
บทที่ 3 
หลักทรัพยในกลุมปโตรเคมีและเคมีภณัฑ 

ปโตรเคมีภัณฑหมายถึงผลิตภัณฑหรือสารเคมี ซ่ึงทําจากวตัถุดบิท่ีไดจากปโตรเลียม 
นอกจากใชเปนเช้ือเพลิงชนดิตางๆแลว บางชนิดไดนํามาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม  ปโตร
เคมีภัณฑเพื่อผลิตเคมีภัณฑตางๆ  ปโตรเคมีภัณฑ  โดยปโตรเคมีภัณฑ จะไดมาจาก อุตสาหกรรมป
โตรเคมี ซ่ึงหมายถึงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับปโตรเลียม แบงออกไดเปน 2 ข้ันตอน คือ 

  1. อุตสาหกรรมข้ันตนท่ีผลิตสารโมเลกุลเล็กๆ  ท่ีเรียกวา มอนอเมอร  โดยใชสารประกอบ
ไอโดรคารบอนบางชนิดทีไดจากการกล่ันน้ํามันดิบ หรือจากการแยกกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ 
เชน การใชอีเทน และโพรเพนเปนวัตถุดบิในการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน ซ่ึงสามารถเรียกรวมวา
โอเลฟน  

      2. อุตสาหกรรมข้ันตอเนื่อง  ซ่ึงผลิตสารโมเลกุลใหญท่ีเรียกวา พอลิเมอร  โดยใชสาร
มอนอเมอรจากอุตสาหกรรมข้ันตน เปนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑท่ีไดของ อุตสาหกรรมข้ันนี ้ คือ 
พลาสติกชนิดตางๆ ยางสังเคราะหชนิดตางๆ วัตถุดิบท่ีใชผลิตเสนใยสังเคราะห วัตถุดิบสี  สารซัก
ลาง และตัวทําละลายชนิดตางๆ  ผลิตภัณฑท่ีไดจากอุตสาหกรรมข้ันตอเนื่อง จะถูกนําไปใชเปน
สารต้ังตนในอุตสาหกรรมตางๆ ตอไป เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองนุงหม ยางรถยนต ทอ
พลาสติก ถุงพลาสติก ฟลม สี ผงซักฟอก ปุย เปนตน 

 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry) 

จากภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี ในชวงไตรมาส 2 ป 2552 (เมษายน-มิถุนายน) ราคา 
แนฟธาของตลาดเอเชียปรับตัวเพิ่มข้ึนตลอดไตรมาส ตามราคานํ้ามันดิบท่ีปรับตัวสูงข้ึน ปจจยัหลัก 
ไดแก ความคาดหวังเกีย่วกบัการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ีจะสงผลใหความตองการใชน้ํามันเพิ่มสูงข้ึน 
การออนคาลงของดอลลารสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับสกุลเงินยโูร รวมถึงความขัดแยงและเหตุการกอการ
รายในประเทศไนจีเรียซ่ึงสงผลกระทบตออุปทานนํ้ามันดิบ สวนราคาเอทิลีนโดยเฉล่ียของตลาด
เอเชียปรับตัวเพิ่มข้ึนตามราคาน้ํามันดิบ และราคาแนฟธา เนือ่งจากอุปทานเอทิลีนในภูมิภาค
คอนขางตึงตัวจากการปรับลดกําลังการผลิตและการปดซอมบํารุงแครกเกอร
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สําหรับการซ้ือขายเม็ดพลาสติกท้ัง PE และ PP ราคามีการปรับตัวสูงข้ึนตามราคาเอทิลีนแนฟ
ธาและราคาน้าํมันดิบ ทําใหราคาวัตถุดิบสูงข้ึน และปริมาณสินคาในภมิูภาคมีคอนขางจํากัด 
เนื่องจากผูผลิตหลายรายปรับลดกําลังการผลิตลง รวมถึงผูใชไดชะลอการซ้ือสินคาเพื่อรอซ้ือ
ในชวงท่ีราคาลดลง  
 

การผลิต 
ไตรมาส 2 ป 2552 อุตสาหกรรมปโตรเคมีภายในประเทศ มีแผนขยายกําลังการผลิต black-

pipe grade HDPE compounding เพิ่มข้ึนอีก 100,000 - 200,000 ตัน/ป เพื่อรองรับความตองการที่
คาดวาจะเพิ่มข้ึนในจนีและเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอีกสองถึงสามปขางหนา นอกจากนั้นไดมี
การลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อขยายโอกาสในการผลิต ACN ในเชิงธุรกจิ ในขณะน้ีอยู
ระหวางการกอสรางโรงงาน เม่ือการกอสรางแลวเสร็จจะมีกําลังการผลิต ACN 200,000 ตัน/ป  

