บทที่ 4
ขอมูลบริษัท
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ไดกําหนดการ
พัฒนาตลาดทุนเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 นั้นเนนใหตลาดทุนมีบทบาทที่สําคัญคือการเปนแหลงระดมเงินทุน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่สําคัญแหง
หนึ่งในตลาดทุนไทย เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2517 เพื่อทําหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการระดมทุนระยะยาวที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปนศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
หลักทรัพยประเภทตางๆ ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งใหบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินงานในรูปขององคกรที่มิไดมุงหวังผลกําไร โดยไดเริ่มเปดทําการซื้อขาย
หลักทรัพยครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2518 ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให
ตลาดหลักทรัพยมีสถานะเปนองคกรกํากับดูแลตนเอง โดยมีคณะกรรมการและผูบริหารตลาด
หลักทรัพยฯ เปนผูกําหนดนโยบายการดําเนินงานและบริหารองคกร หลักทรัพยที่อยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีประมาณ 300 กวาหลักทรัพย แบงออกเปนกลุมอุตสาหกรรมจํานวน
30 กลุม
ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกศึกษาหลักทรัพยในกลุมเคมีภัณฑและพลาสติก ซึ่งหลักทรัพย
ในกลุมอุตสาหกรรมนี้มีรายละเอียดแยกเปนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและอุตสาหกรรมพลาสติก
ดังตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
โครงสรางของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑกําเนิดจากวัตถุดิบที่สําคัญ 3 แหลง ไดแก น้ํามันและ
กาซธรรมชาติ แร และผลิตผลการเกษตร
1.1 น้ํามันและกาซธรรมชาติ ผลผลิตที่เหลือจากการกลั่นน้ํามันและกาซธรรมชาติ จะใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี พลาสติกเรซิน โพลีเมอร วัตถุดิบพลาสติกอื่นๆ และ
ผลิตภัณฑพลาสติก
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1.2 แร ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอนินทรียเคมี อินทรียเคมี ปุย ยาฆาแมลง สารเคมีที่ใช
ในการเกษตร
1.3 ผลิตผลการเกษตร ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสารเคมีชีวภาพ
การคาเคมีภัณฑเปนการคาแบบธุรกิจตอธุรกิจ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการคา เคมีภัณฑจึง
มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในวงจรเศรษฐกิจเทานั้น เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวและมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาตางๆ จะมีผลกระทบโดยตรงตอความตองการใชเคมีภัณฑที่ใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตสินคาตางๆ นั้น
ปจ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต ออุ ต สาหกรรมการผลิต สิ น ค า ต า งๆ ซึ่ง มี ผ ลต อ ความต อ งการใช
เคมีภัณฑ มีดังนี้
1.) ปจจัยดานการรักษาสุขภาพ
อุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมที่ใชเคมีภัณฑเปนวัตถุดิบมากที่สุดในแทบทุกประเทศทั่ว
โลก เนื่องจากทุกๆ ประเทศมีสวัสดิการดานสาธารณสุขเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการประกัน
สุ ข ภาพ นอกจากนี้ อ งค ก ารระหว า งประเทศยั ง มี ก องทุ น สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ ยาเพื่ อ ให ค วาม
ชวยเหลือแกประเทศดอยพัฒนาที่ขาดแคลน และโดยปกติแลวประชาชนในประเทศตางๆ เมื่อมีอายุ
มากขึ้น สุขภาพจะถดถอยลง ทําใหมีความตองการ ใชยามากขึ้นเพื่อฟนฟูสุขภาพ ไมเพียงแคความ
ตองการยามีมากขึ้น แตความซับซอนของยาที่ใชก็มีมากขึ้นดวย โดยเฉพาะยารักษาโรคเฉพาะทางที่
มีผลขางเคียงนอยที่สุดตอผูใ ชยา ในขณะเดียวกันยามีราคาสูงขึ้ น สงผลใหตน ทุนในการรักษา
สุขภาพสูงขึ้นตาม ทั้งรัฐบาลและบริษัทประกันสุขภาพตางก็พยายามรวมมือกันลดตนทุนคาใชจาย
ในการประกันและรักษาสุขภาพ ทางออกก็คือลดตนทุนในการผลิตยาลง
2.) ปจจัยดานสภาพแวดลอม
การรณรงคดานการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน การรักษาสุขภาพและการปกปอง
สภาพแวดลอมที่มีมากขึ้นในทุกหนแหงทั่วโลกสงผลกระทบตออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เชน
ในสหภาพยุโรปมีโครงการ Responsible Care and Product Stewardship การรณรงคลดการใชหรือ
ใชสารอื่ นทดแทนเคมีภัณ ฑที่ มี ผลตอการทําลายสุข ภาพหรือสภาพแวดลอม เคมีภัณ ฑที่ ไ ดรับ
ผลกระทบและถูกตรวจสอบมากเปนพิเศษ คือ เคมีภัณฑที่ใชผสมพลาสติกและสีทาผนัง ในบาง
ประเทศ เชน เนเธอรแลนดมีการขึ้นภาษีนําเขา เคมีภัณฑที่ใชในการเกษตร
3.) คุณภาพสินคา
การแขงขันดานคุณภาพทําใหผูผลิตเคมีภัณฑชั้นนําในประเทศที่พัฒนาแลว เชน หลาย
ประเทศในสหภาพยุโรปสามารถสงออกเคมีภัณฑคุณภาพสูง ราคาสูงออกสูตลาดตางประเทศ แม
ปริ ม าณที่ สงออกจะน อ ยกว าปริ ม าณที่นําเขา แต สิน คามีราคาสูงทํ าให ประเทศผูผลิตเคมีภั ณ ฑ
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ในสหภาพยุโรปเปนผูสงออกสุทธิสําหรับเคมีภัณฑในแงของมูลคา โดยประเทศผูนําเขามีแนวโนม
ที่จะนําเขาเคมีภัณฑคุณภาพสูงแตราคาสูงในปริมาณที่นอยลงเพื่อลดผลกระทบดานสภาพแวดลอม
4.)จางผลิตในประเทศที่มีตนทุนต่ํา
ผูผลิตเคมีภัณฑรายสําคัญๆ ในประเทศตางๆ ปจจุบันลดการผลิตเคมีภัณฑในประเทศของ
ตนลง แตยังคงนําเขาเคมีภัณฑที่จําเปน โดยนําเขาเคมีภัณฑเชิงซอนคุณภาพสูงที่ผลิตในสหภาพยุ
โรปหรือสหรัฐอเมริกา และนําเขาเคมีภัณฑพื้ นฐาน เชน เคมีภัณฑที่ ใชผสมในสี ทาผนังและสี
เคลือบจากประเทศกําลังพัฒนา
5.) พัฒนาผลิตภัณฑใหม
การปกปองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทางการคาเปนปจจัยที่สงเสริมใหบริษัทผูผลิตเคมีภัณฑ
ตางๆ ใชเงินลงทุนมหาศาลในการคนควาและวิจัยผลิตภัณฑใหม โดยเฉพาะยา เจาของสิทธิบัตร
สามารถผลิตและจําหนายยาในราคาที่สูงได เมื่ออายุสิทธิบัตรสิ้นสุดลงอีก 20 ถัดไป ผูผลิตอื่นจึงจะ
สามารถผลิ ต ยานั้ น ได แ ต ย านั้ น ก็ มี ร าคาต่ํ า ลงมากแล ว แต เ มื่ อ ทั้ ง ภาคราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนเองตางพยายามลดคาใชจายเกี่ยวกับคายา ตลาดจึงมีความตองการใชยาที่บุคคลสามารถ
ซื้อหามาใชไดเองมากยิ่งขึ้น เชน สมุนไพร วิตามิน เกลือแร เปนตน
ปจจัยดานการเกษตรยังมีผลกระทบตอการใชเคมีภัณฑคอนขางนอย แมแต พืชเกษตรที่มี
การตัดแตงพันธุกรรม เชน ถั่วเหลืองและฝาย ซึ่งไมตองใชยาฆาแมลง ยังไมเปนที่ยอมรับในสหภา
พยุ โ รปและสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อ ประเทศอื่ น ๆ ผลกระทบที่ มี ต อ ความต อ งการใช เ คมี ภั ณ ฑ เ พื่ อ
การเกษตรจึงยังมีนอยมาก
6.) กติกาการคาภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO)
ตามกติกาการคาภายใตกรอบองคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO)
ที่กําหนดใหประเทศสมาชิก WTO ลดภาษีนําเขาสินคาลงเพื่อสงเสริมการคาเสรี มีผลกระทบอยาง
มากตอการคาเคมีภัณฑของโลก มีผลใหราคาเคมีภัณฑลดต่ําลงและมีการแขงขันดานราคามากขึ้น
โดยเฉพาะเคมีภัณฑที่ใชในการเกษตร
เคมีภัณฑอุตสาหกรรมน้ํามันและปโตรเคมี
ในป พ.ศ. 2547 อุตสาหกรรมยานยนตมีการเติบโตทั้งดานการผลิตและยอดขาย จึงสงผลให
เคมีภัณฑอุตสาหกรรมในกลุมนี้เติบโตกวาอุตสาหกรรมกลุมอื่น ๆ แนวโนมในป พ. ศ. 2548 คาดวา
อุตสาหกรรมในกลุมนี้ยังคงเติบโตอีก แมวาจะมีปจจัยเสี่ยงจากราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นก็ตาม
การแขงขันดานราคาจะยังคงมีอยูอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากผูผลิตตองการลดตนทุนการผลิต
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เคมีภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไป
ตลาดเคมีภัณฑอุตสาหกรรมทั่วไป ในป พ. ศ. 2547 มีการแขงขันดานราคารุนแรงมาก
เนื่องจากเคมีภัณฑในกลุมนี้มีทั้งที่ผลิตในประเทศไทย และนําเขาจากประเทศในแถบเอเซีย เชน จีน
อินเดีย และเกาหลี
เคมีภัณฑอุตสาหกรรมเคลือบผิว
การเติบโตอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมกอสราง ในป พ. ศ.
