลอดจนผลิตภัณฑตอ
เนื่องปลายนํ้ า (downstream) ของเอทิลีนและโพรพิลีน เชน โพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน และอีโอ/อีจี เปนไปตามวัฏจักรที่ไดรับ
อิทธิพลจากอุปสงค อันมีผลมาจากปจจัยสภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป กํ าลังการผลิตในอุตสาหกรรม และอุปทาน  นอกจาก
นี้ปจจัยสํ าคัญที่มีอิทธิพลตอราคาของผลิตภัณฑปโตรเคมียังรวมถึงการเริ่มตนดํ าเนินงานของโรงงานปโตรเคมีแหงใหมและ
การหยุดการผลิตของโรงงานที่ไมคุมคาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้วัฏจักรของราคาดังกลาวยัง ไดรับอิทธิพลจากปจจัยราคาวัตถุ
ดิบ ซึ่งปรากฎใหเห็นจากแนวโนมราคาของโอเลฟนสที่สัมพันธกับราคาของวัตถุดิบ

ในป 2543 เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตในระดับที่สูง ดวยการฟนตัวอยางรวดเร็วของประเทศในเอเชียจากการเกิด
วิกฤษการณทางเศรษฐกิจในเอเชียที่เกิดขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่ 1990s  ราคาของเอทิลีนและโพรพิลีนที่สูงขึ้นในป 2543 
เปนผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานํ้ ามันดิบ (crude oil) และการขาดแคลนอุปทานในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ตะวันตกเนื่องจากปญหาการหยุดโรงงานในภูมิภาคทั้งสอง  ในป 2544 การเขาสูภาวะถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาได
นํ าไปสูการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลทํ าใหความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีลดลง  การลดลงของความตองการ
ใชทั่วโลกและการมีกํ าลังการผลิตสวนเกินโดยเฉพาะอยางยิ่งเอทิลีนมีผลทํ าใหราคาเฉลี่ยของเอทิลีนและโพรพิลีนตกตํ่ าลง  
ในป 2545 เศรษฐกิจโลกยังซบเซาตอเนื่อง ทํ าใหระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภคและธุรกิจอยูในระดับที่ต่ํ า  ดังนั้น ราคาเอทิ
ลีนจึงยังคงตกตํ่ าลงอีกจากการมีกํ าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเขามาสูตลาด ในขณะที่ราคาของโพรพิลีนปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยเนื่อง
จากขอจํ ากัดทางดานอุปทานที่เปนผลมาจากการลดลงของกํ าลังการผลิตของโรงงานโอเลฟนส และการเพิ่มขึ้นของความ
ตองการใชโพรพิลีน  ในครึ่งปแรกของป 2546 ราคาโอเลฟนสที่สูงขึ้นเปนผลมาจากการการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานํ้ ามันดิบ 
(crude oil) ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณความไมแนนอนในตะวันออกกลาง และการมีอุปทานของโอเลฟนสที่จํ ากัด
อันเปนผลมาจากการหยุดโรงงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนดของโรงงานโอเลฟนสหลายแหง

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคยุโรปตะวันตก นับเปนตลาดโอเลฟนสหลักของโลกเนื่องจากเปนผู
ใชเอทิลีน โพรพิลีน และผลิตภัณฑตอเนื่องของเอทิลีนและโพรพิลีนรายใหญที่สุด ตามขอมูลของ CMAI ในป 2545 นั้นพบ
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วา ปริมาณความตองการใชเอทิลีนและโพรพิลีนทั่วโลก มีจํ านวนประมาณ 95.1 ลาน ตัน และ 54.3 ลานตัน ตามลํ าดับ โดยใน
ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีความตองการใชเอทิลีนคิดเปนประมาณรอยละ 31 ของปริมาณการใชเอทิลีนทั่วโลก ในขณะที่ภูมิภาค
เอเชียซึ่งรวมถึงแถบอินเดียมีความตองการใชเอทิลีนประมาณรอยละ 30 และภูมิภาคยุโรปตะวันตกมีความตองการใชเอทิลีน
ประมาณรอยละ 21 ในปเดียวกัน การใชโพรพิลีนในภูมิภาคอเมริกาเหนือนั้นอยูที่ประมาณรอยละ 27 ของการใชโพรพิลีนทั่ว
โลก ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียซึ่งรวมถึงแถบอินเดียมีความตองการใชโพรพิลีนอยูที่ประมาณรอยละ 37 และภูมิภาคยุโรป
ตะวันตกมีความตองการใชโพรพิลีนอยูที่ประมาณรอยละ 25 ดังนั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหลานี้จึงเปนปจจัย
สํ าคัญที่มีอิทธิพลตอความตองการใชและการกํ าหนดราคาของผลิตภัณฑปโตรเคมีทั่วโลก นอกจากนี้ปจจัยสํ าคัญอื่น ๆ ยัง
รวมถึงความพรอมและราคาของผลิตภัณฑทดแทนตาง ๆ ซึ่งรวมถึงโลหะ แกวและกระดาษอีกดวย

ตามขอมูลของ CMAI ความตองการใชโอเลฟนสทั่วโลกในระหวางป 2545 ถึง 2548 คาดวาจะเติบโตขึ้นโดยมีอัตรา
การเติบโตรายป (compound annual growth rate) โดยรวมประมาณรอยละ 4.9 สํ าหรับเอทิลีน และรอยละ 5.3 สํ าหรับ
โพรพิลีน

3.5.2 อุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศไทย

นับแตมีการจัดตั้งกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีรายใหญของประเทศไทยขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ทางฝงทะเลดานตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทย การผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็ว ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศไทยมีสวนสํ าคัญตอการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ที่ปจจุบัน
มีกํ าลังการผลิตเอทิลีนสูงกวาภูมิภาคยุโรปตะวันตก ขณะนี้ อุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี
ไดมากชนิด สํ าหรับใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนสินคาอุปโภค การเกษตร การกอสรางและอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมอื่นๆ อยางกวางขวาง

อุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยมีการแขงขันสูงขึ้นในระหวางผูผลิตรายใหญในรอบหลายปที่ผานมา อันเนื่องมา
จากการขยายตัวของธุรกิจในแนวตั้ง (vertical integration) กลาวคือ ผูผลิตปลายนํ้ า (downstream producers) เชน ทีพีไอและ
กลุมปูนซิเมนตไทย ไดขยายธุรกิจในการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนนํ้ า (upstream) เพื่อเปนวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตผลิตภัณฑในโรงงานปจจุบัน ในขณะที่ผูผลิตตนนํ้ า (upstream producers) เชน เอ็นพีซี ซึ่งเปนผูผลิตเอทิลีนและ
โพรพิลีนรายสํ าคัญเชนเดียวกับบริษัทก็ไดขยายธุรกิจสูอุตสาหกรรมปลายนํ้ า (downstream)  จึงทํ าใหอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ของไทยประกอบดวยกลุมของบริษัทผูผลิตเพียงไมก่ีราย ซึ่งระหวางกลุมของบริษัทผูผลิตเหลานี้ก็ไดมีการถือหุนไขวกันดวย  
โดยแผนภูมิขางลางนี้จะแสดงถึงกลุมของบริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมรายที่สํ าคัญ และตํ าแหนงในอุตสาหกรรมของกลุม
เหลานี้
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(1) ปตท. ถือหุนรอยละ 63.03 ของจํ าน
(2) ปูนซิเมนตไทยถือหุนรอยละ 9.66 ข
(3) ทพีีไอถือหุนรอยละ 4.97 ของจํ านว
(4) ปตท. ถือหุนรอยละ 46.3 ของเอทีซ
(5) ปตท. ถือหุนรอยละ 36 ของอารอาร
(6) เอ็นพีซีถือหุนรอยละ 1.45 ของจํ าน
(7) ปูนซิเมนตไทย ถือหุนในอารโอซีร
(8) พิจารณาจากโรงงานโพลิเอทิลีนคว
(9) พิจารณาจากโรงงานอีโอ/อีจี
(10) บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ

และธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน
(11) เอสเอสเอ็มซีถือหุนรอยละ 3.46 ขอ
(12) บเีอสทีถือหุนรอยละ 3.62 ของจํ าน
(13) บพีีอีถือหุนรอยละ 9.97 ของจํ านวน
(14) วีนิไทยถือหุนรอยละ 3.83 ของจํ าน

กลุม

กลุม บริษัท ปตท.
(จํ ากัด) มหาชน(1)

เครือซิเมนตไทย (2)

กลุมธนาคารกรุงเทพ

เครือซีพี

กลุมทีพีไอ(3)

อุตสาหกรรมนํ้ ามัน
/กาซธรรมชาติ ขั้นตนนํ้ า

เอทีซ(ี4)

ทีโอซี
เอ็นพีซี(6)

อารโอซ(ี7)

ทีพีไอ

เอ็นพีซี(8)

ทีโอซี(9)

ทีพีพี
ทีพีอี
ทีพีซี(10)

เอสพีอี
เอสเอสเอ็มซี(11)

บีเอสที(12)

บีพีอี(13)

เอชเอ็มซี

วีนิไทย(14)

ทีพีไอ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี
โรงแยกกาซ
ของ ปตท.
อารอารซ(ี5)

เอสพีอารซ(ี5)

เออารซี

ทีพีไอ
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วนหุนทั้งหมดของบริษัท
องจํ านวนหุนทั้งหมดของบริษัท
นหุนทั้งหมดของบริษัท
ี
ซีและเอสพีอารซี
วนหุนทั้งหมดของบริษัท
อยละ 62
ามหนาแนนสูงของเอ็นพีซี ซึ่งจะทํ าการผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาสที่ 3 ของป 2547

 จํ ากัด (มหาชน) (Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited) หรือ ท
) ถือหุนรอยละ 26.1 และรอยละ1.6 ตามลํ าดับ
งจํ านวนหุนทั้งหมดของบริษัท
วนหุนทั้งหมดของบริษัท และถือหุนในอารโอซีรอยละ 2.7
หุนทั้งหมดของบริษัท
วนหุนทั้งหมดของบริษัท
ขั้นกลาง/ขั้นปลายนํ้ า
                       

ีพีซี มีปูนซิเมนตไทย 
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ตามขอมูลของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ผลผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนของ
ประเทศไทยมาจากโรงงานโอเลฟนสสี่แหงและโรงกลั่นหนึ่งแหง  มีกํ าลังการผลิตเอทิลีนในประเทศไทยโดยรวมปละ 
2,067,000 ตัน และโพรพิลีนโดยรวมปละ 1,203,000 ตัน

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงประมาณการกํ าลังการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 รวมถึงวัตถุดิบ
ที่สํ าคัญ และปที่เริ่มตนดํ าเนินงานของผูผลิตโอเลฟนส 5 รายของประเทศไทย

โรงงานโอเลฟนส ก ําลังการผลิต วัตถุดิบหลัก ปท่ีเริ่มตน
ดํ าเนินงาน

เอทิลีน โพรพิลีน
(หนวย: พันตันตอป)

เอ็นพีซี ............................................................. 437 127 อีเทน/โพรเพน 2533
ทีโอซี ............................................................... 385 190 แนฟทา/แอลพีจี 2538
เออารซี ............................................................. - 132 นํ้ ามันดิบ 2539
ทีพีไอ ............................................................... 360 312 แนฟทา 2540
อารโอซี ............................................................ 885 442 แนฟทา 2542
รวม ................................................................. 2,067 1,203
______________
ที่มา: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

ความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีในประเทศไทยในรอบ 6 ปที่ผานมายังคงมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง แม
จะเกิดวิกฤตการณทางการเงินในเอเชียเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 อยางไรก็ตาม  ตามขอมูลของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย ความตองการใชเอทิลีนในประเทศไทยในชวงป 2540 ถึงป 2545 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายป (compound annual 
growth rate) โดยรวมประมาณรอยละ 11.7 และความตองการใชโพรพิลีนในชวงระยะเวลาเดียวกันมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยราย
ป (compound annual growth rate) โดยรวมประมาณรอยละ 12.8 ซึ่งอัตราการเติบโตดังกลาวขางตนสูงกวาอัตราการเติบโต
เฉลี่ยรายป (compound annual growth rate) ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products - GDP)  ของ
ประเทศไทย ในชวงระยะเวลาเดียวกันที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายปเพียงรอยละ 2.8
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ตารางขางลางนี้แสดงถึงประมาณการผลิต การนํ าเขา การสงออกและความตองการใชภายในประเทศของเอทิลีน
และโพรพิลีนในป 2545 สํ าหรับบางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

เอทิลีน
ประเทศ การผลิต การนํ าเขา การสงออก ความตองการใชภาย

ในประเทศ
(หนวย: พันตัน)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไทย ................................................... 1,892 - 140 1,773
สิงคโปร ............................................ 1,625 10 120 1,528
มาเลเซีย ............................................ 1,245 5 90 1,175
อินโดนีเซีย........................................ 406 450 - 884
ฟลิปปนส - 123 - 123

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ญี่ปุน ................................................. 7,152 62 244 6,948
เกาหลีใต ........................................... 5,590 201 210 5,685
จีน ..................................................... 5,414 100 44 5,534
ไตหวัน.............................................. 2,542 175 - 2,766

ออสเตรเลีย ........................................... 420 - 10 449
_________________
ที่มา: CMAI



             บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 40

โพรพิลีน
ประเทศ การผลิต การนํ าเขา การสงออก ความตองการใช

ภายในประเทศ
(หนวย: พันตัน)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไทย ................................................... 1,134 53 24 1,190
สิงคโปร ............................................ 1,023 12 70 937
มาเลเซีย ............................................ 648 35 123 586
อินโดนีเซีย........................................ 497 130 3 674
ฟลิปปนส - 160 - 160

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ญี่ปุน ................................................. 5,309 15 357 5,036
เกาหลีใต ........................................... 3,731 171 320 3,601
จีน ..................................................... 4,600 289 - 4,938
ไตหวัน.............................................. 1,462 213 10 1,594

ออสเตรเลีย ........................................... 338 - - 344
_________________
ที่มา: CMAI

3.5.3 เอทิลีน

ตามขอมูลของ CMAI เอทิลีนเปนวัตถุดิบมูลฐานที่สํ าคัญที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี โดยผลิตภัณฑตอ
เนื่องพื้นฐานที่สํ าคัญของเอทิลีน ไดแก

• โพลิเอทิลีน (PE) รวมถึงโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) โพลิเอทิลีนความหนาแนนตํ่ า (LDPE) 
และโพลิเอทิลีนเชิงเสนความหนาแนนตํ่ า (LLDPE) ซึ่งใชในการผลิตถุงสินคา แผนฟลมบรรจุภัณฑ 
ของเลน เครื่องใชในครัวเรือน แผนฟลม ทอนํ้ าและภาชนะบรรจุนํ้ ามันหลอล่ืน/เคมีภัณฑ

• เอทิลีนไดคลอไรด (EDC) ซึ่งเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางที่ใชในการผลิตโพลิไวนีลคลอไรด (PVC) 
ซึ่งนํ าไปผลิตเปนวัสดุที่ใชในอาคารที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชย เชน ทอนํ้ า หนังเทียม เปนตน

• เอทิลีนออกไซด (EO) ซึ่งเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางที่ใชในการผลิตเอทิลีนไกลคอล (EG) ซึ่งเปน
วัตถุดิบที่สํ าคัญในการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอร และเม็ดพลาสติกสํ าหรับผลิตบรรจุภัณฑขวดพลาสติกใส
หรือพลาสติกเพ็ท (PET)

• เอทิลเบนซิน ซึ่งเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางที่ใชในการผลิตโพลิสไตรีน ซึ่งนํ าไปใชในการผลิต
บรรจุภัณฑและภาชนะบรรจุ
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ตามขอมูลของ CMAI ในป 2545 เอทิลีนถูกนํ าไปใชผลิตโพลิเอทิลีนมากที่สุด และใชผลิตเอทิลีนไดคลอไรด และ
อีโอ/อีจีรองลงมา โดยคิดเปนประมาณรอยละ 58 รอยละ 13 และรอยละ 13 ของปริมาณการใชเอทิลีนทั่วโลก ตามลํ าดับ
สํ าหรับในประเทศไทย เอทีลีนถูกนํ าไปใชในการผลิตโพลิเอทิลีนมากที่สุดเชนกัน โดยคิดเปนจํ านวนเกือบรอยละ 82 ของ
ปริมาณการใชเอทิลีนในประเทศ ในขณะที่มีการนํ าเอทิลีนไปใชผลิตเอทิลีนไดคลอไรด/ไวนิลคอลไรดโมโนเมอรและ
สไตรีนโมโนเมอร จํ านวนประมาณรอยละ 10 และรอยละ 7 ของปริมาณการใชเอทิลีนในประเทศ ตามลํ าดับ

โดยทั่วไป เอทิลีนจะทํ าการขนสงผานทางทอหรือทางเรือที่มีอุปกรณพิเศษติดตั้งเพื่อควบคุมความดันและอุณหภูมิ
ดังนั้น การจํ าหนายเอทิลีนระหวางประเทศจึงถูกจํ ากัดดวยคาใชจายที่สูงในการขนสงเอทิลีนระหวางประเทศ ทํ าใหปริมาณ
การคาเอทิลีนระหวางประเทศตํ่ า โดยเอทิลีนสวนใหญจะถูกนํ าไปผลิตเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีตอเนื่องในโรงงานที่อยูใน
บริเวณใกลเคียง และเขาสูตลาดปโตรเคมีระหวางประเทศในรูปของผลิตภัณฑปโตรเคมีตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงโพลิเอทิลีน 
เอทิลีนไกลคอล เอทิลีนไดคลอไรด และสไตรีน เปนสวนใหญ

ตารางขางลางนี้แสดงถึงอุปสงคเอทิลีนโดยประมาณจากความตองการใชของโรงงานปโตรเคมีปลายนํ้ าในประเทศ
ไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

โรงงานปโตรเคมีปลายนํ้ า ผลิตภัณฑ ความตองการใชเอทิลีน(1)

(หนวย: พันตันตอป)
ทีพีอี ............................................................................................. โพลิเอทิลีน 754
ทีพีไอ ........................................................................................... โพลิเอทิลีน, สไตรีนโมโนเมอร 370
บีพีอี ............................................................................................. โพลิเอทิลีน 204
บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จํ ากัด..................................................... โพลิเอทิลีน 285
บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ................................................. เอทิลีนไดคลอไรด/ไวนิล คลอไรด โมโนเมอร 140
วีนิไทย. ........................................................................................ ไวนิล คลอไรด โมโนเมอร 88
ปูนซิเมนตไทย ............................................................................. สไตรีน โมโนเมอร 96
รวม 1,937

_________________
(1) ตามประมาณการกํ าลังการผลิต บนสมมุติฐานการผลิตเต็มกํ าลัง
ที่มา: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

กอนป 2532 อุตสาหกรรมปโตรเคมีปลายนํ้ า (downstream) ของประเทศไทยตองพึ่งพาการนํ าเขาเอทิลีนและ
โพรพิลีนทั้งหมดเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิต  แตดวยการเติบโตของกํ าลังการผลิตในประเทศอยางตอเนื่อง ในป 2542 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยจึงสามารถที่จะผลิตเอทิลีนไดพอเพียงกับปริมาณความตองการใชภายในประเทศ และสงออก
เอทิลีนไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดในปริมาณมาก ในป 2545 ประเทศไทยไดมี
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การนํ าเขาเอทิลีนบางสวนเนื่องจากผูผลิตโอเลฟนส 3 รายหลักคือ เอ็นพีซี ทีโอซี และทีพีไอไดหยุดโรงงานเพื่อการซอมบํ ารุง
ตามกํ าหนดในชวงไตรมาสแรกของปนั้น

ตารางขางลางนี้แสดงถึงปริมาณโดยประมาณของการผลิต การนํ าเขา การสงออกและความตองการใชเอทิลีนของ
ประเทศไทยในแตละป

ป การผลิต การนํ าเขา การสงออก ความตองการใชภาย
ในประเทศ

(หนวย: พันตัน)
2538 ..................................................... 432 170 - 602
2539 ..................................................... 633 145 3 775
2540 ..................................................... 978 47 7 1,018
2541 ..................................................... 1,104 60 9 1,155
2542 ..................................................... 1,478 6 203 1,281
2543 ..................................................... 1,832 - 388 1,444
2544 ..................................................... 1,798 - 152 1,646
2545 ..................................................... 1,892 11 131 1,771
_________________
ที่มา: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

3.5.4 โพรพิลีน

ตามขอมูลของ CMAI โพรพิลีนเปนวัตถุดิบมูลฐานที่สํ าคัญที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนอันดับสองรอง
จากเอทิลีน โดยผลิตภัณฑตอเนื่องพื้นฐานที่สํ าคัญของโพรพิลีน ไดแก

• โพลีโพรพิลีน (PP) ซึ่งใชในการผลิตถุง ขวด เชือก แห พรม บรรจุภัณฑอาหาร เบาะ สวนประกอบรถ
ยนตและฝาขวดพลาสติก สายเคเบิ้ล

• อะคริโลไนทริล (ACN) ซึ่งใชในการผลิตเสื้อผาและพลาสติกที่ทนแรงกระแทกสูง
• ออกซโซ-แอลกอฮอล (OXO) ซึ่งเปนตัวทํ าละลายที่ใชในอุตสาหกรรม สารเสริมสภาพพลาสติก 

(plasticizer) และสารเคลือบผิว
• โพรพิลีนออกไซด (PO) ซึ่งใชในโพลิยูรีเทนโฟม และ
• คิวมีน ซึ่งเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางที่ใชในการผลิตฟนอลและอะซีโทนอันเปนสารที่ใชในการ

ผลิตโพลีคารบอเนต (PC) และเรซินอีพอกซี (epoxy resin) ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตแผนซีดี กระจก
เทียม
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ตามขอมูลของ CMAI ในป 2545 โพรพิลีนถูกนํ าไปใชผลิตโพลิโพรพิลีนมากที่สุด โดยคิดเปนกวารอยละ 64 ของ
ปริมาณการใชโพรพิลีนทั่วโลก และเมื่อรวมกับการนํ าไปใชผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องหลักอีก 4 ประเภทดังกลาวขางตน จะมี
ปริมาณมากกวารอยละ 90 ของปริมาณการใชโพรพิลีนทั่วโลก สํ าหรับในประเทศไทย โพรพิลีนเกือบทั้งหมดจะถูกนํ าไปใช
ผลิตโพลิโพรพิลีน

ตารางขางลางนี้แสดงถึงความตองการใชโพรพิลีนโดยประมาณจากความตองการใชของโรงงานปโตรเคมีปลายนํ้ า
ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

โรงงานปโตรเคมีปลายนํ้ า ผลิตภัณฑ ความตองการใชโพรพิลีน (1)

(หนวย: พันตันตอป)
ทีพีไอ ........................................................................................... โพลิโพรพิลีน 499
ทีพีพี............................................................................................. โพลิโพรพิลีน 357
บริษัท เอชเอ็มซี โพลิเมอรส จํ ากัด............................................... โพลิโพรพิลีน 478
ทีโอซีซี......................................................................................... เอพิคลอโรไฮดริน 6
รวม ............................................................................................. 1,340

_________________
(1) ตามประมาณการกํ าลังการผลิต บนสมมติฐานการผลิตเต็มกํ าลัง
ที่มา: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

โพรพิลีนสวนใหญของโลกผลิตขึ้นโดยโรงงานโอเลฟนส โดยจะเปนผลิตภัณฑรวมของการผลิตเอทิลีน ซึ่งจะได
โพรพิลีนที่มีความบริสุทธิ์สูงและสามารถใชผลิตผลิตภัณฑตอเนื่อง โรงงานโอเลฟนสเหลานี้ไดรับการออกแบบเพื่อการผลิต
โพรพิลีนที่มีความบริสุทธิ์สูงและไดมีการนํ าโรงงานโอเลฟนสดังกลาวเขามาในอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่สามารถผลิตผลิต
ภัณฑตอเนื่องของเอทิลีนและโพรพิลีน ดังนั้น โพรพิลีนมักจะนํ าไปใชในการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องของโพรพิลีนโดยตรง
เสมอ
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ตารางขางลางนี้แสดงถึงการผลิต การนํ าเขา การสงออกและปริมาณการใชโพรพิลีนในประเทศไทยโดยประมาณ
สํ าหรับปที่ระบุ

ป การผลิต การนํ าเขา การสงออก ความตองการใชใน
ประเทศ

(หนวย:พันตัน)
2538 ..................................................... 178 185 - 363
2539 ..................................................... 293 117 6 404
2540 ..................................................... 586 59 7 638
2541 ..................................................... 692 165 2 855
2542 ..................................................... 881 76 44 913
2543 ..................................................... 1,083 34 69 1,048
2544 ..................................................... 1,035 13 30 1,018
2545 ..................................................... 1,134 53 24 1,163

_________________
ที่มา: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

3.5.5 อีโอ/อีจี

อีจีเปนผลิตภัณฑตอเนื่องที่สํ าคัญของเอทิลีน ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 13 ของอุปสงคของเอทิลีนทั่วโลก สวน
อีโอเปนผลิตภัณฑเบื้องตนที่นํ าไปสูอีจีและผลิตขึ้นดวยการผสมเอทิลีนกับออกซิเจน อีโอมีคุณสมบัติติดไฟไดงายซึ่งสงผล
ใหการขนสงมีความอันตราย และแทบจะไมมีตลาดสํ าหรับการจํ าหนายอีโอ กํ าลังการผลิตอีโอมีความใกลเคียงกับกํ าลังการ
ผลิตอีจี จึงสงผลใหตลาดของผลิตภัณฑทั้งสองมีความเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน เอ็มอีจีเปนผลิตภัณฑหลักที่ไดจากการ
ผลิตอีจี และคิดเปนเกือบรอยละ 90 ของผลผลิตอีจีในป 2545

ปริมาณการใชอีจีเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความตองการใชเอ็มอีจี ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใย
โพลีเอสเตอร เม็ดพลาสติกสํ าหรับบรรจุภัณฑขวดพลาสติกใสหรือพลาสติกเพ็ท (PET)  และฟลม โดยตามขอมูลของ CMAI
ในป 2545 ปริมาณความตองการใชอีจีตามวัตถุประสงคดังกลาวคิดเปนมากกวารอยละ 80 ของปริมาณการใชอีจีทั่วโลก และ
มากกวารอยละ 50 ของปริมาณการใชอีจีทั่วโลก จะถูกนํ าไปใชในการผลิตเสนใยโพลิเอสเตอรเพื่อการผลิตเครื่องนุงหม

ในประเทศไทย อุปสงคของอีจีทั้งหมดไดนํ าไปใชในการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอร และเม็ดพลาสติกสํ าหรับบรรจุ
ภัณฑขวดพลาสติกใสหรือพลาสติกเพ็ท (PET) และตามขอมูลของกรมศุลกากร ในระหวางป 2540 ถึงป 2545 อุปสงคของอีจี
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายป (compound annual growth rate) รอยละ 15.1 ซึ่งในปจจุบัน ประเทศ
ไทยยังไมมีโรงงานผลิตอีโอ/อีจีในประเทศ และตองนํ าเขาอีจีมาจากตางประเทศทั้งหมด
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ตารางขางลางนี้แสดงถึงปริมาณการใชอีจีในประเทศไทย ซึ่งมาจากการนํ าเขาทั้งหมดสํ าหรับปที่ระบุ

ป ปริมาณนํ าเขา
(หนวย: พันตัน)

2538 ................................................................................................................................................... 166
2539 ................................................................................................................................................... 136
2540 ................................................................................................................................................... 168
2541 ................................................................................................................................................... 231
2542 ................................................................................................................................................... 244
2543 ................................................................................................................................................... 274
2544 ................................................................................................................................................... 307
2545 ................................................................................................................................................... 340

_________________
ที่มา: กรมศุลกากร

อีจีเปนสินคาโภคภัณฑ (commodity) ของโลกที่มีการซื้อขายโดยทั่วไป เชนเดียวกับปโตรเคมีภัณฑอื่น ๆ ตามขอมูล
ของ CMAI ในป 2545 ความตองการใชอีจีที่สํ าคัญอยูในภูมิภาคอเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และยุโรปตะวันตก
โดยสามภูมิภาคนี้มีความตองการใชอีจีรวมกันคิดเปนมากกวารอยละ 75 ของความตองการใชทั่วโลก    โดยในปเดียวกันนั้น
ความตองการใชอีจีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคิดเปนประมาณรอยละ 8 ของความตองการใชทั่วโลก

ปจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเปนผูนํ าเขาอีจีรายใหญที่สุด และคาดวาจะยังเปนเชนนี้ในอีกสองสามป
ขางหนา โดยมีประเทศจีน เกาหลีใตและไตหวันเปนประเทศนํ าเขาที่สํ าคัญ ทั้งนี้ มีญี่ปุนเปนผูสงออกเพียงรายเดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนผูนํ าเขาอีจีรายใหญอันดับสองของโลก โดยตามขอมูลของกรมศุลกากร ในป 
2545 ประเทศไทยไดมีการนํ าเขามากที่สุดเปนอันดับสองในภูมิภาค คิดเปนปริมาณประมาณรอยละ 42.8 ของปริมาณนํ าเขา
รวมของอีจีในภูมิภาค และคาดวาจะยังคงเปนผูนํ าเขาอีจีรายสํ าคัญในภูมิภาคไปอีกอยางนอยสองสามป    ทั้งนี้   ผูสงออกอีจี
ในภูมิภาคนี้ไดแก มาเลเซียและสิงคโปร โดยมาเลเซียเริ่มเปนผูสงออกในป 2545 หลังจากที่โรงงานผลิตอีโอ/อีจีของบริษัท
Optimal Olefins (Malaysia) Sdn Bhd ที่มีกํ าลังการผลิตปละ 365,000 ตัน ไดดํ าเนินการผลิต  ในขณะที่สิงคโปรเปนผูสงออก
ต้ังแตป 2527

ภูมิภาคที่สงออกอีจีรายใหญที่สุดคือ อเมริกาเหนือและตะวันออกกลาง โดยสงออกมายังประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนตลาดที่สํ าคัญแหงหนึ่งของโลก
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ตารางแสดงประมาณการผลิต การนํ าเขา การสงออกอีจีและความตองการใชอีจีในประเทศในป 2545 สํ าหรับบาง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟค

เอทิลนีไกลคอล (อีจี)
ประเทศ การผลิต การนํ าเขา การสงออก อุปสงคในประเทศ

(หนวย: ตัน)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ไทย.................................................. - 344 4 340
สิงคโปร........................................... 97 4 95 6
มาเลเซีย ........................................... 320 76 207 189
อินโดนีเซีย ...................................... 196 407 60 543
ฟลิปปนส ........................................ - 1 - 1

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ญ่ีปุน ................................................ 781 45 214 612
เกาหลีใต .......................................... 789 833 344 1,294
จีน.................................................... 838 2,174 - 3,012
ไตหวัน ............................................ 921 407 264 1,064

ออสเตรเลีย........................................... 3 22 - 25

_________________
ที่มา: CMAI และสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

3.5.6 การซื้อขายโอเลฟนส

โอเลฟนสเปนสินคาโภคภัณฑ (commodity) ที่มีการซื้อขายในตลาดสากลระหวางประเทศ  ซึ่งธุรกรรมสวนใหญจะ
กระทํ าผานบริษัทผูคาระหวางประเทศ ซึ่งจะจัดหาผลิตภัณฑและทํ าการจัดสงใหแกผูใชในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ตามปริมาณ
ความตองการ

ราคาซื้อขายตามสัญญา (contract price) เปนราคาที่ใชในการซื้อขายผลิตภัณฑตามสัญญาที่ครอบคลุมการขายผลิต
ภัณฑสํ าหรับชวงระยะเวลาหนึ่งซึ่งโดยปกติจะเปนระยะเวลานานกวา 1 ป โดยราคาดังกลาวในตลาดอเมริกา และตลาดยุโรป 
จะไดมาจากการเจรจาระหวางผูซื้อและผูขายในชวงหน่ึง ๆ (arms-length negotiation) ซึ่งโดยปกติจะมีการเจรจาทุก ๆ เดือน
หรือทุก ๆ ไตรมาส และราคาที่ตกลงไดจะนํ าไปใชสํ าหรับการซื้อขายในเดือนหรือไตรมาสที่จะมีการสงมอบ (เวนแตจะไดมี
การระบุไวเปนอยางอื่นในสัญญา) ซึ่งการซื้อขายระหวางบริษัทในเครือมักจะไมนํ าไปใชอางอิงเปนราคาตามสัญญา เวนแต
เพื่อวัตถุประสงคในการหาคาบงช้ีของตลาด (market indicators) โดยทั่วไป ทั้งนี้จะมีการประกาศราคาตามสัญญาในบาง
ภูมิภาค รวมถึงราคา US Gulf Coast และราคาภูมิภาคยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ ราคาตามสัญญาบางราคาไดมีการตกลงเจรจา
กันในชวงเวลาที่มีการสงมอบ ซึ่งภายหลังจากชวงเวลาในการสงมอบอาจมีการทํ าเปนสัญญากันขึ้น นอกจากนี้ ราคาตาม
สัญญาบางราคาไมไดกํ าหนดเปนชวงราคา (range) แตกํ าหนดเปนราคาเดียวโดยเฉพาะในกรณีของสัญญาซื้อขายที่นํ ามาใช
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อางอิงสํ าหรับตลาดซื้อขายโอเลฟนสทั้งหมด สวนภูมิภาคเอเชียไมมีระบบราคาตามสัญญาราคาเดียวสํ าหรับโอเลฟนส ผูผลิต
และผูซื้อระยะยาวจึงมักจะมีการกํ าหนดราคากันเองเปนรายเดือนโดยพิจารณาจากดัชนีตาง ๆ เชน ตนทุนของแนฟทาและผลิต
ภัณฑตอเนื่องเฉพาะอยาง และราคาซื้อขายในตลาดจรที่ประกาศ (published spot price) แมวาราคาตามสัญญาจะไมไดมีการ
ใชเปนราคาอางอิงอยางกวางขวางโดยประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากความแตกตางทางดานโครงสรางราคาของผู
ผลิตโอเลฟนสและผูซื้อในภูมิภาคนี้ก็ตาม แตประเทศในภูมิภาคเอเชียบางประเทศ เชน ประเทศไตหวันและประเทศเกาหลี มี
การประกาศราคาตามสัญญาเปนรายเดือนดวย