MMA 70,000 ตัน/ป และammonia sulphate 160,000 ตัน/ป  
         สําหรับการผลิตในภูมิภาคเอเชีย หลายประเทศมีการขยายกําลังการผลิต ดังนี้  
         - ประเทศจีน วางแผนสรางโรงงานผลิต PVC ขนาด 300,000 ตัน/ป และใชเอทิลีนเปนวัตถุดบิ 
โดยมีแผนกอสรางโรงงานในเดือนมิถุนายน 2552 คาดวาจะแลวเสร็จและเปดดําเนินการในป 2554 
นอกจากนั้น ไดเล่ือนแผนการเปดดําเนนิการเชิงพาณิชยในหนวยผลิต PE ขนาด 800,000 ตัน/ปและ 
หนวยผลิต PP ขนาด 400,000 ตัน/ป จากกลางไตรมาสที่2 เปนตนไตรมาสที่ 3 ของป 2552  
         - ประเทศไตหวนั มีแผนเปดดําเนินการโรงงานผลิต PVC เพื่อการสงออก ขนาด 170,000 ตัน/
ป คาดวาจะเปดดําเนนิการในปลายไตรมาสท่ี 4 ป 2553 นอกจากนัน้ มีโครงการกอสรางแนฟธา
แครกเกอรแหงใหมขนาด 720,000 ตัน/ป โดยคาดวาจะแลวเสร็จในป 2555  
         - ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชย integrated ethylene and polyethylene 
โดยคอมเพล็กซแหงนี้ประกอบดวยเอทิลีนแครกเกอรขนาด 1 ลานตัน/ป โพรพิลีนแครกเกอรขนาด 
285,000 ตัน/ป หนวยผลิต LDPE ขนาด 400,000 ตัน/ป และ หนวยผลิต HDPE ขนาด 400,000 ตัน/
ป นอกจากนั้น ไดเร่ิมเดินเคร่ืองสายการผลิต PP แหงใหมขนาด 270,000 ตัน/ป  
         - ประเทศการตา มีแผนจะเปดดําเนินการโรงงาน LLDPE แหงใหม ขนาด 450,000 ตัน/ ป 
ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2552 
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การตลาด 
ราคาเม็ดพลาติก PE และ PP ในชวงไตรมาส 2 ป 2552 ราคาจําหนายเม็ดพลาสติก(ราคาเฉล่ีย 

SE Asia CIF) ในเดือนมิถุนายน 2552 ของ LDPE, HDPE, และ PP อยูท่ีระดับ 41.10, 41.03 และ 
39.04 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ท้ังนี ้LDPE, HDPE และ PP มีระดับราคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
ท่ีผานมาท่ีระดับราคา34.95, 33.75และ 34.18บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ  
 
  การนําเขา 

ไตรมาส 2 ป 2552 การนําเขาปโตรเคมีข้ันตนมีมูลคา 1,593.93 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.17 
เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีแลว และลดลงถึงรอยละ 78.35 เม่ือเทียบกับชวงเดยีวกันของปกอน ปโตร
เคมีข้ันกลางมีมูลคานําเขา 5,007.07 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 35.78 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีแลว แต
ลดลงรอยละ 32.91 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนปโตรเคมีข้ันปลายมีมูลคานําเขา 
13,947.04 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 22.67 เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่แลว แตลดลงรอยละ 38.53 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
 
ตารางท่ี 3.1 มูลคาการนําเขาปโตรเคมี 
 
ปโตรเคมี มูลคานําเขา (ลานบาท) เปล่ียนแปลง (รอยละ) 

 Q2/2551 Q1/2552 Q2/2552 เทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา 

เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน 

ข้ันตน 7,361.04 1,612.84 1,593.93 -1.17 -78.35 
ข้ันกลาง 7,463.71 3,687.75 5,007.07 35.78 -32.91 
ข้ันปลาย 22,689.32 11,369.63 13,947.04 22.67 -38.53 

