Frequently Asked Questions
Q: แนวโน้ มการใช้เม็ดพลาสติ ก Polypropylene ของบริ ษัทจะได้รบั ผลกระทบจากแนวโน้ มการลดการใช้พลาสติ กใน
ประเทศหรือตลาดโลกหรือไม่และสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิ จและรายได้หลักอย่างไร
และบริษทั มีแผนการรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างไร
A: บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “HMC Polymers” หรือ “HMC”) ไม่ได้รบั ผลกระทบจำกนโยบำยภำครัฐที่
รณรงค์ลดกำรใช้ผลิตภัณฑ์พลำสติกประเภทใช้ครัง้ เดีย ว (Single use of plastics) รวมถึงกระแสกำรลดปั ญหำสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่
ทัว่ โลก เนื่ อ งจำกเม็ด พลำสติก Polypropylene (PP) ที่บ ริษัท ผลิต ไม่ ไ ด้น ำไปผลิต เป็ น ผลิต ภัณฑ์ป ระเภทใช้ค รัง้ เดีย ว เช่ น
ถุงพลำสติก แต่ PP ทีบ่ ริษทั ผลิตจะนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพสูง เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เป็ นต้น ทัง้ นี้
เพรำะ PP เป็ นโพลีเมอร์ท่มี ีควำมพิเศษในเชิงคุณสมบัติของวัสดุท่เี ด่นกว่ำโพลีเมอร์ประเภทอื่น กล่ำวคือ PP มีน้ ำหนักเบำ
ทนทำนต่อสำรเคมี รองรับแรงกระแทกได้ดี และมีจุดหลอมเหลวสูง
ในช่วงทีม่ กี ำรระบำดของ COVID-19 บริษทั ได้รบั ประโยชน์ ตำมแนวโน้มกำรสั ่งอำหำร online ทีเ่ พิม่ มำกขึน้ รวมถึงกำรใช้ PP
ไปผลิตเป็ นหน้ำกำกอนำมัยและชุดอุปกรณ์ป้องกันทำงกำรแพทย์สวมด้ำนนอก (Isolation Gown) ซึ่งทำจำกผ้ำ Spunbond ผสม
Meltblown รวมถึงอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์อ่นื ๆ เช่น หลอดใส่น้ ำตำเทียม ถุงน้ ำเกลือ เป็ นต้น ซึ่งควำมต้องกำรเม็ดพลำสติก PP
เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขเติบโตขึน้ อย่ำงมำกในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสนี้
สำหรับแนวโน้มในอนำคต HMC เชื่อว่ำกำรมีผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะเข้ำมำทดแทน PP นัน้ ยังเป็ นไปได้ยำก เนื่องจำก PP มีคุณสมบัติ
พิเศษตำมทีก่ ล่ำวไปข้ำงต้น ขณะทีค่ วำมต้องกำรทัง้ จำกในประเทศและต่ำงประเทศเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะควำมต้องกำร
จำกทัง้ จีนและอินเดีย
สำหรับปริมำณกำรขำยของ HMC ในช่วง 8 เดือนของปี 2563 นัน้ สูงกว่ำประมำณกำรทีบ่ ริษทั ตัง้ เป้ ำไว้ เนื่องจำกบริษทั สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ยดื หยุ่นมำกขึ้น โดยเพิม่ ปริมำณกำรขำยในต่ำงประเทศผ่ำนเครือข่ำยของ LyondellBasell เพื่อทดแทน
ควำมต้องกำรในประเทศทีห่ ดตัว ทำให้ EBITDA ในช่วง 8 เดือนของปี 2563 สูงกว่ำเป้ ำหมำยทีต่ งั ้ ไว้
Q: แนวโน้ มการใช้เม็ดพลาสติ ก Polypropylene ในประเทศไทยและตลาดโลกในอนาคตอันใกล้เป็ นอย่างไร
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Polypropylene Demand and Supply in Asia Pacific

A: จำกข้อมูลในอดีต 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำตัง้ แต่ปี 2558 ถึงปี 2562 อุปสงค์ของ PP ในภูมภิ ำคเอเชียแปซิฟิคเติบโตสูงกว่ำร้อยละ 7.0 ต่อปี