ราคาซื้อขายในตลาดจร (spot price)  เปนราคาที่ใชสํ าหรับการสงมอบผลิตภัณฑแตละครั้งในชวงเวลาหนึ่งโดยทาง
เรือซึ่งโดยสวนใหญจะมีการสงมอบภายใน 4 สัปดาห จากวันที่มีการประกาศ ซึ่งโดยปกติจะเปนราคาที่ไดจากการเจรจา
ระหวางผูซื้อและผูขายในชวง 1 สัปดาหกอนที่มีการตกลงซื้อขาย (arms-length negotiation) โดยราคาที่ประกาศมักจะกํ าหนด
เปนชวงราคา (range) ของราคาทั้งหมดที่มีการตกลงระหวางผูซื้อและผูขายและไดรับการยืนยันจากบริษัทกลางอิสระที่เปนผู
ประกาศราคา (range) ราคาบางราคาอาจไมนํ ามารวมในชวงราคา (range) หากเปนราคาที่ไดจากการเจรจาภายใตสถานการณ
ที่ไมปกติหรือหากมีการบังคับใชเงื่อนไขพิเศษ  ในกรณีที่ไมมีธุรกรรมที่ไดรับการยืนยัน ราคาซื้อขายในตลาดจรที่เสนอซื้อ
ขาย (quoted spot prices) อาจเปนไปตามระดับของการเจรจาหรือระดับของการเสนอซื้อและเสนอขาย ณ ขณะนั้น หรือเปน
ราคาบนพื้นฐานของราคาสินคารวมคาระวาง (CFR) ซึ่งหมายถึง ตนทุนบวกดวยคาขนสงไปยังทาเรือที่มีการประกาศราคา 
หรือบนพื้นฐานของตนทุน ณ ทาเรือที่มีการลํ าเลียงสินคาออก (FOB) บริษัทกลางอิสระที่ประกาศราคา เชน Platts และ ICIS 
จะเปนผูประกาศราคาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสะทอนถึงมูลคาของผลิตภัณฑในตลาดจร  (spot market)  การประกาศราคาของ
Platts และ ICIS ถูกใชเปนเกณฑมาตรฐานและอางอิงอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม

แมวาโอเลฟนสและวัตถุดิบจะเปนสินคาโภคภัณฑ (commodities) โอเลฟนสและวัตถุดิบมักจะมีการขายที่ราคา
สวนเพิ่ม (premium) หรือสวนลด (discount) ที่ไดมีการเจรจาตอรองกันจากราคามาตรฐาน (benchmark prices) เนื่องดวย
สาเหตุหลายประการ สวนเพิ่มหรือสวนลดจะสะทอนถึงองคประกอบของผลิตภัณฑที่แตกตาง ความไดเปรียบทางแขงขันที่ผู
ผลิตแตละรายจะไดรับ สถานการทางตลาดและเหตุผลอื่นๆ

3.6 การจํ าหนายผลิตภัณฑและชองทางการจํ าหนาย

3.6.1 การทํ าการตลาดและการซื้อขายโอเลฟนส

บริษัทขายเอทิลีนและโพรพิลีนในปริมาณสวนใหญที่ผลิตไดใหกับผูรับซื้อ (offtakers) ภายในประเทศจํ านวนหา
ราย ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท หรือบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัทตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาว ในปจจุบัน 
เอทิลีนและโพรพิลีนประมาณรอยละ 80 ซึ่งบริษัทขายภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสไดมีการกํ าหนดสูตรราคาโดยอิงราคาใน
ตลาดสากลหลักเฉลี่ยรวม (composite average) โดยราคาดังกลาวบริษัทเรียกวาราคามาบตาพุด ซึ่งการคํ านวณราคาในแตละ
เดือนมาจากราคาที่ประกาศ (benchmark prices) ไว ดังตอไปนี้



             บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 48

• ราคาตามสัญญาที่อิงราคาตาม North Western Europe (NWE) รายไตรมาส ที่ประกาศโดย  ICIS หักดวยสวน
ลดในกรณีของเอทิลีนเพื่อแสดงถึงสวนลดของเอทิลีนโดยทั่วไปใน North Western Europe

• ราคาซื้อขายในตลาดจรระหวางประเทศ  (international spot price) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(SEA CFR) โดยวิธีเฉลี่ยเลขคณิตรายสัปดาห ที่ประกาศโดย ICIS และ

• ราคาสุทธิตามสัญญา (net contract price) ที่อิงราคาตาม U.S. Gulf Coast (USGC) หรือราคาหลังจากที่มีการหัก
สวนลดโดยประมาณที่ใชโดยทั่วไป สํ าหรับเอทิลีนและราคาของโพรพิลีนตามสัญญา (หรือราคาที่ไมมีสวน
ลด) ที่ประกาศโดย CMAI
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ตารางดังตอไปนี้ แสดงถึง ราคาตามสัญญาในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ (NWE) ราคาในตลาดจรของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEA CFR) ราคาตามสัญญา USGC สํ าหรับการขายเอทิลีนและโพรพิลีน (หรือราคาตามสัญญาสุทธิ 
USGC ในกรณีของเอทิลีน) ราคามาบตาพุดและอัตรารอยละสํ าหรับชวงเวลาที่ระบุ

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

2543 2544
เปลี่ยน
แปลง
รอยละ

2545
เปลี่ยน

แปลงรอย
ละ

2545 2546
เปลี่ยน
แปลง
รอยละ

(เหรียญสหรัฐตอตัน, ยกเวนอัตรารอยละ)
เอทิลีน
ราคาตามสัญญาในยุโรป
ตะวันตกเฉียงเหนือ (NWE)
(1)

609 552 (9.4) 487 (11.8) 455 634 39.3

ราคาในตลาดจรของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
(SEA CFR)(2)

601 455 (24.4) 421 (7.4) 426 502 17.9

USGC(3) 666 581 (12.8) 490 (15.6) 462 648 40.2
ราคามาบตาพุด(4) 624 520 (16.6) 458 (12.0) 442 582 31.5

โพรพิลีน
ราคาตามสัญญาในยุโรป
ตะวันตกเฉียงเหนือ (NWE)
(1)

503 413 (17.8) 416 0.7 360 579 60.6

ราคาในตลาดจรของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
(SEA CFR)(2)

488 403 (17.5) 471 16.9 429 588 37.1

USGC(5) 532 417 (21.6) 430 3.1 404 542 34.1
ราคามาบตาพุด(4) 510 412 (19.2) 439 6.6 399 567 42.2

                                                                                
(1) ค ํานวณเปนคาเฉลี่ยของ ราคาตามสัญญาในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ (NWE) ที่ประกาศโดย ICIS เปนรายไตรมาสในสกุลเงินยูโรตอตันที่ถูก

แปลงเปนสกุลเหรียญสหรัฐตอตัน
(2) ค ํานวณเปนคาเฉลี่ยของราคาในตลาดจรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA CFR) ที่ประกาศโดย ICIS เปนรายสัปดาหในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐตอตัน
(3) ค ํานวณเปนคาเฉลี่ยของราคาตามสัญญาสุทธิ USGC ที่ประกาศโดย CMAI เปนรายเดือนซึ่งแปลงเปนสกุลเหรียญสหรัฐตอตัน
(4) กอนเดือนมกราคม 2544 การกํ าหนดราคาภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสไดอางอิงกับราคาตามสัญญา USGC แตนับตั้งแตเดือนมกราคม 

2544 เปนตนมา ราคามาบพุดไดถูกกํ าหนดโดยใชคาเฉลี่ยถวงนํ้ าหนักของราคาตามสัญญาในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ (NWE) ราคาในตลาด
จรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA CFR) ราคาตามสัญญา USGC ราคาเฉลี่ยของราคามาบตาพุดในตารางอาจไมแสดงถึงราคาเฉลี่ย
ของราคามาบตาพุดที่แทจริงของบริษัทเนื่องจากราคาดังกลาวไมใชราคาเฉลี่ยที่คํ านวณบนยอดขายของผลิตภัณฑของบริษัท

(5) ค ํานวณเปนคาเฉลี่ยของราคาตามสัญญา USGC ที่ประกาศโดย CMAI เปนรายเดือนซึ่งแปลงเปนสกุลเหรียญสหัรฐตอตัน
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บริษัทไดขายเอทิลีนและโพรพิลีนของบริษัทในสวนที่เหลือ ภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสในราคาที่ผูรับซื้อและผู
ขายสามารถใชราคาที่ตกลงกัน (negotiated market price)  หากผูรับซื้อไดรับตามปริมาณที่กํ าหนดแลว

นอกจากนี้ บริษัทยังขายเอทิลีนและโพรพิลีนใหกับลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ รวมถึง ทีพีไอ ซึ่งเปนผูถือหุนหนึ่งใน
สี่รายของบริษัทที่ไมใชคูสัญญาของบริษัทตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนส และบริษัทยังสงออกไปขายในตลาดจรระหวาง
ประเทศ (international spot markets) ดวย โดยสงออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงปริมาณการขายและชองทางการขายที่สํ าคัญสํ าหรับเอทิลีนและโพรพิลีนและอัตรารอยละ
ของเอทิลีนและโพรพิลีนที่บริษัทขายตามระยะเวลาที่ระบุ

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

2543 รอยละ 2544 รอยละ 2545 รอยละ 2545 รอยละ 2546 รอย
ละ

(ตัน, ยกเวนอัตรารอยละ)
เอทิลีน

สัญญาซื้อขายโอเลฟนส............... 263,846 66.0 336,654 86.0 307,568(1) 80.3(1) 152,301(1) 87.6(1) 173,348
(1) 87.2(1)

ลกูคาอื่น ๆ ในประเทศ............. 12,974 3.2 2,792 0.7 4,938 1.3 1,500 0.9 3,110 1.6
ขอตกลงแลกเปลี่ยน (2) - - 8,674 2.2 11,687 3.1 9,790 5.6 3,705 1.9
สงออก.................. 123,088 30.8 43,175 11.0 58,846 15.4 10,237 5.9 18,583 9.4
     รวม................... 399,908 100.0 391,296 100.0 383,039 100.0 173,828 100.0 198,746 100.0

โพรพิลีน
สัญญาซื้อขายโอเลฟนส............... 79,036 39.0 98,691 51.6 72,212(1) 34.3(1) 27,791(1) 31.5(1) 34,250(1) 24.4(1)

ลูกคาอื่น ๆ ในประเทศ ............ 104,971 51.8 86,812 45.4 108,020 51.3 44,715 50.6 61,790 44.0
ขอตกลงแลกเปลี่ยน (2) - - - - 21,741 10.3 12,638 14.3 22,864 16.3
สงออก...................................

18,769 9.3 5,919 3.1 8,770 4.2 3,211 3.6 21,538 15.3

     รวม................... 202,776 100.0 191,422 100.0 210,743 100.0 88,355 100.0 140,442 100.0

รวมทั้งสิ้น 602,684 - 582,718 - 593,782 - 262,183 - 339,188 -
____________
(1) รวมการขายใหกับบีพีอีโดยผานทางบริษัทที่เกี่ยวของของบีพีอี
(2) การขายตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนที่บริษัททํ ากับเอ็นพีซีและอารโอซี  กอนเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทไมมีการบันทึกการขายตามขอ

ตกลงการแลกเปลี่ยนนี้
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อัตราสวนการขายเอทิลีนที่คํ านวณตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสเพิ่มขึ้นเปนอยางมากในป 2544 เมื่อเทียบกับป 2543 
ในขณะที่อัตราสวนการขายเอทิลีนโดยการสงออกและการขายในประเทศอื่น ๆ ลดลงเปนอยางมากในชวงเวลาดังกลาว 
บริษัทเชื่อวาสาเหตุหลักของการที่อัตราสวนดังกลาวลดลง เนื่องจากการแกไขสัญญาซื้อขายโอเลฟนสในเดือนมกราคม 2544 
ซึ่งบริษัทไดปรับสูตรการกํ าหนดราคาในลักษณะที่เปนประโยชนตอผูรับซื้อ (offtakers) ของบริษัทและเพิ่มขอบเขตสํ าหรับ
การขายในราคาที่ตกลงกัน (negotiated market price) ใหมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทเชื่อวาสัดสวนของโพรพิลีนที่ขายตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสก็เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2544 เมื่อ
เทียบกับป 2543 เนื่องจากการปรับราคาของบริษัท แตในป 2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ทีพีพีผูรับ
ซื้อโพรพิลีนรายเดียวของบริษัทตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสไดประสบกับปญหาหลายครั้งในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งสงผลให
ปริมาณโพรพิลีนที่ทีพีพีรับซื้อจากบริษัทลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังไมสามารถเจรจาตกลงราคาที่ต่ํ ากวาสํ าหรับโพรพิลีนบาง
สวนที่ตองขายในราคาที่ตกลงกัน (negotiable price) ใหกับทีพีพีได เนื่องจากทีพีไอมีความตองการซื้อโพรพิลีนดังกลาวสงผล
ใหปรมิาณโพรพลีินทีท่พีีพีรบัซือ้ในชวงเวลาดงักลาวลดลง บรษิทัจงึตองขายโพรพิลีนสวนที่ทีพีพีไมไดรับซื้อ โดยการสงออก
หรือขายใหแกทีพีไอ ทั้งนี้ สาเหตุของการที่สัดสวนของโพรพิลีนที่ขายในชวงเวลาดังกลาวลดลงนั้นยังรวมถึงการซอมบํ ารุง
ใหญของบริษัทในป 2545  ซึ่งมีผลกระทบกับปริมาณโพรพิลีนที่บริษัทผลิตได

3.6.1.1 สัญญาซื้อขายโอเลฟนส (Olefin Sale Agreement)

ในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทไดเขาทํ าสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาวที่อิงกับสภาพตลาด (long-term, market-
based olefins sales agreement) ซึ่งตามสัญญาดังกลาว บีพีอี ปูนซิเมนตไทย ทีพีอี ทีพีไอ ทีพีพี และวีนิไทยไดตกลงรับซื้อ
เอทิลีนและโพรพิลีนจากโรงงานโอเลฟนสปจจุบัน อยางไรก็ดี ในเดือนมิถุนายน 2540 ทีพีไอไดยุติการซื้อตามสัญญาซื้อขาย
โอเลฟนส และถอนตัวออกจากสัญญาในเดือนกุมภาพันธ 2545

สัญญาซื้อขายโอเลฟนสที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม จะมีผลบังคับตอไปจนถึงเดือนมีนาคม 2554 หลังจากเดือนมีนาคม 
2554 บริษัทหรือผูรับซื้อ (offtakers)  รายใด ๆ อาจถอนตัวออกจากสัญญาไดเมื่อสิ้นสุดปปฏิทินใด ๆ โดยสงคํ าบอกกลาว
ลวงหนาไมนอยกวาสี่ป  (ดูสรุปขอมูลที่เปนสาระสํ าคัญในเอกสารแนบ 4)

(1) ปริมาณ

สัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทกํ าหนดใหบริษัทตองสงมอบและผูรับซื้อ (offtakers)  ตองรับซื้อเอทิลีนและ
โพรพิลีนจนถึงปริมาณตามสัญญาโดยรวมรายปที่กํ าหนด เปนจํ านวน 350,000 ตันสํ าหรับเอทิลีน และ 95,000 ตันสํ าหรับ
โพรพิลีน ผูรับซื้อ (offtakers)  ของบริษัทตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดปริมาณการซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ ารายป (annual minimum 
take-or-pay quantity) ซึ่งเทากับรอยละ 90  ของปริมาณตามสัญญารายป หรือ 315,000 ตันสํ าหรับเอทิลีน และ 85,500 ตัน
สํ าหรับโพรพิลีน หรือตองชดใชใหแกบริษัทในสวนคาขาดทุนกํ าไร (loss of margin) อันอาจเกิดแกบริษัท ผูรับซื้อ (offtakers) 
แตละรายจะถูกกํ าหนดสวนในการรับซื้อของตนตามปริมาณในสัญญารายปและปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ าโดย
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รวมรอยละ 90 ทั้งนี้ ปริมาณรับซื้อโอเลฟนสโดยรวมและปริมาณที่ผูรับซื้อ (offtakers)  ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ ารอยละ 
90 จะปรับลดลงตามสวนเมื่อโรงงานของบริษัทปดเพื่อการซอมบํ ารุงตามกํ าหนดหรือนอกกํ าหนดการหรือเมื่อบริษัทสงมอบ
โอเลฟนสไดนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณตามสัญญารายป หรือเมื่อโรงงานของผูรับซื้อ (offtakers)  ปดเพื่อการซอมบํ ารุง
ตามกํ าหนดซึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 45 วันในรอบ 2 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่ไมตรงกับการปดโรงงานของบริษัท

นอกจากนี้ ผูรับซื้อ (offtakers)  แตละรายจะตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ ารายเดือนในปริมาณเทากับรอยละ 70 ของ
ปริมาณตามสัญญารายปในสวนการรับซื้อของตนที่ไดถูกกํ าหนดไว หากผูรับซื้อ (offtakers)  รายใดไมรับซื้อหรือจายเงินขั้น
ต่ํ าในปริมาณรอยละ 70 นี้ บริษัทจํ าตองใชความพยายามตามควรที่จะขายสวนที่ผูรับซื้อ (offtakers) ไมรับซื้อ (shortfall) ให
แกผูรับซื้อ (offtakers)  รายอื่นหรือบุคคลภายนอก ในกรณีนี้ผูรับซื้อ (offtakers)  รายที่ไมรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ าในปริมาณ
รอยละ 70 นั้นจะตองชดใชบริษัทเปนจํ านวนเทากับ (ก) ปริมาณรายเดือนที่เทากับรอยละ 70 ของปริมาณตามสัญญารายปรวม
กับบรรดาคาใชจายอื่น ๆ เพิ่มเติมที่บริษัทตองเสียไปในการขายสวนที่ผูรับซื้อ (offtakers) ไมรับซื้อนั้นใหแกผูรับซื้อ 
(offtakers)  รายอื่นหรือบุคคลภายนอก หักดวยรายไดทั้งหลายจากการขายโอเลฟนสสวนที่ผูรับซื้อ (offtakers) ไมรับซื้อนั้น
หรือ (ข) ปริมาณโอเลฟนสที่ตนรับซื้อจริงแลวแตอยางใดมีมูลคาสูงกวากัน ในกรณีที่ผูรับซื้อ (offtakers)  จายเกินกวาจํ านวน
โอเลฟนสที่ตนรับมา สวนที่จายเกินมานั้นใหนํ ามาเครดิตกับราคาซื้อสํ าหรับปริมาณในสวนที่เกินกวาปริมาณรับซื้อหรือจาย
เงินขั้นตํ่ ารอยละ 70 ในเดือนถัด ๆ ไป

หากผูรับซื้อ (offtakers)  รายใดไมรับซื้อโอเลฟนสในปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ ารายปโดยรวมรอยละ 90 
ในปปฏิทินใด ๆ ผูรับซื้อ (offtakers)  รายนั้นจะตองจายคาชดเชยใหกับบริษัทสํ าหรับสวนตางระหวางกํ าไรแทจริงที่บริษัทได
รับและกํ าไรที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการขายสํ าหรับปนั้น โดยที่กํ าไรจะคํ านวณจากการนํ ารายรับรวมจากการขายผลิต
ภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดหักดวยตนทุนวัตถุดิบ สาธารณูปโภค ตัวเรงปฏิกิริยา และสารเคมีที่สัมพันธกับเอทิลีน
และโพรทิลีนที่จํ าหนายได และกอใหเกิดรายได โดยรวมกํ าไรดังกลาวขางตนนั้น ไมรวมถึงคาเสื่อมราคา คาใชจายคงที่ 
(fixed overhead costs) คาใชจายทางการเงิน  คาใชจายในการขายและบริหารทั้งหลาย สวนกํ าไรแทจริงสามารถคํ านวณจาก
จํ านวนผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดที่ขายใหกับผูซื้อทั้งหมดทุกรายรวมถึงผูรับซื้อ (offtakers)  ตามสัญญาซื้อ
ขายโอเลฟนส สํ าหรับกํ าไรที่บริษัทคาดวาจะไดรับสามารถคํ านวณไดจากกํ าไรที่บริษัทไดรับตอป จากการขายผลิตภัณฑ
โอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดทั้งหมด หากผูรับซื้อ (offtakers)  ตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสไดปฏิบัติตามขอกํ าหนดเรื่อง
ปริมาณรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ าตอปโดยรวมรอยละ 90 ในราคาที่กํ าหนดในสัญญาซื้อขายโอเลฟนส ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ยอดขายทั้งหมดของบริษัท

บริษัทจะตองใชความพยายามอยางเต็มที่ในการขายเอทิลีนหรือโพรพิลีนที่ผูรับซื้อ (offtakers) ไมไดรับซื้อใหกับ
ผูซื้อรายอื่น ซึ่งจํ านวนการซื้อเหลานี้จะนํ ามารวมคํ านวณกับกํ าไรแทจริง  ในกรณีที่บริษัทไมสามารถขายเอทิลีนหรือ
โพรพิลีนที่ผูรับซื้อ (offtakers) ไมรับซื้อได บริษัทจะตองลดการผลิตผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยได หรือทํ าการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนแปลงสัดสวนผลิตภัณฑของบริษัทเทาที่สามารถทํ าไดในทางเทคนิค เพื่อที่จะลดการสูญเสีย
กํ าไรซึ่งบริษัทมีสิทธิไดรับในฐานะที่เปนคาชดเชยความเสียหายใหเหลือนอยที่สุด
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ในป 2543 และป 2545 บริษัทไมมีคาสูญเสียกํ าไร แตในป 2545 ผูรับซื้อ (offtakers)  ของบริษัทตองชํ าระเงินใหแก
บริษัทรวม 104.6 ลานบาท ซึ่งเปนคาสูญเสียกํ าไรสํ าหรับป 2544

ทั้งนี้ ยังไมแนนอนวาเมื่อมีการผลิตเอทิลีนในอนาคตจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมจะมีการคํ านวณคาขาดทุนกํ าไร 
(loss of margin) จากผูรับซื้อ (offtakers) ภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสอยางไร ในขณะที่สัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัท
ไมไดจํ ากัดไวโดยชัดแจงถึงการคํ านวณคาขาดทุนกํ าไรที่แทจริงซึ่งมีตอผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดที่ผลิต
จากอุปกรณเครื่องจักรที่ใชในการผลิตที่โรงงานปจจุบันของบริษัท ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวา ผูรับซื้อ (offtakers)  อาจ
ตองการใหบริษัทรวมรายรับที่ไดมาจากผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทใน
การคํ านวณผลกํ าไรที่แทจริงในอนาคต บริษัทคาดหมายวาผูรับซื้อ (offtakers)  ของบริษัทแทบจะไมตองรับผิดชอบตอคาขาด
ทุนกํ าไรหลังจากที่หนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชย เนื่องจากผูรับซื้อ (offtakers)  ของบริษัท
จะตองรับผิดชอบตอคาขาดทุนกํ าไรเพียงเทาที่กํ าไรที่แทจริงตํ่ ากวากํ าไรที่บริษัทคาดไว และการคํ านวณกํ าไรสวนที่บริษัท
คาดไวนี้จํ ากัดอยูที่ปริมาณที่ผูรับซื้อ (offtakers)  ตองซื้อเพื่อใหตรงตามหนาที่ในการรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ าตอปโดยรวม
รอยละ 90 ของตนเทานั้น ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถตกลงกับผูรับซื้อ (offtakers) ของบริษัทไดวาการคํ านวณคาขาดทุน
กํ าไรที่แทจริงควรจะจํ ากัดอยูแตเฉพาะผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดที่ผลิตจากโรงงานโอเลฟนสปจจุบันของ
บริษัทเทานั้น ผูรับซื้อ (offtakers) ของบริษัทก็อาจไมรับผิดชอบในคาขาดทุนกํ าไรที่เกิดขึ้นภายหลังจากหนวยผลิตเอทิลีน
ใหมเริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิชย

ผูรับซื้อ (offtakers) จะกํ าหนดปริมาณเอทิลีนและโพรพิลินที่ตองการไวลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทไมมีหนาที่ตองชดใช
คาเสียหายใหแกผูรับซื้อ (offtakers) รายใด ๆ หากวาบริษัท ไมสามารถสงมอบโอเลฟนสตามปริมาณรายเดือนที่กํ าหนด
(nominated monthly guantity) ของผูรับซื้อ (offtakers) หรือหากวาบริษัทไมสามารถสงมอบปริมาณเอทิลีนหรือโพรพิลีนที่
ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ าหรือปริมาณตามสัญญารายปในจํ านวนรอยละ 90 หรือรอยละ 70 แลวแตกรณี

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงปริมาณการรับซื้อเอทิลีนและโพรพิลีนของผูรับซื้อ (offtakers)  แตละรายในระหวางระยะ
เวลาที่ระบุ และการรับซื้อจริงซึ่งคิดเปนอัตรารอยละของปริมาณที่ตองรับซื้อเอทิลีนและโพรพิลีนตามสัญญา
รายปโดยรวมภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนส
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ผูรับซื้อ (offtakers) ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอบ 6 เดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถุนายน

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

เอทิลีน
บีพีอี 92,625 52.6 124,767 70.9 119,127 67.7 61,553 74,772
ปูนซิเมนตไทย(1) 58,321 95.6 65,569 107.5 56,607 92.8 29,576 36,246
ทีพีอี(2) 33,726 76.7 63,651 144.7 46,079 104.7 18,493 19,516
วีนิไทย 79,174 114.7 82,666 119.8 85,755 124.3 42,680 42,813
รวม 263,846 75.4 336,654 96.2 307,568 87.9 152,301 173,348

โพรพิลีน
ทีพีพี 79,036 83.2 98,690 103.9 72,212 76.0 27,791 34,250

รวมทั้งสิ้น 342,881 77.1 435,344 97.8 379,780 85.3 180,091 207,597
____________
(1) ไมรวมถึงปริมาณที่ซื้อจากอารโอซีแตบริษัทเปนผูสงมอบใหตามขอตกลงการแลกเปลี่ยน ในป 2543 ป 2544 ป 2545 และรอบ 6 เดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
(2) รวมถึงปริมาณที่ซื้อจากบริษัทแตอารโอซีเปนผูสงมอบใหตามขอตกลงการแลกเปลี่ยน ซึ่งในป 2543 ในป 2544 ในป 2545 และในรอบ 

6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีจํ านวน 8,750 ตัน   8,893 ตัน   3,763 ตัน  และ 4,805 ตัน ตามลํ าดับ

(2) ราคาตามสัญญา (contract price)

ในอดีต สัญญาซื้อขายโอเลฟนสกํ าหนดใหบริษัทเรียกเก็บราคาของเอทิลีนและโพรพิลีนทั้งหมดที่ขายใหกับ
ผูรับซื้อ (offtakers) โดยอิงราคาตามสัญญา (contract price) รายเดือนใน U.S. Gulf Coast (USGC) ซึ่งประกาศโดยแหลง
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทกํ าหนดใหราคาของปริมาณโอเลฟนสที่ขายเพื่อใชในการผลิตผลิต
ภัณฑตอเนื่องของโอเลฟนสที่จะสงออกจะถูกกํ าหนดราคาตามราคาอางอิง เพื่อใหสินคาเหลานี้แขงขันไดในตลาดสงออก 
สวนปริมาณโอเลฟนสที่ขายเพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องของโอเลฟนสที่จะขายในประเทศไทยจะถูกกํ าหนดราคา
ตามราคาอางอิง USGC บวกสวนเพิ่มในอัตรารอยละ 10 เพื่อสะทอนถึงราคานํ าเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศในขณะนั้นที่มี
ผลจากอัตราภาษีดวย นอกจากนี้ปริมาณที่ผูรับซื้อตองรับซื้อหรือจายขั้นตํ่ าอยางนอยรอยละ 70จะตองใชการกํ าหนดราคาตาม
ราคาในประเทศ เนื่องจากโดยทั่วไปบริษัทเชื่อวาผูรับซื้อ (offtakers) ของบริษัทจะสงออกอยางนอยรอยละ 30 ของปริมาณที่ผู
รับซื้อดังกลาวรับซื้อ บริษัทจึงกํ าหนดราคาสํ าหรับปริมาณเทียบเทารายเดือนของรอยละ 70 ของปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจาย
ขั้นตํ่ ารายปเทากับราคาอางอิง USGC บวกกับสวนเพิ่มรอยละ 10 และสํ าหรับปริมาณสวนที่เกินปริมาณเทียบเทาดังกลาวจะ
ถูกกํ าหนดราคาตามราคาอางอิง USGC โดยไมคํ านึงถึงปริมาณการสงออกที่แทจริง
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ตลาดในประเทศไทยสํ าหรับเอทิลีนและโพรพิลีนประสบภาวะราคาตกตํ่ าลงอยางมากจากภาวะการมีปริมาณที่ผลิต
ไดมากกวาปริมาณตองการใช  ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยของอารโอซี ที่เปนผูเขาสูตลาด
รายใหมในเดือนมกราคม 2542  ดังนั้น เพื่อตอบรับกับภาวะดังกลาว บริษัท และผูรับซื้อ (offtakers)  จึงไดตกลงกันที่จะแกไข
กลไกในการกํ าหนดราคาตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนส เพื่อใหเทียบเคียงไดกับราคาที่อารโอซีเสนอโดยเริ่มตนในเดือน
มกราคม 2544  เมื่อไดมีการแกไขราคา บริษัท และผูรับซื้อ (offtakers)  ไดคิดราคาเทียบเทารายเดือนของปริมาณที่ตองรับซื้อ
หรือจายเงินขั้นตํ่ ารายปเทากับรอยละ 90 ของปริมาณตามสัญญารายปเปนราคาอางอิงในตลาดหลักรวมเฉลี่ย (composite 
price) ซึ่งเปนที่เรียกกันทั่วไปในตลาดปโตรเคมีไทยวาราคามาบตาพุดดังไดกลาวแลวขางตน

โดยทั่วไป บริษัทและผูรับซื้อ (offtakers)  อาจตกลงกันในเวลาใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขการกํ าหนดราคาของ
เอทิลีนและโพรพิลีนที่ขายตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสเพื่อใหเปนไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น ๆ ดังที่บริษัทไดปฏิบัติมาใน
อดีต

(3) การกํ าหนดราคาในตลาด

ภายหลังจากที่โรงงานโอเลฟนสของอารโอซีไดเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยในป 2542 ผูรับซื้อของบริษัทไดขอ
ใหบริษัทปรับราคาเอทิลีนและโพรพิลีน เนื่องจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑตอเนื่องของ
โอเลฟนสในประเทศไทยซึ่งมีสาเหตุบางสวนเกิดจากการที่อารโอซีขายโอเลฟนสใหผูรับซื้อของบริษัทในราคาที่ถูกลง ใน
เดือนมกราคม 2544 บริษัทตกลงใหมีการใชราคาที่ปรับเปลี่ยนไดในการขายโอเลฟนสสํ าหรับผูรับซื้อซึ่งซื้อโอเลฟนสมาก
กวารอยละ 90 ของปริมาณรับซื้อขั้นตํ่ ารายเดือน

ในเดือนมกราคม 2544 ภายใตความยินยอมของผูใหกู  บริษัทตกลงจะใชการกํ าหนดราคาที่มีความยืดหยุนมากกวา
สํ าหรับผูรับซื้อ (offtakers)  ที่รับซื้อมากกวาปริมาณรายเดือนซึ่งเทียบเทากับรอยละ 90 ของปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจายเงิน
ขั้นตํ่ าตอเดือน

ตามที่ไดมีการแกไขสัญญาซื้อขายโอเลฟนสเมื่อเดือนมกราคม 2544 เมื่อผูรับซื้อ (offtakers)  ซื้อเอทิลีนหรือ
โพรพิลีนในเดือนใดสูงกวาปริมาณเทียบเทารายเดือนของรอยละ 90 ของปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ าตอปของผูรับ
ซื้อ (offtakers)  รายนั้น บริษัทจะตองขายเอทิลีนและโพรพิลีนใหแกผูรับซื้อ (offtakers) ในราคาที่ตกลงกัน (negotiated 
market price) เปนรายเดือนสํ าหรับปริมาณการรับซื้อของผูรับซื้อ (offtakers)  ที่สูงกวาดังกลาว  โดยราคาที่ตกลงกัน
(negotiated market price) นั้นจะตองสะทอนถึงเงื่อนไขอยางอิสระและกลไกตลาดตามปกติ (arm-length) ในประเทศไทย 
หรือหากเปนผลิตภัณฑที่จํ าหนายเพื่อการสงออกหรือใชสํ าหรับสินคาสงออก จะใชราคาซื้อขายในตลาดจร (spot market) 
ของภูมิภาคตะวันออกไกลและเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะตองมีการปรับเปลี่ยนดวยคาขนสง ซึ่งขึ้นอยูกับจุดหมายปลายทางที่
ตองสงผลิตภัณฑดังกลาว อยางไรก็ตาม ราคาที่บริษัทตกลงกับผูรับซื้อ (offtakers)  จะตองไมสงตํ่ ากวาตนทุนการผลิต