         ท่ีมา : ขอมูลจากกรมศุลกากร  
           
         เม่ือพิจารณาการนําเขาในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 พบวา ปโตรเคมีข้ันตน ข้ันกลางและข้ัน
ปลาย มีมูลคาการนําเขาลดลง เม่ือเทียบกับชวงเดยีวกันของปกอน  
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ตารางท่ี 3.2 มูลคาการนําเขาปโตรเคมี ในชวงเดือนมกราคม - มิถุนายนของป 2552 เทียบกับป 2551 
 

ปโตรเคมี มูลคานําเขา (ลานบาท) 
 มกราคม - มิถุนายน 

2551 
มกราคม - มิถุนายน 

2552 
เปล่ียนแปลง (รอยละ) 

ข้ันตน 12,947.74 3,206.76 -75.23 
ข้ันกลาง 16,928.59 8,694.82 -48.64 
ข้ันปลาย 43,828.37 25,316.67 -42.24 

ท่ีมา : ขอมูลจากกรมศุลกากร  
 
         การสงออก 
         ไตรมาส 2 ป 2552 การสงออกปโตรเคมีข้ันตนมีมูลคาสงออก 7,868.76 ลานบาท เพิ่มข้ึนถึง
รอยละ 94.98 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีแลว และเพิ่มข้ึนรอยละ 53.24 เม่ือเทียบกับชวงเดยีวกันของป
กอน ปโตรเคมีข้ันกลางมีมูลคาสงออก 11,036.22 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 17.33 เม่ือเทียบกับไตร
มาสท่ีแลว แตลดลงรอยละ 14.96 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกนัของปกอน สวนปโตรเคมีข้ันปลายมี
มูลคาสงออก 35,131.45 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 18.18 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีแลว แตลดลงรอยละ 
24.85 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
 
ตารางท่ี 3.3 มูลคาการสงออกปโตรเคมี 
 

มูลคาสงออก (ลานบาท) เปล่ียนแปลง (รอยละ) 
ปโตรเคมี Q2/2551 Q1/2552 Q2/2552 เทียบกับไตร

มาสท่ีผานมา 
เทียบกับไตร
มาสเดียวกัน
ของปกอน 

ข้ันตน 5,134.80 4,035.59 7,868.76 94.98 53.24 
ข้ันกลาง 12,977.82 9,405.98 11,036.22 17.33 -14.96 
ข้ันปลาย 46,749.64 29,725.85 35,131.45 18.18 -24.85 

ท่ีมา : ขอมูลจากกรมศุลกากร  
 
         เม่ือพิจารณาการสงออกในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 พบวา ปโตรเคมีข้ันตนมีอัตราการ
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ขยายตัวของมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน แตปโตรเคมีข้ันกลางและข้ันปลายมีอัตราการขยายตัวของ
มูลคาการสงออกลดลง เม่ือเทียบกับชวงเดยีวกันของปกอน  
 
ตารางท่ี 3.4 มูลคาการสงออกปโตรเคมี ในชวงเดือนมกราคม - มิถุนายนของป 2552 เทียบกับป 
2551 
 

ปโตรเคมี มูลคาสงออก (ลานบาท) 
 มกราคม - มิถุนายน 

2551 
มกราคม - มิถุนายน 

2552 
เปล่ียนแปลง (รอยละ) 

ข้ันตน 8,178.83 11,904.35 45.55 
ข้ันกลาง 23,947.13 20,442.20 -14.64 
ข้ันปลาย 89,063.64 64,857.30 -27.18 

ท่ีมา : ขอมูลจากกรมศุลกากร  
 
         แนวโนม 
         อุตสาหกรรมปโตรเคมีอยูในชวงชะลอตัวลง การแขงขันดานการตลาดจะทวีความรุนแรง
เพิ่มข้ึน ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัว ไดแก ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน 
และการสงออกท่ีมีแนวโนมขยายตัวโดยเฉพาะการสงออกไปยังประเทศจีนและญ่ีปุน ซ่ึงเปนผล
จากการเล่ือนเปดดําเนินการโครงการผลิตปโตรเคมีหลายโครงการในประเทศจีน อยางไรก็ตาม
ยังคงตองเผชิญกับปจจัยเส่ียงดานอุปสงคผลิตภัณฑปโตรเคมีภายในประเทศที่ข้ึนอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศ และอุปสงคผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกเกิดการชะลอตัวลง ตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีอยูในภาวะถดถอยลงและความผกผันของราคานํ้ามันในตลาดโลก นอกจากนี้
อุปทานผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากการขยายกําลังการผลิตในระดับ
ตางๆ อยางตอเนื่องของแตละประเทศ รวมท้ังคาเงินบาทยังคงมีแนวโนมแข็งคาตอเนื่อง สงผลให
การแขงขันมีความรุนแรงและยากลําบากมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการจึงควรเรงปรับตัว โดยการ
วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับสภาวะการณตางๆ เพื่อลดตนทุนการผลิตจากวัตถุดิบท่ีมีแนวโนม
ราคาสูงข้ึน และการลดความเส่ียงในแตละชวงเวลาดวยการเคล่ือนยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑอ่ืนท่ี
มีแนวโนมราคาท่ีดีกวาได 

หุนในกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ท่ีไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ท้ังหมดมีจํานวน 12 บริษัท (ตารางท่ี 1.1) แตในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาหุนในกลุมปโตรเคมี
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และเคมีภัณฑ จํานวน 4 บริษัท ไดแก 1)บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) หรือ “IRP” 
2) บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ “PTTCH” 3) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 
จํากัด (มหาชน) หรือ “TPC” 4) บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) หรือ “VNT”  

 
ตารางท่ี 3.5 ขอมูลกลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 

 
หมวดธุรกจิ หลักทรัพย 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) 
IRP : บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 
PATO : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
PTTCH : บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
TCB : บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
TCCC : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 
TPA : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) 
TPC : บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
UP : บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) 
VNT : บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
WG : บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) 
YCI : บริษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

1. บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) เดิมช่ือวา บริษัท อินโดเพ็ท (ไทยแลนด) 
จํากัด นับต้ังแตป 2538 โดยมีสํานักงานใหญอยูท่ีประเทศไทย กอต้ังโดยกลุมบริษัท เอพีแอล (ผูถือ
หุนหลัก) อีกท้ังบริษัทยังมีบริษัทในเครือ และบริษัทรวมคา อาทิเชน บริษัท สตารเพ็ท จํากัด ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ยูเอบี โอเรียน โกลบอล เพ็ท จํากัด ในทวีปยุโรป บริษัท เอเซีย เพ็ท 
(ไทยแลนด) จํากัด และ บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด เรียกรวมไดวา กลุมบริษัทอินโดรามา 
ซ่ึงมีผลผลิตรวมในผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PET โพลีเมอร ท้ังส้ิน 603,000 ตันตอป อินโดรามา ได
เร่ิมสายการผลิตเม็ดพลาสติก PET โพลีเมอร คร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน 2538 ดวยกําลังการผลิต 
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21,600 ตันตอป บริษัทไดเติบโตและกาวหนาโดยเร่ิมจากในประเทศและขยายไปยังสวนตางๆ ของ
ภูมิภาคจนในท่ีสุดกาวข้ึนมาอยูในระดับโลก ณ ปจจุบันนี้ อาจกลาวไดวาเม่ือเปรียบเทียบใน
ระหวางผูผลิตเม็ดพลาสติก PET โพลีเมอรช้ันนําจากท่ัวโลก อินโดรามาสามารถเขาถึงชีวิตของ
ผูคนนับลานๆ คนผานทางผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PET โพลีเมอร ซ่ึงนํามาใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตบรรจุภัณฑของนํ้าอัดลม น้ําดื่ม ชาเย็น น้ําผลไม รวมถึงเคร่ืองดื่มและของเหลวประเภทตางๆ 
โดยปจจุบันมีความตองการเม็ดพลาสติก PET รวมทั่วโลกอยูท่ีประมาณ 13 ลานตันตอป และมี
อัตราการเติบโตท่ีรอยละ 8-9 หรือเทากับ 1 ลานตันตอป บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด 
(มหาชน) ไดเสนอขายหุนแกประชาชนโดยท่ัวไปคร้ังแรกจํานวน 320 ลานหุน มีมูลคาเทากับ 1,200 
ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2548 โดยไดรับการตอบรับเปน อยางดีจากนักลงทุน โดยเปดตัวคร้ัง
แรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2548 ในเดือนพฤษภาคม บริษัท 
สตารเพ็ท จํากัด ไดขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติก PET โพลีเมอร เพิ่มข้ึนจากเดิม 36,000 ตัน ทํา
ใหกําลังการผลิตปรับเพิ่มข้ึนจากเดิม 80,000 ตัน เปน 116,000 ตอป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

