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6. โครงการดํ าเนินงานในอนาคต

โรงงานอีโอ/อีจี

บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในบริษัทยอย เพื่อผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องของเอทิลีน ซึ่งไดแกอีโอและอีจี โดยผลผลิตอีโอ
ที่ไดสวนใหญจะนํ าไปผลิตเปนอีจี ในรูปของเอ็มอีจีเปนหลัก และมีผลิตภัณฑพลอยได คือ ดีอีจีและทีอีจี  ทั้งนี้ เอ็มอีจีเปน
สินคาโภคภัณฑ (commodity product) ซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอร และเม็ดพลาสติกเพ็ท (PET) สวน
ดีอีจีและทีอีจี (ซึ่งมีความแตกตางกันที่ขนาดของโมเลกุล) จะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตโพลียูรีเทน (polyurethane) ซึ่งเปน
สวนประกอบในการผลิตโฟมชนิดยืดหยุนและชนิดแข็ง รวมทั้งใชในการผลิตสารละลายตาง ๆ   เนื่องจากยังไมมีผูผลิตอีจี
ในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อวา การผลิตเอ็มอีจีโดยบริษัทยอยดังกลาวจะสามารถทดแทนการนํ าเขาเอ็มอีจีสวนหนึ่ง
ได

บริษัทคาดวาโรงงานอีโอ/อีจีจะมีกํ าลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) 300,000 ตันตอป โดยโรงงานจะตั้งอยู
ในนคิมอตุสาหกรรมตะวนัออกซึง่อยูในบรเิวณใกลเคยีงกบัโรงงานโอเลฟนสปจจบุนัของบรษิทั  การผลติอโีอ/อจีจีะใชเอทิ
ลีนเปนวัตถุดิบ  ซึ่งบริษัทคาดวาโรงงานอีโอ/อีจีจะตองการเอทิลีนในปริมาณประมาณ 200,000 ตันตอปหากดํ าเนินการผลิต
เต็มกํ าลังการผลิต โดยบริษัทมีแผนที่จะจํ าหนายเอทิลีนที่ผลิตไดจากโรงงานปจจุบันใหแกโรงงานอีโอ/อีจี ซึ่งอาจรวมถึงเอ
ทิลีนที่ผลิตไดจากหนวยผลิตเอทิลีนใหมดวย แมวาการวางแผนการตลาดสํ าหรับการผลิตเอ็มอีจีที่จะมีขึ้นในอนาคตยังคงอยู
ในขั้นเริ่มตน บริษัทคาดวาจะขายเอ็มอีจีภายในประเทศตามสัญญารายปที่สามารถตออายุทางสัญญาไดและตามขอตกลง
ระยะสั้นอื่น ๆ รวมถึงการสงออกไปขายยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผานทาง
ตลาดจรระหวางประเทศ

บริษัทไดเลือกเทคโนโลยีกระบวนการผลิตของ Scientific Design, Inc. เปนเทคโนโลยีในการผลิตสํ าหรับโรงงาน
อีโอ/อีจี  โดยขณะนี้ Scientific Design, Inc.  กํ าลังอยูในชวงการออกแบบวิศวกรรมเบื้องตน (basic design engineering) ซึ่ง
คาดวาจะเสร็จสมบูรณในเดือนพฤศจิกายน 2546 นี้ และในเดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทไดวางมัดจํ าเปนจํ านวน 60.4 ลาน
บาท ซึ่งเทากับรอยละ 10 ของราคาซื้อขายเพื่อจะซื้อที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ 310,556.4 ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 
สํ าหรับใชเปนที่ต้ังของโรงงานอีโอ/อีจี