เนื่องด้วยแรงขับเคลื่อนจำกปริมำณกำรบริโภคภำยในประเทศจีนและประเทศอินเดีย ขณะทีอ่ ุปทำนนัน้ เติบโตเพียงร้อยละ 6.3 ต่อปี
อย่ำงไรก็ตำม ปั จจัยลบที่มอี ยู่ในปั จจุบนั กล่ำวคือ อุตสำหกรรมโดยรวมยังต้องเผชิญกับปั จจัยเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำ
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น้ ำมันดิบโลกและปั จจัย เสี่ยงจำกสงครำมกำรค้ำ ระหว่ ำงประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศจีน รวมถึงกระแสกำรลดปั ญ หำ
สิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่ทวโลก
ั่
ได้กดดันภำวะเศรษฐกิจโลกและไทยให้หดตัว ประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจทีล่ ดลง
ในระดับภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคนำมำซึ่งกำรคำดกำรณ์ อตั รำกำรเติบโตสำหรับอุปสงค์ของ PP ในระดับที่ลดลงตัง้ แต่ปี 2563
ถึงปี 2567 เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำ
ประเทศผูน้ ำเข้ำเม็ดพลำสติก PP ในภูมภิ ำคเอเชียแปซิฟิคทีส่ ำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย เวียดนำม และอินโดนีเซีย ทัง้ นี้ บริษทั ได้
เคยคำดกำรณ์ว่ำกำรนำเข้ำจำกประเทศจีนและเวียดนำมอำจจะลดลงภำยหลังจำกกำรเกิดขึน้ ของโรงงำนผลิต PP ภำยในประเทศ
เหล่ำนัน้ ในอีกไม่ก่ปี ี ขำ้ งหน้ำ อย่ำงไรก็ดี กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้สภำพตลำดเปลี่ยนแปลงไปในทำงทีด่ ี
แก่บริษทั กล่ำวคือ ภำยหลังจำกกำรฟื้ นตัวของกำรแพร่ระบำดนี้ บริษทั คำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรนำเข้ำจำกประเทศจีนจะสูงขึ้น
กว่ำเดิมท่ำมกลำงกำรเกิดขึน้ ของโรงงำนใหม่ในประเทศจีนก็ตำม ทัง้ นี้ เพรำะกำลังกำรผลิตใหม่จะถูกนำไปใช้ผลิตสินค้ำจำเป็ น
ขัน้ พื้นฐำนมำกขึ้น ซึ่งด้วยกำลังกำรผลิตคงเหลือที่จำกัดจึงไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรเม็ดพลำสติก PP สำหรับ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทม่ี แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ รวมถึงนโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจภำยในประเทศทีเ่ น้นกำรบริโภคภำยในประเทศมำก
ยิง่ ขึน้ และ PP เป็ นหนึ่งในวัตถุดบิ ตัง้ ต้นทีส่ ำคัญของอุตสำหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค
นอกจำกนี้ ประเทศอินเดียในฐำนะประเทศผูน้ ำเข้ำ PP อันดับสองในภูมภิ ำคเอเชียแปซิฟิคได้รบั ประโยชน์จำกกรณีสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศจีน บริษทั มีมุมมองทีค่ ล้ำยกันกับกรณีของประเทศจีน กล่ำวคือ ภำยหลังจำกกำรฟื้ นตัว
ของกำรแพร่ระบำด ปริมำณกำรนำเข้ำจะสูงขึน้ กว่ำเดิมท่ำมกลำงกำรเกิดขึน้ ของโรงงำนใหม่ในประเทศอิน เดียเช่นกัน เนื่องจำก
กำลังกำรผลิตใหม่ยงั อยู่ในระดับต่ ำเมื่อเทียบกับอัตรำกำรใช้พลำสติกต่อประชำกรที่มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จำกกำรยกระดับของ
คุณภำพชีวติ ในประเทศของตลำดเกิดใหม่
หำกเมื่อวิเครำะห์เชิงลึกในระดับของควำมต้องกำรของ PP โดยแบ่งตำมประเภทแล้วนัน้ ประมำณร้อยละ 70 ของควำมต้องกำร