รูปท่ี 3.1 แสดงราคาและปริมาณการซ้ือขายหุนของบริษทั อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 
ต้ังแตปพ.ศ. 2549 - 2552 

ท่ีมา : Reuters (2009: Online) 

2. บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท. เคมิคอล) กอต้ังข้ึนจาก รากฐานอัน
ม่ันคงของ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีซี และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) หรือ ทีโอซี สองบริษัทใหญในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและ ปโตรเคมี ซ่ึงไดควบบริษัท
ตามนโยบายของผูถือหุนใหญ บมจ. ปตท. เพื่อให บมจ. ปตท. เคมิคอลเปนแกนนําในธุรกิจสายโอ
เลฟนสของ ปตท. ท่ีมีแนวทางขยายธุรกิจและการเติบโตอยางชัดเจน เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
และยกระดับอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยใหกาวไกลสูระดับสากล โดยไดเร่ิมจดทะเบียนบริษัท และ
ดําเนินการอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2548 ผลจากการควบบริษัทสงผลใหบมจ. ปตท. เค
มิคอลเปนผูผลิตผลิตภัณฑโอเลฟนสและผลิตภัณฑตอเนื่องอ่ืนๆ ขนาดใหญเปนอันดับหนึ่งของ
ไทย และเปนผูผลิตโอเลฟนสท่ีมีกําลังการผลิตใหญเปนอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชีย มีศักยภาพ
แข็งแกรงพรอมตอการแขงขันระดับโลก ดวยกําลังการผลิตโอเลฟนสรวม 1,713,000 ตันตอป บมจ. 
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ปตท. เคมิคอลดําเนินธุรกิจปโตรเคมีอยางครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ โอเลฟนส 
ประกอบดวย เอทิลีน โพรพิลีนและผลิตภัณฑตอเนื่องจากโอเลฟนส เชน โพลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแนนสูง (HDPE) รวมท้ังผลิตภัณฑพลอยไดอ่ืนๆ ผลิตภัณฑสาธารณูปการ และธุรกิจบริการทา
เทียบเรือและคลังผลิตภัณฑปโตรเคมี เพื่อจําหนายและใหบริการแก กลุมโรงงานอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดวย อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีศักยภาพท่ีจะพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพื่อลด
การนําเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีจากตางประเทศและเปนหนึ่งในแรงขับเคล่ือนสําคัญ ท่ีจะนํา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย ไปสูอนาคตใหมท่ีโชติชวง สงเสริมศักยภาพท้ังดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทย ตอมาในป 2549 บริษัทไดจด
ทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทฯ เปน 15,191,153,000.00 บาท โดยเพิ่มทุนจาก 11,311,410,000 บาท เปน 
11,601,410,000 บาท จากการออกหุนสามัญใหม จํานวน 358,974,000 หุน เสนอขายแกผูถือหุนเดิม 

รูปท่ี 3.2 แสดงราคาและปริมาณการซ้ือขายหุนของบริษทั ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ต้ังแตป
พ.ศ. 2549 - 2552 

 

ท่ีมา : Reuters (2009: Online) 
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3. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หรือ “TPC” เปนกลุม
บริษัทของไทยท่ีดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมพีวีซีและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซ่ึงปจจุบันเปนผูนําในธุรกิจ
พีวีซีของภูมิภาคอาเซียน มีฐานการผลิตหลักอยูใน 3 ประเทศคือ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย 