โครงการอีโอ/อีจี อาจตองใชเงินลงทุนประมาณ 210 ลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่งบริษัทคาดวาจะจัดหาเงินลงทุน
ประมาณ 105 ลานเหรียญสหรัฐจากเงินสวนหน่ึงที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้  อยางไรก็ตาม เงินลงทุนของ
บริษัทในโครงการอาจลดลงเหลือเพียงประมาณ 63 ลานเหรียญสหรัฐ หากบริษัทประสบความสํ าเร็จในการหาผูรวมทุน ซึ่ง
ผูรวมทุนอาจนํ าเงินมารวมลงทุนจํ านวนประมาณ 42 ลานเหรียญสหรัฐ และสวนที่เหลือจะมาจากการกูยืม  โดยในวันที่ 8
ตุลาคม 2546 บริษัทในฐานะผูริเริ่มและผูถือหุนของบริษัทยอยที่กํ าลังจะกอต้ังขึ้นไดลงนามในขอตกลงเบื้องตน (term
sheet) กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งตกลงใหสินเชื่อเงินกูระยะเวลา 10 ป เปนจํ านวน 3,762.5 ลานบาท และสินเชื่อเงินทุนหมุน
เวียนจํ านวน 752.5 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสํ าหรับโครงการอีโอ /อีจี  ซึ่งเงื่อนไขในการใหสินเชื่อ
ของธนาคารกรุงไทยนี้จะขึ้นอยูกับการตรวจสอบสถานะกิจการ (due diligence) ของบริษัทวามีสถานะเปนที่พอใจของ
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ธนาคารกรุงไทยหรือไม รวมทั้งจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญในสภาพตลาดและโครงการอี
โอ/อีจีที่กํ าลังจะดํ าเนินการ โดยบริษัทจะตองเขาทํ าสัญญาสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2546  ตลอดจนจะตองไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และไมมีเหตุของการผิดสัญญา

นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2546  บริษัทไดเขาทํ าบันทึกความเขาใจ (memorandum of understanding) กับ LG 
International Corporation เพื่อจัดตั้งบริษัทยอยขึ้นมาดํ าเนินการพัฒนาโรงงานอีโอ/อีจีที่กํ าลังจะสราง โดยบันทึกความเขา
ใจเปนขอตกลงที่ไมมีผลผูกพันตอคูสัญญาเวนแตในเรื่องของความรวมมือเบื้องตน ทั้งนี้ บันทึกความเขาใจกํ าหนดใหคู
สัญญาลงนามในสัญญารวมทุนภายในเดือนสิงหาคม 2546 และในขณะเดียวกันบริษัทกํ าลังอยูระหวางการเจรจากับ Oman 
Oil S.O.A.C. ทีอ่าจจะเขารวมทนุในบรษิทัยอยทีจ่ะจดัตัง้ขึน้มาดวย อยางไรกต็ามขึน้อยูกับผลการพจิารณาของบรษิทัทีจ่ะด ําเนนิ
การโครงการนี้เองแตผูเดียว หรือจะใหทาง LG International Corporation และ Oman Oil S.O.A.C. เขารวมทุนดวย  ซึ่งใน
กรณีที่สามารถตกลงขอกํ าหนดของสัญญาได คาดวาโรงงานอีโอ/อีจีอาจจะเริ่มดํ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในชวงตนป 
2549 แตหากบรษิทัและ LG International Corporation ตัดสนิใจไมรวมทนุ บรษิทักม็เีปาหมายทีจ่ะหาผูรวมทนุรายใหม หรอื
ด ําเนนิการโรงงานอีโอ/อีจีเองโดยผานบริษัทลูกที่บริษัทจะถือหุนเองทั้งหมดโดยไมมีผูรวมทุน

ขณะนี้ บริษัทอยูในขั้นตอนการเตรียมการสํ าหรับโรงงานอีโอ/อีจีที่กํ าลังจะสรางขึ้น และยังไมไดเขาทํ าสัญญาที่มี
ขอกํ าหนดแนนอนใด ๆ เกี่ยวกับการกอสรางหรือจัดหาอุปกรณการกอสรางโรงงาน หรือการจัดหาเงินทุนสํ าหรับโครงการ  
นอกจากนี้ โรงงานอีโอ/อีจีที่กํ าลังจะสรางขึ้นนี้ยังคงมีความไมแนนอนและมีความเสี่ยงซึ่งมักเกิดขึ้นกับโครงการปโตรเคมี
ใหมที่มีความซับซอน อาจเกิด ความไมแนนอนตาง ๆ เหลานี้รวมถึงการขาดแคลนอุปกรณหรือวัสดุ หรือการเปลี่ยนแปลง
ราคาของอุปกรณหรือวัสดุ ความบกพรองในการออกแบบหรือกอสราง สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงผล
กระทบทางลบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  อุบัติเหตุ สถานการณและปญหาที่ไมอาจคาดการณลวงหนาได การเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตการดํ าเนินการหรือขอกํ าหนดตามความจํ าเปนที่บริษัทอาจมี หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่อาจเรียกรองไดจากผูรับ
จาง  และความไมแนนอนใด ๆ อาจกอใหเกิดความลาชาในการกอสรางโรงงานอีโอ/อีจีทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งและ
อาจทํ าใหตองใชเงินลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้ง บริษัทยังจํ าเปนจะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่มีหนาที่กํ ากับดูแลผล
กระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทยสํ าหรับการดํ าเนินการพัฒนาโรงงานอีโอ/อีจีดวย  ทั้งนี้ บริษัทไมสามารถรับรองไดวา
บริษัทจะประสบความสํ าเร็จในการยื่นขออนุมัติในสิ่งที่จํ าเปนเหลานี้