2547 สงผลใหอุตสาหกรรมสีเติบโตในระดับที่นาพอใจ สวนเคมีภัณฑที่นําไปใชในอุตสาหกรรม
หมึกพิมพก็ขยายตัวอยางมากในชวงปลายป
เนื่องจากมีการใชหมึกพิมพมากขึ้นในชวงกอนมีการ
เลือกตั้ง ในอนาคตเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมสีจะพัฒนาไปทางดานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น
2.อุตสาหกรรมพลาสติก
โครงสรางของอุตสาหกรรมพลาสติกแบงเปน 3 กลุม
2.1 ขั้นที่ 1 : วัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมปโตรเคมี ประกอบดวย
2.1.1 อีเทนและโพรเพน ไดจากโรงแยกกาซในอาวไทย
2.1.2 นาฟตา ไดจากโรงกลั่นน้ํามัน
2.2 ขั้นที่ 2 : การผลิตปโตรเคมี
2.2.1 อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน เปนการผลิตโอลิฟนสและอะโรมาติกส
2.2.1.1 โอลิฟนส เปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนที่ผลิตจากสารอีเทนและโพรเพน
ที่ไดจากกาซธรรมชาติ จําหนายในประเทศทั้งหมด ประกอบดวย

- เอทิลีน ผลผลิตที่ไดยังไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ และ
ความตองการขยายตัวอยางตอเนื่อง
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- โพรพิลีน ผลผลิตที่ไดยังไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ตอง
พึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ แตคาดวาในอนาคตการนําเขาจะลดลงเนื่องจาก ผูผลิตขยาย
กําลังการผลิตมากขึ้น

Copyright 2.2.1.2
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ส เปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนที่ผลิตจากสารนาฟตา ที่ได
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จากน้ํามันดิบ ปจจุบันยังไมสามารถผลิตไดในประเทศ อะโรมาติกสใชเปนวัตถุดิบผลิตสาร PTA
(Pure turephthalic) และสไตรีนโมโนเมอร (SM) ใชในอุตสาหกรรม ขั้นปลาย
2.2.2 อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง เปนการผลิตโมโนเมอร แบงเปน
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2.2.2.1 ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร ผลิตจากเอทิลีนไวนิลคลอไรดโมโนเมอร ใช
ผลิตพีวีซี ผลผลิตไมเพียงพอใชในประเทศ ยังตองนําเขาจากตางประเทศ
2.2.2.2 สไตรีนโมโนเมอร ผลิตจากเบนโนสไตรีนโมโนเมอร ใชผลิต PS เดิมตอง
นําเขาจากตางประเทศทั้งหมด ในป 2540 จึงเริ่มมี ผูผลิตในประเทศไทย 2 ราย
2.2.3 อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย เปนการผลิตเม็ดพลาสติก ผูผลิต ผลิตภัณฑ
พลาสติกในประเทศไทยใชวัตถุดิบเม็ดพลาสติกจากในประเทศ 70% ของผลผลิตทั้งหมด ที่เหลือ
นําเขาจากตางประเทศ เม็ดพลาสติกที่ผลิตมีดังนี้
2.2.3.1 โพลีเอทิลีน (PE) ผลิตจากเอทิลีน เปนเม็ดพลาสติกที่สําคัญและมีการใช
แพรหลายที่สุด เม็ดพลาสติก PE ที่ผลิตไดแบงเปน LDPE, LLDPE, HDPE
2.2.3.2 โพลีโพรพิลีน (PP) ผลิตจากโพรพิ ลีน สวนใหญใชทําบรรจุภัณ ฑ
พลาสติก ผลผลิตที่ไดเพียงพอกับความตองการใชในประเทศ และมีเหลือสงออก
2.2.3.3 โพลีสไตรีน (PS) ผลิตจากสไตรีนโมโนเมอร สวนใหญใชทําภาชนะ
พลาสติก ผลผลิตที่ไดยังไมสามารถตอบสนองความตองการในประเทศได
2.2.3.4 โพลีไวนิลคลอไรด (PVC) ผลิตจากไวนิลคลอไรดโมโนเมอร สวนใหญ
ใชในงานกอสราง ผลผลิตพีวีซีมีมากเปนอันดับสองรองจากโพลีเอทิลีน สามารถตอบสนองความ
ตองการในประเทศ และมีเหลือสงออกไดมากรองจาก PE และ PP
2.2.3.5 ABS/SAN, AS ผลิตจากสไตรีนโมโนเมอร โดย ABS/SAN, AS ใชผลิต
พลาสติกที่ทนตอแรงกระแทก ความตองการในประเทศสูง มีการนําเขาบางสวน
2.2.3.6 เม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรม ปจจุบันมีผูขอรับสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ยานยนตและเครื่องใชไฟฟา
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2.3 ขั้นที่ 3 : ผลิตภัณฑพลาสติก
2.3.1 ผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูป เชน ภาชนะและเครื่องใชตางๆ
2.3.2 ผลิตภัณฑที่เปนสวนสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น เชน สวนประกอบสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การตลาด
1.) สิน ค าขั้ น ปฐม คื อ เม็ ด พลาสติ ก ใช เ ป น วัต ถุ ดิบ ในอุต สาหกรรมอื่ น ตลาดหลัก คื อ
ฮองกง จีน ญี่ปุน เวียดนาม ไตหวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สินคาที่สงออก ไดแก สไตรีน
(14%) เอทิลีน (12%) โพรพิลนี (12%) โพลีอะซิทัล (12%)
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2.) สินคาขั้นกลาง คือ ผลิตภัณฑพลาสติกที่เปนสวนประกอบในอุตสาหกรรมอื่น ไดแก ถุง
และกระสอบพลาสติ ก แผ น ฟ ล ม ฟอยล แ ละแถบ หลอดและท อ พลาสติ ก ชิ้ น ส ว นยานยนต
เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีตลาดหลัก คือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
และประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย
3.) สินคาสําเร็จรูป คือ เครื่องใชทําดวยพลาสติก เสื้อกันฝน เครื่องแตงกาย และอื่นๆ ตลาด
สงออก คือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชีย
ศักยภาพและความไดเปรียบของอุตสาหกรรมและการแขงขันของประเทศไทย
1.) เปนอันดับหนึ่งในอาเซียนดานการผลิตเครื่องจักรอุปกรณขึ้นรูปพลาสติก
2.) เปนผูนําในอาเซียนดานการผลิตปโตรเคมีซึ่งเปนวัตถุดิบของพลาสติก
3.) เปนผูนําในอาเซียนดานการสงออกปโตรเคมีและผลิตภัณฑพลาสติก
4.) อุตสาหกรรมพลาสติกที่มีพลาสติกเกี่ยวของขยายตัวอยางรวดเร็ว
5.) ตนทุนการผลิตของใกลเคียงกับประเทศอื่นในอาเซียน
6.) จีนแมมีคาแรงต่ําแตสัดสวนตนทุนวัตถุดิบสูงถึง 80%
7.) มีแหลงวัตถุดิบราคาต่ําจากตะวันออกกลาง
8.) สินคาขั้นปฐมไมสามารถแขงขันดานราคาไดอีกตอไป ตองขยายตลาดสินคาสําเร็จรูป
หลั ก ทรั พ ย ใ นกลุ ม เคมี ภั ณ ฑ แ ละพลาสติ ก ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยที่
ทําการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 15 หลักทรัพย โดยรายละเอียดขอมูลของแตละบริษัทที่ออก
หลักทรัพย มีดังตอไปนี้
4.1 บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : ATC
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส (aromatics) ไดแก เบนซีน (benzene) โทลูอีน (toluene) พาราไซลีน
(paraxylene) ออรโธไซลีน (orthoxylene) มิกซไซลีนส (mixed xylenes) และผลิตภัณฑพลอย
ได ไดแก แนฟทาชนิดเบา (light naphtha) แรฟฟเนท (raffinate) กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) คอน
เดนเสทเรซิดิว (condensate residue)
และสารอะโรเมติกสหนัก (heavy aromatics) เริ่มกอตั้ง
โดยมีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปนแกนนํา ตอมาหลังจากที่รายละเอียดทางดานการ
บริหารและการกอสรางโครงการของบริษัทฯ ถูกจัดใหลงตัวตามความเหมาะสมแลว ปตท. จึงได
พิจารณาลดสัดสวนการถือครองหุนในบริษัทฯลง โดยในป พ.ศ.2537 ไดมีการคัดเลือกบริษัทเขา
รวมลงทุนเพื่อกอใหเกิดผลผนึกทางธุรกิจ (synergy) ไดแก บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตอมาในป พ.ศ. 2538
ไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตอประชาชน ซึ่งเปนการลดสัดสวนการถือหุนของ ปตท.