ในการเจรจาตอรองกํ าหนดราคาสํ าหรับเอทิลีนและโพรพิลีนที่ผานมา บริษัทไดพิจารณาทั้งตนทุนการแปลงผลิต
ภัณฑ (conversion cost) กํ าไรโดยรวมจากการขาย และปจจัยทางตลาดและการเงินที่เกี่ยวของอื่น ๆ ทั้งของบริษัทและของ
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ผูรับซื้อ (offtakers) ในการตกลงกํ าหนดราคาสํ าหรับปริมาณรับซื้อสวนเกิน  โดยที่ผานมา   ราคาที่ตกลงกันสํ าหรับผูรับซื้อ
ในประเทศ (offtakers) ของบริษัทและราคาที่บริษัทอาจไดรับจากการขายเอทิลีนและโพรพิลีนโดยการสงออกเปนปจจัยที่มี
บทบาทอยางยิ่งในการเจรจาตอรองกํ าหนดราคา ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงกันดังกลาวจะเปนสวนลดของราคาซื้อขายในตลาดจร
(spot market)  (CFR) ที่ประกาศสํ าหรับภูมิภาคตะวันออกไกลหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งบริษัทอาจตกลงราคาที่แตกตาง
กันสํ าหรับผูรับซื้อตางรายกัน

ในเดือนมีนาคม 2545 ผูรับซื้อ (offtakers)  ไดขอใหบริษัทปรับลดราคาสํ าหรับปริมาณการซื้อเอทิลีนและโพรพิลีน
อีกเพื่อใหสามารถแขงขันไดในสภาพที่มีการแขงขันสูงขึ้นสํ าหรับผลิตภัณฑในตลาดสงออกระหวางประเทศและตลาดภาย
ในประเทศ และในเดือนกันยายน 2545 บริษัทสามารถใชดุลยพินิจขยายการกํ าหนดราคาที่ตกลงกัน (negotiated market price) 
ที่บริษัทจะตกลงกับผูรับซื้อ (offtakers)  ใหครอบคลุมถึงปริมาณรับซื้อสวนที่เกินกวาปริมาณเทียบเทารายเดือนของรอยละ 80 
ของปริมาณรับซื้อตามสัญญารายปรวมที่สัญญากํ าหนดใหผูรับซื้อ (offtakers)  ตองรับซื้อดวย ซึ่งในสวนของการขยายการ
กํ าหนดราคาที่ตกลงกัน (negotiated market pricing) ดังกลาวนั้น จะใชเฉพาะในเดือนที่ผูรับซื้อ (offtakers)ไดซื้อโอเลฟนส
เปนจํ านวนอยางนอยเทากับปริมาณเทียบเทารายเดือนของรอยละ 90 ของปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ า อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากผูรับซื้อ (offtakers)  ตองประสบกับสภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดสงออกระหวางประเทศและตลาดใน
ประเทศ ในขณะนี้บริษัทไดใชสูตรกํ าหนดราคานี้กับผูรับซื้อ (offtakers)  เหลานี้

(4) การขายใหกับผูรับซื้อ (offtakers) นอกสัญญา

หากบริษัทผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนไดสูงกวาปริมาณที่ผูรับซื้อ (offtakers)  กํ าหนดในเดือนใดเดือนหนึ่ง บริษัทจะ
ตองใหสิทธิแกผูรับซื้อ (offtakers)  ของบริษัทในการซื้อผลิตภัณฑสวนเกินกอนที่บริษัทจะขายผลิตภัณฑสวนเกินนี้ใหกับผู
รับซื้อ (offtakers) นอกสัญญา หากเปนการขายเพื่อการใชในประเทศไทย บริษัทจะกํ าหนดราคาขายเหลานี้ไมต่ํ ากวาราคาขั้น
ต่ํ าสุดที่บริษัทขายผลิตภัณฑโอเลฟนสชนิดเดียวกันใหกับผูรับซื้อ (offtakers)  รายใด ๆ ของบริษัทสํ าหรับเดือนนั้น ในทาง
ปฏิบัติ บริษัทกํ าหนดราคาขายภายในประเทศไมต่ํ ากวาราคาตํ่ าสุดที่บริษัทเสนอผลิตภัณฑโอเลฟนสอยางเดียวกันใหกับผูรับ
ซื้อ (offtakers)  รายใด ๆ ของบริษัทในเดือนนั้น หากเปนการขายเพื่อสงออกนอกประเทศไทย บริษัทไดรับอนุญาตใหขายใน
ราคาใดก็ได

3.6.1.2 การซื้อขายโอเลฟนสในประเทศรายอื่น ๆ

นอกจากสัญญาซื้อขายโอเลฟนส บริษัทยังไดขายเอทิลีนและโพรพิลีนใหกับลูกคาอีกหลายราย ที่สํ าคัญไดแก 
เอชเอ็มซี ทีโอซีซี และทีพีไอซึ่งปจจุบันไมไดเปนคูสัญญาของบริษัทตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสแลว บริษัทขายผลิตภัณฑให
กับทโีอซซีตีามสญัญาระยะยาว และขายใหกับทพีีไอตามสญัญาระยะสัน้ในปรมิาณทีม่ากพอสมควร ทัง้นี ้ จากประสบการณที่
ผานมา บริษัทคาดวาจะมีการตออายุกับทีพีไออีกในอนาคต สํ าหรับลูกคารายอื่น ๆ ซึ่งไมไดเปนคูสัญญาตามสัญญาซื้อขายโอ
เลฟนส เชน เอชเอ็มซี เปนผูซื้อผลิตภัณฑโอเลฟนสของบริษัทตามสัญญาซื้อขายระยะสั้นเปนครั้งคราว



             บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 57

ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงปริมาณการขายผลิตภัณฑโอเลฟนสแตละชนิดใหกับลูกคาที่ไมไดเปนคูสัญญาตามสัญญา
ซื้อขายโอเลฟนสหรือเปนคูสัญญาซื้อขายโอเลฟนสแตซื้อผลิตภัณฑโอเลฟนสนอกเหนือไปจากปริมาณของผลิตภัณฑที่จะ
ตองรับซื้อรายปในชวงระยะเวลาที่ระบุไวตามสัญญา

ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม(1) รอบ 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน(1)

2543 2544 เปล่ียนแปลง
รอยละ 2545 เปล่ียนแปลง

รอยละ 2545 2546
เปล่ียน
แปลง
รอยละ

(ตันตอป, ยกเวนอัตรารอยละ)
เอทิลีน
เอชเอ็มซี - - 3,435 - 3,110 -

ทีพีไอ - 2,786 1,500 (46.2) 1,500 (100.0)

อื่น ๆ(2) 12,974         6 (100.0)         3 (51.7)        -         -         -

รวม 12,974 2,792 (78.5) 4,938 (76.9) 1,500 3,110 107.3

โพรพิลีน
เอชเอ็มซี 1,865 3,807 104.1 - (100) - - -

ทีโอซีซี 5,341 5,846 9.5 6,744 15.4 3,328 3,555 6.8

ทีพีไอ 97,691 77,121 (21.1) 101,150 31.2 41,303 58,235 41.0

อื่น ๆ(3)        74        38 (47.3)        126 223.1       84           - (100)

รวม 104,971 86,812 (17.3) 108,020 24.4 44,715 61,790 38.2

รวมทั้งสิ้น 117,945 89,604 (24.0) 112,958 26.1 46,215 64,900 40.4

____________
(1) ไมรวมการซื้อตามขอตกลงการแลกเปลี่ยนกับ เอ็นพีซีและอารโอซี
(2) ประกอบดวยการซื้อของเอ็นพีซี เพื่อนํ ามาขายใหแกลูกคาของตน เนื่องจากโรงงานโอเลฟนสของเอ็นพีซีจัดหาไดไมเพียงพอกับความ

ตองการ
(3) ประกอบดวยการซื้อของบีพีอี เพื่อการเกิดโคโพลิเมอรไรเซชั่น (copolymerization) กบัเอทิลีน

(1) การซื้อขายโอเลฟนสกับทีโอซีซี

ในเดือนเมษายน 2541 บริษัทไดทํ าสัญญาระยะยาวกับทีโอซีซีเพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑโพรพิลีนของบริษัท โดยมี
ปริมาณรับซื้อสูงสุดถึงปละ 6,200 ตัน โดยระยะเวลาเริ่มแรกของสัญญาที่บริษัททํ ากับทีโอซีซีจะครบกํ าหนดในเดือน
กรกฎาคม 2551 ภายหลังจากนั้น สัญญาจะดํ าเนินตอไปเวนแตมีการบอกเลิกโดยบริษัทหรือทีโอซีซีโดยใหคํ าบอกกลาวลวง
หนาเปนเวลา 6 เดือน โพรพิลีนที่บริษัทขายตามสัญญาที่ทํ ากับทีโอซีซีนั้น กํ าหนดราคาเปนรายเดือนโดยมีราคาเทากับคา
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เฉลี่ยเลขคณิตของราคาตามสัญญาที่อิงราคาตาม U.S. Gulf Coast ที่ประกาศโดย CMAI และ ICIS บวกสวนเพิ่มจํ านวนหนึ่ง 
นอกจากนี้ สัญญาดังกลาวยังกํ าหนดใหทีโอซีซีตองซื้อโพรพิลีนตามปริมาณที่ตองซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ าในแตละไตรมาสโดย
รวมเปนจํ านวนรอยละ 80 ของ 6,200 ตันตอป หรือเทากับ 4,960 ตันตอป  โดยปริมาณของโพรพิลีนที่ตองซื้อหรือจายเงินขั้น
ต่ํ านี้จะลดลงสํ าหรับไตรมาสใด  ๆ เทากับปริมาณโพรพิลีนที่บริษัทผลิตไดต่ํ ากวาปริมาณที่ตองขายใหกับทีโอซีซี  (ดูสรุปขอ
มูลที่เปนสาระสํ าคัญในเอกสารแนบ 4)

สํ าหรับไตรมาสใดที่ทีโอซีซีรับซื้อโพรพิลีนตามปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ า ทีโอซีซีอาจซื้อปริมาณ
โพรพิลีนเพิ่มเติมไดจากแหลงอื่น ภายใตเงื่อนไขวาบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมจัดหาโพรพิลีนใหแกทีโอซีซีในราคาและเงื่อน
ไขเดียวกับที่แหลงอื่นเสนอใหแกทีโอซีซี สํ าหรับไตรมาสใดที่ทีโอซีซีไมไดซื้อตามปริมาณที่ตนตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ า 
ทีโอซีซีจะตองจายเงินใหกับบริษัทสํ าหรับปริมาณที่ไมไดรับซื้อเสมือนวาทีโอซีซีไดทํ าการซื้อโพรพิลีนในปริมาณดังกลาว 
ในกรณีเชนนี้บริษัทจะตองพยายามขายผลิตภัณฑในจํ านวนที่ทีโอซีซีไมไดรับซื้อใหกับผูซื้อรายอื่น หากบริษัทประสบความ
สํ าเร็จในการขายโพรพิลีนสวนที่ทีโอซีซีไมไดรับซื้อใหแกผูซื้อรายอื่น จํ านวนเงินที่ทีโอซีซีจะตองจายใหกับบริษัทสํ าหรับ
ปริมาณที่ทีโอซีซีไมไดรับซื้อ จะลดลงตามจํ านวนเงินที่บริษัทไดรับจากการขายโพรพิลีนใหกับผูซื้อรายอื่น นอกจากนี้ บริษัท
ตองคืนเงินใหกับทีโอซีซีตามสัดสวนของจํ านวนเงินที่ทีโอซีซีไดจายไปสํ าหรับโพรพิลีนที่ทีโอซีซีไมไดซื้อไปเฉพาะสวนที่
เกินกวาจํ านวนเทียบเทาคิดเปนรายปของปริมาณขั้นตํ่ าที่ทีโอซีซีตองรับซื้อหรือจายเงินในแตละไตรมาส

(2) การซื้อขายโอเลฟนสกับทีพีไอ

ทีพีไอเปนคูสัญญาเดิมของบริษัทตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนส ซึ่งตามสัญญาดังกลาว ทีพีไอไดตกลงที่จะรับซื้อ
โพรพิลีน จากบริษัทในปริมาณตามสัญญาปละ 95,000 ตัน หลังจากที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในเอเชียซึ่งเริ่มตนขึ้นเมื่อ
กลางป 2540 ทีพีไอประสบปญหาทางการเงินจึงไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการภายใต พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 
ที่มีการแกไข ในเดือนมีนาคม 2543  โดยในเดือนมิถุนายน 2540 ทีพีไอไดหยุดซื้อโพรพิลีนตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย
โอเลฟนส และในเดือนมกราคม 2542 บริษัทเริ่มตนขายโพรพิลีนใหทีพีไอเปนรายเดือนอีกครั้งตามราคาที่มีการเจรจากันทุก
เดือนซึ่งเปนราคาซื้อขายในตลาดจรระหวางประเทศรายสัปดาห (weekly international spot หรือ CFR) สํ าหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ที่ประกาศโดย ICIS และหักดวยสวนลด ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถแขงขันกับราคาของโพรพิลินที่ทีพีไอ
สามารถซื้อไดในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเดือน
กุมภาพันธ 2544 ทีพีไอบอกเลิกสิทธิและภาระผูกพันของตนตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสโดยศาลลมละลายกลางมีคํ าสั่งเห็น
ชอบ หลังจากการบอกเลิกสัญญาดังกลาว บริษัทยังคงขายโพรพิลีนใหกับทีพีไอดวยการสงมอบตามราคาที่ไดตกลงกันใน
ทํ านองเดียวกับที่ไดเจรจาตอรองกันกอนการบอกเลิกสัญญา  (ดูสรุปขอมูลที่เปนสาระสํ าคัญในเอกสารแนบ 4)

ในเดือนมีนาคม 2546 บริษัทและทีพีไอทํ าสัญญาเพื่อการซื้อขายโพรพิลีนเปนระยะเวลาหนึ่งป ซึ่งจะครบกํ าหนดใน
เดือนมีนาคม 2547 สัญญาฉบับดังกลาวกํ าหนดวาบริษัทจะขายและทีพีไอจะซื้อโพรพิลีนเดือนละ 8,000 ถึง 10,000 ตัน หรือ
ประมาณปละ 96,000 ถึง 120,000 ตัน โดยทีผ่านมา ทพีีไอซือ้โพรพิลีนจากบรษิทัประมาณปละ 100,000 ตัน ซึง่การขายโพรพลีิน
ใหกับทีพีไอดังกลาวบริษัทจะคิดราคาเปนรายเดือนในอัตราเทากับคาเฉลี่ยเลขคณิตของราคาซื้อขายในตลาดจรระหวาง
ประเทศรายสัปดาห (weekly international spot หรือ CFR) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งประกาศโดย ICIS
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สํ าหรับสองสัปดาหสุดทายของเดือนกอนหนาการสงมอบ และสองสัปดาหแรกของเดือนที่มีการสงมอบหักดวยสวนลด  
บริษัทตกลงที่จะใหสวนลดเหลานี้แกทีพีไอเพื่อใหสามารถแขงขันกับราคาโพรพิลีนนํ าเขาที่กับทีพีไอสามารถจัดหาไดใน
ตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

บริษัทยังไมไดสละสิทธิเรียกรองใด ๆ ซึ่งบริษัทอาจมีตอทีพีไอสํ าหรับกรณีที่ทีพีไอไมซื้อโพรพิลีนจากบริษัทตาม
ขอกํ าหนดของสัญญาซื้อขายโอเลฟนส โดยในเดือนพฤศจิกายน 2544 ศาลลมละลายกลางไดมีคํ าพิพากษาไมใหบริษัทมีสิทธิ
ไดรับเงินคาชดเชยสํ าหรับคาสูญเสียกํ าไรที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสิทธิและหนาที่ของทีพีไอตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสใน
เดือนกุมภาพันธ 2544 ซึ่งบริษัทไดอุทธรณคํ าพิพากษาดังกลาวตอศาลฎีกา โดยในขณะนี้ ศาลฎีกายังไมมีคํ าตัดสินสํ าหรับคดี
นี้  ในเดือนกรกฎาคม 2544 บริษัทไดทํ าเรื่องยื่นตอสํ านักฟนฟูกิจการลูกหนี้เพื่อขอรับคาเสียหายที่เกิดจากขาดกํ าไรดังกลาวที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการเลิกสัญญาของทีพีไอ และบริษัทกํ าลังรอคํ าตัดสินของสํ านักฟนฟูกิจการลูกหนี้ในเรื่องนี้

(3) การซื้อขายโอเลฟนสกับลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ

บริษัทขายเอทิลีนและโพรพิลีนใหกับเอชเอ็มซี และลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ ที่รับซื้อเปนครั้งคราวตามสัญญาที่มี
ระยะเวลา 1 ถึง 3 เดือน ในราคาที่บริษัทสามารถแขงขันไดกับผูขายรายอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความพรอมของผลิตภัณฑ โดยราคาสํ าหรับการขายเหลานี้มีแนวโนมที่จะเปนราคาซื้อขายในตลาดจรระหวางประเทศ
(international spot price)  (CFR) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหักดวยสวนลด  ซึ่งที่ผานมา ราคาขายใหกับลูกคาที่รับซื้อ
เปนครั้งคราวในประเทศมักจะสูงกวาราคาขายเพื่อการสงออกแตต่ํ ากวาราคาตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัท

(4) ขอตกลงการแลกเปลี่ยน

เอ็นพีซีและอารโอซีซึ่งมีโรงงานโอเลฟนสต้ังอยูในหรือใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดยืมเอทิลีนและ
โพรพิลีนจากบริษัทเปนครั้งคราว โดยจะมีการสงคืนในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไป นอกจากนี้บริษัทยังไดยืมโพรพิลีนจาก
เอ็นพีซีและอารโอซีเพื่ออํ านวยความสะดวกในการสงออกโพรพิลีนโดยผานทางทาเทียบเรือของเอ็นพีซีและอารโอซีในกรณี
ที่ถังเก็บของเอ็นพีซีและอารโอซีเต็มซึ่งทํ าใหเอ็นพีซีและอารโอซีไมสามารถรับการสงมอบผลิตภัณฑของบริษัทได เมื่อการ
สงออกแลวเสร็จ บริษัทจะทดแทนปริมาณผลิตภัณฑที่ยืมดวยการสงมอบไปยังถังเก็บของเอ็นพีซีหรืออารโอซีหรือดวยการ
สงมอบใหกับลูกคาของเอ็นพีซีหรืออารโอซี ทั้งนี้ บริษัทไมมีผลขาดทุนหรือกํ าไรทางการเงินจากการขอตกลงแลกเปลี่ยน
เหลานี้

ปริมาณที่แลกเปลี่ยนยังรวมถึงการสงมอบเอทิลีนรายเดือนตามปกติไปใหกับเอสเอสเอ็มซี ซึ่งเปนผูรับซื้อตาม
สัญญาซื้อขายโอเลฟนสของบริษัทในนามของอารโอซี ซึ่งเริ่มในเดือนมกราคม 2543  โดยอารโอซีมีขอตกลงการรับซื้อกับ
เอสเอสเอ็มซีดวยเชนกัน เอสเอสเอ็มซีตองการที่จะรับมอบจากบริษัทในฐานะผูจัดหาเอทิลีนเพียงรายเดียวของเอสเอสเอ็มซี 
เนื่องจากทอสงของบริษัทมีแรงดันสูงกวาในทอสงของอารโอซี ซึ่งทํ าใหการดํ าเนินงานในโรงงานของเอสเอสเอ็มซีมี        
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเอื้ออํ านวยตอเอสเอสเอ็มซี บริษัทจึงไดสงมอบเอทิลีนใหกับเอสเอสเอ็มซีโดยใชทอสงของบริษัทแทน
อารโอซีนอกเหนือไปจากการสงมอบเอทิลีนใหกับเอสเอสเอ็มซีในปริมาณตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสที่บริษัทมีความผูกพัน
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ตองสงมอบ ในทางกลับกันอารโอซีก็จะสงเอทิลีนใหกับทีพีอีซึ่งเปนผูรับซื้อรายอื่นของบริษัทแทนบริษัท เพื่อการปฏิบัติตาม
ขอผูกพันที่บริษัทมีตอทีพีอีตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนส ซึ่งทั้งเอสเอสเอ็มซีและทีพีอีเปนบริษัทรวมของบริษัท ปูนซีเมนต
ไทย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัท นอกจากนี้ เอสเอสเอ็มซีก็เปนผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัทดวย

3.6.1.3 การสงออก

บริษัทเชื่อวา  ประเทศไทยประสบกับปญหาปริมาณการผลิตของเอทิลีนมีเกินความตองการนับตั้งแตเดือนธันวาคม 
ป 2541 ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลนโพรพิลีน ดังนั้น ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2542 บริษัทจึงไดสงออก
เอทิลีนในสวนที่เกินกวาปริมาณความตองการที่บริษัทไมสามารถขายไดในประเทศ และเนนการขายโพรพิลีนในตลาดใน
ประเทศมากขึ้น โดยสงออกตางประเทศในปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น    อยางไรก็ตาม ในรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่  30 
มิถุนายน 2546 การสงออกโพรพิลีนของบริษัทไดเพิ่มขึ้นประมาณ 18,327 ตัน หรือรอยละ 570.8 ซึ่งมากกวาชวงเดียวกันของ
ปกอนหนานี้เนื่องจากทีพีพีซึ่งเปนผูรับซื้อภายใตสัญญาซื้อขายโอเลฟนสมีความตองการรับซื้อโพรพิลีนในปริมาณที่ต่ํ าลงอัน
เปนผลเนื่องมาจากการที่ทีพีพีหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงตามกํ าหนดในเดือนพฤษภาคม 2546

ตลาดสงออกเอทิลีนหลักของบริษัทคือประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส  โดยบริษัทไมไดสงเอทิลีนออกไปยัง
ประเทศจีนมากนัก เนื่องจากตลาดที่นํ าเขาเอทิลีนในประเทศจีนคอนขางเล็ก  นอกจากนี้ การสงออกเอทิลีนจํ าเปนตองใชเรือ
ขนสงที่มีระบบทํ าความเย็นซึ่งมีราคาสูงจึงทํ าใหตองแยงชิงเรือที่มีหองเย็นกับผลิตภัณฑอยางอื่น  และการสงออกมีคาใชจาย
สูงเนื่องดวยคาระวางเรือ คาประกันภัยและคาใชจายในการขนสงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงออกเอทิลีนคอนขางสูง ที่ผานมา
บรษิทัจงึเนนขายผลติภัณฑใหกับผูรบัซือ้ (offtakers) หรอืลูกคาภายในประเทศมากกวา  ส ําหรบัคาใชจายในการขนสงโพรพิลีน
นั้นไมสูงเทากับคาใชจายในการขนสงเอทิลีน เนื่องจาก โพรพิลีนไมตองใชเรือที่มีระบบทํ าความเย็นในระหวางขนสง 
นอกจากนี้ บริษัทยังจะตองมีคาใชจายในการขนสงเพิ่มขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับขนถายเอทิลีนและโพรพิลีนลงบนเรือเพื่อสงออก
อีกดวย

บริษัททํ าการสงออกเอทิลีนและโพรพิลีนผานทางบริษัทผูคาระหวางประเทศ (international traders)  ซึ่งในกรณี
ของเอทิลีนนั้น บริษัทผูคาระหวางประเทศดังกลาวรวมถึง Mitsui and Company Limited  Sumitomo Corporation Pte. Ltd.
BP Singapore Pte Ltd. และ Integra Marketing Limited โดยจะมีการเจรจาตอรองราคาในการขายแตละครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปจะ
กํ าหนดตามราคาซื้อขายในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot price)  (CFR) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
หักดวยคาระวางเรือ คาประกันภัยและคาใชจายในการขนสงอื่น ๆ

3.6.1.4 การตลาด

บริษัท มีการประสานงานขายและการตลาดกับผูรับซื้อผลิตภัณฑโอเลฟนสและลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ ที่สวน
ใหญอยูในบริเวณใกลเคียงโรงงาน ตลอดจนบริหารการขายสงออกผลิตภัณฑโอเลฟนสของบริษัท โดยทีมงานขายผลิตภัณฑ
ที่ประกอบดวยพนักงานขายจํ านวน 4 คน ประจํ าการอยูที่อาคารสํ านักงานจังหวัดระยอง
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3.6.2 การขายผลิตภัณฑพลอยได

บริษัทขายไพโรไลซิสกาซโซลีน มิกซซี 4 เทลกาซบางสวน  และไฮโดรเจนตามสัญญาซื้อขายระยะยาวที่ทํ ากับ
เอทีซี ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ที่มีโรงงานปโตรเคมีหรือโรงงานผลิตอื่น ๆ ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือบริเวณ
ใกลเคียง นอกจากนี้ บริษัทขายเทลกาซและแครกเกอรบอททอมสวนใหญใหกับบริษัทตาง ๆ ตามสัญญาระยะสั้น บริษัทไม
ไดเขาทํ าสัญญาระยะยาวเพื่อการขายผลิตภัณฑเทลกาซหรือแครกเกอรบอททอมทั้งหมด เนื่องจากในอนาคตบริษัทประสงคที่
จะใชผลิตภัณฑพลอยไดที่ผลิตไดทั้งหมดหรือบางสวนเหลานี้เปนเชื้อเพลิงสํ าหรับหมอไอนํ้ าใหมที่บริษัทจะติดตั้งเพื่อใชกับ
หนวยผลิตเอทิลีนใหม อันจะชวยลดคาสาธารณูปโภคของบริษัท

ในป 2543  ป 2544  ป 2545 และรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑพลอยได
ตอยอดขายสุทธิโดยประมาณคิดเปนรอยละ 18.3 รอยละ 17.9 รอยละ 18.4 และรอยละ 17.6 ตามลํ าดับ ซึ่งเมื่อเทียบตามมูลคา
ในแตละรอบระยะเวลาเหลานี้ ผลิตภัณฑพลอยไดหลักของบริษัทประกอบดวยไพโรไลซิสกาซโซลีน มิกซซี 4 และเทลกาซ 
บริษัทคาดวาในอนาคตผลิตภัณฑพลอยไดจะมียอดขายสุทธิในสัดสวนที่นอยลงหลังจากการเริ่มดํ าเนินการหนวยผลิตเอทิลีน
ใหมของบริษัทในเชิงพาณิชย ซึ่งจะนํ าอีเทนมาใชเปนวัตถุดิบหลัก อีเทนสามารถใหผลผลิตเอทิลีนที่สูงกวาในขณะที่ใหผล
ผลิตผลิตภัณฑพลอยไดต่ํ ากวาการใชวัตถุดิบหลักที่ใชในหนวยผลิตปจจุบันซึ่งสามารถดูไดจากยอดขายสุทธิในอดีตของ
บริษัท  (ดูสรุปขอมูลที่เปนสาระสํ าคัญในเอกสารแนบ 4)

3.6.2.1 ไพโรไลซิสกาซโซลีน

ในป 2543 ป 2544 ป 2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เอทีซีซื้อผลิตภัณฑไพโรไลซิสกาซ
โซลีนของบริษัทในปริมาณประมาณรอยละ 85.3 รอยละ 100 รอยละ 88.5 และรอยละ 97.5 ตามลํ าดับ ทั้งนี้ ในแตละรอบ
ระยะเวลาเหลานี้บริษัทขายผลิตภัณฑไพโรไลซิสกาซโซลีนในปริมาณที่เอทีซีไมไดรับซื้อใหแกลูกคาในประเทศรายอื่น ๆ 
โดยมีทีพีไอเปนลูกคาหลัก
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3.6.2.2 มิกซซี  4

บีเอสทีไดซื้อผลิตภัณฑมิกซซี 4 ทั้งหมดของบริษัท ในป 2543 ป 2544 ป 2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2546 บริษัทเชื่อวาบีเอสทีมีความตองการมิกซซี 4 เกินกวาการผลิตของบริษัท และโดยทั่วไปบีเอสทีไดซื้อมิกซซี 4 
จากแหลงอื่น ๆ นอกเหนือจากซื้อจากบริษัท

3.6.2.3 เทลกาซ

บริษัทพยายามใชผลิตภัณฑเทลกาซสวนใหญเปนเชื้อเพลิงในโรงงานของบริษัทมากที่สุดเทาที่จะทํ าได และขาย
เทลกาซสวนที่เหลือใหกับบุคคลภายนอก โดยขายใหแก โกลว เอสพีพี เปนหลัก ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทขายเทลกาซในปริมาณ
ขั้นตํ่ าเบื้องตนใหกับโกลว เอสพีพีในอัตราราคาสัมปทานเพื่อใชในการผลิตไอนํ้ าปอนใหกับโรงงานของบริษัท จากนั้นบริษัท
จึงขายเทลกาซสวนที่เหลือใหกับอารโอซีและทีไอจี ไฮโคในราคาที่สูงกวา นอกจากนี้ บริษัทยังจะขายเทลกาซสวนที่เหลือ
จากที่ผูซื้อรายอื่น ๆ ไมรับซื้อใหกับโกลว เอสพีพีดวย

บริษัทนํ าเทลกาซที่ผลิตไดมาใชเองภายในโรงงานของบริษัท โดยมีปริมาณที่นํ ามาใชในป 2543 ป 2544 ป 2545 
และรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 คิดเปนรอยละ 80.3 รอยละ 74.7 รอยละ 76.1 และรอยละ 77.8 ตามลํ าดับ ทั้งนี้ 
ปริมาณของเทลกาซที่โกลว เอสพีพีซื้อจากบริษัท ในป 2543 ป 2544 ป 2545 และรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 
คิดเปน รอยละ 14.6 รอยละ 15.2 รอยละ 17.8 และรอยละ 15.2 ตามลํ าดับ ทั้งนี้ บริษัทขายปริมาณเทลกาซสวนที่เหลือในแต
ละชวงระยะเวลาใหกับผูซื้อรายอื่น ๆ นอกจากโกลว เอสพีพี ซึ่งรวมถึงอารโอซี โดยเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2541 และทีไอจี 
ไฮโค โดยเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2546

บริษัทไดทํ าสัญญาซื้อขายเทลกาซระยะสั้นครั้งแรกกับอารโอซี ซึ่งครบกํ าหนดไปตั้งแต ตุลาคม 2545 โดยบริษัทได
ทํ าสัญญาซื้อขายเทลกาซระยะสั้นฉบับปจจุบันกับอารโอซีในเดือนตุลาคม 2545 ซึ่งจะครบกํ าหนดในเดือนตุลาคม 2546  และ
ทํ าสัญญาระยะยาวกับทีไอจี ในเดือนมกราคม 2546 ซึ่งระยะเวลาขั้นตนของสัญญาที่บริษัททํ ากับอารโอซีจะครบกํ าหนดใน
เดือนตุลาคม 2546 ในขณะที่ระยะเวลาขั้นตนของสัญญาที่บริษัททํ ากับทีไอจี ไฮโค จะครบกํ าหนดหลังเดือนพฤษภาคม 2551 
ทั้งนี้ สัญญาที่บริษัททํ ากับอารโอซีไมไดมีขอกํ าหนดการตออายุสัญญา การตัดสินใจของบริษัทวาจะตออายุสัญญาหรือไมจึง
ขึ้นอยูกับความสามารถในการผลิตเทลกาซตามที่คาดหมายของบริษัทในขณะที่สัญญาครบกํ าหนด สวนสัญญาที่ทํ ากับทีไอจี 
ไฮโคจะคงมีผลตอไปภายหลังจากครบกํ าหนดระยะเวลาตามสัญญาซึ่งมีกํ าหนดครั้งละหาปสองครั้งติดตอกัน เวนแตไดมีการ
บอกเลิกสัญญาโดยบริษัทหรือทีไอจี ไฮโคโดยมีคํ าบอกกลาวลวงหนา 6 เดือน

3.6.2.4 การตลาดของผลิตภัณฑพลอยได

บริษัทจะรวมมือกับลูกคาในการขายและการทํ าการตลาดของผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัทผานทางทีมขายซึ่ง
ประกอบดวยพนักงานขายมืออาชีพจํ านวน 3 คน ซึ่งประจํ าอยูที่สํ านักงานอํ านวยการของบริษัทที่ระยอง
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3.7 การแขงขัน

เนื่องจากบริษัท ขายผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยไดสวนใหญที่สํ าคัญตามสัญญารับซื้อระยะยาว  ใน
ขณะนี้บริษัทจึงไมมีคูแขงโดยตรงในตลาดโอเลฟนสภายในประเทศ  เวนแตกรณีการขายใหแกผูรับซื้อในประเทศในสวนที่
เกินจากภาระในการรับหรือจายเงินขั้นตํ่ าของผูรับซื้อเหลานั้น ซึ่งบริษัทจะทํ าการเจรจาโดยตรงกับบรรดาผูรับซื้อ และกรณี
การขายในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ซึ่งบริษัทมีการเจรจาตอรองผานทางบริษัทผูคาระหวางประเทศ จากการที่ผลิตภัณฑของบริษัท มีลักษณะเปน
สินคาโภคภัณฑ การแขงขัน จึงขึ้นอยูกับปจจัยราคาเปนหลัก  คุณภาพของสินคา และการสงมอบสินคาเปนปจจัยรองลง
มาตามลํ าดับ บริษัทเชื่อวาบริษัทมีขอไดเปรียบในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงบางรายซึ่งมีที่ต้ังอยูนอกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในการขายในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เนื่องจากใชระยะเวลาในการสงมอบที่สั้นกวาและมีคาขนสงที่ต่ํ ากวา ทั้งนี้เพราะบริษัท ต้ังอยูภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งเปนตลาดหลักที่มีการนํ าเขาโอเลฟนสในปริมาณมาก

ปจจุบันผูผลิตโอเลฟนสรายใหญรายอื่น ๆ ในประเทศไทยไดแก เออารซี เอ็นพีซี ทีพีไอ และอารโอซี ซึ่งเปนคูแขง
ของบริษัทในประเทศไทย และในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
เหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต คูแขงในประเทศบางรายอาจไดรับประโยชนจากการที่ตนทุนการผลิตหรือตนทุนอื่นของ
ตนตํ่ ากวาของบริษัท เนื่องจากการลดตนทุนการผลิตตอหนวยโดยการประหยัดจากขนาด (larger economies of scale) หรือ
ภาระหนี้ ตนทุนการลงทุนแรกเริ่ม หรือคาสาธารณูปโภค (utilities pricing) ที่ต่ํ ากวาตนทุนของบริษัท ผูผลิตโอเลฟนสราย
ใหญรายอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนอกจากประเทศไทย ซึ่งขายโอเลฟนสในตลาดจรระหวางประเทศ
(international spot market) ไดแก  Petrochemical Corporation of Singapore (Pte) Ltd., Exxon-Mobil Chemical Asia Pacific 
Pte Ltd., Optimal Olefins (Malaysia) Sdn Bhd, PT Chandra Asri และ Ethylene Malaysia Sdn. Bhd.