6.1 กระบวนการผลิต

อีจีจะผลิตขึ้นในกระบวนการผลิตสองขั้นตอนภายในโรงงานเดียวกัน โดยในขั้นตอนแรก เอทิลีนจะทํ าปฏิกิริยา
ทางเคมีกับมีเทนและออกซิเจนในเครื่องปฏิกรณออกซิเดชั่น ผลิตภัณฑที่ไดจากการปฏิกิริยานี้ คือ อีโอ และในขั้นตอนที่
สอง อีโอจะทํ าปฏิกิริยากับนํ้ าในเครื่องปฏิกรณอีจีเพื่อผลิตอีจี ซึ่งจะถูกกลั่นแยกเปนลํ าดับขั้นใหมีความบริสุทธิ์มากนอย
ตามตองการ และเนื่องจากอีโอเปนสารที่ติดไฟไดงายซึ่งเปนอันตรายในการขนสง กํ าลังการผลิตอีโอเกือบทั้งหมดจึงมักตั้ง
อยูติดกับสวนกํ าลังการผลิตและทํ าใหเกือบจะไมมีตลาดสํ าหรับซื้อขายอีโอ
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เมื่อโรงงานอีโอ/อีจีไดกอสรางแลวเสร็จจะสามารถผลิต diethylene glycol หรือดีอีจี (DEG) และ triethylene 
glycol หรือทีอีจี (TEG) เปนผลิตภัณฑพลอยไดในปริมาณเชิงพาณิชยดวย ซึ่งความแตกตางทางเคมีที่สํ าคัญระหวาง เอ็มอีจี 
ดีอีจี และทีอีจี คือ ขนาดของโมเลกุล  ทั้งนี้ ดีอีจี และทีอีจี สวนใหญจะใชเปนสารเติมแตง (additive) ในโพลียูเรเทน เปน
สวนผสมของโฟมทั้งชนิดออนและแข็ง และใชในการผลิตตัวทํ าละลาย รวมทั้งใชเพื่อกํ าจัดความชื้นและเปนสารเติมแตง
สํ าหรับแวนนิรภัยใหมีความยืดหยุนและทนทาน  บริษัทคาดวาจะขายผลิตภัณฑพลอยไดเหลานี้ใหแกผูผลิตในประเทศและ
ในภูมิภาคเอเชีย

6.2 การตลาดและการขาย

ในขณะนี้ ยังไมมีผูผลิตอีจีในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อวาการมีโรงงานอีจีเกิดขึ้นในประเทศไทยจะ
สามารถทํ าตลาดเพื่อทดแทนการนํ าเขาได  จากขอมูลของ กรมศุลกากร ในป 2545 ประเทศไทยนํ าเขาอีจีมากกวาปละ 
3 0 0 , 0 0 0  ตั น  
ผูนํ าเขาอีจีรายใหญในประเทศไทย คือ บริษัทผูคาระหวางประเทศ  ซึ่งรวมถึง The Dow Chemical Company, Saudi Basic 
Industrial Corporation และ The Shell Chemicals Group ทั้งนี้ บริษัทผูคาระหวางประเทศเหลานี้มีขอไดเปรียบในการแขง
ขันจากความสามารถที่จะขนสงผลิตภัณฑไปทั่วโลกเพื่อตอบสนองความตองการใชผลิตภัณฑของแหลงตาง ๆ รวมทั้งผู
ผลิตที่มีตนทุนตํ่ าในตะวันออกกลาง บริษัทคาดวาบริษัทอาจขายอีจีของบริษัทสวนหนึ่งผานบริษัทผูคาระหวางประเทศราย
ใดรายหนึ่งหรือหลายราย หรืออาจตองรวมมือกับบริษัทเหลานั้นในทางหนึ่งทางใด