ลงเหลือ 44% ตามวัตถุประสงคในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25
มกราคม 2537) ตอมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติให ปตท. ดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทฯ ไดและสามารถใหความชวยเหลือในรูปของการเพิ่มทุน ซึ่งอาจทํา
ใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. เพิ่มขึ้น ปจจุบันบริษัทมีบริษัทมีทุนจดทะเบียน 972.6 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2547) เรียกชําระแลว 962.37 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 972.6 ลานหุน มูลคาหุน
ละ 1 บาท
จากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตของรายไดและสวนตางราคาในป 2547 แลว
บริษัทฯ ยังประสบผลสําเร็จในการขยายกําลังการผลิตโดยการเนนการเพิ่มกําลังการผลิตผลิตภัณฑ
หลักที่ขาดแคลน โดยสามารถเพิ่มกําลังการผลิตสารพาราไซลีน และสารเบนซีน ไดมากกวารอยละ
25 ทําใหยอดขายรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2547 สูงขึ้นเปน 52,336 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2546 จํานวน 17,684 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 51 ในขณะที่ตนทุนวัตถุดิบซึ่งเปนผลโดยตรง
จากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งป 2547 เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 40 ซึ่งต่ํากวาการเพิ่มขึ้น
ของยอดขาย สงผลใหมีสวนตางมูลคาผลิตภัณฑ และวัตถุดิบ (product to feed margin) เพิ่มขึ้น เปน
จํานวนกวา 6,900 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 89
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) เพิ่มจากป 2546 ถึงรอย
ละ 122 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถควบคุมคาใชจายในการผลิตใหเพิ่มขึ้นต่ํากวามูลคาผลิตภัณฑที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังการผลิต โดยในป 2547 บริษัทฯ มีรายการคาใชจายสวนที่แตกตางจากป
2546 คือ คาซอมบํารุงตามแผนงาน (turnaround Cost) จํานวน 121 ลานบาท ในสวนคาใชจาย
ทางการเงินลดลงจากป 2546 จํานวน 256 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30 ซึ่งเปนผลจากการชําระ
คืนเงินกูทั้งในรูปหุนกู,เงินกูระยะสั้น รวมจํานวนกวา 5,770 ลานบาท
ณ สิ้นป 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 38,817 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,595 ลานบาท จากสิ้นป
2546 จากสินคาคงคลังที่เพิ่มขึ้นตามราคาที่ปรับสูงขึ้น และจากการลงทุนในโครงการขยายกําลัง
การกลั่นคอนเดนเสท โครงการผลิตสาร cyclohexene รวมถึงโครงการรวมทุน PTT Utilities และ
PTT Phenol ที่บริษัทฯ รวมลงทุนกับ บมจ.ปตท. และบริษัทรวมของ บมจ.ปตท. ซึ่งลวนเปน
โครงการที่จะเพิ่มศักยภาพในการทํากําไร และลดความเสี่ยงของความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ
ในอนาคต ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาวลดลงจากป 2546 ถึงกวา 4,795 และ
2,390 ลานบาท ตามลําดับ จากการที่บริษัทฯ ใชสภาพคลองสวนเกินที่เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2547
ชําระหนี้
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ระหวางป 2547 บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางสวนผูถือหุน โดยการลดทุนจด
ทะเบียน เพื่อลางขาดทุนสะสม ทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติพรอมจายปนผลเปนครั้งแรกไดจากผล
ประกอบการป 2547 การดําเนินการดังกลาวสงผลให ณ สิ้นป 2547 บริษัทฯ สามารถกลับสถานะ
จากผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นป 2546 จํานวน 13,198 ลานบาท เปนกําไรสะสม 5,798 ลานบาท โดย
เปนสวนจากผลกําไรประจําป 2547 จํานวน 10,342 ลานบาท และจากการลดทุนจํานวน 8,654 ลาน
บาท
จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นมากในป 2547 สงผลใหอัตราสวนทางการ
เงินปรับตัวดีขึ้นอยางเดนชัด โดยเฉพาะอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน ซึ่งปรับลดลงจาก 1.4 เปน 0.9
ณ สิ้นป 2546 และสิ้นป 2547 ตามลําดับ ในขณะที่แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมียังคงอยูในวัฏ
จักรขาขึ้น ตอเนื่องอีก 2-3 ป ทําใหบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพดานการเงินที่จะสามารถรักษา
สมดุลระหวางโอกาสทางธุรกิจ กับ ความเสี่ยงและวินัยทางการเงิน ไดอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูน
ผลตอบแทนใหกับผูถือหุนในระยะยาวอยางยั่งยืนตอไป
4.2 บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) : NPC
บริ ษัทจัด ตั้งขึ้นเมื่ อวั นที่ 23 กุมภาพันธ 2527 เพื่อดําเนิ นธุ รกิจหลั กในการผลิ ตและ
จํ าหน ายผลิ ต ภั ณ ฑ เ อทิลีน และโพรพิลี น หรื อที่ร วมเรีย กวา “โอเลฟน ส (olefins)” ซึ่ ง ใช เ ป น
วัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชยในป 2533 และไดนําหุน
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2537 โดยมีทุนจด
ทะเบี ย นป จ จุ บั น ที่ เ รี ย กชํ า ระแล ว จํ า นวน 3,100 ล า นบาท มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 10 บาท
นอกเหนือจากผลิตภัณฑโอเลฟนสแลว บริษัทยังมีธุรกิจรองเปนการผลิตและจําหนายสาธารณูปการ
ไดแก ไฟฟาซึ่งสวนหนึ่งจําหนายในโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ไอน้ําใชในอุตสาหกรรม
และสาธารณูปการอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลอยไดที่ไดจากการผลิตโอ
เลฟนส ซึ่งไดแก ไฮโดรเจน และมิกซซี 4
รวมทั้งการใหบริการทาเทียบเรือและคลังเก็บ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี
และการใหบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานตางๆ อาทิ ฝกอบรม
ดับเพลิง การจัดการความปลอดภัยและปองกันอัคคีภัย ที่ ปรึกษาการจัดระบบการจัดการตาม
มาตรฐานสากล เปนตน นอกจากนี้ยังไดรวมทุนโดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 ใน บจ. ไทย
แทงคเทอรมินัล เพื่อใหบริการทาขนถายรวมทั้งคลังเก็บผลิตภัณฑเคมีเหลวดวย ปจจุบันบริษัทมี
ทุนจดทะเบียน 3,100 ลานบาท เรียกชําระแลว 3,100 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 310 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
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ในป 2547 บริษัทมีรายไดหลักมาจากธุรกิจโอเลฟนสคิดเปนรอยละ 68 ของรายไดรวม โดย
บริษัทมีสัญญาซื้อขายโอเลฟนสในระยะยาวกับบริษัทในกลุมปโตรเคมีขั้นตอเนื่องในประเทศ
สําหรับผลิตภัณฑเอทิลีนมีราคาซื้อขายตามสัญญาที่อิงราคาตลาดเม็ดพลาสติก HDPE สวนหนึ่งและ
อิงราคาตลาดเอทิลีนอีกสวนหนึ่ง คิดเปนรอยละ 55 ของปริมาณการผลิตในป 2547 สวนผลิตภัณฑ
โพรพิลีนมีราคาซื้อขายตามสัญญาที่อิงราคาตลาดเม็ดพลาสติก PP คิดเปนรอยละ 87 ของปริมาณ
การผลิตในป 2547 สวนปริมาณที่เหลือขายในตลาดจร (spot Market) ที่อิงราคาในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในดานธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตอเนื่องนั้น บริษัทไดเริ่มผลิตเม็ด
พลาสติก HDPE ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2547 เปนตนมา โดยใชชื่อทางการคาวา “NPCX” โดยราคา
ขายในประเทศจะอิงราคาในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนราคาขายตางประเทศจะอิงราคา
ตลาดในภูมิภาคหรือประเทศนั้นๆ โดยใชวัตถุดิบ เอทิลีนจากโรงโอเลฟนสของบริษัทที่แตเดิม
สวนที่เกินจากปริมาณขายตามสัญญาไดสงออกไปขายในรูป spot ดังนั้นโครงสรางรายไดของ
บริษัทในป 2548 จะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีรายไดจากโอเลฟนสลดลงและจะมีรายไดจากเม็ด
พลาสติก HDPE เพิ่มขึ้น
สําหรับสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ อันไดแก อีเทน โพรเพนและแอลพีจี บริษัทไดทําสัญญาซื้อ
ขายวั ตถุ ดิ บ ระยะยาวกั บ บมจ. ปตท. โดยให ร าคาของวัต ถุดิ บ แปรผั น ตามราคาตลาดของเม็ ด
พลาสติก HDPE (สําหรับอีเทน) และเม็ดพลาสติก PP (สําหรับโพรเพนและแอลพีจี)
นอกจากนี้เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพรายไดของบริษัท บริษัทยังมีธุรกิจสาธารณูปการ ไดแก
ไฟฟ า ไอน้ํ า และน้ํ า ซึ่ ง จะเอื้ อ ประโยชน ต อ อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี ขั้ น ต อ เนื่ อ งให ส ามารถ
ดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พรอมกันนั้นเพื่อเปนการสรางความ
เติบโตใหกับธุรกิจของบริษัท บริษัทไดมีแผนงานในการรวมทุนและขยายกิจการไปยังธุรกิจปโตร
เคมีและธุรกิจที่เกี่ยวของในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งประกอบดวย โครงการอีเทนแครกเกอร โครงการฟ
นอล โครงการเซ็ น ทรั ล ยู ทิ ลิ ตี้ โครงการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า ชุ ด ที่ 6 และจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
ศูนยบริการที่ปรึกษาดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
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4.3 บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) : TOC

บมจ. ไทยโอเลฟนส เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 เพื่อดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต
และจําหนายสารโอเลฟนส อันประกอบดวยเอทิลีนและโพรพิลีน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑพลอยได
อื่น ๆ อีกหลายชนิด อันไดแก ไพโรไลซิสกาซโซลีน มิกซซี 4 เทลกาซ แครกเกอรบอททอม และ
ไฮโดรเจน เพื่อจําหนายใหแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปใช
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เปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี บริษัท ไดกอสรางโรงงานแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชยในวันที่ 1 มิถุนายน 2538