ทันทีที่หนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชย บริษัทคาดวาบริษัทจะตองขายผลผลิต        
เอทิลีนใหแกลูกคาในประเทศและสงออกไปยังตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) สํ าหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสัดสวนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางชวงกอนการเริ่มดํ าเนินการเชิง
พาณิชยของโรงงานอีโอ/อีจี ดวยยอดขายเอทิลีนแกลูกคาในประเทศและในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot 
market) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปริมาณที่สูงขึ้น อาจนํ าไปสูการแขงขันที่
เพิ่มมากขึ้นในตลาดเหลานี้ ดังนั้น ราคาที่บริษัทไดรับจากการขายเอทิลีนในประเทศและในตลาดจรระหวางประเทศ
(international spot market) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงอาจไดรับผลกระทบใน
ทางลบ นอกจากนี้ บริษัทยังไดขายผลิตภัณฑโอเลฟนสบางสวนในตลาดภายในประเทศและระหวางประเทศที่มีการแขงขัน
สูงและอาจตองแขงขันกับคูแขงในตลาดเหลานี้ที่มีความพรอมดานทรัพยากรมากกวาบริษัทอีกดวย

เนื่องจากผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑเอ็มอีจีที่บริษัทมีแผนที่จะผลิตมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ ดังนั้น 
บริษัทจึงไมสามารถใชกลยุทธดานความแตกตางของสินคาเปนกลยุทธสํ าหรับแขงขันในตลาดได และอาจจะไมสามารถสง
ผานตนทุนที่สูงขึ้นไปใหกับลูกคาได ในกรณีที่บริษัทพึ่งพิงการขายในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market)
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สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือในการทํ าสัญญาซื้อขายประเภทระยะสั้นใน
ประเทศ บริษัทอาจไดรับความกดดันในการกํ าหนดราคาจากคูแขงบางรายซึ่งอาจจะลดราคาของผลิตภัณฑลงไดหากคูแขง
เหลานั้นมีตนทุนที่ต่ํ ากวาตนทุนของบริษัทและขายผลผลิตจํ านวนมากในตลาดที่บริษัทใหบริการหรือคูแขงบางรายอาจมี
ทรัพยากรทางการเงิน เทคโนโลยีและอื่น ๆ ที่มากกวาบริษัท และอาจจะสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดไดดี
กวา นอกจากนี้ คูแขงของบริษัทอาจจะมีศักยภาพในการตอบรับเทคโนโลยีที่ใหมซึ่งตอบสนองความตองการของลูกคาไดเร็ว
กวาบริษัท

บริษัทพยายามที่จะรับขอมูลเกี่ยวกับตลาดที่บริษัททํ าการขายผลิตภัณฑ เนื่องจากผูถือหุนทุกรายของบริษัท 
ประกอบกิจการปโตรเคมีอยูในประเทศไทยไมวาโดยตรงหรือโดยผานบริษัทรวม  ดังนั้น บริษัท ผูถือหุน และบริษัทรวมจึงมี
การประสานงานอยางไมเปนทางการในเรื่องขอมูลเกี่ยวกับตลาดปโตรเคมีในประเทศไทยและเอเชีย รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
แผนการขยายกํ าลังการผลิตที่วางไวตลอดจนกํ าหนดการหยุดโรงงานของโรงงานปโตรเคมีแหงอื่น นอกจากนี้ บริษัทได
สมัครเปนสมาชิกขององคกรสวนใหญที่ใหบริการและใหปรึกษาทางดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีทํ าใหบริษัทสามารถตาม
ราคาสถานการณและแนวโนมอื่น ๆ ในตลาดปโตรเคมีภัณฑของเอเชียและของโลกไดอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ ผูถือหุนบางรายและบริษัทรวมของผูถือหุนเหลานั้นยังเปนคูแขงของบริษัทดวย เชนเดียวกับบริษัท 
เอ็นพีซีและทีพีไอเปนผู ผลิตโอเลฟนสและแขงขันกับบริษัท ในการขายในประเทศและในตลาดจรระหวางประเทศ
(international spot market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น อาจมีกรณีที่สวนไดเสีย
ของผูถือหุนของบริษัทขัดกับสวนไดเสียของบริษัท และกรรมการและผูบริหารของบริษัท อาจเผชิญกับความขัดแยงทางดาน
ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตน

3.8 กระบวนการผลิตและโรงงาน

3.8.1 กระบวนการผลิต

โรงงานของบรษิทัจะท ําการแปรสภาพวตัถดุบิใหเปนเอทลีิน โพรพิลีน และผลิตภัณฑพลอยได โดยผานกระบวนการ 
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการแตกสลายโมเลกุล (cracking) และขั้นตอนการแยก (separating)
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แผนภูมิดังตอไปนี้อธิบายถึงกระบวนการผลิตที่ใชในโรงงานของบริษัท

3.6.2 กระบวนการแตกสลายโมเลกุล

กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการนํ าแนฟทาและวัตถุดิบอื่น ๆ ผานกระบวน
ใชความรอนในเตาแตกสลายโมเลกุล (thermal cracking furnace) จํ านวน 9 เตา 
อุณหภูมิกอนโดยใชเครื่องถายเทความรอน (heat exchanger) ซึ่งมีนํ้ าที่มีความรอนส

3.8.2 กระบวนการแตกสลายโมเลกุล

กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการนํ าแนฟทาและวัตถุดิบอื่น ๆ ผานกระบวน
ใชความรอนในเตาแตกสลายโมเลกุล (thermal cracking furnace) จํ านวน 9 เตา  ซ
อุณหภูมิกอนโดยใชเครื่องถายเทความรอน (heat exchanger) ซึ่งมีนํ้ าที่มีความรอน
ระบบลดอุณหภูมิ (quench system) ดังที่จะไดมีการกลาวรายละเอียดตอไป  จากนั้น
ไปยังเตาแตกสลายโมเลกุลดวยความรอนหนึ่งใน 9 เตา ที่ซึ่งวัตถุดิบจะเกิดปฏิกิริยาแ
ทอที่อุณหภูมิที่สูงกวา 800 องศาเซลเซียส ซึ่งผลลัพธที่ไดจากปฏิกิริยาการแตก
เอทิลีน โพรพิลีน และผลิตภัณฑพลอยไดชนิดตาง ๆ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑพลอยไดน
รูจักกันในชื่อ ถานโคก (coke) ซึ่งเปนคารบอนที่ไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจ และยังเป
ลดลง และกอใหเกิดความไมบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ รวมถึงทํ าใหตองมีการซอมบํ าร
ถานโคก และเพื่อใหผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีการฉีดไอนํ้ าเขา

จากเตาแตกสลายโมเลกุล ไอกาซรอนจะถูกผานเขาไปยังระบบลดอุณหภ
รอนจะถูกทํ าใหเย็นตัวโดยกระบวนการ 2 ขั้นตอน  ซึ่งในขั้นแรก ไอกาซที่มีการแ
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การแตกสลายโมเลกุลหรือแปรสภาพโดย
 ซึ่งแนฟทาและวัตถุดิบอื่น ๆ จะถูกเพิ่ม
ูงไหลผาน โดยเปนนํ้ ารอนที่ไดมาจาก

การแตกสลายโมเลกุลหรือแปรสภาพโดย
ึ่งแนฟทาเบาและวัตถุดิบอื่น ๆ จะถูกเพิ่ม
สูงไหลผาน โดยเปนนํ้ ารอนที่ไดมาจาก

 วัตถุดิบที่ถูกเพิ่มอุณหภูมิแลวจะถูกสงเขา
ตกตัวที่ความดันตํ่ าแตดวยความเร็วสูงใน
สลายโมเลกุลดวยความรอน จะทํ าใหได
ั้น คือ คารบอนในสถานะของแข็ง หรือที่
นสาเหตุที่ทํ าใหประสิทธิภาพในการผลิต
ุงเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อที่จะลดการกอตัวของ
ไปในเตาแตกสลายโมเลกุล

ูมิ (quench system) ซึ่งเปนจุดที่ไอกาซ
ตกสลายโมเลกุลแลวจะถูกทํ าใหเย็นตัวลง

C2 Separation Unit
(Deethanizer)

Ethylene
Separation Unit

ne

ssure
nizer
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เหลืออุณหภูมิประมาณ 104 องศาเซลเซียส เพื่อหยุดปฏิกิริยาแตกสลาย และจะควบแนนกลายเปนแครกเกอรบอททอม ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑพลอยไดอยางหนึ่ง จากนั้นจะถูกทํ าใหเย็นตัวลงเหลืออุณหภูมิประมาณ 43 องศาเซลเซียส เพื่อใหไอนํ้ าที่อยูใน
ไอกาซเกิดการควบแนนเปนนํ้ าซึ่งจะถูกนํ ากลับมาผลิตเปนไอนํ้ าเพื่อไปใชใหมในเตาแตกสลายโมเลกุล และเนื่องจากนํ้ าที่
เมื่อถูกนํ าไปใชในระบบลดอุณหภูมิแลวมักจะกลายเปนนํ้ าที่มีอุณหภูมิสูงมากซึ่งเปนผลจากความรอนที่มาจากไอกาซ บริษัท
จึงนํ านํ้ าที่มีอุณหภูมิสูงมากที่ไดนี้ไปใชสํ าหรับอุปกรณถายเทความรอนดวย เพื่อที่จะทํ าใหวัตถุดิบมีอุณหภูมิสูงขึ้นกอนดังที่
ไดอธิบายแลวขางตน

จากนั้นไอกาซจะถูกเพิ่มความดันดวยเครื่องอัดความดันของกาซ (cracked gas compressor) โดยจะมีการควบคุม
อุณหภูมิไมสูงเกินไปเพื่อปองกันการเกิดกระบวนการโพลิเมอไรเซชั่น หรือการกอตัวของแข็งที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอเครื่องอัดความดันและอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในโรงงานโอเลฟนส  ระบบการอัดความดันนี้จะเพิ่มแรงดันของไอกาซที่มีการ
แตกสลายโมเลกุลแลวเพื่อใหไอกาซสามารถสงผานไปยังกระบวนการผลิตขั้นตอนตอไป ซึ่งเปนขั้นตอนของการแยกและ
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยได

3.8.3 การแยกและการปรับปรุงคุณภาพ

ในขั้นตอนการแยกและการปรับปรุงคุณภาพ ไอกาซที่มีการแตกสลายโมเลกุลแลวจะถูกผานเขาไปยังหอกํ าจัดกรด 
(caustic tower) ซึ่งเปนจุดที่ไฮโดรเจนซัลไฟดและคารบอนไดออกไซดจะถูกกํ าจัดออกไป เมื่อไดมีการกํ าจัดออกไปแลว 
ไฮโดรเจนซัลไฟดและคารบอนไดออกไซดจะถูกปรับสภาพใหเปนกลางและปลอยทิ้งเปนของเสียที่อยูในสภาพของเหลว 
(liquid waste) จากนั้นกาซที่ปราศจากกรดจะถูกแยกนํ้ าออกดวยเครื่องแยกนํ้ า (dehydrator) เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิด
จากการแข็งตัวของอุปกรณโรงงานที่มีอุณหภูมิต่ํ า นํ้ าที่ไดนี้จะถูกปลอยทิ้งเปนนํ้ าเสีย

กาซดังกลาวซึ่งถูกทํ าใหแหงแลว (dried gas stream) จะถูกสงตอไปยังหอกลั่นดีโพรพาไนเซอรความดันสูง (high-
pressure depropanizer) ซึ่งเปนจุดที่แยกองคประกอบของสารออกเปนสองสวน กลาวคือ สายกาซสวนบน (overhead stream) 
และสายของเหลวสวนลาง (lower stream)  สายกาซสวนบนประกอบดวยองคประกอบที่มีนํ้ าหนักเบากวาหรือเปนองค
ประกอบที่มีอะตอมคารบอนนอยกวา ไดแก อีเทน เอทิลีน เทลกาซและไฮโดรเจน ตลอดจนโพรเพนและโพรพิลีนในจํ านวน
เล็กนอย สายของเหลวสวนลาง ประกอบดวยองคประกอบที่มีนํ้ าหนักมากกวาหรือเปนองคประกอบที่มีอะตอมคารบอนมาก
กวา รวมทั้ง โพรเพน โพรพิลีน มิกซซี 4 และไพโรไลซิสกาซโซลีน

สายกาซสวนบนจากหอกลั่นดีโพรพาไนเซอรความดันสูง (high-pressure depropaininzed) จะถูกอัดความดันอีกครั้ง
ดวยเครื่องอัดความดัน กอนที่จะถูกสงผานไปยัง “ระบบการกลั่นแยกที่อุณหภูมิต่ํ า” ของโรงงาน ในระบบการกลั่นแยกที่
อุณหภูมิต่ํ านี้ สายกาซจะถูกสงไปทางทอโดยผานเครื่องอัดความดันเพื่อเพิ่มความดัน แลวจึงสงผานไปยังระบบกํ าจัดสารเจือ
ปน (purification system) ที่ซึ่งสารหนูและสารปรอทจะถูกแยกออกและปลอยทิ้งเปนของเสียในสภาพของแข็งและอะเซทิลีน
จะถูกเปลี่ยนเปนเอทิลีน  ตอจากนั้นสายกาซจะเขาสูกระบวนการกลั่นเปนลํ าดับช้ันซึ่งจะทํ าการแบงหรือแยกเอทิลีน 
ไฮโดรเจน เทลกาซ มีเทน อีเทนตามคาความบริสุทธิ์ที่ตองการ รวมถึงโพรเพนและโพรพิลีนที่มีปริมาณเล็กนอย  เอทิลีนจะ
ถูกสงผานทางทอไปยังลูกคาของบริษัทโดยตรง หรือถังเก็บเพื่อรอการสงตอใหแกลูกคาตอไป ในขณะที่ไฮโดรเจนและ
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เทลกาซที่มีมีเทนเปนองคประกอบหลักจะถูกนํ ากลับมาใชใหมเปนเชื้อเพลิงในโรงงานหรือถูกสงผานทางทอไปยังลูกคาของ
บริษัทโดยตรง เพื่อขายใหแกลูกคา สวนอีเทนก็จะถูกนํ ากลับมาใชใหมในเตาเผาแตกสลายโมเลกุลอีกครั้ง

โพรเพนและโพรพิลีนที่มีปริมาณเล็กนอยจาก “ระบบการกลั่นแยกที่อุณหภูมิต่ํ า” จะถูกนํ าไปรวมกับสายของเหลว 
ใน “ระบบการกลั่นแยกที่อุณหภูมิสูง” ของโรงงาน ที่ซึ่งสายของเหลวสวนลาง จะถูกสงไปทางทอโดยผานระบบกํ าจัดสาร
เจือปนกอน ซึ่งจะมีการกํ าจัดสารหนูและสารปรอทออกมาและปลอยทิ้งเปนของเสียในสภาพของแข็ง สวนเมททิล อะเซทิลีน 
และโพรพาไดอีนจะถูกเปลี่ยนไปเปนโพรพิลีน จากนั้นสายของเหลวที่ไดจะถูกสงไปทางทอโดยผานกระบวนการกลั่นเปน
ลํ าดับขั้น ซึ่งจะทํ าการแยกโพรเพน โพรพิลีน มิกซซี 4 และไพโรไลซิสกาซโซลีน ออกจากกัน โดยโพรเพนจะถูกนํ ากลับมา
ใชใหมในเตาเผาแตกสลายโมเลกุลเพื่อเปนวัตถุดิบสํ าหรับผานกระบวนการใหม ในขณะที่โพรพิลีน มิกซซี 4 และ
ไพโรไลซิสกาซโซลีน จะถูกสงผานทางทอไปยังลูกคาของบริษัทโดยตรง หรือถังเก็บเพื่อรอการสงตอเพื่อขายใหแกลูกคาตอ
ไป สวนไพโรไลซิสกาซโซลีนจะถูกทํ าใหบริสุทธิ์ดวยการเติมไฮโดรเจนเขาไปในหนวยเติมไฮโดรเจนเขาในไพโรไลซิสกาซ
โซลีน (pyrolysis gasoline hydrogenation unit) ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถนํ าไพโรไลซิสกาซโซลีนมาใชเพื่อการพาณิชยได

3.8.4 โรงงาน

โรงงานปจจุบันของบริษัทไดเริ่มทํ าการผลิตเชิงพาณิชยในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในจังหวัดระยองใน
เดือนมิถุนายน 2538 โดยใชเงินลงทุนในการกอสรางประมาณ 720 ลานเหรียญสหรัฐ โรงงานปจจุบันของบริษัทไดรับการ
ออกแบบและกอสรางโดยกลุมบริษัทผูรับเหมาระหวางประเทศที่ประกอบดวย Stone & Webster Engineering Ltd.  Daelim 
Engineering Company Limited และ Sumitomo Corporation โดยโรงงานของบริษัทไดรับสิทธิในการใชเทคโนโลยี (non-
exclusive license) จาก Stone & Webster Engineering Ltd. สํ าหรับเทคโนโลยีที่ติดตั้งอยูภายในโรงงานของบริษัทตลอดอายุ
ของโรงงาน

โรงงานปจจุบันของบริษัท มีอายุการใชงานตามที่คาดการณโดยผูผลิต คือ 15 ป ซึ่งจะครบกํ าหนดในเดือนมิถุนายน 
2553 อยางไรก็ตาม บริษัทประมาณการวาจะสามารถใชงานโรงงานโอเลฟนสของบริษัทไดนานตราบเทาที่โรงงานยังคง
สามารถใชงานตอไปไดในทางเศรษฐกิจ และบริษัทคาดหวังวา จะสามารถขยายอายุของโรงงานใชงานไดเกินกวาเดือน
มิถุนายน 2553 ดวยการมีมาตรฐานที่สูงในการจัดการซอมบํ ารุงลวงหนา (preventive maintenance) และทํ าการปรับปรุง
อุปกรณใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งนี้ บริษัทเชื่อวา มีโรงงานที่มีลักษณะเดียวกับโรงงานของบริษัทในหลายแหงของโลกรวมถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะใชงานในเชิงพาณิชยไดนานกวา 40 ป

3.8.5 การออกแบบโรงงาน

โดยทั่วไป โรงงานโอเลฟนสไดรับการออกแบบใหใชวัตถุดิบที่เปนของเหลวหรือกาซ ซึ่งวัตถุดิบที่เปนของเหลวจะ
รวมถึง แนฟทา เอ็นจีแอล และราฟฟเนท สวนวัตถุดิบที่เปนกาซ จะรวมถึง อีเทนและแอลพีจี และเนื่องจากวัตถุดิบที่เปนของ
เหลวจะตองอยูในสถานะของเหลวเมื่อจะเขาสูกระบวนการแตกสลายโมเลกุล ในขณะที่วัตถุดิบที่เปนกาซจะตองอยูใน
สถานะกาซ ทํ าใหบริษัทจึงจํ าเปนตองใชวิธีการบริหารจัดการที่แตกตางกันสํ าหรับวัตถุดิบเหลานี้ในโรงงานโอเลฟนส 
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โรงงานของบริษัทไดรับการออกแบบใหใชวัตถุดิบที่เปนของเหลวเปนหลัก อยางไรก็ตาม การออกแบบดังกลาวสามารถรอง
รับการใชวัตถุดิบทั้งสองประเภทได  ดังนั้นจํ านวนเตาเผาแตกสลายโมเลกุลจํ านวนเกาเตาในโรงงานปจจุบันจะสามารถใช
วัตถุดิบที่เปนของเหลว โดยมีเตาเผาจํ านวนสี่เตาที่สามารถรองรับวัตถุดิบที่เปนกาซได

การใชวัตถุดิบในการผลิตที่แตกตางกันจะใหผลผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนที่ตางกัน รวมทั้งผลผลิตผลิตภัณฑพลอย
ไดที่ตางกันดวย โดยทั่วไปหากบริษัทใชแนฟทา ราฟฟเนท แอลพีจี และเอ็นจีแอลเปนวัตถุดิบ บริษัทจะไดผลผลิตเอทิลีนใน
ปริมาณที่ต่ํ ากวา และไดผลผลิตโพรพิลีนและผลิตภัณฑพลอยไดในปริมาณที่สูง แตหากบริษัทใชอีเทนเปนวัตถุดิบจะไดผล
ผลิตเอทิลีนในปริมาณที่สูง และไดผลผลิตโพรพิลีนและผลิตภัณฑพลอยไดในปริมาณที่คอนขางตํ่ ามาก ดังนั้น ผลผลิตในแต
ละครั้งจะแตกตางกันไปตามประเภทของวัตถุดิบและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช ซึ่งความสามารถของโรงงานในการเลือกใช
วัตถุดิบไดหลายประเภท ทํ าใหบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนชนิดวัตถุดิบไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ  
และสัดสวนของผลิตภัณฑที่ตองการ  ทั้งนี้ จะเปนไปตามขอกํ าหนดในการจัดหาวัตถุดิบและการรับซื้อของลูกคาและโรงงาน 
นอกจากนี้ ความสามารถดังกลาวของโรงงานยังทํ าใหบริษัทสามารถใชกํ าลังการผลิตของโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดวยการบริหารจัดการสวนผสมของวัตถุดิบที่แตกตางกันนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการสวนผสมระหวางอีเทนกับ
วัตถุดิบประเภทอื่น ๆ จะทํ าใหมีความสมดุลในการใชกํ าลังการผลิตในการกลั่นแยก (fractionating capacity) สํ าหรับผลิต
ภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยได

โดยทั่วไป ราคาวัตถุดิบที่เปนของเหลวจะสะทอนถึงแนวโนมของราคาตลาดสํ าหรับนํ้ ามันดิบ เนื่องจากวัตถุดิบที่
เปนของเหลวเปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากนํ้ ามันดิบหรือผลิตภัณฑแทนที่ของผลิตภัณฑที่ไดจากนํ้ ามันดิบ  แมวาโดยทั่วไป
วัตถุดิบที่เปนกาซจะมาจากกาซธรรมชาติ  ราคาของวัตถุดิบที่เปนกาซจะไดรับผลกระทบจากตลาดที่มีความซับซอนและ
ปจจัยเฉพาะของแตละประเทศ ซึ่งสงผลทํ าใหราคาของวัตถุดิบที่เปนกาซอาจไมสะทอนถึงแนวโนมของราคาตลาดสํ าหรับ
กาซธรรมชาติ  สํ าหรับการกํ าหนดราคาภายใตสัญญาซื้อขายระยะยาวของบริษัทกับ ปตท. ราคาสํ าหรับวัตถุดิบที่เปนกาซ  
กลาวคือ อีเทนและแอลพีจีที่บริษัทซื้อมาจาก ปตท. จะสะทอนถึงแนวโนมของราคาตลาดสํ าหรับโอเลฟนสเปนหลัก และนํ้ า
มันเตาเปนสวนประกอบ  เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสํ าหรับอีเทนภายใตสญัญา
ของปตท. ราคาของอเีทนทีบ่รษิทัซือ้มาจาก ปตท. ไดสะทอนถงึแนวโนมของราคาตลาดส ําหรบัโพลเิอทลีินความหนาแนนสูง
มากกวาราคาโอเลฟนส  ที่ผานมา ราคาตลาดสํ าหรับโอเลฟนสและผลิตภัณฑตอเนื่องของโอเลฟนส เชน โพลิเอทิลีน
ความหนาแนนสงูเปนไปตามวฎัจกัรทีไ่ดรบัอทิธพิลจากอปุสงค ซึง่สมัพนัธกับกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยทัว่ไป รวมถงึอปุทาน
และศักยภาพของอุตสาหกรรม ดังนั้น ความหลากหลายของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของบริษัท จึงมีสวนชวยในการลด
ความผันผวนของตนทุนวัตถุดิบโดยเฉลี่ยของบริษัท

การออกแบบโรงงานปจจุบันของบริษัทใหสามารถใชวัตถุดิบไดทั้งสองสถานะเปนลักษณะพิเศษที่แตกตางจาก
โรงงานอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งโรงงานสวนใหญถูกออกแบบใหใชวัตถุดิบที่เปนของเหลวเทานั้น และวัตถุ
ดิบที่เปนกาซนั้นจะมีความยากลํ าบากในการขนสง จึงมักใชเฉพาะในโรงงานโอเลฟนสซึ่งตั้งอยูใกลกับโรงงานแยกกาซธรรม
ชาติเทานั้น ซึ่งประเทศไทยมีแหลงสํ ารองกาซธรรมชาติเปนจํ านวนมากและการออกแบบโรงงานปจจุบันใหสามารถใชวัตถุ
ดิบไดทั้งสองสถานะทํ าใหบริษัทสามารถใชวัตถุดิบที่เปนกาซซึ่งไดจากแหลงสํ ารองกาซธรรมชาติของ ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัท โดยโรงงานโอเลฟนสของบริษัทซึ่งเปนหนึ่งในโรงงานสองแหงในประเทศไทยที่สามารถใชวัตถุดิบที่
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เปนกาซได โดยโรงงานอีกแหงหนึ่งที่สามารถใชวัตถุดิบที่เปนกาซได คือ โรงงานของเอ็นพีซี ซึ่งเปนหนึ่งในผูถือหุนของ
บริษัท และเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ ปตท. ดวย

3.8.6 อุปกรณ

บริษัท ไดติดตั้งอุปกรณที่ทันสมัยจากผูผลิตช้ันนํ าระหวางประเทศในโรงงานปจจุบันของบริษัท รวมทั้งระบบ
ควบคุมที่ทันสมัยเพื่อทํ าใหการควบคุมของโรงงานและผลผลิตดีขึ้น (advanced process control)  ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
Honeywell Hi-Spec Solutions ตารางขางลางนี้แสดงถึงอุปกรณสํ าคัญซึ่งไดติดตั้งอยูในโรงงานของบริษัท พรอมช่ือและ
ประเทศของผูผลิตที่เกี่ยวของและปที่ติดตั้ง

อุปกรณ ผูผลิต ประเทศ
แหลงกํ าเนิด

ปท่ีติดตั้ง

เตาแตกสลายโมเลกุล Petro-Chem Development Company แคนาดา 2537
หอลดอุณหภูมิดวยนํ้ ามัน Korea Fertilizer & Chemical Company Limited เกาหลี 2537
เครื่องอัดแรงดันกาซ Ebara Corporation Fluid Machinery & Systems Group ญี่ปุน 2537
หอกลั่นแยกเอทิลีน Daehan Chemical Machinery Company Limited เกาหลี 2537
หอกลั่นแยกโพรพิลีน Daehan Chemical Machinery Company Limited เกาหลี 2537
หนวยเติมไฮโดรเจนใน
ไพโรไลซิสกาซโซลีน

Miwon Heavy Machinery Company Limited เกาหลี 2537

3.8.7 ประสิทธิภาพของโรงงาน

บริษัทไดติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงงานเปนประจํ า โดยดูจากดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ (performance 
indicators) ซึ่งใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีโดยทั่วไป บริษัทกํ าหนดเกณฑมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดเหลานี้โดยอิงตามขอมูล
จากการสํ ารวจและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโรงงานโอเลฟนสทั่วโลกในป 2544 ที่ศึกษาโดย Solomon Associates, Inc. 
หรือตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ของบริษัท เมื่อใดก็ตามที่ดัชนีช้ีวัดคาใดคาหนึ่งมีการลดลงอยางมาก หรือต่ํ ากวา
คาเกณฑมาตรฐานที่บริษัทตั้งไว บริษัทจะมีการดํ าเนินการแกไขทันที
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ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ (performance indicators) ที่สํ าคัญของโรงงานสํ าหรับระยะเวลาที่
ระบุ

ปสิ้นสุด ณ  วันที่ 31
ธันวาคม

รอบ 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30

มิถุนายน
2543 2544 2545 2545 2546

เสถียรภาพในการเดินเครื่อง (Plant Reliability) (%)(1) 99.9 98.7 98.9 98.5 99.0
อัตราการใชกํ าลังการผลิต (Utilization Rate) (%)(2) 103.6 101.4 95.9 84.1 110.1
ปจจัยในกระบวนการผลิต (On-Stream Factor) (%)(3) 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0
ผลผลิตโอเลฟนส (Olefins Yield) (%)(4) ........... 55.5 55.9 56.5 55.4 57.5
ความสูญเสียในกระบวนการผลิต (Flares and Loss) (%)(5) 0.55 0.49 0.76 1.37 0.46
ดัชนีการใชพลังงาน (Energy Index) (กิโลแคลอรี่/กก)(6) 4,899 5,113 5,020 5,102 4,927

                                      
(1) กํ าลังการผลิตสูงสุดหักดวยปริมาณโอเลฟนสที่ผลิตที่ไมผานเกณฑที่กํ าหนด โดยไมคํ านึงถึงผลจากการหยุดโรงงานหรือลดกํ าลังการ

ผลิต  โดยแสดงเปนรอยละของกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity)
(2) โอเลฟนสที่ผลิต โดยแสดงเปนอัตรารอยละของกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity)  โดยไมคํ านึงถึงผลจากการหยุดโรงงาน
(3) อัตรารอยละของจํ านวนชั่วโมงในหนึ่งวัน (คิดที่ 24 ชั่วโมง) ที่โรงงานดํ าเนินงาน โดยคํ านึงถึงผลจากการหยุดซอมบํ ารุงใหญตามแผน

ที่กํ าหนด
(4) ปริมาณโอเลฟนสที่ผลิตได โดยแสดงเปนอัตรารอยละของวัตถุดิบที่ใช ซึ่งคิดนํ้ าหนักแตละชนิดเปนตัน โดยไมคํ านึงถึงผลจากการ

เปลี่ยนแปลงรายการวัตถุดิบ
(5) ความสูญเสียรวมตามนํ้ าหนัก โดยแสดงเปนอัตรารอยละของวัตถุดิบที่ใช
(6) การใชพลังงานของโรงงาน แสดงเปนกิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัมของการผลิตโอเลฟนส ไมรวมเทลกาซซึ่งบริษัทผลิตไดเองที่ใชเปนพลัง

งาน

การที่โรงงานของบริษัทสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงในป 2543 ป 2544 ป 2545 และรอบหกเดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ไดนั้น มีปจจัยสํ าคัญมาจากโรงงานของบริษัทคอนขางใหม เมื่อเทียบกับโรงงานอื่น การ
ซอมบํ ารุงเชิงปองกัน การเลือกใชวัตถุดิบอยางเหมาะสม และการปรับปรุงอุปกรณและกระบวนการผลิตในโรงงานของ
บริษัทเปนระยะ ๆ  นอกจากนี้ การที่ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ (performance indicators) ที่สํ าคัญซึ่งบริษัทสามารถทํ าไดในป 
2543 ดีกวาเมื่อเทียบกับป 2544 เนื่องจากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหลังจากที่บริษัทไดซอมบํ ารุงใหญตามกํ าหนดที่เสร็จสิ้นใน
เดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม 2542 ซึ่งทํ าใหในป 2543 บริษัทสามารถดํ าเนินการผลิตไดตลอดทั้งป โดยไมมีการหยุดโรง
งานเพื่อการซอมบํ ารุงทั้งจากที่เปนการหยุดตามแผนที่กํ าหนดหรือการหยุดที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด ในขณะที่ ในป 
2544 บริษัทไดหยุดโรงงาน 1 วัน เพื่อการซอมบํ ารุงที่ไมไดเปนไปตามแผน และในป 2545 บริษัท ไดมีการหยุดโรงงานเปน
เวลา 31 วันเพื่อทํ าการซอมบํ ารุงใหญตามแผนที่กํ าหนด
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อัตราการใชกํ าลังการผลิตของบริษัทไดลดลงจากรอยละ 103.6 ในป 2543 เปนรอยละ 101.4 ในป 2544 และรอยละ 
95.9 ในป 2545 เนื่องมาจากมีการหยุดซอมบํ ารุงที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนดในป 2544 และมีการหยุดซอมใหญตามแผนที่
กํ าหนดในป 2545 สํ าหรับในรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 อัตราการใชกํ าลังการผลิตของบริษัทไดเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 110.1 สะทอนถึงกํ าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และการปรับปรุงอุปกรณ ให
มีกํ าลังการผลิตสูงขึ้น หรือที่เรียกวา “capacity creep” โดยในรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีอัตรา
การใชกํ าลังการผลิตที่สูงมาก เนื่องจากบริษัทไมไดหยุดโรงงานในชวงเวลาดังกลาว ประกอบกับบริษัทเพิ่มการใชวัตถุดิบ
แอลพีจีจากเอสโซจึงสงผลใหไดผลผลิตโพรพิลีนที่สูงขึ้น