บริษัทฯ เปนผูริเร่ิม บุกเบิกผลิตพีวีซีเปนรายแรกในประเทศไทยโดยเร่ิมกอต้ังในป 2509 
และเปนผูผลิตพีวีซี รายแรกในประเทศเวียดนามโดยเร่ิมเขาไปกอต้ังบริษัทรวมทุนในป 2538 และ 
ณ ส้ินป 2551 TPC มีกําลังการผลิตพีวีซี รวม 828,000 ตันตอป ซ่ึงเปนกําลังการผลิตท่ีสูงท่ีสุดใน
ภูมิภาคอาเซียน TPC มุงม่ันท่ีจะเปนผูผลิตพีวีซีท่ีมีคุณภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับ
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาจากพีวีซี ซ่ึงสินคาเหลานี้จะมีสวนสําคัญในการพัฒนาสภาพความ
เปนอยูท่ีดีในภูมิภาคอาเซียน และมีสวนชวยเปนวัสดุทดแทนการใชไมธรรมชาติในอุตสาหกรรม
การกอสราง สําหรับกําลังการผลิตพีวีซีในป 2551 ซ่ึงลดลงจากป 2550 มาจากการหยุดการผลิต
โรงงานพีวีซีสายการผลิตท่ี 3 และ 4 ท่ีโรงงานสมุทรปราการต้ังแตปลายไตรมาสท่ี 3 ป 2551 ท้ังนี้ 
บริษัทไดนําเคร่ืองจักรบางสวนจากการหยุดการผลิตนั้น ไปใชในการขยายกําลังการผลิตพีวีซี 
สายการผลิตท่ี 2 ท่ีโรงงานในประเทศเวียดนาม ซ่ึงจะแลวเสร็จภายในป 2552 บริษั ทฯ  ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมพีวีซีเปนธุรกิจหลัก โดยมีการลงทุนบางสวนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง   ซ่ึงเปน
อุตสาหกรรมปลายน้ําท่ีใชพีวีซีเปนวัตถุดิบในการผลิต เชน พีวีซีคอมเปานด ทอและขอตอพีวีซี 
สินคาสําเร็จรูปพีวีซีตางๆ เปนตน โดยการลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก
พีวีซี มีสวนชวยรักษาเสถียรภาพราคาพีวีซี และเปนชองทางในการพัฒนาสินคาพีวีซีใหมๆ ออกสู
ตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณการใชพีวีซีใหสูงข้ึน บริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะรักษาความเปนผูนําในธุรกิจ
พีวีซีของภูมิภาคอาเซียน ดวยการขยายการลงทุนในภูมิภาค พรอมไปกับการเพ่ิมกําลังการผลิต
วัตถุดิบในการผลิตใหเพียงพอกับการใชงานภายในกลุม เพื่อใหเกิดการผลิตแบบครบวงจร และ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจสินคาพีวีซีซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเภทและขนาดท่ีพอเหมาะ 
เพื่อชวยสงเสริมใหเกิดการใชงานสินคาพีวีซีใหมๆ ข้ึนในตลาด บริษัทฯ มุงการดําเนินงานเพื่อให
ผลตอบแทนอยางเหมาะสม ใหความสําคัญกับการจัดการดูแลรักษาสภาพแวดลอมอยางเครงครัด 
รวมถึงการวิจัยพัฒนาท่ีตอเนื่อง การพัฒนาบุคลากร กิจกรรมชวยเหลือสังคม และมีการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อใหมีธุรกิจท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพท่ีพรอมจะแขงขันในตลาดโลก และมีอัตราการเติบโต
อยางยั่งยืน 
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รูปท่ี 3.3 แสดงราคาและปริมาณการซ้ือขายหุนของบริษทั ไทยพลาสตกิและเคมีภัณฑ จํากัด 
(มหาชน) ต้ังแตปพ.ศ. 2549 - 2552 

 

ที่มา : Reuters (2009: Online) 

4. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) เดิมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2531 ภายใตช่ือ บริษัท วีนิไทย จํากัด มีชื่อ
เปนภาษาอังกฤษวา Vinythai Company Limited ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ซ่ึงเปนการตกลงรวมลงทุน
กันระหวางกลุมโซลเวย ประเทศเบลเยี่ยม และกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคในการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑผงพลาสติกพีวีซี และผลพลอยได
จากการผลิตผลิตภัณฑพีวีซี    

 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2535 บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย โดยมีกําลังการผลิต 
(Nameplate Capacity) พีวีซีซัสเพนช่ัน 115,000 ตันตอป และพีวีซีอีมัลช่ัน 20,000 ตันตอป และ
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ตอมาในวันท่ี 16 สิงหาคม 2536 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขที่ 0107536000846 (เดิม บมจ.158) ตามมติพิเศษของท่ี
ประชุมผูถือหุนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทฯ สามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได และ
บริษัทฯไดนําหุนเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเร่ิมซ้ือขายเปนวันแรกเม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2538 

 

รูปท่ี 3.4 แสดงราคาและปริมาณการซ้ือขายหุนของบริษทั วีนิไทย จํากดั (มหาชน) ต้ังแตปพ.ศ. 
2549 - 2552 

 

ที่มา : Reuters (2009: Online) 