บริษัท ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6
พฤศจิ ก ายน 2546 ป จ จุ บั น บริ ษัท มี ทุ น จดทะเบี ย น 8,211.50 ล า นบาท ทุ น ชํ า ระแล ว จํ า นวน
8,211.41 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวน 821,141,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ในป 2545 บริษัทไดเริ่มดําเนินโครงการขยายกําลังการผลิต (expansion project) ที่เพิ่มกําลัง
การผลิตเอทิลีนขึ้นไดอีก 300,000 ตันตอป และโพรพิลีนอีก 15,000 ตันตอป โดยในสวนของ
โรงงานสวนขยายดังกลาวจะใชอีเทนจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. เปนวัตถุดิบหลักใน
กระบวนการผลิต และใชอุปกรณเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตบางสวนจากโรงงานโอเลฟนสของ
บริษัทในปจจุบัน ซึ่งหนวยผลิตเอทิลีนใหมนี้ไดเริ่มดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชยในเดือนธันวาคม
2547 ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีกําลังการผลิตเอทิลีน 685,000 ตันตอป และโพรพิ
ลีน 240,000 ตันตอป
บริษั ทไดพั ฒนาโครงการปโตรเคมี ขั้น ตอเนื่อง เพื่อสรางมูลค าเพิ่ มใหแ กผลิตภัณ ฑโอ
เลฟนส โดย บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด (TOCGC) ทําการผลิตเอ
ทิลีน ออกไซด (ethylene oxide) หรือ “อีโอ” และเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) หรือ “อีจี” (ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑตอเนื่องของเอทิลีน) ซึ่งอีโอที่ไดสวนใหญจะนําไปผลิตเปนอีจี ในรูปของสารโมโน
เอทิลีนไกลคอล (monoethylene glycol) หรือ “เอ็มอีจี” วัตถุดิบที่ใชเพื่อผลิตเสนใยเครื่องนุงหมโพลี
เอสเตอร และบรรจุภัณฑขวดพลาสติกใสหรือพลาสติกเพ็ท (PET)
นอกจากนี้บ ริษัท ไดรว มกับ บริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) บริษัท ปโ ตรเคมีแ หง ชาติ
จํากัด (มหาชน) และ บริษัทอะโรเมติก ส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัด ตั้งบริษัทพีทีที ฟ
นอล จํากัด (PTT Phenol) ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดวยทุนจดทะเบียน
ครั้งแรก 800 ลานบาท เพื่อสรางโรงงานผลิตฟนอลขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย โดยมีกําลัง
การผลิต 200,000 ตันตอป
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วันที่ 14 ตุลาคม 2547 บริษัทรวมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เขาซื้อ
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หุนของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (“BPE”) จากผูถือหุนของ BPE ทั้งหมด ใน
วงเงิน 3,400 ลานบาท ซึ่ง BPE เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑรายใหญที่สุดของบริษัท การลงทุนใน
BPE จึงเปนการเพิ่มความมั่นคง (captive Use) ในการจําหนายเอทิลีน สรางมูลคาเพิ่มให
ผลิตภัณฑเอทิลีนของบริษัท และเปนการกาวเขาสูธุรกิจโพลีเอทิลีน (PE) อยางมั่นคง
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นอกจากนี้ เพื่อเปนการลดตนทุนของการผลิต บริษัทไดรวมทุนกับบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) บริษัท ปโ ตรเคมีแ หง ชาติ จํา กัด (มหาชน) และ บริษัท อะโรเมติก ส (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท ปตท.ยูทิลิตี้ จํากัด (PTT UT) ดวยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 800 ลาน
บาท เพื่อดําเนินการโครงการกอสรางโรงงานและดําเนินการผลิตไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา ที่ใชใน
กระบวนการผลิตของโรงงาน ณ นิคมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
นอกจากการลงทุนดังกลาวขางตนบริษัทอยูในระหวางการดําเนินการโครงการตางๆไดแก
โครงการDebottleneck หนวยผลิตที่ 1 และอยูในระหวางการดําเนินการโครงการตอเนื่องเพื่อ
รักษาอัตราการเติบโตที่มั่นคงไดแก โครงการผลิตethoxylate โครงการผลิต choline choride และ
โครงการผลิต ethanolamines ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดตั้งบริษัทฯ
4.4 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) : TPC
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2509 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
10 ลานบาท บริษัทฯ ไดนําหุน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2527 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 875 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 87,500,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกประเภทโพลีไว
นิลคลอไรด (พีวีซี) และผลิตภัณฑผลพลอยไดอื่นๆ บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 2 แหง แหงแรกตั้งอยูท ี่
จังหวัดสมุทรปราการ เปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2514 แหงที่สองตั้งอยูท ี่จังหวัดระยอง
ภายใตโครงการปโตรเคมีแหงชาติระยะที่ 1 เปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2533 มีกําลังการ
ผลิตพีวีซีเรซิน (พีวีซีผง) 460,000 ตันตอป และพีวีซีคอมเปานด
(พีวีซีเม็ด) 50,000 ตันตอป
จัดเปนผูผลิตพีวีซีรายใหญที่สุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกีย่ วของกับพีวีซี เชน กิจการผลิตพีวีซี
อิมัลชั่น กิจการผลิตทอและขอตอพีวีซี ตลอดจนวัสดุกอสรางที่ทําจากพีวีซี อาทิ ประตู หนาตาง
กิจการพีวีซี
คอมเปานด ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกพีวีซีแลว ยังเปนชองทาง
ในการพัฒนาสินคาใหมออกสูตลาด
เพื่อเพิ่มปริมาณความตองการใชพีวีซภี ายในประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในตางประเทศ โดยปจจุบันถือหุนในกิจการผลิตพีวีซีในประเทศ
เวียดนามและอินโดนีเซีย ตลอดจนถือหุนในบริษัทตัวแทนขายในประเทศจีน ซึ่งนโยบายการลงทุน
ดังกลาว เปนไปเพื่อสรางความเติบโตใหแกธุรกิจ และกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจอีกทาง
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หนึ่ง การจําแนกกลุมธุรกิจของบริษัทฯ จําแนกได 3 กลุมธุรกิจ โดยมีนโยบายการแบงตามลักษณะ
ของสินคาที่ผลิต ดังนี้
1. กลุมธุรกิจพีวีซี
เปนกลุมที่ผลิตสินคาในรูปวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกโดยผลิตภัณฑดังกลาวคือพีวีซีเรซิน ซึ่งอยูในรูปผงและเม็ด
พลาสติก
โดยบริษัทในกลุมจะผลิตพีวีซีเรซินเกรดตางๆตามความ
ตองการของลูกคาในแตละพื้นที่
2. ธุรกิจผลิตทอพีวีซีและผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูป เปนกลุมที่ผลิตสินคาประเภททอและขอตอ
พีวีซี รวมทั้งผลิตภัณฑวัสดุกอสรางพีวีซี ซึ่งใชพีวีซีเรซินเปนวัตถุดบิ
หลักในการผลิต
3. กลุมธุรกิจอื่น ๆ
ไดแก ธุรกิจใหบริการซอมบํารุงรักษาเกีย่ วกับงานดานวิศวกรรม ธุรกิจ
ผลิตสารเคมีที่ใชเปนวัตถุดิบหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก และ
ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ ปโตรเคมีในประเทศจีน
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 875 ลานบาท เรียกชําระเต็มจํานวน ทั้งนี้ในป 2547 ตั้งแต
วันที่ 26 ตุลาคม 2547 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวจาก 10 บาทตอหุนเปน 1
บาทตอหุน และจํานวนหุนเปลี่ยนจาก 87.5 ลานหุน เปน 875 ลานหุน
4.5 บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) : UV
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ยูนิไทยออกไซด จํากัด
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ลานบาท ประกอบธุรกิจ
หลัก คือ ผลิตผงสังกะสีออกไซด (zinc oxide) ซึ่งเปนสารเคมีภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมยาง อาหาร
สัตว สี ยารั กษาโรค เครื่องสําอางและเซรามิค จําหนายใหกับลูกคาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคารูป “เตาเผา” ปจจุบันมีกําลังการผลิตรวม เทากับ 8,700 ตัน
ตอป โดยมีโรงงาน 2 โรง ตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานี ในป 2531 บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนและนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 บริษัทฯมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ภายใต ชื่อ ยอ หลัก ทรั พ ย “UV” สํ า หรั บหุ น สามัญ จํ า นวน 526,140,499 หุ น และ
“UV-W1” สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 173,045,990 หนวย โดยมีทุนจด
ทะเบียน 944.53 ลานบาท เปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 526.14 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท
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นอกจากธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด บริษัทฯไดกระจายการลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม เพื่อดําเนินธุรกิจตางๆ ไดแก บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด (FS) เปนตัวแทนจําหนาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก เวลา และอุ ป กรณ ค วบคุ ม ระบบจอดรถ ภายใต เ ครื่ อ งหมายการค า
“AMANO” จากประเทศญี่ปุน และอุปกรณควบคุมระบบจอดรถที่พัฒนาขึ้นเอง ภายใตเครื่องหมาย
การคา “THAIPARK” บริษัท ไทย - ไลซาท จํากัด (TL) เปนตัวแทนจําหนายผงสังกะสีออกไซด
ใหแกบริษัทฯ และเคมีภัณฑอื่นๆ บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลติ้ง จํากัด (UVC) ประกอบธุรกิจ
ใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการเงินและการลงทุน บริษัท ยูนิเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด
(UVAM) ดําเนินธุรกิจการลงทุนและการจัดการ และกองทุนรวม กินรีพร็อพเพอรตี้ (KRF) เปน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ บริษัทฯไดขยายการดําเนินธุรกิจเขาสูธุรกิจการลงทุน โดยที่ผานมา การลงทุน