กํ าลังการผลิตติดตั้งโอเลฟนสของบริษัท (nameplate capacity) อยูที่ 575,000 ตันตอป ซึ่งคํ านวณบนพื้นฐานการ
ผลิตเปนเวลา 330 วัน โดยใชแนฟทาคุณภาพสูงจากตะวันออกกลาง แตโดยทั่วไปแลว บริษัทจะดํ าเนินการผลิตในโรงงาน
ของบริษัทเปนเวลามากกวา 330 วันในแตละป ดังนั้น ผลผลิตสูงสุดของบริษัทจึงสูงกวา 575,000 ตันตอปเปนอยางมาก 
อยางไรก็ตาม ในอดีตที่ผานมา การผลิตที่แทจริงของบริษัทจะถูกจํ ากัดเมื่อบริษัทเพิ่มปริมาณการใชวัตถุดิบที่เปนกาซเ เนื่อง
จากโรงงานของบริษัทถูกออกแบบมาใหใชวัตถุดิบที่เปนของเหลวเปนหลัก นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติบริษัทใชแนฟทา
เบาคุณภาพทั่วไป วัตถุดิบที่เปนของเหลวที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน และราฟฟเนทที่ซื้อในประเทศไทยเปนวัตถุดิบหลักใน
การผลิต

3.8.8 การซอมบํ ารุง

บริษัทตองหยุดโรงงานเปนระยะเชนเดียวกับโรงงานปโตรเคมีทุกแหง เพื่อทํ าการซอมบํ ารุงตามแผนที่กํ าหนด และ
ทํ าการซอมบํ ารุงที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด หรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ถึงแมวาการหยุดโรงงานเพื่อทํ าการซอมบํ ารุงจะมีผล
ทํ าใหการใชประโยชนโรงงานลดลง แตการซอมบํ ารุงจะชวยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ รวมถึงเพิ่มความมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโรงงาน พรอมทั้งลดโอกาสของการหยุดโรงงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนดใน
อนาคต นอกจากนี้ ยังเปนการลดความผิดพลาดที่อาจสงผลรายแรง และเปนการขยายอายุของโรงงานดวย บริษัทจะทํ าการ
หยุดซอมบํ ารุงตามแผนที่กํ าหนดทุกสามปตามมาตรฐานที่ผูผลิตกํ าหนด  โดยทั่วไปบริษัทจะมีการดํ าเนินการในชวงไตรมาส
แรกของป ซึ่งจะมีระยะเวลาการหยุดซอมแตละครั้งประมาณ 30 ถึง 40 วัน ทั้งนี้ บริษัทคาดวาการหยุดซอมบํ ารุงตามแผนที่
กํ าหนดครั้งตอไปจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2548

การหยุดโรงงานเพื่อการซอมบํ ารุงนั้นทํ าใหการใชกํ าลังการผลิตของบริษัทลดลงโดยในป 2545 บริษัทมีปริมาณการ
ใชกํ าลังการผลิตที่ต่ํ าเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในป 2543 และป 2544  ซึ่งเปนผลมาจากการหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงตาม
แผนที่กํ าหนดเปนระยะเวลา 31 วันในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม 2545 โดยในป 2544 บริษัทไดหยุด
โรงงานเพื่อทํ าการซอมบํ ารุงที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด 1 วัน อยางไรก็ตาม ในป 2543 ป 2545 และในรอบหกเดือนสิ้น
สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไมไดมีการหยุดเพื่อทํ าการซอมบํ ารุงที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด บริษัทเชื่อวา ความ
สามารถในการลดจํ านวนวันของการหยุดซอมบํ ารุงที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด เปนผลมาจากความสํ าเร็จของบริษัทในการ
วางแผนการซอมบํ ารุงลวงหนา
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บริษัทมีการประสานงานการหยุดโรงงานของบริษัทกับผูรับซื้อ (offtakers) และผูจัดหาวัตถุดิบและผูใหบริการ
สาธารณูปโภค ซึ่งผูรับซื้อ (offtakers) และผูจัดหาวัตถุดิบสวนใหญเปนผูถือหุนของบริษัท หรือเปนบริษัทรวมของผูถือหุน 
และมีโรงงานตั้งอยูในบริเวณหรือใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเชนเดียวกับโรงงานของบริษัทเปนสวนใหญ 
ดังนั้น บริษัทจึงสามารถประสานงานการหยุดซอมบํ ารุงที่เปนไปตามกํ าหนด และการหยุดซอมบํ ารุงที่ไมเปนไปตามแผนที่
กํ าหนดดวยการจัดใหมีการประชุมอยางไมเปนทางการกับผูรับซื้อ (offtakers) และผูจัดหาวัตถุดิบซึ่งเปนผูถือหุนและเปน
บริษัทรวมของผูถือหุน รวมถึงการจัดใหมีการประชุมประจํ าไตรมาสอยางเปนทางการซึ่งมีผูแทนของโรงงานทุกแหงซึ่งตั้งอยู
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาเขารวมประชุม

ในระหวางที่มีการหยุดโรงงานเพื่อซอมบํ ารุงตามกํ าหนดในป 2545 บริษัทไดจัดทํ าจุดเชื่อมตอบางสวนเพื่อรองรับ
การเชื่อมตอกับหนวยผลิตเอทิลีนใหม ซึ่งคาดวาจะสามารถดํ าเนินการในสวนที่เหลือและเชื่อมตอกับหนวยผลิตเอทิลีนใหม
ในเดือนมีนาคม 2547 โดยจะใชเวลาหยุดโรงงานเปนระยะเวลา 10 วัน

3.8.9 การปรับปรุงประสิทธิภาพ

โรงงานของบริษัทมีกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) ของโอเลฟนสเทากับ 575,000 ตันตอป ซึ่งประกอบ
ดวยเอทิลีน 385,000 ตันตอป และโพรพิลีน 190,000 ตันตอป ในขณะที่ปริมาณการผลิตโอเลฟนสที่แทจริงของบริษัทใน
ปจจุบันสูงกวา 575,000 ตันตอป โดยบริษัทเชื่อวา เปนผลมาจากการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่องและ
การปรับปรุงอุปกรณใหมีกํ าลังการผลิตสูงขึ้นหรือที่เรียกวา “capacity creep”  โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทที่ผาน
มาครอบคลุมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาและการปรับปรุงหอกลั่นแยกเอทิลีนและหอกลั่นแยกโพรพิลีน ซึ่ง
รายละเอียดไดกลาวไวในหัวขอประสิทธิภาพโรงงานขางตนแลว

บริษัทกํ าลังพิจารณาแผนงานในอันที่จะเพิ่มกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) ของโรงงานโอเลฟนสใน
ปจจุบันโดยวิธีการเพิ่มกํ าลังการผลิต (debottlenecking) ซึ่งจะเริ่มดํ าเนินการในป 2548  ซึ่งแผนงานนี้อยูระหวางการพิจารณา
ผูบริหารของบริษัทโดยยังไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีเปาหมายที่จะดํ าเนินแผนงานเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตนี้ใหเสร็จสิ้นในป 2550โดยประมาณการวา จะมีคาใชจายในการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 60 ลานเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 2,523 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) และบริษัทประสงคที่จะใชผลผลิตเอทิลีนและ
โพรพิลีนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มกํ าลังการผลิตนี้ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสํ าหรับโครงการปโตรเคมีปลายนํ้ า (downstream) ที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคต โดยจะจัดหาวัตถุดิบที่จํ าเปนเพิ่มเติมจาก ปตท. และโรงกลั่นนํ้ ามันแหงอื่น ๆ ในประเทศ บริษัทคาดวา 
แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะรวมถึงการเพิ่มกํ าลังการผลิตของเตาเผาและปรับปรุงอุปกรณในระบบกลั่นแยกทั้ง
ของเอทิลีนและโพรพิลีน ซึ่งจะทํ าใหกํ าลังการผลิตของโอเลฟนสติดตั้ง (nameplate capacity) ของโรงงานปจจุบันเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณ 160,000 ตันตอป หรือประมาณรอยละ 27.8 เปนประมาณ 735,000 ตันตอป ประกอบดวยเอทิลีนประมาณ 485,000 
ตันตอป และโพรพิลีนประมาณ 250,000 ตันตอป นอกจากนี้เมื่อการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทเสร็จสิ้นกํ าลัง
การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเปน 1,050,000 ตันตอป ซึ่งประกอบดวยกํ าลังการผลิตติดตั้งเอทิลีนประมาณ 
785,000 ตันตอป และกํ าลังการผลิตติดตั้งของโพรทิลีน ประมาณ 265,000 ตันตอป
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การเพิ่มกํ าลังการผลิตขั้นตอไปดังกลาวที่จะทํ าในโรงงานปจจุบัน ยังคงอยูภายใตการพิจารณาของฝายบริหารและยัง
ไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท บริษัทไมสามารถรับรองไดวาบริษัทจะมีการดํ าเนินการเพิ่มกํ าลังการผลิตตอ
ไปตามที่เสนอหรือไม หรือถาไดมีการดํ าเนินการเพื่อเพิ่มกํ าลังการผลิต ผลตอบแทนที่ไดรับจะคุมคากับเงินที่ลงทุนไป หรือ
ความพยายามของบริษัทในการพัฒนาโครงการปโตรเคมีปลายนํ้ าจะประสบผลสํ าเร็จ

3.8.10 การควบคุมคุณภาพ

บริษัทมีหนวยควบคุมคุณภาพและหองปฏิบัติการในโรงงานเพื่อดํ าเนินการติดตามตรวจสอบใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ
เปนไปตามขอกํ าหนดที่ระบุในสัญญา ดวยขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอยางเครงครัดที่บริษัทไดถือปฏิบัติ จึงทํ าใหในป 2539 
บริษัทไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และดวย
ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ผูตรวจประเมินที่ผานการฝกอบรมไดทํ าการตรวจประเมินระบบการจัดการ กระบวน
การ และอุปกรณเครื่องจักรของบริษัท ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO 9002  ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 9002 ของบริษัทจะมีการทบทวนทุกสามปเพื่อตออายุ ซึ่งการตรวจสอบครั้งตอไปกํ าหนดจะมีขึ้นในป 2548

3.9 หนวยผลิตเอทิลีนใหม

บริษัทกํ าลังกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมที่ใชวัตถุดิบที่อยูในสถานะกาซ (gas-based ethylene process unit) ใน
บริเวณพื้นที่ของโรงงานเดิม ซึ่งหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้เปนสวนหนึ่งของกลยุทธในการลดตนทุนการผลิตตอหนวยโดยการ
ประหยัดจากขนาด (economies of scale) ของบริษัท และเพิ่มความหลากหลายในการเลือกใชวัตถุดิบ ทั้งนี้ บริษัทคาดวาการ
กอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมจะแลวเสร็จในไตรมาสที่สี่ของป 2547 และจะเริ่มดํ าเนินการผลิตในเชิงพาณิชยไดในไตรมาส
แรกของป 2548 โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 การกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทเสร็จสิ้นประมาณรอยละ 60 
ของทั้งหมดตามที่บริษัทไดจายคากอสรางไป โดยหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้ไดรับการออกแบบเพื่อใหมีกํ าลังการผลิตติดตั้ง 
(nameplate capacity) ของเอทิลีนปละ 300,000 ตัน และมีกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) ของโพรพิลีนอีกปละ 
15,000 ตัน อันจะมีผลทํ าใหกํ าลังผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) ของโอเลฟนสของบริษัทโดยรวมอยูที่ 890,000 ตันตอป 
บริษัทเชื่อวา ดวยเครื่องจักรอุปกรณของโรงงานโอเลฟนสที่มีอยูในปจจุบันและของหนวยผลิตเอทิลีนใหม จะสงผลทํ าใหโรง
งานของบริษัทเปนโรงงานผลิตโอเลฟนสช้ันนํ าแหงหนึ่งของโลก และมีโอกาสอยางสูงในการพัฒนาประสิทธิภาพการดํ าเนิน
งานตอไปในอนาคต

3.9.1 การออกแบบและการกอสราง

ในเดือนมกราคม 2545 บริษัทเขาทํ าสัญญางานวิศวกรรม การจัดหาและการกอสราง (engineering, procurement and 
construction contract) หรือ สัญญาอีพีซี สํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมกับกิจการรวมคา (consortium) ซึ่งประกอบดวย 
Kellogg Brown & Root, Inc.  และ Chiyoda และ Halliburton Energy Services, Inc. และสาขาในประเทศไทยของHalliburton   
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สัญญาอีพีซีเปนสัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (turnkey arrangement) ซึ่งแยกออกไดเปนสองสวน โดยสวนแรกได
แก สัญญาการจัดซื้ออุปกรณจากตางประเทศ ซึ่ง Chiyoda และ Kellogg Brown & Root ที่ทํ าหนาที่จัดซื้ออุปกรณจากตาง
ประเทศ โดยสัญญาดังกลาวมีมูลคาเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํ านวน 32.8 ลานเหรียญสหรัฐ และเปนสกุลเงินเยนจํ านวน 
5,410.7 ลานเยน และสวนที่สองคือ สัญญาการกอสรางในประเทศ ซึ่งมี Chiyoda และ Halliburton เปนคูสัญญา โดยสัญญาดัง
กลาวมีมูลคาเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํ านวน 9.6 ลานเหรียญสหรัฐ และเปนสกุลเงินบาทจํ านวน 1,201.4 ลานบาท และเนื่อง
จากมีการรองขอของคูสัญญา ตอมาคณะกรรมการบริษัทจึงไดอนุมัติใหลดราคาตามสัญญาที่เปนสกุลเงินเยนลงเหลือ 4,510.7 
ลานเยน และเพิ่มราคาตามสัญญาที่เปนสกุลเงินบาทเปน 1,508.8 ลานบาท

บริษัท คาดวาจะใชเงินลงทุนสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมจํ านวนประมาณ 144 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
6,055.2 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) ซึ่งตํ่ ากวาเงินลงทุนของโรงงานที่ต้ังอยูในปจจุบันเปนอยาง
มาก ทั้งนี้ เพราะหนวยผลิตเอทิลีนใหมจะใชระบบการกลั่นแยกบางสวนรวมกับโรงงานปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งการกลั่น
แยกสํ าหรับโพรพิลีนและผลิตภัณฑพลอยไดบางชนิด รวมทั้งยังมีการใชอุปกรณและสวนประกอบหลายอยางของโรงงานเดิม 
ไดแก ถังเก็บ การใชที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน อาคารอํ านวยการ รวมทั้งระบบกํ าจัดของเสีย เนื่องจากหนวยผลิต
เอทิลีนใหมของบริษัทถูกออกแบบเพื่อดํ าเนินงานแยกตางหากจากโรงงานที่มีอยูในปจจุบัน บริษัทคาดวาบริษัทจะสามารถลด
โอกาสไมตองหยุดหนวยผลิตเอทิลีนทั้งสองหนวยพรอมกันในชวงระยะเวลาที่บริษัทตองหยุดซอมบํ ารุงใหญ  ทั้งที่เปนการ
หยุดซอมบํ ารุงตามกํ าหนดและการหยุดที่ไมเปนตามกํ าหนด

เทคโนโลยีหลักสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท เปนเทคโนโลยีการผลิตเอทีลีน SCORETM (SCORETM

ethylene technology) ซึ่งบริษัทไดรับสิทธิการใชที่ไมจํ ากัดแตเพียงผูเดียว (non-exclusive license) จาก Kellogg Brown & 
Root ตลอดอายุของหนวยผลิตเอทิลีนใหม กระบวนการผลิตเอทิลีน SCORETM ซึ่งแตเดิมพัฒนาขึ้นโดย ExxonMobil 
Corporation นั้น ประกอบดวยเทคโนโลยีการแตกสลายโมเลกุล (cracking) แบบเฉพาะหรือการทํ าปฏิกริยาระยะสั้น (short 
reaction times) ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะสามารถใหผลผลิตเอทิลีนสูงกวา และใชวัตถุดิบนอยกวาเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีอยูในอุตสาห
กรรมในขณะนี้ ทั้งนี้ ตามสัญญาอีพีซี Kellogg Brown & Root และ Chiyoda และ Halliburton ไดรับประกันปริมาณการใช
วัตถุดิบ และรับประกันวา หนวยผลิตเอทิลีนใหมสามารถใหผลผลิตเอทิลีนโดยใชอีเทนเปนวัตถุดิบประมาณรอยละ 76.5

หนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท ไดรับการออกแบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง งายตอการดํ าเนินงาน ให
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก การออกแบบหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้ยังไดรวมการ
ออกแบบพิเศษสํ าหรับหอกลั่นแรงดันตํ่ าที่มีการสูบถายความรอน (heat pump) โดยใชระบบคอมเพรสเซอรของสวนการผลิต
แทนการใชสวนแยกแบบดั้งเดิมซึ่งทํ าใหหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้ใชอุปกรณนอยกวา และใชระบบทอที่ไมซับซอนเมื่อเปรียบ
เทียบกับโรงงานที่ใชสวนแยกแบบดั้งเดิม ซึ่งทํ าใหบริษัทสามารถจํ ากัดเงินลงทุนสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้

3.9.2 การจํ าหนายเอทิลีน

บริษัทมีแผนที่จะสงออกเอทิลีนที่ผลิตไดเพิ่มบางสวนจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมผานบริษัทผูคาระหวางประเทศ 
(international trading company) ในราคาอางอิงกับราคาสินคา ณ ทาเรือปลายทาง (CFR) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
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เหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต และบริษัทอยูระหวางการสํ ารวจความเปนไปไดในการขายสวนที่ผลิตไดเพิ่มบางสวนภาย
ในประเทศตามสัญญาระยะสั้นดวยเชนกัน  หากโรงงานอีโอ/อีจีไดกอสรางแลวเสร็จ บริษัทจะใชเอทิลีนสวนที่ผลิตไดเพิ่มขึ้น
ถึงปละ 200,000 ตัน เพื่อเปนวัตถุดิบหลักสํ าหรับโรงงานอีโอ/อีจี ทั้งนี้ ในระหวางที่โรงงานอีโอ/อีจียังไมแลวเสร็จ บริษัทวาง
แผนที่จะจํ าหนายเอทิลีนสวนเกินใหกับลูกคาในประเทศหรือสงออกไปจํ าหนายในตลาดจรตางประเทศ

ในเดือนกุมภาพันธ 2545 บริษัทและปตท. ไดทํ าสัญญาซื้อขายเอทิลีน (ethylene offtake agreement) ตามที่ผูให
สินเชื่อรายเดิมของบริษัทกํ าหนดเปนเงื่อนไขในการใหสินเชื่อสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทตามสัญญาเงินกูฉบับ
เดือนมกราคม 2545 ซึ่งตามสัญญาดังกลาว หากบริษัทไมสามารถใชเอทิลีนเปนวัตถุดิบในโรงงานอีโอ/อีจี หรือไมสามารถ
ขายเอทิลีนในประเทศได ปตท. มีความผูกพันที่จะตองรับซื้อเอทิลีนในปริมาณปละ 300,000 ตัน หรือรอยละ 100 ของเอทิลีน
ที่บริษัทผลิตไดเพิ่มขึ้น โดยระยะเวลาชวงแรกของสัญญานี้มีกํ าหนด 7 ปนับจากวันเริ่มตนเดินเครื่องผลิตของหนวยผลิต
เอทิลีนใหม แตหลังจากนั้น สัญญานี้จะยังคงมีผลใชบังคับตอไป เวนแตบริษัทหรือปตท. จะบอกเลิกสัญญาโดยสงคํ าบอก
กลาวลวงหนาเปนเวลาหนึ่งป

ตามสัญญาซื้อขายเอทิลีน (ethylene offtake agreement) ที่บริษัททํ ากับปตท.นั้น บริษัทมีหนาที่แจงใหปตท. ทราบ
ลวงหนาในแตละปถึงปริมาณเอทิลีนสวนเกินที่บริษัทตองการใหปตท. รับซื้อในปนั้น ๆ  โดยปตท. มีภาระผูกพันที่ตองรับซื้อ
หรือจายเงินขั้นตํ่ า (minimum take-or-pay quantity) เปนจํ านวนรอยละ 80 ของปริมาณที่บริษัทแจงตอ ปตท. แตสูงสุดไมเกิน
ปละ 240,000 ตัน ภาระผูกพันที่ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ านี้อาจลดลงเหลือปละ 200,000 ตันในชวงเวลาที่ทาเรือและ
อุปกรณที่ทาเรือไมสามารถรองรับปริมาณการสงออกของเอทิลีนไดถึงปละ 240,000 ตัน นอกจากนี้ ปริมาณนี้อาจลดลงได
หากเกิดเหตุสุดวิสัยทํ าใหปตท. ไมสามารถรับซื้อเอทิลีนในปริมาณทั้งหมดที่ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ า (minimum take-or-
pay quantity)

โดยหากปตท. ซื้อต่ํ ากวาปริมาณที่ตองรับซื้อหรือจายเงินขั้นตํ่ า (minimum take-or-pay quantity) ปตท. จะตอง
ชดเชยใหกับบริษัทในสวนของปริมาณที่ไมไดรับซื้อโดยคิดตามราคาของเอทิลีนที่ปตท. รับซื้อตามสัญญาซื้อขายเอทิลีน 
(ethylene offtake agreement) ในเดือนสุดทายของแตละรอบสี่เดือนในใบแจงหนี้ทั้งนี้ บริษัทจะตองใชความพยายามตาม
สมควรที่จะขายเอทิลีนที่ ปตท. ไมไดรับซื้อดังกลาวในตลาดในประเทศดวย โดยจํ านวนเงินที่บริษัทไดรับจากการขายดัง
กลาว หักดวยตนทุนและคาใชจายตามสมควรที่บริษัทใชในการขายจะนํ ามาหักกับภาระผูกพันของปตท. ที่จะตองชดเชยให
กับบริษัทสํ าหรับปริมาณเอทิลีนสวนที่ปตท. ไมไดรับซื้อ

ราคาของเอทิลีนตามสัญญาซื้อขายเอทิลีน (ethylene offtake agreement) จะเปนไปตามราคาที่ปตท. ไดรับจากการ
ขายเอทิลีนในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) โดยตามสัญญากํ าหนดใหปตท. เจรจาตอรองราคาเอทิลีน
ที่รับซื้อโดยอางอิงกับราคาสินคา ณ ทาเรือปลายทาง (CFR) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่ประกาศโดย ICIS ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจุดหมายปลายทางของสินคาดวย โดยปตท. มีสิทธิที่จะเจรจาตอรองขอสวนลดจากราคานี้
ลงโดยพิจารณาถึงคาขนสงและคาระวางไปยังปลายทางของการสงสินคา ตลอดจนพิจารณาถึงคุณภาพของสินคาและสภาวะ
ตลาดระหวางประเทศ โดยปตท. จะตองชํ าระราคาที่เปนผลลัพธจากการเจรจาตอรองดังกลาวใหกับบริษัท หักดวย
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คาธรรมเนียมการบริหารรอยละ 0.5 เปนคาตอบแทนที่ใหแก ปตท. สํ าหรับการรับซื้อเอทิลีนและการเจรจาตอรองเพื่อขาย
เอทิลีนในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market)

บริษัทเชื่อวา การที่ปตท. เปนผูเจรจาตอรองการซื้อขายเอทิลีนในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot 
market) ตามสัญญาซื้อขายเอทิลีน (ethylene offtake agreement)จะเอื้อประโยชนตอบริษัทมากกวาการที่บริษัทจะเจรจาตอ
รองการขายเหลานี้เองโดยตรง เนื่องจากขนาดของธุรกิจและประสบการณของปตท. จะทํ าใหไดขอตกลงที่ดีกวาในการเจรจา
ตอรองกับบริษัทคาสงปโตรเคมีและผู ใหบริการขนสงสินคาทางเรือ

สัญญาซื้อขายเอทิลีน (ethylene offtake agreement) ที่บริษัททํ ากับปตท. นั้น มีขอกํ าหนดภาระเกินควร (hardship 
clause) ซึ่งระบุวาสัญญานี้มุงหมายที่จะใหมีการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเสมอภาคระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยในกรณีที่
มีเหตุการณไมปกติหรือมีเหตุการณเปลี่ยนแปลง บริษัท และปตท. ตกลงที่จะประชุมกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางเปน
ธรรมและเสมอภาคภายหลังจากที่ไดรับคํ าบอกกลาว และหากไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได อาจยื่นเรื่องที่กอใหเกิด
ภาระเกินควรดังกลาวใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาด ซึ่งผลของขอกํ าหนดขอนี้อาจทํ าใหบริษัทไมสามารถที่จะปฏิเสธขอ
เสนอขอแกไขสัญญาซื้อขายเอทิลีน (ethylene offtake agreement) ซึ่งอาจไมเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทได นอกจากนี้ 
สัญญาซื้อขายเอทิลีน (ethylene offtake agreement) ของบริษัทยังมีขอกํ าหนดวาดวยเหตุสุดวิสัยซึ่งจะยกเวนการปฏิบัติตาม
สัญญาของบริษัทและปตท. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดเนื่องจากปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

สํ าหรับภาระภาษีนั้น บริษัทจะตองรับผิดชอบคาภาษีและอากรที่เกี่ยวของทั้งหมดกอนการขนเอทิลีนลงเรือบรรทุก
สินคาเพื่อการสงออกตามที่ปตท. มีคํ าสั่ง สวนปตท. นั้นจะตองรับผิดชอบภาระภาษีมูลคาเพิ่ม

3.9.3 การขายโพรพิลีน

บริษัทจะขายโพรพิลีนที่บริษัทผลิตไดเพิ่มขึ้นจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมในประเทศ ในระยะยาวบริษัทอาจพัฒนา
โรงงานปโตรเคมีปลายนํ้ า (downstream petrochemical plant) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑโพรพิลีนของบริษัท รวมถึง
พัฒนากํ าลังผลิตของโพรพิลีนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเริ่มดํ าเนินการผลิตหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท

3.10 วัตถุดิบ (Feedstocks)

บริษัทประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบสํ าหรับโรงงานโอเลฟนสปจจุบันโดยการเขาทํ าสัญญาการจัดหา
วัตถุดิบทั้งระยะยาวและระยะสั้นเปนจํ านวนมากกับผูผลิตวัตถุดิบหลายราย ซึ่งสวนใหญเปนผูถือหุนของบริษัท หรือเปน
บริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท โดยทั่วไป สัญญาเหลานี้จะกํ าหนดปริมาณขั้นตํ่ าและปริมาณขั้นสูงที่จะจัดหาใหตามราคาที่
ตกลงกันซึ่งอิงกับราคาตลาดนํ้ ามันและผลิตภัณฑของตลาดโลกที่ประกาศ และอีกสวนหนึ่งจะอิงกับหรือราคาที่มีการแบงผล
กํ าไรรวมกัน (netback pricing)
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บริษัทซื้อแนฟทาเบา และราฟพิเนทสวนใหญภายใตสัญญาการจัดหาระยะยาวที่ทํ ากับเอทีซี ซึ่งเปนบริษัทรวมของ 
ปตท. และบริษัทซื้ออีเทน แอลพีจีและเอ็นจีแอล สวนใหญภายใตสัญญาจัดหาระยะยาวกับ ปตท.  ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท โดยสัญญาที่บริษัททํ ากับเอทีซีและ ปตท. นั้นโดยทั่วไปจะมีการตออายุ ภายหลังจากระยะเวลาเริ่มแรกของสัญญา
หมดอายุลง เวนแตคูสัญญามีเจตนาที่จะไมตออายุสัญญา สัญญาเหลานี้จะหมดอายุในหรือหลังจากป 2553 ยกเวนสัญญาซื้อ
ขายอีเทนที่บริษัททํ ากับ ปตท. ซึ่งจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2547 แตอาจมีการตออายุโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งภายหลัง
จากที่ไดมีการบอกกลาวหน่ึงปและคูสัญญาอีกฝายไมคัดคาน ทั้งนี้ บริษัทตั้งใจที่จะยื่นคํ าบอกกลาวนั้นภายในเดือนธันวาคม 
2546 และ ปตท. ไดแสดงเจตนามาแลววาจะไมคัดคานการตออายุตามสัญญาดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทไดซื้อแนฟทาเบาสวน
ใหญตามสัญญาจัดหาระยะสั้นที่บริษัททํ ากับเออารซี ซึ่งเปนสัญญาที่บริษัทตออายุเมื่อครบกํ าหนด ซึ่งบริษัทไดเขาทํ าสัญญา
ระยะสั้นกับเออารซี เนื่องจากโดยทั่วไปบริษัทมีความตองการใชวัตถุดิบมากกวาปริมาณที่เอทีซีและ ปตท. สามารถจัดหาให
ได ซึ่งราคาที่บริษัทจะตองชํ าระภายใตสัญญาระยะสั้นที่ทํ ากับเออารซี โดยทั่วไปเปนราคาที่ดีกวาราคาที่บริษัทจะตองชํ าระ
หากซื้อในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) สํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมวาจะเปนราคาที่ไม
เอื้อประโยชนตอบริษัทเทากับราคาที่บริษัทไดรับตามสัญญาระยะยาวที่ทํ ากับเอทีซีและปตท. ก็ตาม ซึ่งสัญญาดังกลาวหมด
อายุในเดือนธันวาคม 2546 และบริษัทตั้งใจที่จะเจรจาตอรองเพื่อตออายุสัญญาเหมือนในอดีตที่ผานมาตั้งแตป 2539  และ
สัญญาซื้อขายแอลพีจีที่บริษัททํ ากับเอสโซจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2547 และสามารถตออายุไดโดยขอตกลงรวมกันจน
ถึงเดือนธันวาคม 2549

โดยทั่วไป บริษัทจะวางแผนใหมีการใชวัตถุดิบอีเทน แอลพีจีและเอ็นจีแอลที่ปตท. จัดหาใหแกบริษัทใหมากที่สุด
กอน ภายใตเงื่อนไขลักษณะของโรงงาน ซึ่งมีขอจํ ากัดดานปริมาณการใชอีเทนและแอลพีจีที่บริษัทสามารถใชได เนื่องจาก
วัตถุดิบเหลานี้มีราคาที่เอื้อประโยชนตอบริษัทมากกวาวัตถุดิบอื่น ๆ จากนั้น บริษัทจึงจะวางแผนซื้อแนฟทาเบาและราฟฟเนท
จากเอทีซีและใชแนฟทาเบาที่ซื้อจากเออารซีสํ าหรับใชเปนวัตถุดิบในสวนที่เหลือ  นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อแอลพีจีที่มีคุณ
สมบัติพิเศษจากเอสโซตามสัญญาระยะสั้น โดยแอลพีจีที่ซื้อจากเอสโซใหผลผลิตโพรพิลีนสูงเปนพิเศษ ซึ่งบริษัทเชื่อวาเปน
การเพิ่มผลผลิตโอเลฟนสโดยรวมของบริษัท