คือ homopolymer และอีกร้อยละ 30 คือ copolymer ซึ่งโรงงำนที่สร้ำงขึ้นมำใหม่ในประเทศจีนและอินเดียนัน้ มุ่งกำรผลิตไปที่
homopolymer ซึ่งเป็ นตลำด commodity แต่กระบวนกำรผลิตมีควำมซับซ้อนและต้องกำรควำมชำนำญที่น้อยกว่ำ copolymer
ซึ่งบริษัทมองว่ำกำรแข่งขันในตลำด homopolymer ค่อนข้ำงสูงกว่ำ copolymer รวมถึงควำมต้องกำรของ copolymer มีโอกำส
เติบโตได้มำกกว่ำตำมระดับคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของประชำกรในภูมภิ ำคแห่งนี้ ซึ่ ง copolymer เป็ น PP ทีม่ คี ุณสมบัตทิ ใ่ี ส รองรับ
แรงกระแทกได้ดี และสำมำรถทนต่อช่วงของอุณหภูมทิ ก่ี ว้ำงกว่ำโพลีเมอร์อ่นื จึงเหมำะกับกำรนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ทห่ี ลำกหลำย
เช่น แบตเตอรี่ บรรจุภณ
ั ฑ์อำหำร อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ท่อ เป็ นต้น
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงโอกำสเติบโตในตลำด copolymer นี้จงึ ได้อนุ มตั แิ ผนกำรลงทุนโรงงำน PP สำยกำรผลิตที่ 4 ด้วยเทคโนโลยี
Spherizone ซึ่ง เป็ น เทคโนโลยีล่ำ สุ ด ที่เ อื้อ ต่อ กำรผลิต copolymer อัน จะเป็ น กำรตอบสนองควำมต้องกำรที่เ พิ่มขึ้น ในตลำด
copolymer ซึง่ ประกอบด้วย random copolymers, impact copolymers และ terpolymers ซึง่ เป็ น PP เกรดพิเศษ (Specialty and
Differentiated Product) เพื่อ น ำไปผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีใ ห้ ค วำมส ำคัญ ในเรื่อ งคุ ณ ภำพในกำรใช้ง ำนของผู้ บ ริโ ภคปลำยทำง
และในท้ำยทีส่ ุดบริษทั เชื่อว่ำ PP เกรดพิเศษจะเป็ นผลิตภัณฑ์ทต่ี ลำดสำมำรถยอมรับรำคำขำยส่วนเพิม่ (Premium) ได้สงู กว่ำ PP
เกรดทัวไป
่
Q: ความสัมพันธ์ระหว่าง PTTGC และบริษทั
A: PTTGC ได้จดั ให้ HMC เป็ น PP Flagship ของ PTTGC เนื่องจำกควำมพิเศษในหลำยด้ำน อำทิ
• กำรเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ PTTGC ในสัดส่วนร้อยละ 41 ถือเป็ น Downstream Integration ซึง่ ทำให้ PTTGC มีควำมครบ
วงจรมำกขึน้ เนื่องจำก PTTGC มีเฉพำะ Polyethylene และยังขำด Polypropylene ดังนัน้ กำรถือหุน้ ใน HMC ทำให้
propylene chain ครบวงจรมำกยิง่ ขึน้
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• HMC เป็ น Joint Venture ของ LyondellBasell (Moody’s Baa1 (international) และ S&P’s BBB (international) ซึง่ เป็ น
ผู้ น ำระดับ โลกทำงด้ ำ นเทคโนโลยีข อง PP ท ำให้ HMC ได้ ร ับ กำรถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยีก ำรผลิต Spheripol และ
Spherizone จึงสำมำรถผลิต PP เกรดพิเศษทีส่ ำมำรถเรียกรำคำ Premium ได้ นอกจำกนี้ LyondellBasell ยังมีเครือข่ำย
ช่ อ งทำงกำรตลำดที่ครอบคลุ มในทุก ภูมิภ ำคทัวโลก
่
ดัง นั น้ เมื่อ สภำวะตลำดโลกซบเซำ HMC จะได้ร ับ ผลกระทบ
ค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกสินค้ำมี Premium และสำมำรถบริหำรกำรขำยผ่ำนเครือข่ำย LyondellBasell จึงช่วยพยุงอัตรำ
กำไรขัน้ ต้น (Margin) ของบริษัทซึ่งสะท้อนจำกกำรที่ HMC ยังคงมี EBITDA Margin ได้สูงถึง ร้อยละ 14 ในปี 2562