สวนใหญของบริษัทฯจะเปนการรวมลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก บริษัท แกรนด ยู
นิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด (Grand U) ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะโครงการที่มี
ปญหากับสถาบันการเงิน บริษัท แสนสิริ เวนเจอร จํากัด (SV) ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่อขายอาคารชุดพักอาศัย บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเมนท จํากัด (S.U.N.) ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาที่ดินพรอมอาคารพาณิชย และบริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (EEI) ดําเนินธุรกิจที่ปรึกษาดานวิศวกรรมการจัดการและอนุรักษพลังงาน
สําหรับผลประกอบการในป 2547 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดรวม 870.32 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.14 จากปกอนทีมีรายได 755.85 ลานบาท ตนทุนขายและคาใชจายการขายและการ
บริหารรวม 740.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 50.60 เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมีจํานวน 491.55 ลานบาท
ทําใหบริษทั ฯและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิเทากับ 86.91 ลานบาท ลดลงรอยละ 61.35 เมื่อเทียบกับป
กอนซึ่งมีกําไรสุทธิ 224.89 ลานบาท สาเหตุเนื่องจากตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และผลการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยยังไมสามารถรับรูรายไดในป 2547
สําหรับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม
1,550.91 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.62 เมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งมีจํานวน 1,697.28 ลานบาท หนี้สิน
รวม 348.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32.08 เมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งมีจํานวน 264 ลานบาท สวนของ
ผูถือหุน 1,202.22 ลานบาท ลดลงรอยละ 16.12 เมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งมีจํานวน 1,433.29 ลานบาท
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4.6 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน ) : VNT
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) เดิมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2531 ภายใตชื่อ บริษัท วีนิไทย จํากัด มีชื่อ

39
เปนภาษาอังกฤษวา Vinythai Company Limited ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ซึ่งเปนการตกลงรวมลงทุนกัน
ระหวางกลุมโซลเวยประเทศเบลเยี่ยมและกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคในการผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑผงพลาสติกพีวีซี และผลพลอยไดจาก
การผลิตผลิตภัณฑพีวีซี
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 บริษัทฯ เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย โดยมีกําลังการผลิต
(nameplate capacity) พีวีซีซัสเพนชั่น 115,000 ตันตอป และ พีวีซีอีมัลชั่น 20,000 ตันตอป และ
ตอมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2536 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนตามกฎหมาย
วาด ว ยบริษัทมหาชนจํ ากัด ทะเบีย นเลขที่ บมจ. 158 ตามมติพิเ ศษของที่ประชุมผูถือหุน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทฯ สามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได และบริษัทฯไดนําหุนเขา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเริ่มซื้อขายเปนวันแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2538
ในป 2547 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดียิ่ง แมวาจะไดรับผลกระทบจากปจจัยดานสังคม
และเศรษฐกิจ อาทิ ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งกรณีไขหวัด
นก แตบริษัทฯ ก็สามารถปรับแผนการดําเนินงานตามสภาวการณไดเปนอยางดี เปนผลใหบริษัทฯ
มีผลประกอบการอยูในเกณฑที่ดีมาก
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2547 บริษัทฯ มียอดขาย 7,544 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,414
ลานบาท หรือรอยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของพีวีซีเพิ่มสูงขึ้น
ยอดขายพีวีซีในป 2547 คิดเปนรอยละ 87 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ ขณะที่บริษัทฯ มียอดขาย
โซดาไฟคิดเปนสัดสวนรอยละ 12
สําหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม
12,427 ลานบาท หนี้สินรวม 3,738 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุน 8,689 ลานบาท
ลู ก ค า พี วี ซี ข องบริ ษั ท ฯ แบ ง ได เ ป น 2 ลั ก ษณะ คื อ ลู ก ค า ภายในประเทศ และลู ก ค า
ตางประเทศ ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 65 : 35 กลุมลูกคาสําคัญที่ใชผลิตภัณฑผงพลาสติกพีวีซีชนิด
ซัสเพนชั่นของบริษัทฯ คือกลุมผูผลิตทอและขอตอ ซึ่งนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก
และกลุมผูผลิตแผนฟลมและชีท สวนลูกคาหลักที่นําผลิตภัณฑผงพลาสติกพีวีซีชนิดอิมัลชั่นของ
บริษั ทฯ ไปใช งาน คือ กลุ มผู ผลิ ต หนั ง เที ย ม และผา ใบ สํา หรับตลาดต างประเทศที่สําคัญ ของ
บริษัทฯ ไดแก จีน ฮองกง กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตะวันออกกลาง
วัตถุ ดิ บหลั ก ที่ใ ชในกระบวนการผลิตพีวีซี ไดแ ก เกลือ ไฟฟา และเอธิลีน ซึ่งบริ ษั ทฯ
สามารถจัดหาจากแหลงภายในประเทศไดเปนจํานวนที่แนนอนและเพียงพอตอความตองการของ
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บริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะนําเขา อีดีซี หรือ วีซีเอ็มขึ้นอยูกับภาวะตลาดและแผนการ
ผลิตของบริษัทฯ ในขณะนั้น
ตลอดป 2547 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางการเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนผลใหบริษัทฯ
ไดรับการประเมินและจัดใหอยูในกลุมดี (top quartile) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ดวยความสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญในดานนวัตกรรม โดย
มุงเนนในดานการควบคุมตนทุน การสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและกระบวนการการ
ผลิต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
สําหรับป 2548 จากแนวโนมภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงมีศักยภาพที่ดี ผนวกกับ
ทิศทางของอุตสาหกรรมพีวีซีในตลาดโลกที่ยังอยูในชวงขาขึ้น จึงคาดหวังไดวาป 2548 นาจะเปนป
ที่บริษัทฯ มีโอกาสในการสรางผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง
4.7 บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) : TCB
บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2521 โดยการรวมทุน
ระหวาง เบอรลา กรุป จากประเทศอินเดีย และผูรวมทุนชาวไทย ประกอบกิจการผลิตผงคารบอน
(carbon black) ที่เปนปจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต หมึก ไปจนถึง อุตสาหกรรม
พลาสติกและผลิตภัณฑอีกหลายประเภท บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000
บาท และไดเพิ่มทุนเพื่อขยายกําลังผลิตมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ทางบริษัทฯมิไดเพิม่ กําลังการผลิตจากเดิม ปจจุบนั บริษัทมี
กําลังการผลิต 140,000 ตันตอป และตลอด 5 ปที่ผานมาบริษัทก็มิไดมีการเพิ่มทุน ปจจุบันบริษัทมี
ทุนจดทะเบียนเทากับ 300 ลานบาท ปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทคือคือผงคารบอนแบล็คไดเปนที่
ยอมรับในบริษัทผูผลิตยางรถยนตรายใหญ ผลิตภัณฑของบริษัทรอยละ 49 ของการผลิตจะถูก
สงออกไปยังประเทศตางๆ
บริษัทฯ ไมมีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอืน่
(holding company)
ในระหวางป บริษัทไดรับรางวัลที่เปนเกียรติมากมายทั้งจากภายในและตางประเทศ ไดแก
รางวัล Best Employer สําหรับการจัดอันดับในประเทศไทยและเปนอันดับที่ 5 ในเอเซีย, รางวัล
Best Performance award ในหมวดอุตสาหกรรม โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้
บริษัทปนบริษทั ดีเดนในดานแรงงานสัมพันธและการจัดการดานสวัสดิการโดยกระทรวงแรงงาน
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ซึ่งรางวัลเหลานี้ไดเปนเครื่องยืนยันในความเปนเลิศในดานการจัดการของบริษัท ซึ่งทําใหบริษทั
ประสบความสําเร็จในเชิงการแข็งขันในตลาดดวยสินคาที่มีประสิทธิภาพดีและการบริการที่ดีกวา
เมื่อไมนานมานี้บริษัทไดรับรางวัลสูการบริหารความเปนเลิศ เปนครั้งที่ 2 โดยสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ และยังไดรับการจัดอันดับบริษัทขนาดเล็ก 200 อันดับแรกที่มีผลการดําเนินงานที่ดี
โดยนิตยสาร Forbes เปนครั้งที่ 3 อีกดวย
บริษัทฯมี 2 บริษัทยอย ชื่อ บริษัท ไทยซัลไฟทส แอนด เคมิคัล จํากัด โดยสัดสวนในการ
ถือหุนของบริษัทยอยรอยละ 60 และ บริษัท เหลียวหนิง เบอรลา คารบอน จํากัด ซึ่งบริษัทมี
สัดสวนการถือหุนรอยละ 71 บริษัทไทยซัลไฟทส แอนด เคมิคัล จํากัด เปนบริษทั ซึ่งทําการผลิต
เคมีภัณฑในรูปของผงโซเดียมซัลไฟท และผงโซเดียมเมตาไบทสซัลไฟท สวนบริษัทเหลียวหนิง
เบอรลา คารบอน จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตคารบอนแบล็ค ซึ่งการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษทั
ยอยเปนอิสระตอกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเขารวมลงทุนในบริษัทรวม อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ไทยออแกนิก
เคมิคัลส จํากัด ซึ่งดําเนินงานดานธุรกิจผลิตสาร อีพิคลอโรไฮดริน และโซดาไฟ และบริษัท พี.ที.