บริษัทใชวัตถุดิบที่นํ าเขา ซึ่งโดยทั่วไปคือ แนฟทาเบา เปนแหลงวัตถุดิบสนับสนุน  เมื่อปริมาณวัตถุดิบในประเทศ
ไมเพียงพอตอความตองการของบริษัท ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทจะวางแผนสัดสวนการใชวัตถุดิบเพื่อลดความจํ าเปนในการนํ าเขา
วัตถุดิบลง เนื่องจากบริษัทเชื่อวาการจัดหาวัตถุดิบจากตลาดจรระหวางประเทศมีระดับความเชื่อมั่นนอยกวา มีคุณภาพวัตถุดิบ
ต่ํ ากวา และมีราคาเมื่อรวมคาขนสงแลวสูงกวาราคาที่บริษัทไดรับจากเออารซีและผูจัดหาวัตถุดิบในประเทศรายอื่น ๆ บริษัท
ไมตองนํ าเขาวัตถุดิบตั้งแตป 2543 ซึ่งในปนั้นบริษัทไดมีการนํ าเขาแนฟทาเบาจํ านวน 62,000 ตัน คิดเปนรอยละ 5.8 ของ
ปริมาณวัตถุดิบ บริษัทนํ าเขาแนฟทาเบาในปนั้นเพื่อใชเปนวัตถุดิบตามความตองการใชวัตถุดิบของบริษัทหลังจากการหยุด
โรงงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนดของเอทีซี  ประกอบกับเออารซีไมสามารถจัดหาปริมาณวัตถุดิบเพิ่มเติมไดตามที่บริษัท
ตองการได เนื่องจากการหยุดโรงงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนดของโรงกลั่นของเออารซีในเวลาเดียวกัน   (ดูสรุปขอมูลที่
เปนสาระสํ าคัญในเอกสารแนบ 4)
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โดยทั่วไป สัญญาจัดหาวัตถุดิบของบริษัทที่ทํ ากับเอทีซี และปตท. สามารถที่จะตออายุไดหลังจากที่ครบกํ าหนดอายุ
ของสัญญา เวนแตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแสดงความจํ านงที่จะไมตอสัญญา ทั้งนี้ สัญญาทั้งหมดดังกลาวจะหมดอายุในป 
2553 หรือหลังจากนั้น ยกเวนสัญญาจัดหาอีเทนที่บริษัททํ ากับ ปตท. ซึ่งจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2547 โดยสัญญาจัดหา
อีเทนที่บริษัททํ ากับปตท. อาจตออายุสัญญาไดเมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสงคํ าบอกกลาวลวงหนาเปนเวลาหนึ่งป หาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมคัดคาน บริษัทตั้งใจจะสงคํ าบอกกลาวนี้ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 และปตท. ไดแสดงตอบริษัท
วา ปตท. จะไมคัดคานคํ าบอกกลาวขอตออายุสัญญาของบริษัท สัญญาซื้อขายแนฟทาเบาระยะสั้นที่บริษัททํ ากับเออารซีจะ
หมดอายุในเดือนสิงหาคม 2546 โดยบริษัทตั้งใจที่จะเจรจาเพื่อตออายุสัญญาซื้อขายแนฟทาเบากับเออารซี เชนเดียวกับที่
บริษัทเคยปฏิบัติในอดีตที่ผานมาตั้งแตป 2539 ในขณะที่สัญญาจัดหาแอลพีจีที่บริษัททํ ากับเอสโซสามารถตออายุสัญญาได
โดยความตกลงรวมกันจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม 2549

3.10.1 ปริมาณ

สัญญาการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท กํ าหนดปริมาณขั้นตํ่ าที่คาดวาผูจัดหาของบริษัทผูกพันที่จะจัดหาใหแกบริษัท
หากบริษัทตองการ และกํ าหนดปริมาณที่บริษัทจะซื้อในแตละปหรือในแตละเดือน  โดยในสัญญาบางฉบับมีการกํ าหนด
ปริมาณขั้นสูงดวย  ทั้งนี้ บริษัทไมมีความผูกพันที่จะตองรับซื้อวัตถุดิบในปริมาณขั้นตํ่ าตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบใด ๆ ของ
บริษัท
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงปริมาณการซื้อวัตถุดิบของบริษัทในระหวางระยะเวลาที่ระบุและอัตราสวนรอยละของ
วัตถุดิบที่ซื้อทั้งหมด โดยระบุตามผูจัดหาวัตถุดิบ

ปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม(1) หกเดือน
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน (1)

2543 % 2544 % 2545 % 2545 % 2546 %
(ตันตอป, ยกเวนอัตรารอยละ)

เอทีซี
  แนฟทาเบา 192,326 17.9 277,088 26.6 242,264 25.2 87,430 19.9 179,116 32.3
  ราฟฟเนท 76,843 7.1 22,436 2.2 30,728 3.2 2,208 0.5             -       -
     รวม 269,169 25.0 299,524 28.7 272,992 28.4 89,637 20.4 179,116 32.3

ปตท.
  อีเทน 40,855 3.8 49,629 4.8 44,825 4.7 23,070 5.3 25,371 4.6
  แอลพีจี 144,849 13.5 280,461 26.9 241,678 25.1 115,232 26.3 127,526 23.0
  เอ็นจีแอล 195,350 18.2 238,820 22.9 206,398 21.5 115,775 26.4 131,859 23.8
     รวม 381,054 35.4 568,911 54.5 492,901 51.3 254,077 58.0 284,756 51.3

เอสโซ
  แอลพีจี 11,729 1.1 14,402 1.4 25,112 2.6 6,074 1.4 23,449 4.2

เออารซี
  แนฟทาเบา 345,104 32.1 160,105 15.4 170,471 17.7 88,044 20.1 67,472 12.2

อื่น ๆ (1) 68,011 6.3             -      -             -       -             -      -             -     -

รวมทั้งสิ้น 1,075,191 100.0 1,042,942 100.0 961,477 100.0 437,833 100.0 554,793 100.0

(1) ปริมาณวัตถุดิบที่ซื้อแตกตางจากปริมาณวัตถุดิบที่ใชในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
(2) ในป 2543 ประกอบดวยแนฟทาเบาประมาณ 62,042 ตนัที่นํ าเขา และแนฟทาเบา 5,969 ตันที่ซื้อจากไทยออยส

ปริมาณขั้นตํ่ าโดยรวมตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบของบริษัทเกินความตองการใชวัตถุดิบในแตละปของบริษัท ซึ่งใน
อดีตที่ผานมา บริษัทซื้อแนฟทาเบามากกวาวัตถุดิบอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ต้ังแตป 2543 บริษัทเพิ่มสัดสวนการซื้ออีเทน แอลพีจี 
และเอ็นจีแอลจาก ปตท. เนื่องจาก ปตท. มีปริมาณวัตถุดิบเหลานี้ที่พรอมขายใหแกบริษัทเพิ่มขึ้นและบริษัทสามารถซื้อวัตถุ
ดิบเหลานี้จาก ปตท.ไดในราคาที่เอื้อประโยชนไดมากกวาวัตถุดิบที่บริษัทซื้อจากผูจัดหาวัตถุดิบรายอื่น และโดยทั่วไปบริษัท
ยังลดปริมาณการซื้อราฟฟเนทลงตามสัดสวนของวัตถุดิบทั้งหมดที่บริษัทซื้อ เนื่องจากโดยทั่วไปราฟฟเนทมีราคาใกลเคียง
กับแนฟทาเบาและบริษัทสามารถรับซื้อแนฟทาเบาที่มีคุณภาพสูงกวาในราคาที่ต่ํ ากวาและเอทีซีสามารถนํ าราฟฟเนทกลับไป
ใชในกระบวนการผลิตของเอทีซีเอง  นอกจากนี้ เมื่อไมก่ีปที่ผานมา ปริมาณการซื้อแนฟทาเบาของบริษัทจากเอทีซีนอยกวา
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ปริมาณขั้นตํ่ าที่กํ าหนดไวในสัญญาซื้อขายแนฟทาเบาของบริษัทกับเอทีซีเปนอยางมาก อันสะทอนถึงความพรอมในการปรับ
เปลี่ยนวัตถุดิบชนิดนี้ของเอทีซี ซึ่งเอทีซีไดขายแนฟทาเบาใหแกอารโอซีดวย โดยอารโอซีนี้เปนบริษัทรวมทุนที่ถือหุนโดย
บริษัทและเอทีซี

สัญญาจัดหาอีเทนและแอลพีจีระหวางบริษัทกับปตท. กํ าหนดใหมีการลดปริมาณที่จะซื้อเพื่อใหสอดคลองกับการ
หยุดโรงงานตามกํ าหนดของปตท. หรือของบริษัท และในกรณีของสัญญาจัดหาแอลพีจี คูสัญญาสามารถลดปริมาณที่จะซื้อ
ไดหากอุปกรณที่สํ าคัญของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งขัดของ นอกจากนี้ สัญญาจัดหาอีเทนและเอ็นจีแอลดังกลาวนั้น กํ าหนดให 
ภาระผูกพันของปตท. ในการจัดหาวัตถุดิบขึ้นอยูกับจํ านวนที่ ปตท. สามารถจัดหาใหได อยางไรก็ตาม หากปตท. ไมสามารถ
จัดหาอีเทนหรือเอ็นจีแอลใหแกบริษัทไดตามสัญญาที่ทํ าไว บริษัทคาดวา บริษัทจะดํ าเนินการผลิตโดยใชวัตถุดิบที่จัดหาได
ตามสัญญาจัดหาฉบับอื่น ๆ หรือ หากจํ าเปน ก็อาจใชแนฟทาที่ซื้อจากตลาดจรระหวางประเทศ  (international spot market) 
ที่ผานมาปตท. สามารถจัดหาอีเทนและเอ็นจีแอลใหกับบริษัทตามปริมาณที่กํ าหนดในสัญญามาตลอด เนื่องจากแอลพีจี และ
เอ็นจีแอลของ ปตท. ที่จัดสงให จะมาจากโรงแยกกาซธรรมชาติสามโรงที่แยกจากกัน จึงมีโอกาสนอยมากที่โรงแยกกาซ
ธรรมชาติทั้งสามโรงจะมีการหยุดโรงงานพรอมกัน และบริษัทเขาใจวา ปตท. มีการเก็บสํ ารองวัตถุดิบเหลานี้ไวดวยบางสวน 
ซึ่งทํ าให ปตท. ยังคงสามารถจัดหาวัตถุดิบใหแกลูกคาไดในชวงระยะเวลาสั้น ๆ  นอกจากนี้ บริษัทและ ปตท. ยังมีขอตกลง
รวมกันในการกํ าหนดปริมาณที่จะสงมอบลวงหนาดวย ซึ่งบริษัทใชขอตกลงนี้ในการประสานความตองการของบริษัทและ
การหยุดตามแผนที่กํ าหนดของโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท.

นอกจากนี้  เฉพาะสัญญาจัดหาแอลพีจีที่บริษัททํ ากับปตท. เทานั้นที่ไดกํ าหนดเบี้ยปรับเพื่อชดเชยความเสียหายใน
กรณีที่ ปตท. ไมจัดหาหรือบริษัทไมซื้อตามสัญญานี้ โดยปตท. จะตองชดเชยใหแกบริษัทสํ าหรับราคาที่สูงกวาที่บริษัทตอง
จายไปเพื่อซื้อแนฟทาในปริมาณเทากันจากเอทีซีหรือตลาดจรระหวางประเทศ  (international spot market) ถาหาก ปตท. ไม
สามารถจัดหาแอลพีจีใหแกบริษัทเปนจํ านวนเกินกวารอยละ 5 ของปริมาณรายเดือนขั้นตํ่ า (minimum monthy quantity) และ
ในทํ านองเดียวกัน บริษัทจะตองชดเชยใหกับปตท. สํ าหรับราคาที่ต่ํ ากวาซึ่ง ปตท. ไดรับจากการที่ตองสงออกแอลพีจี ถาหาก
บริษัทไมรับซื้อตามปริมาณรายเดือนขั้นตํ่ านั้น

ตามสัญญาจัดหา อีเทน แอลพีจี และเอ็นจีแอลที่ทํ ากับ ปตท. มีขอกํ าหนดหามมิใหบริษัทขายตอวัตถุดิบที่ซื้อตาม
สัญญาเหลานี้หากยังไมมีการแปรรูป บริษัทเชื่อวาขอกํ าหนดเหลานี้เปนผลมาจากการที่ปตท. ไดใหราคาที่เอื้อประโยชนตอ
บริษัทตามสัญญาจัดหาที่ไดทํ าไว  แตอยางไรก็ตาม ตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับอื่น ๆ ไมมีขอกํ าหนดที่หามบริษัทใน
ลักษณะเชนนี้ ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยขายตอวัตถุดิบที่ซื้อตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบฉบับใด ๆ เลย

เนื่องจากแนฟทาเบาเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตของเอทีซี แนฟทาเบาที่ไดจึงมีคุณภาพที่แตกตาง
กัน  บริษัทไมจํ าเปนตองรับซื้อแนฟทาจากเอทีซี หากคุณภาพสินคาไมเปนไปตามขอกํ าหนดคุณภาพขั้นตํ่ าตามที่บริษัทได
ตกลงกับเอทีซี และโดยทั่วไป บริษัทจะยอมรับซื้อสินคาที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกํ าหนดก็ตอเมื่อมีการใหสวนลดราคา
เทานั้น  เพื่อชดเชยการดอยลงของประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัท ในป 2545 ปริมาณของแนฟทาเบาที่
บริษัทซื้อตามสัญญาที่ทํ ากับเอทีซีประมาณรอยละ 83 มีคุณภาพเปนไปตามขอกํ าหนดของสัญญา  และในรอบหกเดือนสิ้นสุด 
ณ วันที่  30 มิถุนายน 2546 มีประมาณรอยละ 97
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3.10.2 การกํ าหนดราคา   (ดูสรุปขอมูลที่เปนสาระสํ าคัญในเอกสารแนบ 4)

(1) การกํ าหนดราคามาตรฐาน (benchmark pricing)

บริษัทซื้อแนฟทาเบาและราฟฟเนทจากเอทีซี ซื้อเอ็นจีแอลจากปตท. ซื้อแอลพีจีจากเอสโซ และซื้อแนฟทาเบาจาก
เออารซีในราคาที่เปนไปตามราคาในตลาดสากล (price linked to published benchmarks)

เอ็นจีแอลที่ซื้อจากปตท. จะกํ าหนดราคาตามราคาในตลาดสากลหักดวยสวนลด  ซึ่งสวนลดนี้จะไมคงที่ขึ้นกับราคา
ตามเกณฑที่ประกาศ เนื่องจากบริษัทในฐานะที่เปนบริษัทรวมของปตท. บริษัทจึงซื้อวัตถุดิบตามสัญญาระยะยาวกับปตท. ได
ในอัตราที่ตกลงกัน (concessional rate) โดยมีสวนลดซึ่งสวนลดจะถูกจัดอยูในชวงอัตรารอยละที่ต่ํ าจนถึงอัตรารอยละที่สูง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณที่รับซื้อ

แอลพีจีที่ซื้อจากเอสโซใชการกํ าหนดราคาตามราคาในตลาดสากล  (published benchmarks) บวกสวนเพิ่มที่สูงมาก 
เนื่องจากแอลพีจีที่ซื้อจากเอสโซสามารถผลิตโพรพิลีนไดสูงกวา  บริษัทและเอสโซตองมีการตกลงกันเกี่ยวกับการเปลี่ยน
แปลงของราคานี้เพื่อใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขอกํ าหนดของกองทุนนํ้ ามันหรือในภาษีสรรพสามิต ในกรณีที่
ไมสามารถตกลงราคากันได บริษัทหรือเอสโซอาจบอกเลิกสัญญาก็ได โดยการบอกกลาวลวงหนาเปนเวลาเจ็ดวัน

แนฟทาเบาของบริษัทที่ซื้อจากเออารซีใชการกํ าหนดราคาตามราคาในตลาดสากล (published benchmark) โดยมี
สวนลดหรือสวนเพิ่ม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของสัญญาระยะสั้นของบริษัทที่ทํ ากับเออารซี โดยในสัญญาดังกลาว 
บริษัทจะเลือกใชเกณฑมาตรฐานระหวางราคาสินคารวมคาขนสงตลาดญี่ปุน (C&F Japan) กับราคาซื้อขายตลาดจรที่สิงคโปร 
(Singapore Spot) ที่ประกาศตามที่มีเผยแพรในรายงาน Platt’s Asia Pacific/Arab Gulf Marketscan report ขึ้นอยูกับวาเกณฑ
มาตรฐานใดใหราคาที่ต่ํ ากวาในเวลาที่มีการเจรจาสัญญาระยะสั้นนั้น สํ าหรับสัญญาที่ใชราคาอิงกับราคาสินคารวมคาขนสง
ตลาดญี่ปุน (C&F Japan) ที่ประกาศในขณะนั้น บริษัทเชื่อวา เออารซีตกลงยอมรับราคานี้ เนื่องจากโดยทั่วไปแลว ราคา
ดังกลาวเปนราคาที่สูงกวาราคาของแนฟทาเบาที่เออารซีขายไดในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ที่
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งการที่บริษัทตกลงยอมรับราคานี้เนื่องจากราคาดังกลาว
เปนราคาที่ต่ํ ากวาราคานํ าเขาบวกดวยคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการขนถายสินคา ณ ทาเรือที่บริษัทจะตองจายเพื่อซื้อ
แนฟทาเบาจากตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเออารซีนั้นเปนบริษัทรวมของ ปตท.  ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทดวย
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(2) การกํ าหนดราคาที่มีการแบงผลกํ าไร (netback pricing)

บริษัทซื้ออีเทนและแอลพีจีจาก ปตท. ตามราคาที่มีการแบงผลกํ าไร (netback) เชนเดียวกับที่ปตท. ขายวัตถุดิบให
กับเอ็นพีซีซึ่งเปนบริษัทรวมของปตท.และผลิตเอทิลีนกับโพรพิลีนเชนเดียวกับบริษัท ราคาที่ ปตท. ขายอีเทนและแอลพีจี
ใหกับเอ็นพีซีถูกกํ าหนดเพื่อใหมีการแบงกํ าไรใหทั้ง ปตท. และเอ็นพีซี และในกรณีของแอลพีจี การแบงผลกํ าไรดังกลาว 
จะอางอิงกับราคาขายเอทิลีนและโพรพิลีน ทั้งนี้ราคาที่มีการแบงผลกํ าไรดังกลาว มีตนทุนการผลิต (conversion cost) ทั้งที่
เปนเงินและไมเปนเงิน ของเอ็นพีซี ซึ่งประกอบไปดวยคาใชจายในการจัดการ คาบํ ารุงรักษา คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย คาใชจาย
ในการดํ าเนินการสํ าหรับผลิตภัณฑเหลานี้และตนทุนการผลิตของ ปตท. สํ าหรับอีเทนและแอลพีจี

โดยเมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2546  การแบงผลกํ าไรสํ าหรับการซื้ออีเทนจะอยูบนพื้นฐานของราคามาตราฐานที่
ประกาศสํ าหรับตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA CFR) สํ าหรับโพรพิลีนที่มีความหนาแนนสูง ซึ่งปจจุบันไดใช
สํ าหรับการผลิตเอทิลีนของเอ็นพีซีเพียงอยางเดียว หลังจาก โรงงานโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูงแหงใหมของเอ็นพีซีไดเริ่ม
ดํ าเนินการผลิตในเชิงพาณิชยในไตรมาสที่สามของป 2547  สํ าหรับการกํ าหนดราคาที่มีการแบงผลกํ าไรที่ใชเปนพื้นฐาน
สํ าหรับกรณีของแอลพีจีนั้นยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทไมทราบวา เอทิลีน แอลพีจี และโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูงมีการกํ าหนดราคาอยางไร หรือตนทุนของ
เอ็นพีซีและปตท. ซึ่งใชในการคํ านวณเพื่อการแบงผลกํ าไรถูกกํ าหนดหรือมีการตกลงกันอยางไร เนื่องจากขอมูลในเรื่องนี้
เปนความลับทางการคา และเอ็นพีซีไมสามารถที่จะเปดเผยขอมูลเหลานี้ใหทางบริษัททราบโดยราคาที่แทจริงจะเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางเอ็นพีซีและปตท. เปนคราว ๆ ไป แมวาบริษัทยังคงอยในชวงระยะแรกที่กํ าลังทํ าความเขาใจเกี่ยวกับผล
กระทบตอโครงสรางในการกํ าหนดราคาใหมที่มีการแบงผลกํ าไรสํ าหรับอีเทน บริษัทเชื่อวาการใชโพลิเอทิลีนความหนาแนน
สูงแทนเอทิลีนในสูตรกํ าหนดราคาที่มีการแบงผลกํ าไรสํ าหรับอีเทนจะทํ าใหราคาอีเทนโดยเฉลี่ยของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งความ
แตกตางของราคาอีเทนที่แทจริงนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ความแตกตางระหวางราคาขายเอทิลีนกับราคาขายโพลิเอทิลีน
ที่มีความหนาแนนสูง และความแตกตางระหวางตนทุนการผลิต (conversion price) ของเอทิลีนและของโพลิโพรพิลีนที่มี
ความหนาแนนสูง กับตนทุนการผลิตและสวนตางสํ าหรับอีเทนของปตท.

ที่ผานมาราคาที่มีการแบงผลกํ าไร (netback) ที่บริษัทซื้อแอลพีจีจาก ปตท. โดยปกติจะตํ่ ากวาราคามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม (industry pricing benchmark) และราคาสงออกในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) สํ าหรับ
แอลพีจีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก บริษัทเชื่อวากํ าไร (margin) ที่ไดรับจากผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบ 
อีเทนและแอลพีจีที่ซื้อจากปตท. ภายใตสัญญาระยะยาวตาง ๆ จะสูงกวากํ าไรที่บริษัทไดรับจากผลิตภัณฑที่ผลิตจากแนฟทา
เบาและราฟฟเนทที่ซื้อจากเอทีซีตามสัญญาระยะยาว และเออารซีตามสัญญาระยะสั้น ถึงแมวาจะไมมีการกํ าหนดราคา
มาตรฐานอุตสาหกรรม (industrial pricing benchmark) ไวก็ตาม บริษัทยังเชื่อวา ปตท. ใหเงื่อนไขที่เอื้อประโยชนกับบริษัท
เนื่องจากปตท. เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทและการซื้ออีเทนและแอลพีจีของบริษัทจาก ปตท. เปนการซื้อวัตถุดิบที่ผลิต
ออกมาเกินและเอ็นพีซีไมสามารถรับซื้อไวได
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ในกรณีของอีเทน บริษัทยังเชื่อวาการที่ปตท. ขายอีเทนใหแกบริษัทเปนตัวแสดงถึงการที่ปตท. ใชวัตถุดิบเหลานี้ได
เปนอยางดี เนื่องจากอีเทนเปนกาซที่ตองอยูในอุณหภูมิหองจึงทํ าใหมีราคาแพงเกินกวาที่จะขนสงเปนระยะทางที่ยาวไกล 
ดังนั้น อีเทนจึงเปนสินคาที่เกือบไมมีตลาดทั้งในและตางประเทศ

บริษัทเห็นดวยกับการใชตนทุนการผลิตของเอ็นพีซีแทนการใชตนทุนการผลิตของบริษัทเองในการคํ านวณ 
เนื่องจากบริษัทเชื่อวา เอ็นพีซี ซึ่งเปนลูกคาที่รับซื้ออีเทนและแอลพีจีจาก ปตท. มาเปนเวลานานนาที่จะไดตอรองหรือพยายาม
ที่จะตอรองเพื่อใชตนทุนการผลิตและสวนแบงผลกํ าไรที่ใหประโยชนตอเอ็นพีซีไดมากกวาที่บริษัทจะสามารถตอรองได 
เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการซื้อที่นอยกวาเอ็นพีซี ในครั้งที่บริษัทเริ่มทํ าการซื้ออีเทนและแอลพีจีจากปตท. เอ็นพีซียังเปน
เพียงลูกคาในประเทศของปตท. เพียงรายเดียวที่ซื้อวัตถุดิบเหลานี้ จากขอมูลของปตท. บริษัทเขาใจวานโยบายของปตท. คือ 
การต้ังราคาอีเทนและแอลพีจีที่ปอนใหกับโรงงานโอเลฟนสในปจจุบันของบริษัท และปอนใหกับโรงงานของเอ็นพีซีใน
ลักษณะเดียวกัน ขณะที่ทั้งอีเทนและแอลพีจีปอนมาจากหนวยแยกกาซของปตท. หนวยเดิม  ปตท. เช่ือวาราคาของอีเทนและ
แอลพีจีที่แตกตางกันจะกอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรมแกบริษัทหรือเอ็นพีซี นอกจากนี้ บริษัทยังเชื่อวาราคาที่
มีการแบงผลกํ าไร (netback) สํ าหรับแอลพีจีเปนราคาที่ต่ํ ากวาราคาที่บริษัทไดรับจากการขายแอลพีจีในตลาดจรระหวาง
ประเทศ (international spot market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก หลังจากที่ไดนํ าตนทุนในการขนสง
สินคามาพิจารณาเชนเดียวกับตนทุนจากการใชทาเรือและการขนสงทางบกซึ่งบริษัทจะตองจาย

(3) การแกไขการกํ าหนดราคา

สัญญาจัดหาแนฟทาเบาและราฟฟเนทที่บริษัททํ ากับเอทีซีกํ าหนดไววา บริษัทหรือเอทีซีอาจรองขอใหมีการแกไข
การกํ าหนดราคาตามสัญญาได และราคาที่แกไขจะมีผลเมื่อคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกัน สัญญาจัดหาอีเทนที่ทํ ากับปตท. 
กํ าหนดใหบริษัทและปตท. สามารถแกไขการกํ าหนดราคาดวยการทํ าความตกลงรวมกัน หากปตท. ไมมีสถานะเปนผูถือหุน
รายใหญรายเดียวของบริษัท ในขณะที่สัญญาซื้อขายแอลพีจีที่บริษัททํ ากับปตท. กํ าหนดใหบริษัทและปตท. สามารถแกไข
การกํ าหนดราคาดวยการทํ าความตกลงรวมกันถาหากปตท. กลายเปนผูถือหุนรายยอย จากการเจรจากับปตท. บริษัทเชื่อวาใน
ปจจุบันปตท. ยังจะไมเรียกรองใหมีการแกไขการกํ าหนดราคาใด ๆ ภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้แลว

ตามสัญญาจัดหาอีเทน บริษัทและปตท. มีขอผูกพันในทํ านองเดียวกันที่จะตองแกไขการกํ าหนดราคาดวยการทํ า
ความตกลงรวมกันหากบริษัทเริ่มตนที่จะซื้อกาซจากโรงแยกกาซธรรมชาติแหงใดแหงหนึ่งซึ่งปตท. ไดทํ าการกอสรางขึ้น
ใหม บริษัทมีเปาหมายที่จะเริ่มตนซื้ออีเทนจากปตท. ตามสัญญาจัดหาอีเทนฉบับที่สองภายหลังจากการเริ่มตนดํ าเนินการใน
เชิงพาณิชยของหนวยผลิตเอทิลีนใหม และเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบการเดินเครื่องของโรงแยกกาซธรรมชาติของปตท. ซึ่งเปน
โรงแยกกาซธรรมชาติที่จะจัดหาอีเทนใหกับบริษัท ซึ่งตามที่ไดมีการเจรจากับปตท. นั้น บริษัทไมเช่ือวาในขณะนี้ปตท. มี
แผนที่จะขอแกไขการกํ าหนดราคาใด ๆ ภายหลังจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทเริ่มดํ าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย
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3.10.3 การโอนสัญญาจัดหาแนฟทาเบากับเอทีซีใหแกปตท.

ตามขอตกลงการสนับสนุนในเชิงพาณิชยของผูถือหุนซึ่งบริษัทมีกับ ปตท. (shareholder’s commercial support) 
บริษัทไดรับสินเชื่อทางการคาจากปตท. ในรูปของการผอนชํ าระคาวัตถุดิบที่ซื้อจากปตท. ดังนั้น เพื่อประโยชนในการขอ
ขยายระยะเวลาการชํ าระเงินคาวัตถุดิบจากเอทีซี  คูสัญญาทั้งสามฝายคือ บริษัท เอทีซีและปตท. จึงไดตกลงกันในป 2540 
ใหปตท.เปนผูจัดหาวัตถุดิบใหกับบริษัทแทนเอทีซีตามสัญญาจัดหาแนฟทาเบาที่บริษัททํ ากับเอทีซี ภายใตขอตกลงเหลานี้  
ในขณะเดียวกันกับที่บริษัทไดเขาทํ าสัญญาดังกลาว บริษัทไดโอนสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทตามสัญญาจัดหา
แนฟทาเบาที่บริษัททํ ากับเอทีซีใหกับ ปตท. และบริษัทไดเขาทํ าสัญญาเพื่อการซื้อแนฟทาเบาของเอทีซีจากปตท. ตางหากอีก
สัญญาเพื่อใหปตท. สามารถใหสินเชื่อการคาสํ าหรับแนฟทาเบาที่บริษัทซื้อมาจากเอทีซีดวย

บริษัทอาจบอกเลิกขอตกลงการโอนที่ใชบังคับกับสัญญาจัดหาแนฟทาเบาที่ทํ ากับเอทีซีในเวลาใดก็ได โดยตองได
รับความยินยอมจากเอทีซี ซึ่งเอทีซีจะตองไมปฏิเสธโดยไมมีเหตุอันควร ปตท. อาจบอกเลิกขอตกลงการโอนไดหากปตท. ไม
พอใจในขอกํ าหนดและเงื่อนไขของการซื้อขายแนฟทาเบาของเอทีซี และหากบริษัทและเอทีซีไมสามารถตกลงกันไดในการ
แกไขขอกํ าหนดใหเปนที่พอใจของปตท. ได นอกจากนี้ บริษัท เอทีซี หรือปตท. ก็อาจบอกเลิกสัญญาการโอนได หากบริษัท
หรือเอทีซีขาย โอนหรือจํ าหนายหุนของบริษัทหรือสวนไดเสียในการเปนเจาของในหุนของบริษัทใหกับบุคคลอื่นใดที่ไม
ใชปตท. โดยไมไดรับความยินยอมจากปตท. หรือปตท. ไมไดเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของบริษัทหรือของเอทีซีอีก ภายหลัง
จากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ บริษัทคาดวา ปตท. ยังจะคงเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของบริษัทตอไป ซึ่งหากขอตกลง
การโอนถูกยกเลิก บริษัทและเอทีซีจะผูกพันตอกันโดยตรงตามขอกํ าหนดของสัญญาเดิมที่ไดทํ าไวตอกัน เวนแตสัญญาครบ
กํ าหนดหรือถูกบอกเลิกตามขอกํ าหนดของสัญญา

3.10.4 ขอกํ าหนดอื่น ๆ

สัญญาจัดหาวัตถุดิบของบริษัท นอกเหนือจากสัญญาที่ทํ ากับเอสโซ และเออารซี แลว ตางก็มีบทบัญญัติวาดวย  
เหตุภาระเกินควร (hardship clause) และบทบัญญัติวาดวย เหตุสุดวิสัย ยกเวนสัญญาจัดหาราฟฟเนทที่ทํ ากับเอทีซีที่ไมมี
บทบัญญัติวาดวยเหตุสุดวิสัย

บริษัทตองชํ าระภาษีอากร รวมทั้งภาษีมูลคาเพิ่มตามสัญญาจัดหาวัตถุดิบระยะยาวและระยะสั้นทุกสัญญาของบริษัท 
ซึ่งการซื้อวัตถุดิบทุกชนิดของบริษัทไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตตามขอยกเวนที่กํ าหนดไวสํ าหรับผลิตภัณฑปโตรเคมีบาง
ประเภทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศไทย

3.10.5 การจัดหาอีเทนเพื่อหนวยการผลิตเอทิลีนใหม (new ethylene process unit)

หนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทใชอีเทนเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต มากกวาการใชแนฟทาเบาเปนวัตถุดิบเชนที่
ใชอยูในโรงงานโอเลฟนสปจจุบันของบริษัท ในเดือนกันยายน 2544 บริษัทไดเขาทํ าสัญญาระยะยาวมีกํ าหนด 15 ปกับปตท. 
เพื่อรับซื้ออีเทนจากโรงแยกกาซธรรมชาติแหงใหมที่ปตท. กํ าลังสรางขึ้นในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานของบริษัท โดยตาม



             บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 85

ขอมูลที่ปตท. จัดหาใหบริษัทคาดวาโรงแยกกาซธรรมชาติดังกลาวของปตท. จะเริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาสแรก
ของปพ.ศ. 2548

สัญญาจัดหาอีเทนฉบับใหมที่ทํ ากับปตท. กํ าหนดใหปตท.จะตองเริ่มทํ าการสงอีเทนใหกับบริษัทในวันเริ่มดํ าเนิน
งานหนวยผลิตเอทิลีนใหม  โดยปตท. มีภาระหนาที่ในการจัดหาอีเทนจํ านวนระหวาง 370,000 ถึง 500,000 ตันตอป เวนแตใน
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีการหยุดเพื่อทํ าการซอมบํ ารุงตามแผนที่กํ าหนดของโรงงานของบริษัท หรือโรงแยกกาซธรรมชาติ
ใหมของปตท. ในกรณีที่โรงแยกกาซธรรมชาติใหมของปตท. ไมสามารถเริ่มดํ าเนินการไดทันตามกํ าหนดการเริ่มดํ าเนินการ
ของหนวยการผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท บริษัทจะสามารถซื้อวัตถุดิบตามความตองการที่เพิ่มขึ้นในชวงเริ่มแรกนั้น ดวยการ
ซื้อวัตถุดิบตามสัญญาการจัดหาระยะยาวสัญญาอื่นที่ทํ ากับปตท. เพื่อจัดหาอีเทนและแอลพีจีจากกํ าลังการผลิตที่มีอยู 
ของปตท. ซึ่งในปจจุบันบริษัทใชอีเทนและแอลพีจีเหลานี้ในการผลิตเอทิลีนที่โรงงานปจจุบันของบริษัท ซึ่งหากวัตถุดิบ
อีเทนและแอลพีจีทั้งหมดที่บริษัทใชในหนวยผลิตปจจุบันของบริษัทถูกสงไปยังหนวยผลิตเอทิลีนใหม บริษัทเชื่อวาหนวย
ผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทจะดํ าเนินการผลิตไดประมาณรอยละ 80 ของกํ าลังการผลิตติดตั้งดวยการใชวัตถุดิบเหลานี้