จากการวิจัยทางการตลาดของบริษัท บริษัทเชื่อวายังมีลูกคาที่จะรับซื้อผลิตภัณฑอีจีของบริษัทอยูจํ านวนหนึ่ง โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูผลิตซึ่งมีโรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือบริเวณใกลเคียง บริษัทไดเริ่มตนหารือ
และสํ ารวจความสนใจของลูกคาที่จะเขาทํ าสัญญาซื้อขายอีจีระยะยาวแลว บริษัทเชื่อวาขอไดเปรียบที่สํ าคัญในการแขงขัน
ของบริษัท คือ บริษัทสามารถที่จะสงมอบผลิตภัณฑอีจีทางรถบรรทุกได โดยไมตองสั่งซื้อลวงหนาเปนเวลานาน หรือใน
กรณีที่ลูกคามีโรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือบริเวณใกลเคียง บริษัทจะสามารถจัดสงผานทางทอสงได  
กลยุทธของบริษัท คือ การเนนถึงระยะทางที่สั้นและระยะเวลาอันสั้นนับตั้งแตลูกคาสั่งซื้อจนถึงเวลาที่บริษัทสงมอบแลว
เสร็จ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดซื้อของลูกคาและเพื่อลดตนทุนทางการเงินของลูกคาในการที่จะตองเก็บอีจีไวในคลัง
เปนจํ านวนมาก

อีจีเปนสินคาโภคภัณฑ (commodity) ซึ่งโดยทั่วไปราคาของอีจีจะอางอิงกับราคามาตรฐานที่ประกาศโดยบริษัทผู
คาระหวางประเทศชั้นนํ าซึ่งรวมถึงบริษัทที่ประกอบกิจการอยูในประเทศไทยดวย บริษัทเชื่อวาบริษัทมีโอกาสที่จะไดสวน
แบงตลาดในประเทศไทย ไมวาโดยตรงหรือผานทางบริษัทผูคา โดยการใชความไดเปรียบของบริษัทในดานตนทุนการขน
สง นอกจากนี้ บริษัทสามารถเสนอเงื่อนไขทางการชํ าระเงินที่ดีกวาเงื่อนไขที่บริษัทผูคาระหวางประเทศเสนออยูในขณะนี้ 
บริษัทเชื่อวาบริษัทผูคาระหวางประเทศมีความยากลํ าบากในการใหสวนลดจํ านวนมากถึงแมวาจะสามารถจัดหาอีจีที่มีตน
ทุนตํ่ าได เนื่องจากผูซื้ออีจีในประเทศไทยเปนผูผลิตรายเล็กจํ านวนมากที่โรงงานไมไดรวมอยูในที่เดียวกัน โดยสวนใหญจะ
ต้ังอยูในพื้นที่ที่หางจากทาเรือทํ าใหการนํ าเขาอีจีมีคาตนทุนขนสงสูงกวาการจัดซื้อจากบริษัท
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บริษัทคาดวาจะทํ าการสงออกอีจีที่เหลือจากการจํ าหนายในประเทศซึ่งอาจมีจํ านวนมากในระยะแรก โดยอาจขาย
ในตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ซึ่งบริษัทคาดวาในชวงแรกของการดํ าเนินงาน บริษัทอาจตองสงออกเปนจํ านวนมาก อยางไรก็ดี  ตามขอมูลของ CMAI ใน
ป 2545 ปริมาณการใชอีจีในเอเชียซึ่งไมรวมตะวันออกกลางมีจํ านวนสูงกวาปริมาณการผลิตมาก ดังนั้น บริษัทเชื่อวามีความ
ตองการเอ็มอีจีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากพอที่จะมารองรับปริมาณผลิตภัณฑที่
บริษัทเตรียมที่จะสงออกได

ในการจัดสงผลิตภัณฑใหกับตลาดจรระหวางประเทศ (international spot market) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
เหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัทจะตองเผชิญกับการแขงขันที่สํ าคัญจากผูผลิตรายอื่น ๆ  รวมทั้งผูผลิตในตะวันออก
กลางซึ่งมีตนทุนการผลิตที่ต่ํ ากวาตนทุนการผลิตของบริษัท และดวยตนทุนคาขนสงและคาระวางตาง ๆ บริษัทคาดวาราคา
ที่บริษัทจะไดรับจากการสงออกนาจะตํ่ ากวาราคาที่บริษัทจะไดรับจากการขายในประเทศ สํ าหรับผลิตภัณฑพลอยไดอื่น ๆ 
เชน ทีอีจีและดีอีจี บริษัทคาดวาจะขายภายในประเทศหรือขายใหผูซื้อในภูมิภาค