อินโด ลิเบอรตี้ เท็กซไทล จํากัด ผลิตเสนดายชนิดปน
ผูถือหุนที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของบริษัทฯ มีจํานวน 2 ราย คือ
- บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทฯซึ่งผลิตเสนใยสังเคราะหที่ใชใน
อุตสาหกรรมผลิตเสนดาย (ซึ่งถือหุนบริษัทคิดเปนสัดสวน 24.98%)
- บริษัท Everlon International Holdings Limited. (ซึ่งถือหุนบริษัทคิดเปนสัดสวน
12.56%)
ทั้ง 2 บริษัทขางตนนี้มิไดเปน Ultimate shareholder ถึงแมวาบริษัท ไทยเรยอน จะมี
กรรมการรวมกัน แตการกระทําใดๆของทั้ง 2 บริษัทจะผานที่ประชุมผูถือหุน
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4.8 บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจํากัด (มหาชน) : TCCC
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 ดวยเงินทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 120 ลานบาท เปนผูผลิตปุยเคมีที่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงงานขนาด
ใหญที่ทันสมัย และไดมาตรฐาน 2 แหง ตั้งอยูที่อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ มีกําลัง
การผลิตปุยปละ 850,000 เมตริกตัน และที่อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกําลังการ
ผลิตปละ 350,000 เมตริกตัน รวมเปนกําลังการผลิตปละ 1.2 ลานเมตริกตัน สามารถผลิตปุยเคมีที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานทัดเทียมกับปุยนําเขาจากตางประเทศ ปจจุบัน นายมาซาโยชิ โมริตา ไดรับการ
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แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการผู จั ด การใหญ ตั้ ง แต วั น ที่ 13
กรกฎาคม 2543
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
1. ป 2542 ปรับโครงสรางของบริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จํากัด โดยบริษัท เอ็มซี
พลาสติก จํากัด บริษัท เอ็มซี โซลเวนท จํากัด และบริษัท เอ็มซี เท็กซไทล จํากัด เขารวมถือหุน ใน
การเพิ่มทุนและโอนกิจการการตลาดผนวกเขาภายใตชื่อ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จํากัด
เปดโรงงานแบงบรรจุและผสมเคมีเกษตรของบริษัท เอ็มซีอะโกร-เคมิคัล จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอย ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 6.25 ไร ดวยเงินลงทุนทั้งสิ้น
150 ลานบาท เพื่อทําการแบงบรรจุสารเคมีชนิดเหลววันละ 44,000 ลิตร และชนิดผงวันละ 8,000
กิโลกรัม และมีกําลังการผสมสารเคมีกําจัดวัชพืชไดวันละ 112,000 ลิตร สารปองกันเชื้อราและ
แมลงศัตรูพืชไดวันละ 16,000 ลิตร
ชําระเงินทุนเพิ่มในบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี วิจัยและพัฒนา จํากัด อีกรอยละ 25 เปนจํานวน
2,500,000 บาท จากเดิมที่ไดชําระไวแลวรอยละ 25 (2,500,000 บาท) ซึ่งเมื่อไดชําระเรียบรอย
แลว รวมเปนทุนชําระแลวทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (รอยละ 50 ของเงินทุนที่ไดจดทะเบียนไว
แลว 10,000,000 บาท) เพื่อเปนเงินทุนคาใชจายในการวิจัยพัฒนาและสาธิตการเกษตรซึ่งเปนการ
รวมมือระหวางบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีวิจัยและพัฒนา จํากัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2542 บริษัทฯ ไดไถถอนหุนกูแปลงสภาพของบริษัทคืนกอนครบกําหนด
จากเดิม ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2541 จํานวน 58,995 หนวย เพิ่มขึ้นอีก 1,000 หนวย คงเหลืออีก 5
หนวย ที่บริษัทไมสามารถติดตอผูถือหุนกูเพื่อไถถอนคืน จึงจัดหุนสามัญสํารองไวเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพเมื่อครบกําหนดในป 2546
2. ป 2543 นายมาซาโยชิ โมริตา ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหดํารง
ตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 แทนนายทากาชิ ฮิราบายาชิ ซึ่ง
เกษียณอายุ
เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงทางการเงิน ความเชื่อมั่นตอเจาหนี้ และเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน
ทั่วไปของบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2543 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2543 ไดมีมติให
บริษัทฯ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,000,000,000 บาท เปน 1,600,050,000 บาท โดย
วิธีการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 39,995,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เปนจํานวนเงิน 399,950,000 บาท พรอมกับไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,600,050,000 บาท
เปน 6,400,050,000 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 480,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10
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บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (right issue) ในอัตราสวน
หนึ่งหุนเดิมตอสามหุนใหม (1 : 3) ราคาเสนอขายหุนละ 5 บาท ซึ่งต่ํากวามูลคาที่ตราไว
3. ป 2544 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2544 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2544 ไดมีมติให
บริษัทฯ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน
277,097,092 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 2,770,970,920 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 6,400,050,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 3,629,079,080 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญ 362,907,908 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท พรอมกับไดมีมติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 3,629,079,080 บาท เปน 7,260,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 363,092,092
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือ
หุนในอัตราสวนหนึ่งหุนเดิมตอหนึ่งหุนใหม (1 : 1) ราคาเสนอขายหุนละ 5 บาท ซึ่งต่ํากวามูลคาที่
ตราไว บริษัทฯ ไดแจงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนเรียกชําระแลวเปน 5,847,140,680 บาท
4. ป 2545 วันที่ 7 ตุลาคม 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 ไดมีมติใหบริษัทฯ
ดํ า เนิ น การลดทุ น ของบริ ษั ท ฯ ด ว ยวิ ธี ก ารตั ด หุ น จดทะเบี ย นที่ ยั ง มิ ไ ด อ อกจํ า หน า ยจํ า นวน
1,412,838,820 บาท ออกจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,260,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน
จํานวน 5,847,161,180 บาท โดยมีสวนตางระหวางทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 20,500 บาท
หรือจํานวน 2,050 หุน โดยหุนจํานวน 2,050 หุน เปนหุนที่เหลือไวเพื่อรองรับการแปลงสิทธิของ
หุนกูแปลงสภาพที่บริษัทไดออกและเสนอขาย
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท ลดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํ า ระแล ว ของบริ ษั ท ลงจํ า นวน
4,093,012,826 บาท และ 4,092,998,476 บาท ตามลําดับจากทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ปจจุบันจํานวน 5,847,161,180 บาท และจํานวน 5,847,140,680 บาท ตามลําดับ โดยการลดมูลคาที่
ตราไว (par) จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 3 บาท ซึ่งภายหลังจากการลดทุนดังกลาว บริษัทมี
ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํ า ระแล ว คงเหลื อ เป น จํ า นวน 1,754,148,354
บาท และจํ า นวน
1,754,142,204 บาท ตามลําดับ แบงออกเปนทุนจดทะเบียน 584,716,118 หุน และทุนชําระแลว
584,714,068 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท ทั้งนี้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจํานวน
4,092,998,476 บาท จากผลขาดทุนสะสมตนปจํานวน 4,109,850,813 บาท ภายหลังการลดทุนครั้งนี้
แลวผลขาดทุนสะสมคงเหลือของบริษัทจะเทากับ 16,852,337 บาท ซึ่งบริษัทจะไดทําการตัดทุน
สํารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุ นสะสมคงเหลือดัง กล า วใหหมดไป ป 2546 วั น ที่ 27
ตุลาคม ไดไถถอนหุนกูแปลงสภาพที่ครบอายุไถถอนทั้งหมดเปนที่เรียบรอยแลว
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4.9 บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) : TNPC
บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน)กอตั้งขึ้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2513 และไดรับ
การสงเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนบริษัทผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑพลาสติกกึ่งสําเร็จรูป โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑหนังเทียม ซึ่งเปนสินคา high value
added เปนอันดับแรก มีทั้งหนังเทียม
ที่ทําจาก PVC และ Non-PVC โดยผลิตภัณฑที่ทําจาก
non-PVC ไดแก PU, TPU, TPO ฯลฯ เปนผลิตภัณฑที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ทั่วโลกกําลัง
ใหความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ 27 กุมภาพันธ 2535 บริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีชื่อยอหลักทรัพยวา “TNPC” จากนั้นวันที่ 10 มีนาคม 2537 ไดทําการแปลง
สภาพเปนบริษัทจํากัดมหาชน ในป 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 211,750,040
บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 21,175,004 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ตลาดหนังเทียมหลัก ไดแก ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต รองเทากีฬา และอุปกรณกีฬา อาทิ
ลูกบอลที่ใชในการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตลาดอุตสาหกรรมรถยนตมีแนวโนมเติบโตอยาง
ตอเนื่อง จนสรางรายไดใหกับ บริษัทฯ มากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมในชวงหลายปที่ผานมา
ในสวนของอุตสาหกรรมรองเทากีฬา
โดยเฉพาะที่เปนยี่หอชั้นนําของโลก อาทิ Adidas, Niki
และ Reebok ไดเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบชนิด PU มากขึ้น และบริษัทฯ เปนผูไดรับลิขสิทธิ์ในการผลิต
และจัดจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ซึ่งมูลคาการจําหนายมีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน
บริษทั ฯ มีบริษัทยอย 2 แหง ไดแก บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกแข็งกึ่งสําเร็จรูป และบริษัท ไทยนาม-เคียววา จํากัด ซึ่งผลิตและ
จําหนาย PVC/PP Foam เพื่อใชในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทรวม
อีก 1 แหง คือ บริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จํากัด ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย PVC
compound และพลาสติกรีดขึ้นรูป
ผลิตภัณฑทุกชนิดของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ ISO9001:2000 และบริษัทฯ จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน ISO/TS16949:2002 ที่ใชกับ อุตสาหกรรมรถยนตในไมชานี้
เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ ยังคงความเปนผูนําดานคุณภาพและมีชนิดของผลิตภัณฑ
ใหมๆ มากขึ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายใหความสําคัญกับงานดานวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑมา
อยางตอเนื่องหลายป ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มจุดแข็งของผลิตภัณฑและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้น
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดทยอยปรับพื้นที่โรงงานใหมที่บางปลาเพื่อรองรับการยายโรงงาน
และเครื่องจักรจากโรงงานเดิมที่ออมนอยไปยังโรงงานใหม ซึ่งโครงการดังกลาวจะแลวเสร็จในราว
ป 2549
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4.10 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) : TPA
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2528 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท ภายใตการบริหารงานโดยคุณจรูญ ลิ้มไชยาวัฒน และครอบครัว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหนายแผนอะคริลิค เพื่อการสงออกเปนหลัก โดย
บริษัท มีกําลังการผลิต 8,500 ตันตอป นอกจากนี้ยังเปนผูนําในตลาดแผนเอบีเอสและแผนไฮอิม
แพ็ค โดยมีกําลังการผลิตรวม 7,900 ตันตอป
ในปพ.ศ. 2537 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และไดนําหุนของบริษัท
เข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยเริ่ ม การซื้ อ ขายวั น แรกเมื่ อ วั น ที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2537 ตอมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 บริษัท Ineos Acrylic UK Overseas
Holdco 1 Limited ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งภายใตกฎหมายประเทศอังกฤษและเวลลเขาซื้อหุนบริษัท
จํานวน 4,465,885 หุนหรือรอยละ 36.76 ในปพ.ศ. 2545 บริษัท Ineos Acrylic UK Overseas
Holdco 1 Limited ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited
ปจจุบันผูถือหุนใหญของบริษัท ไดแก บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited
และบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จํากัด ซึ่งถือหุนรอยละ 42.28 และ 27.23 ตามลําดับ บริษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียน 121.50 ลานบาท เรียกชําระแลว 121.50 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 12.15 ลานหุน
มูลคาหุนละ 10 บาท
จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัท มีสินทรัพยรวม 805.68 ลาน
บาท หนี้สินรวม 247.04 ลานบาท สวนของผูถือหุน 558.64 ลานบาท รายไดรวม 1,167 ลาน
บาท และมีกําไร หลังหักภาษีเงินไดสุทธิ 86.06 ลานบาท
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4.11 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) : PATO
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ดวย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท มีจํานวนหุนทั้งหมด 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจเปนผูนําเขา ผูผลิต รับจางผลิต และจําหนายสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในประเทศไทย บริษัทมีผลิตภัณฑหลักที่สามารถแบงไดเปน สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง สารกําจัดโรคพืช สารกําจัดไร โดยแบงเปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ชนิด น้ํา ชนิดเม็ดและ ชนิดผง ซึ่งผลิตภัณฑสวนใหญจะอยูภายใตเครื่องหมายการคา “ลูกโลก
PATO” และจะมีบางสวนอยูภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทที่ทาง PATO รับจางผลิต เชน" ตรา
ยานไวเลอร, ตราผีเสื้อ, ตรางาชางคู, ตราจรวดและ ตราประตูทอง ตราชาง ตราเฟซ-อะโกร" เปน
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ตน โดยมีสัดสวนระหวางการผลิตและการจําหนายเองเปรียบเทียบกับการผลิตและใหบริษัทอื่น
เปนผูแทนจําหนายคิดเปน 65 : 35
บริษัทมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองผานผูจัดจําหนายกวา
390 รายในหลายจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีการจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคาอื่น
ผาน Repacker 5 รายและ distributor อีก 69 ราย
ปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตตอปสําหรับสารเคมีปราบศัตรูพืชชนิดน้ํา 3.9 ลานลิตร ชนิด
เม็ด 27,000 ตัน และชนิดผง 4,060 ตัน มีโรงงานตั้งอยูที่เลขที่ 569 ซอย 12 นิคมอุตสาหกรรม บางปู
ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะของสินคาในธุรกิจนี้จะตองไดรับการดูแลตรวจสอบใหสินคาอยูในระดับมาตรฐาน
เสมอโดยผูตรวจสอบจากกองควบคุมวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
และควบคุมราคาโดย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) (Pato Chemical Industry Public Company Limited) เมื่อเดือนตุลาคม 2536 และ
ดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 3,000,000 หุน ในราคาหุนละ 55 บาท มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาทในเดือนกรกฎาคม 2538 เดือนสิงหาคมเปลี่ยนแปลงเปนทุนจดทะเบียนชําระแลว
140 ลานบาทและไดรับอนุมัติเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเดือน
เมษายน ป 2540 บริษัท Ancom Berhad จํากัด ใหความสนใจเขารวมถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวน
รอยละ 10.50 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว และ ในเดือนเมษายน 2541 Nissho Iwai
Corporation(ปจจุบันคือ NN Chemical Corporation) ไดเขาซื้อหุนจํานวน 1,400,000 หุน หรือ 10%
และเพิ่มสัดสวนขึ้นเปน 2,100,000 หุน หรือ 15% รวมถึง Nissho Iwai (Thailand) ถือหุนอีก 7 แสน
หุนหรือ 5% ในป 2543 บริษัทไดจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเดือนธันวาคม 2542 ในป
2544 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม (Acron Plastic Industry) เปนหุนสามัญจํานวน
4,588,077 หุน ใหกับผูถือหุนรายใหม ทําใหบริษัทมีเงินลงทุนเหลือเพียง 531,923 หุน และสัดสวน
ในเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงลดลงเหลือเพียงรอยละ 4.63 เทานั้น และ บริษัท Acron ไดเปลี่ยนชื่อเปน
Plastic Precision Industry Co.,Ltd. โดยมีทุนจดทะเบียนปจจุบัน 115 ลานบาท

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved
4.12 บริษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน) : YCI
บริษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีแอนดที ลีดเดอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปน
ผูดําเนินการผลิตและจําหนายเคมีภณ
ั ฑประเภทตางๆของตนเอง เคมีภัณฑที่แตละบริษัทผลิตไมมี
ความเกีย่ วของกัน
โดยสามารถแยกเปนสายผลิตภัณฑหลักได 3 สายดังนี้
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1) สายกรดกํามะถัน, สารเรงการตกตะกอนและอื่น ๆ
2) สายเซอรโคเนี่ยมซิลิเกต
ทั้งสองสายผลิตภัณฑดําเนินการผลิตและจําหนาย โดย บริษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน)
3) สายพีวีซีสเตบิไลเซอร และเลดออกไซด
ดําเนินการผลิตและจําหนาย โดยบริษทั ทีแอนดที ลีดเดอร จํากัด ซึ่งปจจุบันหยุด
ดําเนินการชั่วคราว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมแนนอน
สินคาของบริษัท เปนเคมีภณ
ั ฑที่จําหนายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อนําไปผลิต
เปนสินคาสําเร็จรูป ซึ่งสวนใหญบริษัทเปนผูจัดจําหนายสินคาโดยตรงกับลูกคา ปจจุบันบริษัทใช
กําลังการผลิตราว 50%-70% ของกําลังการผลิตรวม โดยมีโรงงานอยู 2 แหงคือ ที่จังหวัด
สมุทรสาคร อันเปนที่ตั้งโรงงานของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งอยูติดกัน และที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
เปนโรงงานของบริษัท ในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 264 ลานบาท มีรายไดรวม
195.64 ลานบาท กําไรสุทธิ 6.30 ลานบาท หลายผลิตภัณฑของบริษทั ฯในตลาดยังมีการแขงขันสูง
ในขณะที่บางผลิตภัณฑในตลาดมีราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก ทําใหผลประกอบการโดยรวมเริ่มมีกําไร
บริษัทมีสัดสวนหนี้สินอยูในระดับต่ํา โดยมีสัดสวนหนีส้ ินตอทุนเพียง 0.40 และมีสภาพคลองใน
ระดับดี มีอัตราสวนสภาพคลอง 1.71 เทา มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 73 วัน บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 70,000,000.00 บาท ทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน 70,000,000.00 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 7,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 10 บาท
4.13 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) : UP
บริษัท บริษัท ยูเนีย่ นพลาสติก จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ และ
ชิ้นสวนพลาสติก โดยกรรมวิธีฉีดขึ้นรูป รวมถึงการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติกสินคาสวนใหญ ขาย
ใหกับบริษัท สหยูเนีย่ น จํากัด (มหาชน) นําไปจัดจําหนาย เพื่อการบริหารการตลาดของบริษัท
สวนใหญเปนผูประกอบการที่มีโรงงานประกอบสินคาสําเร็จรูป เชน โรงงานประกอบรถยนต
จักรยานยนตและเครื่องใชไฟฟาเปนตน
เริ่มประกอบธุรกิจในป 2512 โดยดําเนินการผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องใชในครัวเรือนจากนัน้ เพื่อเปนการใหบริการแกลูกคาไดกวางขึน้ จึงเปด
หนวยงานพนสี
ประกอบชิ้นสวนพลาสติกขึ้นและไดมีการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทั
ยูเนีย่ นพลาสติก จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 346 บริษัทมี
ทุนจดทะเบียน 250 ลานบาท เรียกชําระแลว 250 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 25 ลานหุน
มูลคาหุนละ 10 บาท
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ปจจุบันบริษัทมีเครื่องฉีดพลาสติกรวม 95 เครื่อง และเครื่องจักรผลิตแมพิมพรวม 32
เครื่อง โดยมีโรงงานอยูที่กรุงเทพมหานคร 1 แหง และโรงงานสาขาบางปะกง ทีจ่ ังหวัด
ฉะเชิงเทราอีก 1 แหง
ในดานการจัดการโครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 2 ชุด คือ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกําหนดอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รวมถึงผลตอบแทนชัดเจนคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ
ขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย
ในรอบป 2547 ที่ผานมา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนพลาสติกของประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมพลาสติกไดปรับตัวสูงขึ้น ในชวงครึ่งปหลังเปนอยางมาก เนื่องจากมี