บริษัทคาดวา หากจํ าเปนตองมีการจัดสรรอีเทนและแอลพีจีจากโรงงานปจจุบันของบริษัทใหแกหนวยผลิตเอทิลีน
ใหมเปนการชั่วคราว บริษัทจะดํ าเนินการจัดซื้อแนฟทาเบาจากเอทีซีและเออารซีและโดยการซื้อในตลาดจรระหวางประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อใชในโรงงานปจจุบันเพิ่มขึ้น บริษัทเชื่อวา บริษัทมีแหลงแนฟทาเบาเพียงพอที่จะใชใน
การดํ าเนินการผลิตเต็มกํ าลังที่โรงงานปจจุบันของบริษัท แมวาบริษัทไมสามารถจะมั่นใจไดวาเอทีซีจะมีปริมาณแนฟทาเบา
เพียงพอหรือไม หรือเอซีทีจะจัดหาแนฟทาเบาสวนเพิ่มที่บริษัทตองการใหแกบริษัทไดหรือไม นอกจากนี้ บริษัทอาจประสบ
กับภาวะที่มีผลผลิตโอเลฟนสของโรงงานปจจุบันลดลง และมีคาใชจายสํ าหรับจัดหาวัตถุดิบโดยเฉลี่ยสูงขึ้นในชวงที่บริษัท
ใชแนฟทาเบาและราฟฟเนทแทนอีเทนและแอลพีจีที่ซื้อจากปตท. ในโรงงานปจจุบันของบริษัท

นอกจากนี้ ถาราคาเอทิลีนเปนที่นาพอใจ บริษัทเชื่อวาปตท. อาจจะมีความประสงคที่จะจัดสงแอลพีจีใหแกบริษัท
ในปริมาณที่มากขึ้นกวาระดับที่เคยจัดสงใหในอดีตจากกํ าลังการผลิตที่มีอยู ซึ่งปตท. สงออกไปขายตางประเทศ บริษัทเชื่อวา 
ดวยปริมาณของแอลพีจีที่เพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับปริมาณของอีเทนและแอลพีจีที่ไดจัดสรรไปจากโรงงานปจจุบันของบริษัทแลว 
จะทํ าใหบริษัทสามารถดํ าเนินการผลิตจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมที่อัตราการผลิตเต็มกํ าลังไดจนกวาโรงแยกกาซธรรมชาติ
แหงใหมของปตท. จะเริ่มดํ าเนินการผลิตในเชิงพาณิชยได แตอยางไรก็ดี บริษัทไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทจะไมตอง
จายเงินเพิ่มสํ าหรับปริมาณแอลพีจีสวนเพิ่มใด ๆ ที่ไดซื้อจากปตท. เพื่อชดเชยสวนตางที่ปตท. ตองสูญเสียไป เนื่องจากราคา
แอลพีจีที่ปตท. ไดรับจากการสงออกสูงกวาราคาที่บริษัทจายใหแกปตท. เพื่อซื้อแอลพีจี

สัญญาจัดหาอีเทนฉบับใหมกํ าหนดใหตองมีการแกไขการกํ าหนดสูตรราคาอีเทนที่จัดหาตามสัญญา ดวยการทํ าเปน
ความตกลงกันระหวางคูสัญญา หากวาเมื่อใดก็ตามที่ปตท. ถือหุนในบริษัทตํ่ ากวารอยละ 51 ซึ่งบริษัทคาดวา หลังจากที่มีการ
เสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้แลว ปตท.จะยังคงเปนผูถือหุนมากที่สุดของบริษัทและปตท. จะถือหุนจํ านวนตํ่ ากวารอยละ 50  
บริษัทคาดวา บริษัทจะแกไขสัญญาจัดหาอีเทนกับ ปตท. โดยการกํ าหนดใหการแกไขสูตรราคาอีเทนจะเปนไปตามความตก
ลงของคูสัญญาทั้งสองฝาย เมื่อการถือหุนในบริษัทของ ปตท. ลดลงจนมีผลให ปตท. ไมเปนผูถือหุนที่ถือหุนของบริษัทมากที่
สุด หรือ ปตท. ถือหุนของบริษัทไมถึงระดับหนึ่งของจํ านวนรอยละของหุนทั้งหมดของบริษัทที่ออกจํ าหนาย
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3.11 การจัดสงและการจัดเก็บ (Flow and Storage)

บริษัทสงผลิตภัณฑไปใหกับผูรับซื้อ (offtakers) ของบริษัท และรับซื้อวัตถุดิบจากผูจัดสงใหกับบริษัทผานทาง
ระบบทอสงที่บริษัทเปนเจาของและผูดํ าเนินการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง ซึ่งระบบทอสงของ
บริษัททั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีความยาวรวมประมาณ 100 กิโลเมตร และจะไดขยายตอออกไป
ยังนอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งระบบทอสงของบริษัทสามารถทํ าการสงเอทิลีนไดประมาณ
วันละ 1,400 ตันและโพรพิลีนประมาณวันละ 700 ตัน โดยทั่วไป ปจจุบันบริษัทไมไดคิดคาธรรมเนียมการใชทอ (throughput 
fee) ในขณะที่บริษัท สงผลิตภัณฑหรือรับวัตถุดิบผานทางทอสงของบริษัท สํ าหรับการเก็บสํ ารองผลิตภัณฑกอนสงมอบและ
เก็บสํ ารองวัตถุดิบกอนนํ ามาใชบริษัทจะทํ าการเก็บไวในถังเก็บในบริเวณโรงงานของบริษัท หรือถังเก็บนอกโรงงานบริเวณ
ทาเรือซึ่งบริษัทไดเชาจากทีทีที
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ตารางขางลางนี้แสดงถึงปริมาณเก็บสํ ารองในโรงงานและปริมาณเก็บสํ ารองในพื้นที่ของทีทีที ที่บริษัทสามารถเก็บ
สํ ารองไดโดยรวมสํ าหรับผลิตภัณฑและวัตถุดิบแตละชนิด และแสดงจํ านวนวันในการผลิต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

ปริมาณเก็บสํ ารอง

ภายในโรงงาน บริเวณทาเรือ
ทีทีที

ปริมาณเก็บสํ ารองรวม
รวม(1)

(ตัน) (ตัน) (ตัน) (วัน)(2)

ผลิตภัณฑโอเลฟนส

เอทิลีน .................................. 10,969 8,109 19,078 14
โพรพิลีน ................................ 4,889 - 4,889 7

ผลิตภัณฑพลอยได
ไพโรไลซิสกาซโซลีน .................. 2,483 19,671 22,154 55
มิกซซี4 ................................ 3,721 - 3,721 14
เทลกาซ ................................... - - - -
แครกเกอรบอททอม....................... 1,267 - 1,267 25
ไฮโดรเจน ................................. - - - -

วัตถุดิบ
แนฟทาเบา ......................... 54,325 36,971 91,296 60
ราฟฟเนท ................................. 2,994 - 2,994 7
อีเทน ..................................... - - - -
แอลพีจี......................................... 2,925 - 2,925 4
เอ็นจีแอล ........................................ 1,994 - 1,994 3

____________
(1) รวมปริมาณเก็บสํ ารองภายในโรงงานและในพื้นที่ของทีทีที
(2) จ ํานวนวันในการผลิต ในกรณีของผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยได และจํ านวนวันที่มีความตองการในกรณีของวัตถุดิบ

บริษัทไดรับอีเทนจากปตท. ผานทางทอสง และปจจุบันไมไดเก็บอีเทนสํ ารองไวในโรงงาน ในอดีตที่ผานมา  บรษิทั
ใชอเีทนเปนวัตถดุบิในปรมิาณทีน่อยกวาแนฟทาเบามากและ ปตท. ซึง่เปนผูจดัหาอเีทนรายใหญใหกับบรษิทัมกีารเกบ็ส ํารองอี
เทน อยูเปนจํ านวนมาก บริษัทจึงไมจํ าตองเก็บสํ ารองอีเทนจํ านวนมากไวในโรงงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถ
ใชวัตถุดิบอื่นทดแทนการใชอีเทนได ในกรณีที่ปตท. ไมสามารถจัดหาอีเทนในปริมาณที่บริษัทตองการ ซึ่งบริษัทคาดวาจะ
สามารถจัดหาแนฟทาเบาได ในปริมาณเพียงพอจากขอตกลงการจัดหาระยะยาวและระยะสั้นที่มีอยู หรือสามารถ
จัดหาจากตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ไดเพื่อตอบสนองความตองการสํ าหรับชวงเวลานั้น ๆ
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บริษัทเชาถังเก็บนอกพื้นที่จากทีทีทีตามสัญญาเชาระยะยาว  ซึ่งสัญญาสํ าหรับถังเก็บเอทิลีนที่บริษัทเชาจะครบ
กํ าหนดในป 2559 สวนถังเก็บแนฟทาและไพโรไลซิสกาซโซลีนที่บริษัทเชาสัญญาจะครบกํ าหนดในป 2552  บริษัทชํ าระเงิน
คาเชาถังเก็บเปนรายเดือนและคาธรรมเนียมการใชทอ (throughput fees) ใหกับทีทีที โดยคํ านวณจากปริมาณเอทิลีน แนฟทา 
และไพโรไลซิสกาซโซลีนที่เกิดขึ้นจริงที่ไดสงผานทอสงมายังถังเก็บของทีทีที

บริษัทเชื่อวาถังเก็บของบริษัทมีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการดํ าเนินงานตามปกติ รวมถึงสถานการณตาง ๆ ที่
บริษัท หรือลูกคา  หรือผูจัดหาวัตถุดิบรายหนึ่งหรือหลายรายของบริษัท มีการหยุดโรงงานโดยที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด
ได โดยสามารถสํ ารองผลิตภัณฑเอทิลีนไวจํ าหนายไดเปนเวลา 1-14 วัน สํ ารองผลิตภัณฑโพรพิลีนไวจํ าหนายไดเปนเวลา   
1-7 วัน และสามารถมีวัตถุดิบแนฟทาเบาสํ ารองสํ าหรับใชในการผลิตเปนเวลา 60 วัน โดยในกรณีที่ลูกคาบางรายของบริษัท
ตองหยุดโรงงานเปนระยะเวลานานซึ่งเคยเกิดขึ้นนอยมาก บริษัทจะทํ าการสงออกผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑ
พลอยไดสวนเกินเพื่อลดปริมาณการเก็บสํ ารอง

3.11.1 การจัดสงสารโอเลฟนสและผลิตภัณฑพลอยได

บริษัทสงมอบเอทิลีนใหกับผูรับซื้อ (offtakers) เอทิลีนผานทางระบบทอสงซึ่งบริษัทเปนเจาของในสถานะกาซและ
จัดเก็บสํ ารองเอทิลีนสวนที่เหลือในสถานะของเหลวในถังเก็บเพื่อการสงออกในภายหลัง ซึ่งบริษัทมีถังเก็บเอทิลีนอุณหภูมิต่ํ า 
(cryogenic ethylene storage tanks) ที่อยูในโรงงานจํ านวนหนึ่งถังที่มีกํ าลังการจัดเก็บทั้งสิ้น 10,969 ตัน และไดเชาถังเก็บ     
เอทิลีนอุณหภูมิต่ํ าจากทีทีทีจํ านวนหนึ่งถังซึ่งมีกํ าลังการจัดเก็บทั้งสิ้น 8,109 ตัน โดยทั่วไป บริษัทจะใชถังเก็บของทีทีทีเพื่อ
จัดเก็บเอทิลีนสํ าหรับการสงออกเทานั้น

บริษัทสงมอบโพรพิลีนใหกับผูรับซื้อ (offtakers) โพรพิลีนผานทางระบบทอสงที่บริษัทเปนเจาของในสถานะของ
เหลว และเก็บสํ ารองโพรพิลีนสวนที่เหลือในสถานะของเหลวที่ถังเก็บควบคุมความดัน  ซึ่งมี 3 ถังภายในโรงงาน  โดยมี
ปริมาณการเก็บสํ ารองรวม 4,889 ตัน และตั้งแตเดือนธันวาคม 2546 บริษัท คาดวาจะสามารถจัดเก็บโพรพิลีนในถังเก็บสํ ารอง
ของเอ็นพีซีซึ่งมีปริมาณการเก็บสํ ารองรวม 7,000 ตัน หรือคิดเปนประมาณ 10 วันผลิต หากการเจรจาตอรองกับเอ็นพีซีใน
ปจจุบันเพื่อใหไดมาซึ่งกํ าลังการจัดเก็บดังที่กลาวนี้ประสบผลสํ าเร็จ

โรงงานของผูรับซื้อ (offtakers) เอทิลีนและโพรพิลีนรายสํ าคัญของบริษัท มีเพียงโรงงานของทีพีไอเทานั้นที่ต้ังอยู
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งบริษัททํ าการสงมอบโพรพิลีนใหกับทีพีไอโดยผานทางทอสง สวนผลิตภัณฑ
พลอยไดทั้งหมดนั้น บริษัทสงมอบใหกับลูกคาของบริษัทโดยผานทางทอสงที่บริษัทเปนเจาของเชนกัน เวนแต แครกเกอร
บอททอมที่บริษัทขนสงโดยทางรถบรรทุกซึ่งบริษัทไดใชบริการจากบริษัทรถบรรทุกภายนอก

บริษัทมีนโยบายที่จะเก็บสํ ารองผลิตภัณฑโอเลฟนสในปริมาณไมนอยกวาปริมาณที่บริษัทจะจํ าหนายในหนึ่งวัน 
ทั้งนี้ เพื่อสํ ารองไวในกรณีที่มีการหยุดโรงงานที่ไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด ในป 2545 บริษัทไดเก็บผลิตภัณฑเอทิลีนไวใน
คลังสํ ารองโดยเฉลี่ยประมาณ 8,381 ตัน ซึ่งคิดเปนปริมาณที่เทากับยอดการจํ าหนายเอทิลีนประมาณ 6.3 วัน และเก็บสํ ารอง
ผลิตภัณฑโพรพิลีนไวโดยเฉลี่ยประมาณ 1,558 ตัน ซึ่งคิดเปนปริมาณที่เทากับยอดการจํ าหนายโพรพิลีนประมาณ 1.9 วัน 
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สํ าหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทเก็บสํ ารองผลิตภัณฑเอทิลีนโดยเฉลี่ยประมาณ 7,561 ตัน ซึ่งเปน
ปริมาณที่เทากับยอดการจํ าหนายเอทิลีนของบริษัทประมาณ 5.2 วัน และเก็บสํ ารองผลิตภัณฑโพรพิลีนโดยเฉลี่ยประมาณ 
1,484 ตัน ซึ่งเปนปริมาณที่เทากับยอดการจํ าหนายโพรพิลีนของบริษัทประมาณ 1.4 วัน ซึ่งมีบางเปนบางครั้งที่ผลิตภัณฑ
โอเลฟนสในคลังเก็บของบริษัทสูงกวาระดับที่กํ าหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการหยุดโรงงานของลูกคาที่ไมไดกํ าหนดไวในแผน
หรือปญหาอื่น ๆ ที่ทํ าใหไมอาจรับการสงมอบผลิตภัณฑจากบริษัทได หรือกอใหเกิดความลาชาในการรับมอบผลิตภัณฑ รวม
ทั้งแผนเก็บสํ ารองสินคาคงคลังไวลวงหนาสํ าหรับการหยุดโรงงานตามกํ าหนดการของบริษัท และแผนเก็บสํ ารองสินคาคง
คลังของลูกคาสํ าหรับการผลิตที่วางแผนไว

3.11.2 การรับวัตถุดิบ

บริษัทรับแนฟทาเบาและราฟฟเนทมาจากโรงงานอะโรเมติกสของเอทีซี และรับแนฟทาเบามาจากเออารซีโดยผาน
ทางทอสงของบริษัท บริษัทจัดเก็บแนฟทาไวในถังเก็บแบบฝาลอย (floating root storage) ที่อยูภายในโรงงานจํ านวนหกถัง 
ซึ่งมีปริมาณการจัดเก็บรวม 54,325 ตัน และจัดเก็บราฟฟเนทไวในถังเก็บแบบฝาลอยในโรงงานจํ านวนสองถัง ซึ่งมีปริมาณ
การจัดเก็บรวม 2,994 ตัน แมวาในปจจุบันบริษัทไมไดจัดหาแนฟทามาจากแหลงอื่น บริษัทก็สามารถที่จะจัดหาแนฟทามา
จากโรงกลั่นนํ้ ามันแหงอื่นในประเทศไทยหรือนํ าเขามาจากตางประเทศโดยทางเรือบรรทุกนํ้ ามันที่ทาเทียบเรือของทีทีที และ
จัดสงแนฟทาดังกลาวไปยังโรงงานโอเลฟนสของบริษัทไดโดยตรงผานทางทอสง หรือจัดเก็บไวที่ถังเก็บแบบฝาลอย 
(floating roof storage) ซึ่งบริษัทเชาจากทีทีที แมวาโดยทั่วไปบริษัทจะใชถังเก็บของทีทีทีสํ าหรับเก็บแนฟทาเบาที่ไดรับจาก
เรือบรรทุก ถังเก็บดังกลาวยังสามารถนํ ามาใชในการเก็บสํ ารองแนฟทาเบาทั่วไปไดดวย

บริษัทรับอีเทน แอลพีจีและเอ็นจีแอลจากโรงแยกกาซธรรมชาติสามแหงของปตท. ซึ่งตั้งอยู ใกลกับนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยผานทางระบบทอสงของบริษัท และรับมาจากโรงแยกกาซธรรมชาติแหงที่สี่ของปตท. ในภาคใต
โดยทางเรือบรรทุกนํ้ ามันที่ทาเทียบเรือของทีทีที ซึ่งบริษัทจัดเก็บแอลพีจีที่ไดรับจากปตท. ไวในถังเก็บทรงกลม (spherical 
storage tanks) ในโรงงานซึ่งมีปริมาณการจัดเก็บสูงสุด 1,462 ตัน และจัดเก็บเอ็นจีแอลไวในถังเก็บหลังคาทรงกรวย (coned-
roof storage) ในโรงงานที่มีจํ านวนสองถัง  ซึ่งมีปริมาณการจัดเก็บรวม 1,994 ตัน สวนอีเทนที่ไดรับจากปตท. จะถูกสงไปยัง
เตาแตกสลายโมเลกุลโดยตรง ซึ่งโดยปกติบริษัทสามารถเก็บเอ็นจีแอลในถังเก็บแนฟทาภายในโรงงานได

บริษัทรับแอลพีจีบางสวนมาจากโรงกลั่นของเอสโซที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งหางจากโรงงานของบริษัทที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 70 กิโลเมตร  โดยแอลพีจีจะถูกขนสงมาทางรถบรรทุกซึ่งบริษัทไดใช
บริการของบริษัทรถบรรทุกภายนอก  ซึ่งบริษัทเปนผูรับภาระความเสี่ยงในการสูญหายของแอลพีจีในระหวางขนสง บริษัท
ทํ าการจัดเก็บแอลพีจีที่สงมอบมาจากเอสโซไวในถังเก็บทรงกลมในโรงงานซึ่งมีปริมาณการจัดเก็บสูงสุด 1,462 ตัน เนื่องจาก
สวนประกอบทางเคมีของแอลพีจีที่ไดรับจากเอสโซ บริษัทไมสามารถเก็บแอลพีจีไวในถังเดียวกันกับแอลพีจีที่รับมาจาก 
ปตท. ได

โดยทั่วไปบริษัทเก็บรักษาแนฟทาเบาจํ านวนมากไวในคลังเก็บวัตถุดิบของบริษัท โดยในป 2545 บริษัทเก็บแนฟทา
เบาไวเปนจํ านวนโดยเฉลี่ยประมาณ 45,573 ตัน ซึ่งเปนปริมาณที่เทากับปริมาณความตองการใชในการผลิตของบริษัทในเวลา



             บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 90

ประมาณ 35.6 วัน และสํ าหรับรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทเก็บรักษาแนฟทาเบาโดยเฉลี่ยประมาณ 
46,191 ตัน ซึ่งเปนประมาณที่เทากับปริมาณความตองการใชในการผลิตของบริษัทในเวลาประมาณ 35.4 วัน

3.11.3 การสงออกผลิตภัณฑ

ส ําหรบัการสงออก บรษิทัใชบรกิารจากบรษิทัผูใหบรกิารทาเทยีบเรอื (handling agent) เพือ่ขนสงเอทลีินหรอืโพรพิลีน
ทางเรือบรรทุกไปยังตลาดตางประเทศ โดยเอ็มทีที เอ็นพีซี ทีพีไอ และทีทีทีเปนผูใหบริการเหลานี้สํ าหรับผูประกอบการใน
หรือบริเวณใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริการดังกลาว รวมถึงการจัดเก็บกอนสง  ทอสงและทาเทียบเรือพาณิชย 
ซึ่งในการสงออกเอทิลีนและโพรพิลีน  บริษัทไดใชบริการจากผูใหบริการที่แตกตางกัน กลาวคือ สํ าหรับเอทิลีนนั้น 
โดยทั่วไปแลว บริษัทจะใชบริการของ ทีทีที และสํ าหรับโพรพิลีน บริษัทจะใชบริการของ เอ็มทีที หรือ เอ็นพีซี โดยคาบริการ
ที่จายใหกับตัวแทนจัดการจะแตกตางกันไป โดยคิดตามปริมาณจัดการ ตลอดจนคาธรรมเนียมรายเดือนคงที่ที่จายใหกับทีทีที
เพื่อชดเชยการลงทุนสํ าหรับสิ่งอํ านวยความสะดวกในการจัดการผลิตภัณฑสงออก

บริษัทคาดวาจะมีการใชบริการทาเทียบเรือเพิ่มขึ้นหากสงออกเอทิลีนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อหนวยผลิตเอทิลีนใหม
ไดเริ่มเปดดํ าเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการเริ่มดํ าเนินการผลิตของโรงงานอีโอ/อีจีที่กํ าลังจะสราง ทั้งนี้ จากที่ได
พิจารณาขอมูลการใชบริการในปจจุบันโดยบริษัทและโดยผูใชบริการรายอื่น ๆ ตลอดจนคาดการณการใชบริการที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคตของบริษัทตามที่อาจคาดหมายไดลวงหนา และของผูใชรายอื่น ๆ บริษัท เช่ือวา (เอ็มทีที เอ็นพีซี ทีพีไอ และทีทีที) 
มีความสามารถรวมเพียงพอที่จะจัดการการสงออกเอทิลีนของบริษัทที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น   

3.11.4 ระบบทอสง

ระบบทอสงของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดมีการทํ าโครงสรางสํ าหรับการวางทอสงและอุปกรณเช่ือม
ตอทอสงของบริษัทกับบริษัทปโตรเคมีแหงอื่น ๆ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2535 บริษัทไดรับความยินยอมจากการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการกอสราง ดํ าเนินการบริหาร  และจัดการดูแลบํ ารุงรักษาโครงสรางสํ าหรับการวางทอสง 
ภายในเขตที่ดินของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  รวมทั้งในเขตที่ดินซึ่งเปนสิทธิของเอ็นพีซีซึ่งบริษัทไดรับความ
ยินยอมจากเอ็นพีซีในเดือนธันวาคม 2541 ใหกอสรางและใชงานโครงสรางวางทอสงบางสวนซึ่งตั้งอยูในที่ดินสวนที่เอ็นพีซี
ครอบครองในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจากการไดรับความยินยอมดังกลาว บริษัทจึงไดกอสรางและเปนเจาของ
โครงสรางสํ าหรับการวางทอสงในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ในเดือนตุลาคม 2541 บริษัท ไดโอนสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดในการดํ าเนินการบริหารและจัดการดูแลบํ ารุง
รักษาโครงสรางสํ าหรับการวางทอสงในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหกับอีเอฟทีเปนระยะเวลา 15 ป อีเอฟทีเปนบริษัทรวม
ทุนที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 15 โดยผูถือหุนรายใหญอื่น ๆ ของอีเอฟทีไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท 
ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก โกลว เอสพีพี และทีทีที ซึ่งตามสัญญาโอนมอบหมายสิทธิ
และสัญญาการดํ าเนินการและการจัดการบํ ารุงรักษาที่บริษัทและอีเอฟทีไดทํ าขึ้นในเดือนตุลาคม 2541  และตออายุเปน



             บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 91

คราว ๆ ไป ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนมกราคม 2545 นั้น อีเอฟทีจะเปนผูรับผิดชอบแตผูเพียงเดียวในการดํ าเนินการและซอม
บํ ารุงรักษาโครงสรางสํ าหรับการวางทอสงและอุปกรณเช่ือมตอทอสง ตลอดจนดํ าเนินการเพื่อความปลอดภัย

บริษัทคิดคาใชสิทธิครั้งแรกในการใชพ้ืนที่บนโครงสรางสํ าหรับวางทอ  (up-front right-of-use fee) จากบริษัทอื่นที่
ประสงคจะวางทอสงบนโครงสรางสํ าหรับการวางทอสง ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทไดรับชดเชยคาใชจายที่บริษัทไดลงทุนไปกอน
โดยบริษัทอื่นเหลานั้นรับทราบวาบริษัทไมรับผิดชอบตอผูใชเหลานั้นในกรณีที่อีเอฟทีไมปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนใน
การดํ าเนินการบริหารและจัดการดูแลบํ ารุงรักษาโครงสรางสํ าหรับการวางทอสงและอุปกรณเช่ือมตอทอสง โดยอีเอฟทีจะ
ตองจัดทํ าการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดสํ าหรับรางวางทอสงในจํ านวนเงิน 188 ลานบาท ประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายตอบุคคลภายนอกในจํ านวนเงิน 10 ลานบาท ซึ่งบริษัทจะเปนผูที่ไดรับความคุมครองรายหนึ่งภายใตการประกันภัย
ดังกลาวดวย ทั้งนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของภาระผูกพันตามการโอนสิทธิ

เชนเดียวกับผูใชโครงสรางสํ าหรับการวางทอสงทุกราย บริษัทตองรับภาระความเสี่ยงตอความเสียหายของทอสง
ของบริษัทที่วางอยูบนรางวางทอสง ตลอดจนสิ่งที่อยูในทอสงของบริษัท อยางไรก็ตาม ทอสงของบริษัทไดรับการคุมครอง
ภายใตการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (all risks) และการประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ที่บริษัทไดทํ าไวแลว

ในป 2543 ป 2544 และป 2545 บริษัทไดรับเงินปนผลจากอีเอฟทีเปนจํ านวน 149,999 บาท 225,000 บาทและ 
150,000 บาท ตามลํ าดับ

3.12 สาธารณูปโภค (Utilities)

บริษัทใชสาธารณูปโภคตาง ๆ เปนสวนประกอบในการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน รวมถึงไอนํ้ า นํ้ าที่ปราศจาก
แรธาตุและนํ้ าบริสุทธิ์ (demineralized water and clarified water) ไฟฟาและไนโตรเจน  ในปจจุบันบริษัทซื้อไอนํ้ า นํ้ าที่
ปราศจากแรธาตุและนํ้ าบริสุทธิ์ตามสัญญา (letter agreement) ที่ไดมีการลงนามในเดือนกรกฎาคม 2539 ซึ่งบริษัทมีเปาหมาย
ที่จะเขาทํ าสัญญาจัดหาสาธารณูปโภคระยะยาว (long-term utilities supply agreement) สํ าหรับสาธารณูปโภคเหลานี้กับ
โกลว เอสพีพี ในอนาคตอันใกล และไดทํ าสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว (long-term power agreement) เพื่อซื้อไฟฟาจาก
โกลว เอสพีพีในเดือนพฤศจิกายน 2538 นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทยังไดทํ าสัญญาระยะยาวกับทีไอจี (TIG) 
เพื่อซื้อไนโตรเจนอีกดวย

3.12.1 ไอนํ้ าและนํ้ า

บริษัทตองใชไอนํ้ าเพื่อนํ ามาผสมกับวัตถุดิบในเตาแตกสลายโมเลกุล (cracking furnaces) และเพื่อขับใบพัดเครื่อง
คอมเพรสเซอรตองการใชนํ้ าที่ปราศจากแรธาตุเพื่อผลิตไอนํ้ าที่มีความดันสูงเปนพิเศษเพื่อใชในเตาเผาของบริษัท และ
ตองการ นํ้ าบริสุทธิ์เพื่อใชในระบบทํ าความเย็นและสวนอื่น ๆ ในโรงงานของบริษัทเพื่อถายเทความรอนจากกระบวนการ
ผลิต โดยบริษัทไดรับไอนํ้ าที่ตองการสวนใหญมาจากการนํ าไอนํ้ าที่ใชผสมกับวัตถุดิบในเตาเผากลับมาใชใหม นอกจากนี้ 
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บริษัทซื้อไอนํ้ ารวมทั้งนํ้ าที่ปราศจากแรธาตุและนํ้ าบริสุทธิ์ตามสัญญาจัดหาสาธารณูปโภค (utilities letter agreement) ที่ทํ า
กับโกลว เอสพีพี

ภายใตสัญญาจัดหาสาธารณูปโภค (utilities letter agreement) บริษัทไดตกลงที่จะรับหรือจายเงินขั้นตํ่ า (minimum 
take or pay) ของกํ าลังการผลิตไอนํ้ า นํ้ าที่ปราศจากแรธาตุ และนํ้ าบริสุทธิ์ตามที่ตกลงกันไวในสัญญา เวนแตในกรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัยหรือโรงงานของบริษัทปดเพื่อการซอมบํ ารุงตามกํ าหนด ในกรณีที่ บริษัทจายเงินคาไอนํ้ า นํ้ าที่ปราศจากแรธาตุ และ
นํ้ าบริสุทธิ์ที่บริษัทไมไดรับซื้อในปใด บริษัทจะไดรับเครดิตสํ าหรับการซื้อสาธารณูปโภคในอนาคตในปใดปหนึ่งของชวง
สามปถัดไปซึ่งในปนั้นบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับหรือจายเงินขั้นตํ่ า (minimum take or pay) สํ าหรับสาธารณูปโภค

การกํ าหนดราคาสํ าหรับไอนํ้ า นํ้ าที่ปราศจากแรธาตุและนํ้ าบริสุทธิ์ในเบื้องตนจะเปนไปตามสัญญาจัดหา
สาธารณูปโภค โดยในแตละป ราคาเหลานี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาผูบริโภคไทย (Thai 
consumer price index) และตนทุนคาเชื้อเพลิงและนํ้ าของโกลว เอสพีพี  โดยที่ ตนทุนคาเชื้อเพลิงของโกลว เอสพีพีมาจาก
การรับซื้อเช้ือเพลิงจากปตท. และตนทุนคานํ้ าซึ่งเปนวัตถุดิบของโกลว เอสพีพี มาจากการซื้อนํ้ าจากการนิคมอุตสาหกรรม ทั้ง
นี้ บริษัทตองรับผิดชอบภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามสัญญาจัดหาสาธารณูปโภคดังกลาวรวมทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม

โดยบริษัทตั้งใจที่จะจัดทํ าสัญญาจัดหาสาธารณูปโภคระยะยาว ซึ่งปจจุบันบริษัทกํ าลังเจรจากับโกลว เอสพีพีอยู 
โดยบริษัทคาดวาขอตกลงใหมนี้จะมีการกํ าหนดราคาและมีขอตกลงที่สํ าคัญอื่น ๆ ที่คลายกับสัญญาที่บริษัทใชอยูในปจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทไดทํ าสัญญากับเอ็นพีซีเพื่อจัดหาไอนํ้ าใหแกบริษัทในกรณีที่โกลว เอสพีพี เกิดเหตุฉุกเฉินจนไม
สามารถจัดหาไอนํ้ าใหแกบริษัทได ซึ่งราคาไอนํ้ าตามสัญญานี้เปนราคาที่สูงกวาราคาตามสัญญาจัดหาสาธารณูปโภคที่บริษัท
ทํ ากับโกลว เอสพีพี ซึ่งในอดีตที่ผานมา บริษัทไมเคยมีการรับไอนํ้ าจากเอ็นพีซีเขามาใชในโรงงานเลย

3.12.2 ไฟฟา

บริษัทซื้อไฟฟาจากโกลว เอสพีพีตามสัญญาระยะยาวที่มีกํ าหนดระยะเวลาขั้นตน 15 ป นับจากวันที่โกลว เอสพีพีมี
การปรับเปลี่ยนปริมาณกระแสไฟฟาที่จะจัดสงในชวง 1 พฤศจิกายน 2547 – 1 กุมภาพันธ 2548 ดังรายละเอียดที่จะไดกลาว
ตอไปซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขการตกลงตออายุสัญญาโดยคูสัญญาทั้งสองฝาย ซึ่งตามสัญญาดังกลาวปจจุบันโกลว เอสพีพี มี
ความผูกพันที่จะตองขายไฟฟาใหกับบริษัทในปริมาณขั้นตํ่ า 11 เมกกะวัตตตอเดือน ซึ่งบริษัทเชื่อวาปริมาณดังกลาวเพียงพอ
กับการดํ าเนินงานของบริษัท
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3.12.3 การปรับปริมาณกระแสไฟฟา

โกลว เอสพีพีตกลงที่จะเพิ่มปริมาณไฟฟาที่จะขายตามความตองการของบริษัทภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
ในอนาคตจํ านวน 3 ชวง ดังนี้

• 12 เมกกะวัตต ในชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 พฤษภาคม 2547
• 15 ถึง 16 เมกกะวัตตในชวงระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ถึง 31 ตุลาคม 2547
• 22 เมกกะวัตตในชวงระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ถึง 1 กุมภาพันธ 2548