6.3 ขอตกลงในการรวมทุน

บริษัทมีความประสงคที่จะจะถือหุนรอยละ 60 ของหุนทั้งหมดในบริษัทยอยที่จะจัดตั้งขึ้น โดยบริษัทคาดวา LG 
International Corporation จะถือหุนรอยละ 20 และ Oman Oil S.O.A.C. จะถือหุนรอยละ 20 ดวยเชนกัน หาก Oman Oil 
S.O.A.C. เขารวมลงทุนดวย แตหาก Oman Oil S.O.A.C. ไมรวมลงทุน LG International Corporation จะเพิ่มสัดสวนการถือ
หุนเปนรอยละ 40 ของหุนทั้งหมด   โดยในขณะที่มีการทํ าบันทึกความเขาใจ บริษัทและ LG International Corporation คาด
วาบริษัทและผูรวมทุนจะลงทุนในบริษัทยอยเปนเงินจํ านวนประมาณ 60-100 ลานเหรียญสหรัฐ อยางไรก็ตาม เงินลงทุนที่
แทจริงอาจมากกวาจํ านวนดังกลาว ทั้งนี้จํ านวนเงินลงทุนจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงตนทุนของการลงทุน
ของโรงงานอีโอ/อีจี และความตองการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทรวมทุนดังกลาว

บริษัทจะรับผิดชอบการพัฒนาโครงการอีโอ/อีจี ซึ่งรวมถึงการจัดการและการออกแบบเบื้องตน การขออนุญาต
และการกอสรางโรงงาน บริษัทจะไดรับชํ าระคืนสํ าหรับคาใชจายของบริษัทยอยที่เกิดขึ้นกอนการจัดตั้งบริษัทยอยดังกลาว 
ภายใตเงื่อนไขวาบริษัทยอยมีเงินเพียงพอที่จะชํ าระเงินดังกลาวโดยที่บริษัทยอยไมจํ าเปนตองไดรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
กอนวันที่มีการจัดตั้งบริษัทยอย บริษัทและ LG International Corporation จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการจัดหาเงิน
สํ าหรับบริษัทยอยโดยมิใหมีเงื่อนไขในการไลเบี้ยเอากับบริษัทและ LG International Corporation  รวมทั้งไมกํ าหนดให
บริษัทและ LG International Corporation  จะตองใหสินเชื่อหรือการคํ้ าประกันใดนอกเหนือจากเงินทุน

บริษัทยอยจะซื้อเอทิลีนทั้งหมดที่ตองการใชจากบริษัท  และเพื่อทํ าใหบริษัทยอยไดรับความมั่นใจวาจะไดรับ
ชํ าระคาอีจีที่โรงงานผลิตได  บริษัทและ LG International Corporation กํ าลังพิจารณาให LG International Corporation ให
การรับประกันการรับซื้ออีจีสวนหนึ่งที่บริษัทยอยผลิตได  บริษัทแตเพียงผูเดียวหรือบริษัทและผูรวมทุนอื่นอาจรับประกัน
การรับซื้ออีจีเชนกัน โดยผูรับซื้ออีจีจะไดรับคาธรรมเนียมการขายสํ าหรับอีจีที่ซื้อไป

คณะกรรมการของบริษัทยอยจะประกอบไปดวยกรรมการ 5 ทาน บริษัทและผูรวมลงทุนมีสิทธิเสนอชื่อเพื่อเลือก
ต้ังเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ซึ่งหากบริษัทถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 60 ของหุนทั้งหมด บริษัท
จะสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการได 3 ทาน นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งประธานและ
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ผูจัดการใหญของบริษัทยอย  ทั้งนี้ การพิจารณาการลงทุน การบริหารและการดํ าเนินการที่สํ าคัญของบริษัทยอยจะตองได
รับเสียงสนับสนุนสามในสี่ของจํ านวนกรรมการหรือในบางกรณีอาจจะตองไดรับมติพิเศษของผูถือหุนเพื่อรับรองมติใน
เรื่องนั้น ๆ ตามอัตราที่จะกํ าหนดภายหลัง

บริษัทจะสนับสนุนบริษัทยอยดานบุคลากรในการดํ าเนินงาน โดยรวมถึงการบํ ารุงรักษาโรงงาน ความชวยเหลือ
ทางดานเทคนิค การบริการทางดานการเงิน การบัญชีและกฎหมาย  และบริษัทตั้งใจที่จะโอนพนักงานของบริษัทจํ านวน
ประมาณ 30-40 คนไปยังบริษัทยอย เพื่อลดการวาจางพนักงานใหม