การปรับราคาเม็ดพลาสติกตามราคาน้ํามันที่สูงขึ้น บริษัทฯ ไดพยายามเพิ่มศักยภาพดานการผลิต
และสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาโดยสรรหาผลิตภัณฑใหมมาผลิตไวเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมรถยนต
จึงทําใหบริษทั ฯ สามารถผานพนวิกฤตการณเม็ดพลาสติกขึ้นราคามาได นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช
นโยบายเชิงรุกเกีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
โดยเริ่มตนจาการเขาไปมีสวนรวมกับลูกคาในการ
ออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพโดยอาศัยประสบการณทางดานงานพลาสติกของบริษัทฯ ที่มีมามา
กวา 30 ป ใหเปนประโยชนและตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุด อีกทั้งยังเพิ่มทักษะ
ความรูในดานเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดยการสงพนักงานไปทดสอบและอบรมกับสถาบันตางๆ อยาง
ตอเนื่องเสมอมา
สําหรับในป 2547 บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงจากป 2546 รอยละ 22.82
ทางดานการลงทุนในป 2547 บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท ยูเนี่ยนโกเทคโมลดส จํากัด เปนบริษทั
ยอยสัดสวนการลงทุนจากเดิม 51 % เปน 65 % ซึ่งบริษัทยอยเปนบริษัทที่ผลิตแมพิมพสําหรับขึ้น
รูปพลาสติก
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4.14 บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) : WG
บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2510 ใน
นามบริษัท ไวทแอนดโก จํากัด ประกอบธุรกิจนําเขาเคมีภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมตาง ๆ ดวย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท ตอมาในป 2522 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 58.8 ลานบาท และ
ไดจดทะเบียนเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปนั้น อีกทั้งไดนําหุนของบริษัทฯ
จํานวนรอยละ 30 ออกจําหนายแกประชาชนทั่วไปพรอมกับไดมีการลงทุนในบริษัทยอย คือบริษัท
คัสตอม-แพค จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก เชน ขวด ถวย และภาชนะตาง ๆ อีกทั้งมี
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การลงทุนในบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง คือบริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูนําเขาและ
จําหนายประตูมั่นคงและระบบเตือนอัคคีภัย
ในป 2525 ไดเริ่มเขาสูธุรกิจอสังหาริมทรัพยดวยการสรางอาคารสํานักงานใหเชาที่ซอยรู
เบีย ถนนสุขุมวิท 42 และตอมาก็ไดสรางโรงงาน และคลังสินคาใหเชาที่ซอยรวมใจ ถนนบางนาตราด ก.ม. 18.8 อีกทั้งไดมีการสรางโรงงานผลิตเคมีภัณฑสําหรับปรับคุณภาพน้ํา ณ. บริเวณ
ใกลเคียงกับคลังสินคาในป 2533 ดวย
ในป 2537 บริษัท โอสถสภาโฮลดิ้ง จํากัด ไดซื้อหุนจํานวน 3,570,000 หุน คิดเปนรอย
ละ 20 ของหุนจดทะเบียนทั้งหมดจากบริษัท โอสถสภา จํากัด และปจจุบันบริษัทโอสถสภาโฮ
ลดิ้ง เปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 3 ของบริษัท
ในป 2538 ไดมีการรวมทุนระหวางบริษัท คัสตอม-แพค จํากัด กับบริษัท แอมคอร ของ
ออสเตรเลีย โดยบริษัทไดลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท คัสตอม-แพค จํากัด จาก 99.96% เหลือ
เพียง 49.00% ทําใหบริษัท คัสตอม-แพค จํากัด กลายสภาพเปนบริษัทยอย และไดเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท แอมคอร คอนเทนเนอรส แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด และในปนี้เอง บริษัท เอ็ม.ดี.เอ็กซ
จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนซื้อหุนจํานวน 3,570,000 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของหุนจดทะเบียน
ทั้งหมดจากผูถือหุนรายยอย และปจจุบันกลายเปนผูถือหุนรายใหญสุดของบริษัท ปจจุบันบริษัท
มีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท เรียกชําระแลว 178.5 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 17,850,000
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ในป 2547 นางพิมพรรณ ศรีสวัสดิ์ ไดซื้อหุนจํานวน 2,000,000 หุนคิดเปนรอยละ 11.20
ของหุนทั้งหมดจากบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด และปจจุบันกลายเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของบริษัท
ในขณะที่บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ แอสเซท จํากัด ยังคงถือหุนอยู จํานวน 1,570,000 หุน คิดเปนรอยละ
8.80 ของหุนทั้งหมด และยังคงเปนถือหุนรายใหญอันดับ 2 ของบริษัทฯ
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4.15 บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) : TPI
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) หรือ "ทีพีไอ" จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลเมื่อป พ.ศ. 2521 โดยกลุมเลี่ยวไพรัตน นําโดยคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน บริษัทฯ ไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 บริษัทฯ เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจําหนายในป 2525 และ
ไดขยายสายการผลิตผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ เพิ่มขึ้น ดวยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาขยายโรงงานและสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานสําหรับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร ปจจุบันบริษัทฯและบริษัทในเครือทีพีไอเปน ผูประกอบการ
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อุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจรแหงแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีโรงงานอยูที่
จังหวัดระยอง ซึ่ งเปนนิคมอุ ตสาหกรรมภายใตก ารจัดการของบริษัทฯ พรอมสาธารณูปโภคที่
สนับสนุนการดําเนินอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร เชน ทาเรือน้ําลึก คลังน้ํามัน โรงไฟฟา
หลังวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตราตางประเทศในเดือนกรกฏาคม 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรุนแรง
มูลคาหนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้เงินกูในสกุลเงินตางประเทศ
อยูจํานวนมาก และเปนผลใหบริษัทฯ ตองประกาศหยุดพักชําระหนี้ในเดือนสิงหาคม 2540
เพื่อใหการฟนฟูกิจการอยูภายใตการดูแลของศาลลมละลายกลาง ตัวแทนเจาหนี้ทางการเงิน
จํานวน 5 รายไดยื่นคํารองเพื่อขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2543
ตอมาศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามหมวดที่ 3/1 ของพระราชบัญญัติลมละลาย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 และศาลมีคําสั่งแตงตั้ง บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เปนผูทํา
แผนฟ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน 2543 และบริ ษั ท ย อ ย 7 แห ง เมื่ อ วั น ที่ 25
กันยายน 2543
ศาลลมละลายกลางไดแตงตั้งบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด เป นผูบริหารแผน
ฟนฟูกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย 6 แหงในวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ไดแก บริษัท ไทยเอบีเอส
จํากัด, บริษัท น้ํามันทีพีไอ จํากัด, บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน), บริษัท อุตสาหกรรม
โพลียูรีเทนไทย จํากัด, บริษัท ผลิตไฟฟา ทีพีไอ จํากัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีออล จํากัด
ยกเวนแผนฟนฟูกิจการของบริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บริษัท ระยองแทงคเทอรมินัล จํากัด ที่
ประชุมเจาหนี้มีมติไมยอมรับแผนที่จัดทําโดยบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ซึ่งตอมาที่
ประชุมเจาหนี้ไดมีมติแตงตั้งบริษัท เชอรชิลไพรซ แพลนเนอร จํากัด เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการของ
บริษัทดังกลาว ดังนั้นอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินและสิทธิตามกฎหมาย ยกเวน
สิทธิที่จะไดรับเงินปนผล ตกแกผูบริหารแผน ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
เมื่อดําเนินการฟนฟูกิจการไประยะหนึ่ง ปรากฏวา เกิดความขัดแยงรุนแรงระหวางฝาย
เจาหนี้ รวมทั้งผูบริหารแผนซึ่งเจาหนี้เปนผูเสนอแตงตั้ง และฝายลูกหนี้ รวมทั้งพนักงานของบริษัท
ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ ความสํ า เร็ จ ของแผนฟ น ฟู กิ จ การ ดั ง นั้ น ในวั น ที่ 21 เมษายน 2546 ศาล
ลมละลายกลางจึงไดมีคําสั่งใหบริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด พนจากการเปนผูบริหารแผน
และไดมีคําสั่งใหลูกหนี้และเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูบริหารแผนชั่วคราว
อยา งไรก็ ตาม ความขั ด แย ง ระหวา งฝ า ยเจา หนี้ และลู ก หนี้ ยัง ไม ส ามารถยุ ติ ไ ด และมี
แนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง จนอาจสงผลใหการฟนฟูกิจการของทีพีไอลมเหลว
ซึ่งจะสงผลเสียหายตอเนื่องไปยังเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ดังนั้น ในวันที่ 11 กรกฎาคม
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2546 ศาลลมละลายกลางจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งกระทรวงการคลังโดยมีพลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ,
นายพละ สุขเวช, นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา, ดร.ทนง พิทยะ, นายอารีย วงศอารยะ เปนผูแทน
กระทรวงการคลัง เปนผูบริหารแผนคนใหมมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายและแผนฟนฟูกิจการ
อํานาจหนาที่ของผูบริหารแผนคนใหมและผูบริหารแผนชั่วคราวเริ่มและสิ้นสุด ในวันที่ศาลมีคําสั่ง
ดังกลาว และตอมาศาลลมละลายกลางมีคําสั่งแตงตั้งกระทรวงคลังเปนผูบริหารแผนของบริษัทยอย
6 แหง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546
ผลการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บป 2547 บริษั ทฯ และบริ ษัทยอ ยมีร ายไดจ ากการขายจํ า นวน
154,546.41 ลานบาท ซึ่งสูงกวาระยะเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 71.16 มีกําไรขั้นตนในปนี้
จํานวน 32,085.88 ลานบาท ซึ่งสูงกวาปกอนจํานวน 17,300.72 ลานบาท สวนคาใชจายในการขาย
และบริหารสูงกวาปกอนจํานวน 3,336.42 ลานบาท เนื่องจากยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากและ
ภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากปริมาณขายผลิตภัณฑน้ํามันที่เพิ่มขึ้น รายจายดอกเบี้ยมีจํานวน
5,826.19 ลานบาท ลดลงจากปกอนเปนจํานวน 675.47 ลานบาท บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลกําไร
สุทธิในป 2547 จํานวน 12,284.13 ลานบาท
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