อัตราการเพิ่มปริมาณการรับซื้อกระแสไฟฟาขางตนมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองกระแสไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
ของบริษัท อันมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงโรงงานที่มีอยูในปจจุบัน และการเริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิชยของหนวยผลิตเอทิลีน
ใหมภายในระยะเวลาทั้ง 3 ระยะตามที่ระบุขางตนนี้ โดยบริษัทจะไดสิทธิในการแจงระบุวันที่ตองการเริ่มรับซื้อปริมาณไฟฟา
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะตองแจงใหโกลว เอสพีพีทราบลวงหนากอนอยางนอย 90 วัน

ภายในระยะเวลา 1 ปหลังจากการเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟาครั้งที่สาม บริษัทไดรับอนุญาตใหทํ าการปรับปริมาณ
การรับซื้อใหลดหรือเพิ่ม 1 ครั้ง แตทั้งนี้ ตองไมเกินกวารอยละ 10 ของปริมาณกระแสไฟฟาที่ไดตกลงกันไว  และหากวา
บริษัทมีความตองการกระแสไฟฟาเกินกวา 22 เมกะวัตตตามที่ตกลงกันไวสํ าหรับการเพิ่มปริมาณในครั้งที่สาม บริษัทและ
โกลว เอสพีพีจะตองทํ าความตกลงกันใหมในเรื่องของปริมาณรับซื้อกระแสไฟฟาและขอกํ าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกจาก
นี้ บริษัทและโกลว เอสพีพียังตกลงที่จะทบทวนปริมาณรับซื้อกระแสไฟฟาใหมทุก ๆ 2 ปหลังจากการปรับปริมาณรับซื้อ
กระแสไฟฟาครั้งสุดทาย เพื่อที่จะตกลงกันใหมีการปรับปริมาณกระแสไฟฟาตามที่จํ าเปนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
ของบริษัท ทั้งนี้ จะตองนํ าปจจัยตาง ๆ ในสวนของโกลว เอสพีพีมาพิจารณาประกอบดวย อนึ่ง ปริมาณกระแสไฟฟาใด ๆ ที่มี
การปรับอันเปนผลมาจากการทบทวนรวมกันเหลานี้จะตองไมต่ํ ากวา 20 เมกกะวัตตไมวากรณีใด ๆ

3.12.4 ราคา

บริษัทชํ าระคาซื้อไฟฟาใหกับโกลว เอสพีพีเปนรายเดือน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสํ าคัญ 3 สวน ดังนี้

• สวนของกํ าลังการผลิต ซึ่งสะทอนถึงกํ าลังการผลิตที่ใหแกบริษัท
• สวนของพลังงาน ซึ่งสะทอนถึงการคิดราคาขั้นพื้นฐานสํ าหรับพลังงานที่สงมอบจริง และ
• สวนของการโอนเชื้อเพลิง ซึ่งสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของตนทุนของเชื้อเพลิงที่ใชผลิตไฟฟา

องคประกอบทั้งสามสวนของราคาซื้อไฟฟาอยูบนพื้นฐานของอัตราอางอิงที่ใชบังคับตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
ประกาศเปนคราว ๆ ไป องคประกอบสวนกํ าลังการผลิตและพลังงานอยูภายใตเงื่อนไขที่อาจมีการปรับปรุงเพื่อใหสะทอนถึง
การเปลี่ยนแปลงในตนทุนหรือรายไดของโกลว เอสพีพีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในอัตราภาษีที่มิใชภาษีเงินไดนิติบุคคล โกลว เอสพีพีจะคืนเงินใหกับบริษัท ณ สิ้นปแตละปโดยเงินที่จะคืนจะขึ้นอยูกับ
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คาพลังงานโดยรวมและคาถายโอนเชื้อเพลิงในระหวางปโดยมีขั้นสูงสุดอยูที่กํ าลังการผลิตที่ตกลง  การจายเงินคืนนี้มีวัตถุ
ประสงคเพื่อเปนการจูงใจใหใชไฟฟาในอัตราที่สมํ่ าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทตองรับผิดชอบภาษีมูลคาเพิ่มสํ าหรับไฟฟาที่บริษัทซื้อ
จากโกลว เอสพีพีตามสัญญาดวย

3.12.5 ขอกํ าหนดอื่น ๆ

บริษัทมีความผูกพันที่จะตองซื้อไฟฟาจากโกลว เอสพีพีตามปริมาณขั้นตํ่ าที่บริษัทจะตองรับหรือจายเงิน ซึ่งกํ าหนด
ไวที่รอยละ 70 ของกํ าลังการผลิตที่โกลว เอสพีพีไดตกลงไว  ภาระผูกพันดังกลาวจะลดลงเปนสัดสวนในปใดปหนึ่งที่มีการ
หยุดโรงงานของบริษัทเพื่อซอมบํ ารุงตามกํ าหนด และจะไดรับการยกเวนจากขอกํ าหนดเกี่ยวกับปริมาณรับหรือจายเงินขั้นตํ่ า
ในระหวางที่มีเหตุสุดวิสัย  บริษัทไดรับเครดิตสํ าหรับไฟฟาที่บริษัทไดชํ าระเงินแตยังไมไดรับมอบและ บริษัทมีสิทธิที่จะใช
เครดิตนี้ในการซื้อไฟฟาในระหวางเวลาใด ๆ ในชวงสี่ปถัดไปซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรับหรือจายเงินขั้นตํ่ า

บริษัทและโกลว เอสพีพีตองหารือและตกลงเพื่อหาทางเลือกใหมในการคํ านวณราคาคากํ าลังการผลิตและคา
พลังงาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสํ าคัญในตลาดระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอผลิตภัณฑหลักของบริษัทอันเปน
เหตุใหเกิดปญหาทางการเงินตอบริษัทหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญตอราคาเชื้อเพลิงของโกลว เอสพีพี หรือเกิดการ
ขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งทํ าใหโกลว เอสพีพี ประสบปญหาทางการเงิน นอกจากนี้ ภาระผูกพันของบริษัทและโกลว เอสพีพีตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาจะตกอยูภายใตขอกํ าหนดวาดวยเหตุสุดวิสัย

โกลว เอสพีพีตกลงที่จะจัดเตรียมไฟฟาสํ ารองจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในระหวางชวงเวลาใด ๆ ที่
โกลว เอสพีพีไมสามารถจัดหาไฟฟาไดตามปริมาณที่ตกลงไว โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม บริษัทไมเคยประสบ
กับภาวะการขาดแคลนไฟฟาจากโกลว เอสพีพี หรือไมเคยมีความตองการใชไฟฟาสํ ารองจากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย

โกลว เอสพีพีจะตองจายเงินคาเบี้ยปรับ (liquidated damages) ใหกับบริษัทหากโกลว เอสพีพีไมจัดสงไฟฟาในอัตรา
ขั้นตํ่ ารอยละ 99.7 ในชวงเวลาที่บริษัทดํ าเนินงานโรงงานโอเลฟนสในปใดปหนึ่ง สวนอัตรานี้รวมปริมาณไฟฟาที่รับมาจาก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดวย ทั้งนี้ ความรับผิดทั้งหลายที่โกลว เอสพีพีตองจายจะมีจํ านวนรวมกันทั้งสิ้นไมเกิน 
4.4 ลานบาทตอป

3.12.6 ไนโตรเจน

บริษัทตองการกาซไนโตรเจนเพื่อขับสารไฮโดรคารบอนและเคมีภัณฑที่คางอยูในระบบการผลิตออกจากโรงงาน
ในระหวางการซอมบํ ารุงและเพื่อปองกันเครื่องคอมเพรสเซอรและคลุมพื้นผิวโอเลฟนสและสารไฮโดรคารบอนที่อยูในถัง
เก็บไมใหสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศซึ่งอาจทํ าใหเกิดการจุดติดไฟได
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ตามสัญญาซื้อขายไนโตรเจน ทีไอจีผูกพันที่จะตองจัดหาไนโตรเจนใหกับโรงงานโอเลฟนสที่มีอยูในปจจุบันของ
บริษัทอยางตอเนื่องตามอัตราการไหลตอช่ัวโมงที่กํ าหนด (nominated hourly flow rate) สัญญาไดระบุราคาสํ าหรับ
ไนโตรเจนซึ่งจะอิงตามการแปรผันตามดัชนีราคาผูบริโภคไทย (Thai consumer price inflation) และอัตราคาไฟฟาที่กํ าหนด
โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค  ตามสัญญาบริษัทจะตองจายคาไนโตรเจนในราคาที่สูงกวาปกติในระหวางระยะเวลาที่ทีไอจีตอง
จัดหาไนโตรเจนสํ ารองไมวาเนื่องมาจากการปดโรงงานตามที่วางแผนไวของทีไอจีหรือเนื่องมาจากการที่บริษัทซื้อ
ไนโตรเจนในปริมาณที่เกินกวารอยละ 120 ของอัตราการไหลตอช่ัวโมงที่กํ าหนด (nominated hourly flow rate) นอกจากนี้ 
บริษัทผูกพันที่จะตองรับหรือจายเงินในปริมาณอยางนอยรอยละ 80 ของอัตราการไหลตอช่ัวโมงที่กํ าหนด (nominated hourly 
flow rate) สํ าหรับสัญญาแตละป สัญญาซื้อขายไนโตรเจนของบริษัทจะครบกํ าหนดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2552 ภายหลัง
จากระยะเวลาครบกํ าหนดครั้งแรก บริษัทหรือทีไอจีอาจบอกเลิกสัญญาไดเมื่อไดสงคํ าบอกกลาวลวงหนา 12 เดือน

ภายใตสัญญา การกํ าหนดแกไขราคาตามสัญญาซื้อขายไนโตรเจนจะทํ าไดหากคูสัญญาตกลงรวมกันเมื่อมีการ
รองขอจากบริษัทหรือทีไอจี บริษัทตองชํ าระภาษีอากรทั้งหมดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีที่เกิดขึ้นภายหลัง 
รวมทั้งภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายในโตรเจน และสัญญาที่บริษัททํ ากับทีไอจีจะอยูภายใตบทบัญญัติวาดวยเหตุ
สุดวิสัย

3.13 ทรัพยสินทางปญญา ( Intellectual Property)

ปจจุบัน บริษัท ไมไดเปนเจาของเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ รวมทั้งช่ือ “ทีโอซี” และสัญลักษณ
กิจการที่เกี่ยวของ หรือมีสิทธิบัตรใด ๆ บริษัท ไดตกลงใหสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชนทั้งหลายของบริษัทแก Stone & 
Webster Engineering Ltd. ในการที่บริษัทไดปรับปรุงเทคโนโลยีทั้งหลายของ Stone & Webster Engineering Ltd. ซึ่งใชอยู
ในโรงงานของบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน  เพื่อเปนการตอบแทนการที่บริษัทไดรับสิทธิที่เพิกถอนไมไดโอนไมไดและปลอดจาก
คาใชสิทธิในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัท  นอกจากนี้ บริษัทยังใหสิทธิแก Kellogg Brown & Root ในการ
อนุญาตให ExxonMobil Chemical Asia Pacific Pte. Limited ใชสิทธิในสวนการปรับปรุงเทคโนโยลีของ Kellogg Brown & 
Root ที่บริษัททํ าขึ้นซึ่งใชในหนวยผลิต      เอทิลีนใหมของบริษัท โดยปลอดจากคาใชสิทธิ และไมใชสิทธิเด็ดขาด (non-
exclusive license) Stone & Webster Engineering Ltd. และ Kellogg Brown & Root ไดตกลงที่จะเปดเผยใหบริษัททราบเปน
รายปเกี่ยวกับการปรับปรุงเทคโนโลยีที่นํ าออกแสดงในเชิงพาณิชยซึ่ง Stone & Webster Engineering Ltd. และ Kellogg 
Brown & Root ไดพัฒนาขึ้นหรือไดทราบ ภายใตขอจํ ากัดที่กํ าหนดขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งอาจเปนผูที่พัฒนาการปรับปรุงดัง
กลาวขึ้น บริษัทไมมีขอพิพาทที่มีนัยสํ าคัญใด ๆ กับ Stone & Webster Engineering Ltd. หรือ Kellogg Brown & Root ซึ่งเกี่ยว
ของกับเทคโนโลยีที่ Stone & Webster Engineering Ltd. หรือ Kellogg Brown & Root เปนเจาของหรืออางสิทธิ

3.14 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)

บริษัท ไดใชระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจ (Enterprise Resource Planning System) ซึ่งประสานโปรแกรมประยุกต
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี งานวิศวกรรมและการซอมบํ ารุงโรงงาน การจัดซื้อจัดจางและสินคาคงคลัง การขาย
และการตลาดและการวางแผนการผลิตของบริษัท เขาดวยกัน บางสวนของระบบการวางแผนทรัพยากรธุรกิจนี้ บริษัทได



             บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 96

พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งรวมทั้งงานบริหารทรัพยากรมนุษย และบางสวนบริษัท ไดรับสิทธิในการใชมาจากผูขาย ไดแก ระบบ 
Oracle Financials ของ Oracal Systems (Thailand) Company Limited และระบบ PACER-M จาก Datastream Systems Pte 
Limited  ระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจของบริษัท สนับสนุนขอมูลและสารสนเทศใหกับระบบการจัดการขอมูล และระบบ
การจัดการองคความรู

โรงงานของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสํ านักงานใหญของบริษัท ที่กรุงเทพฯ เช่ือมตอกันโดยระบบ
อินทราเน็ตตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งทํ างานผานวงจรเชา (leased line) ระหวางสถานที่ต้ังทั้งสองแหง บริษัท ใชระบบอินทราเน็ต
เพื่อการสื่อสารระหวางบุคลากร และเพื่อใหผูบริหารและบุคลากรที่สํ าคัญอื่น ๆ สามารถติดตามตรวจสอบการดํ าเนินงาน 
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโรงงานได นอกจากนี้ บริษัท ยังใชระบบอินทราเน็ตเพื่อเขาถึงขอมูลสํ าคัญจากระบบ
วางแผนทรัพยากรธุรกิจของบริษัท และเปรียบเทียบขอมูลนั้นกับเปาหมายธุรกิจโดยใชระบบดุลดัชนี (balanced scorecard 
approach)

ในโรงงานของบริษัทมีการนํ าระบบ Infoplus .21 มาใชเก็บขอมูลการเดินเครื่องของโรงงานทั้งหมด เพื่อใชในการ
วิเคราะห และนํ าระบบ Aspenplus มาใชคํ านวณทางวิศวกรรมเพื่อจํ าลองการเดินเครื่องของโรงงานในสภาวะตาง ๆ  โดยที่
โปรแกรมทั้งสองพัฒนาขึ้นโดย Aspen Technilogy, Inc.  นอกจากนี้ เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดํ าเนินงาน โครง
การตรวจซอมใหญโรงงานทุกรอบสามปของบริษัทเพื่อทํ าการซอมบํ ารุง (turnaround program) บริษัทไดใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เรียกวา Primavera เพื่อการวางแผนและติดตามโครงการ ซึ่งบริษัทไดรับสิทธิมาจาก Primavera System, Inc.

บริษัท เช่ือวาโปรแกรมประยุกตที่บริษัทนํ ามาใช ไดมาตรฐานและมีการใชงานอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วโลก

บริษัท ไดจัดทํ าเว็บไซตซึ่งใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ตอสาธารณชน หลังจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ 
บริษัท มีเปาหมายจะใหขอมูลดานการเงินและขอมูลอื่น ๆ ซึ่งเปนที่สนใจของผูลงทุนในหุนของบริษัท ผานทางเว็บไซตนี้ดวย

3.15 ความปลอดภัย (Safety)

บริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัย 5 ชุด  คณะกรรมการความปลอดภัยหลักของบริษัทคือ คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฝายบริหารของบริษัท นํ าโดยรองประธานอาวุโสทํ าหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ ซึ่งทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบาย
ความปลอดภัยโดยทั่วไปสํ าหรับโรงงาน และกฎระเบียบในโรงงานทั้งหมด  คณะกรรมการชุดนี้จะทํ าการประชุมกันทุก ๆ 
เดือน สํ าหรับคณะกรรมการชุดอื่นๆ จะทํ าหนาที่พิจารณาทบทวนการดํ าเนินงานและขั้นตอนของโรงงาน แผนงานดานอุบัติ
ภัยและเหตุฉุกเฉิน และแผนงานดานความปลอดภัยของผูรับเหมานอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยดานอื่น ๆ 
และทํ าหนาที่รายงานตอคณะกรรมการความปลอดภัยฝายบริหารของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทซึ่งมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น
ตามขอกํ าหนดของกฎหมายกลาวคือ มีคณะกรรมการความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอมซึ่งนํ าโดยผูบริหารที่ไดรับ
การเสนอชื่อจากฝายบริหารซึ่งประกอบดวยผูจัดการและพนักงานเพื่อประสานงานในการตรวจสอบ การสอบสวนอุบัติเหตุ
รวมถึงการวางแผนและสงเสริมความปลอดภัย  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัทและยังมีหนาที่ในเรื่อง
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ของการฝกอบรมใหพนักงานอยางกวางขวาง เพื่อเปนการสรางจิตสํ านึกของพนักงานตลอดจนมาตรการอื่น ๆ เพื่อสงเสริม
ความปลอดภัยในโรงงาน

การออกแบบกระบวนการทั้งสํ าหรับโรงงานปจจุบันและหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทไดรวมเอาการศึกษาเกี่ยว
กับอันตรายและการปฏิบัติงาน (hazard and operability (HAZOP)) ไวดวยเพื่อที่จะบงช้ีถึงอันตรายที่เกี่ยวของกับความเบี่ยง
เบนไปจากการดํ าเนินงานปกติที่สามารถคาดได ผลของการศึกษาเหลานี้จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานระหวางประเทศ ซึ่งไดผนวก
เขากับระบบความปลอดภัยของโรงงาน รวมทั้งโปรแกรมอัตโนมัติที่สงสัญญาณเตือนเมื่อโรงงานทํ างานเกินคาการปฏิบัติงาน
ที่สํ าคัญ (key operating parameters) ผูควบคุมโรงงานของบริษัท ตองรับผิดชอบในการตอบรับสัญญาณเตือนเหลานี้ตามขั้น
ตอนที่กํ าหนดไวซึ่งรวมถึงการปดโรงงานตามลํ าดับขั้นตอนความปลอดภัยในกรณีที่รายแรง เชน ไฟฟาดับ

เพื่อเปนสวนหนึ่งของความพยายามสงเสริมความปลอดภัย บริษัทยังไดรับการรับรองระบบการจัดการความปลอด
ภัย และอาชีวอนามัย มอก./TIS18001  จากสถาบันแมเนจเมนท ซิสเท็ม เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) (Management System 
Certification Institute (Thailand)) โดยไดรับการรับรองมาตรฐานในเดือนตุลาคม 2543  บริษัทไดรับการรับรองระบบการจัด
การความปลอดภัย และอาชีวอนามัย OHSAS 18001  สํ าหรับการผลิตเอทิลีน และโพรทิลีน จากสถาบันแมเนจเมนท ซิสเท็ม 
เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) (Management System Certification Institute (Thailand)) โดยไดรับการรับรองมาตรฐานในเดือน
พฤษภาคม 2546  เพื่อที่จะดํ ารงมาตรฐานมอก./TIS 18001 และ OHSAS 18001 ไว บริษัทตองทํ าการตรวจสอบใหมทุกสามป

บริษัทไมเคยประสบกับเหตุการณอันเกี่ยวกับความไมปลอดภัยที่สํ าคัญในโรงงานของบริษัทนับตั้งแตป 2537

3.16 สิ่งแวดลอม (Environmental Matters)

การดํ าเนินธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวของกับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งระเบียบใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเปนที่ต้ังของโรงงาน บริษัทเชื่อวาบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวด
ลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดดังกลาวและยังคํ านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและระเบียบที่เกี่ยวของเมื่อบริษัททํ าการคัดเลือก
หรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณที่ใชในโรงงานอีกดวย

เครื่องจักรที่ใชในการผลิตของบริษัทกอใหเกิดของเสียในสถานะของเหลวและกาซเปนหลัก และกอใหเกิดของแข็ง
เพียงเล็กนอย บริษัทมีหนวยบํ าบัดนํ้ าเสียซึ่งออกแบบมาเปนการเฉพาะสํ าหรับใชกับโรงงานโอเลฟนส โดยจะบํ าบัดนํ้ าเสียใน
หลายขั้นตอนกอนที่จะปลอยไปสูทะเล สํ าหรับการปลอยกาซ บริษัทจะใชหัวเผา (burner) ไนโตรเจนที่มีออกไซดต่ํ า (low 
oxides of nitrogen (ONx)) ในกระบวนการเผาไหม (combustion process) ทั้งหมดของบริษัท เพื่อที่จะลดการปลอยของเสียให
อยูภายในมาตรฐานตามกฎระเบียบ บริษัทยังไดฉีดไอนํ้ าเขาไปในเพลิงที่ปลอยเปนครั้งคราวดวย ซึ่งจํ าเปนสํ าหรับการลดแรง
ดันที่มากเกินไปในเครื่องจักรที่ใชในการผลิตดวยเหตุผลเดียวกัน สวนของเสียในสถานะของแข็งประกอบดวยตัวเรงปฏิกิริยา
ที่ใชแลวเปนหลัก ซึ่งบริษัทจะสงไปยังผูดํ าเนินการภายนอกที่ไดรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งไดแก บริษัท เจนโค จํ ากัด 
(มหาชน) เปนหลัก
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บรษิทัเชือ่วาระบบการจดัการของเสยีทีม่อียูจะเพยีงพอส ําหรบัการบ ําบดันํ ้าเสยีเพิม่เตมิและของเสยีอตุสาหกรรมอืน่ ๆ ที่
เกิดจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมโดยไมจํ าเปนตองมีการปรับปรุงอันเปนสาระสํ าคัญใด ๆ

สํ าหรับโรงงานอีโอ/อีจี นั้น บริษัทมุงหมายที่จะพัฒนาระบบการจัดการของเสียแยกตางหากใหเปนไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑทางดานสิง่แวดลอมในประเทศไทย และในพืน้ทีข่องการนคิมอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก อนัเปนทีต้ั่งของโรงงาน 
โรงงานอีโอ/อีจีของบริษัทโดยหลักแลวจะผลิตของเสียชนิดเหลว (liquid waste) และของเสียชนิดแข็งในปริมาณนอย ระบบ
การจัดการของเสียของบริษัทที่ใชกับโรงงานอีโอ/อีจี จะรวมถึงหนวยบํ าบัดนํ้ าเสีย (waste water treatment unit) ที่ออกแบบ
เฉพาะเพื่อใชกับโรงงานอีโอ/อีจี ซึ่งจะบํ าบัดนํ้ าเสียของบริษัทในหลายขั้นตอนกอนปลอยลงทางนํ้ าไปสูทะเล  เชนเดียวกับ
เครื่องจักรที่บริษัทใชอยูในปจจุบัน ของเสียที่เปนของแข็งจากโรงงานอีโอ/อีจี โดยทั่วไปจะประกอบดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใช
แลวบริษัทวาจางบริษัทที่มีใบอนุญาตในประเทศไทย เปนผูดํ าเนินการกํ าจัดของเสียประเภทนี้  ซึ่งโดยหลักแลวไดแก บริษัท 
เจนโค จํ ากัด (มหาชน)

นับตั้งแตเดือนมกราคม 2543 มาตรการทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อการแกไขและปองกันโดยเฉพาะมาตรการที่บริษัท 
ไดดํ าเนินการมาไดแก การปรับปรุงหนวยบํ าบัดนํ้ าเสียและการแกไขขั้นตอนควบคุมการทํ างานของหนวยบํ าบัดนํ้ า
เสียดงักลาวเพือ่ทีจ่ะลดความเปนไปไดของการบ ําบดัของเสยีทีไ่มเปนไปตามเกณฑ รายจายของบรษิทั เพือ่การจดัการสิง่แวดลอม
ในป 2543 มจี ํานวน 23.1 ลานบาทในป 2544มจี ํานวน 21.1 ลานบาท ในป 2545 บาท   มจี ํานวน 21.9 ลานบาท  และสํ าหรับหก
เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีจํ านวน 14.3 ลานบาท

สวนหนึ่งของความพยายามของบริษัทที่จะดํ ารงมาตรฐานขั้นสูงในการจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทไดจัดใหมีการ
ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมอก. (TIS/ISO 14001) จากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (Thai Industrial 
Standards Institute) กระทรวงอุตสาหกรรมและไดรับการรับรองมาตรฐานในเดือนพฤษภาคม 2540 เพื่อที่จะดํ ารง
มาตรฐานมอก.(TIS/ISO 14001) ไว บริษัทจะตองทํ าการตรวจสอบใหมทุกสามป บริษัท ทํ าการตรวจสอบครั้งสุดทายใน
เดือนพฤษภาคม 2546 โดยสถาบันแมเนจเมนท ซิสเท็ม เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) (Management System Certification 
Institute (Thailand) โดยที่การรับรองมาตรฐานมอก. (TIS/ISO 14001) ของบริษัท จะหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2549

บริษัทคาดวากฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมที่บริษัทจะตองปฏิบัติตามจะมีความเขมงวดมากขึ้น จึงอาจสง
ผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตาม พัฒนาการทางกฎหมายและกฎระเบียบเหลานี้ยังเปนเรื่องยากที่จะ
ทํ านายวาจะมีผลกระทบตอรายไดและการดํ าเนินงานของบริษัทในอนาคตไดอยางไร การดํ าเนินงานของบริษัทยังคงมีความ
เสี่ยงดานคาใชจายและความรับผิดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจปโตรเคมีเหมือน
กัน อีกทั้งบริษัทยังไมสามารถรับรองไดวาบริษัทจะไมมีคาใชจายและความรับผิดอันมีนัยสํ าคัญอื่นใดอีก อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันบริษัทมิไดคาดการณถึงผลกระทบในทางลบอันมีนัยสํ าคัญตอสถานะทางการเงินของบริษัท หรือผลการดํ าเนินงาน
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเหลานี้
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3.17 ประกันภัย (Insurance)

กรมธรรมประกันภัยที่สํ าคัญของบริษัท สํ าหรับการดํ าเนินงานของโรงงานไดแกการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด 
การประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (all risks, machinery breakdown and business 
interruption) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกและการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล บริษัททํ า
การประกันภัยทั้งหมดกับบริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูรับประกันของไทย บริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด 
(มหาชน) เปนบริษัทรวมของปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ซึ่งบริษัททิพยประกันภัยจะนํ าไปประกันตอกับบริษัท
รับประกันตอตางประเทศ รวมทั้งการทํ าประกันภัยขนสงสินคาทางทะเล (marine cargo) ของบริษัท บริษัททํ าการปรับทุน
ประกันภัยทุกปตามมูลคาที่แทจริงโดยรวมมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย เพื่อใหมั่นใจวากรมธรรมมีความคุมครองที่เพียงพอ
สํ าหรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามกรมธรรมประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด การประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
บริษัทไดทํ าประกันภัยสํ าหรับโรงงานปจจุบันไวเปนจํ านวนเงิน 588.1 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 24,729.6 ลานบาทที่อัตรา
แลกเปลี่ยน 42.05 บาทตอเหรียญสหรัฐ) การประกันภัยสํ าหรับผลิตภัณฑและวัตถุดิบคงคลังเปนจํ านวนเงิน 16.1 ลานเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 696.6 ลานบาท)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเปนจํ านวนเงิน 94.5 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4,063.5 
ลานบาท) นอกจากนี้การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะขยายความคุมครองถึงการไมสามารถเขาใชทาเรือไดจากอุบัติเหตุใน
วงเงิน 25.0 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,075 ลานบาท) และขยายความคุมครองรวมถึงลูกคาและผูจัดหาสินคาเปนจํ านวน 
10.0 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 430 ลานบาท) ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด การประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย และการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักของบริษัทมีความคุมครองในวงเงินจํ ากัดความรับผิดรวมเปนจํ านวน 500 ลานเหรียญสหรัฐตอการ
เกิดอุบัติภัยหนึ่งครั้ง

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกของบริษัท  ใหความคุมครองสํ าหรับการบาดเจ็บทางราง
กายและความเสียหายของทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการดํ าเนินงานของโรงงานปจจุบัน รวมทั้งขยายความคุมครองถึงความรับ
ผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและพนักงาน เปนจํ านวนเงิน 50.0 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,150 ลานบาท) ตอเหตุการณและเปน
จํ านวนรวมรายปในกรณีของความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและความรับผิดตอมลพิษ การประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล
ครอบคลุมถึงสินคานํ าเขาและการสงออกทางทะเลเปนจํ านวนเงิน 14.8 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 636.4 ลานบาท)  การ
ขนสงโดยรถบรรทุก (tanker truck) เปนจํ านวนเงิน 14.5 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 623.5 ลานบาท) และการประกันภัยการ
ขนสงอะไหลเปนจํ านวนเงิน 2.2 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 94.6 ลานบาท) วงเงินจํ ากัดความรับผิดตอเที่ยวสํ าหรับการ
ประกันภัยการขนสงสินคานํ าเขาและสงออกตามกรมธรรมประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล คือ 10.0 ลานเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 430 ลานบาท) ตอเที่ยว

สํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท  บริษัทไดทํ าการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดสํ าหรับการกอสราง การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกและการประกันภัยความลาชาในการเริ่มเดินเครื่องจักร เมื่อหนวยผลิต
ใหมของบริษัท เริ่มตนการดํ าเนินงานในเชิงพาณิชย บริษัทจะนํ าทรัพยสินของหนวยผลิตเอทิลีนใหมเขาไปรวมกับทรัพยสิน
ของโรงงานปจจุบันเพื่อใหการประกันภัยครอบคลุมการดํ าเนินงานอยางตอเนื่อง



             บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 100

ตามกรมธรรมประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทนั้น บริษัทไดทํ าประกันภัย
ปองกันความสูญหายหรือเสียหายที่มีตอหนวยผลิตเอทิลีนใหมระหวางการกอสรางเปนเงินจํ านวน 144.0 ลานเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 6,192 ลานบาท) และขยายความคุมครองถึงความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดแกหนวยผลิตปจจุบันของบริษัทที่เกิด
จากการทํ างานที่หนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทเปนจํ านวน 10.0 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 430 ลานบาท) ตอครั้ง การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกสํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทไดครอบคลุมถึงความคุมครอง
ความรับผิดทั่วไปอันเกิดขึ้นทั่วโลก ยกเวนในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยคุมครองความบาดเจ็บทางรางกายและ
ความเสียหายทางทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทเปนเงินจํ านวน 50.0 ลานเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 2,150 ลานบาท) ตอครั้ง กรมธรรมประกันความลาชาในการเดินเครื่องจักรของบริษัทยังครอบคลุมคาใชจายทาง
การเงินที่เพิ่มขึ้นในสวนของการใหสินเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับความลาชาในการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทให
แลวเสร็จ ซึ่งมีผลมาจากเหตุการณใด ๆ ความสูญหายหรือเสียหายที่มีตอหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทที่เกิดขึ้นโดย
อุบัติเหตุ ไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดเปนจํ านวนเงิน 27.3 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,149
ลานบาท) ความลาชาในการเดินเครื่องจักรของบริษัทไมครอบคลุมถึงความลาชาอันเกิดจากความผิดของผูรับเหมาในการ
ปฏิบัติงาน

กรมธรรมประกันภัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดํ าเนินงานของบริษัท อยูภายใตเงื่อนไขความรับผิดสวนแรกของ
ผูเอาประกันและจะทํ าการตออายุเปนรายป ยกเวน กรมธรรมประกันภัยที่เกี่ยวกับหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัทซึ่งจะสิ้น
สุดความคุมครองเมื่อบริษัทออกหนังสือรับมอบงาน (provisional notice of final acceptance) ใหแกผูรับเหมาซึ่งรับผิดชอบใน
งานออกแบบและกอสราง ความคุมครองตามการประกันภัยของบริษัทบางอยางไมขยายไปถึงภัยสงครามและภัยจากการกอ
การราย บริษัทเชื่อวาความคุมครองตามการประกันภัยของบริษัท เปนไปตามมาตรฐานการประกันภัยของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีทั่วโลก

บริษัทโอนสิทธิภายใตการประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยการขน
สงสินคาทางทะเลเพื่อเปนประกันใหแกผูถือหุนกูภายใตหุนกูที่บริษัทไดออกในเดือนกันยายน 2546 และใหแกเจาหนี้ตาม
สัญญาสินเชื่อเงินทุนดํ าเนินการ หากเกิดความเสียหายที่สามารถเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยเหลานี้ ผูรับประกันภัยจะ
ตองชํ าระเงินประกันซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะไดรับใหแกผูถือหุนกูและเจาหนี้มีประกันโดยตรง หากบริษัทประสบความเสียหาย
ในอนาคตไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือสาเหตุอื่น เงินจากการประกันภัยเพื่อคุ มครองความเสียหายภายใตกรมธรรม
ประกันภัยเหลานั้นอาจไมเพียงพอที่จะชํ าระหนี้ทั้งหมดภายใตหุนกูและสินเชื่อเงินทุนดํ าเนินการที่คางชํ าระ