ซึง่ ดีกว่ำบริษทั อื่นๆ ทีเ่ น้นผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity) และไม่สำมำรถตัง้ รำคำแบบมี Premium ได้
Q: จุดแข็งที่สาคัญของบริษทั มีอะไรบ้าง
A: จุดแข็งทีส่ ำคัญของบริษทั มีดงั นี้
• กำรผลิตวัตถุดบิ ตัง้ ต้นได้เองบำงส่วนและกำรมีแหล่งวัตถุดบิ ตัง้ ต้นทีห่ ลำกหลำย
HMC มีกำรผลิต Propylene ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้น จำกโรงงำน PDH ของตัวเอง โดยปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40
ของ Propylene ที่ต้องกำรใช้ โดยวัตถุดบิ ที่เหลือจะมำจำกสัญญำกำรจัดหำวัตถุดบิ ระยะยำวกับ PTTGC, ROC และ
SPRC นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีกำรนำเข้ำ Propylene ในบำงช่วงเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งในกำรจัดหำวัตถุดบิ
• คุณภำพของผลิตภัณฑ์ทด่ี อี ย่ำงต่อเนื่อง
LyondellBasell ซึ่งเป็ นบริษทั เคมีและผู้ผลิต PP ชัน้ นำของโลกโดยมีอนั ดับเครดิตอยู่ท่ี Moody’s Baa1 (international)
และ S&P’s BBB (international) และเป็ น ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 29 ได้ท ำข้อ ตกลงในกำรถ่ ำ ยทอด
เทคโนโลยีกำรผลิต Spheripol กับ Spherizone ให้แก่บริษทั และด้วยประสบกำรณ์ของบริษทั และพนักงำนทีส่ ั ่งสมมำนำน
ตัง้ แต่ปี 2526 คิดเป็ นเวลำกว่ำ 37 ปี ทำให้ช่อื ทำงกำรค้ำ (Trademark) เป็ นทีย่ อมรับในด้ำนคุณภำพซึ่งสะท้อนได้จำก
คะแนนในระดับทีส่ งู มำกจำกแบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำทีจ่ ดั ทำเป็ นประจำอย่ำงต่อเนื่อง
• ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP ทีห่ ลำกหลำย
เทคโนโลยีก ำรผลิต Spheripol กับ Spherizone สนั บ สนุ น ศัก ยภำพกำรผลิต ของบริษัท ให้ ส ำมำรถผลิต สิน ค้ ำ ได้
หลำกหลำยเกรดตำมคุณสมบัติท่ลี ูกค้ำต้องกำร ปั จจุบนั บริษัทมีช่อื ทำงกำรค้ำของสินค้ำด้วยกัน 6 รำยกำร ได้แก่
Moplen, Purell, Clyrell, Adsyl, Adstif และ Hostalen PP โดยแต่ละชื่อทำงกำรค้ำจะบ่งบอกถึงคุณสมบัตพิ เิ ศษเฉพำะตัว
โดยมีสนิ ค้ำรวมกันกว่ำ 70 เกรดให้เลือกใช้งำน
Q: Propylene ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบตัง้ ต้ น (Feedstock) ของบริ ษัทมาจากแหล่งใดบ้างและมีสดั ส่วนอย่างไรภายหลังจากที่
โครงการ PP 4 เสร็จสิ้ น
A: สัดส่วนของ Propylene ภำยหลังจำกทีโ่ ครงกำร PP 4 เสร็จสิน้ มีดงั นี้
• PDH (โรงงำนของ HMC) ร้อยละ 30
• PTTGC (ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ HMC) ร้อยละ 30
• ROC (HMC ถือหุน้ ร้อยละ 14.27) ร้อยละ 18
• SPRC ร้อยละ 12
• Import ร้อยละ 10
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Q: Capacity Utilization ของโรงงาน PP และ PDH ของบริษทั ในปัจจุบนั อยู่ที่เท่าใด
A: ประมำณร้อยละ 90 – 95
Q: Utilization Rate ของโรงงาน PP และ PDH เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2563 ต่างกันหรือไม่และปัจจุบนั เป็ นเท่าใด
A: ไม่ต่ำงโดยสำมำรถผลิต Polypropylene ได้ประมำณ 100 ตันต่อชัวโมง
่
และ Propylene ได้ประมำณ 37.5 ตันต่อชัวโมง
่
Q: ข้อตกลงทางการเงิ นประกอบหุ้นกู้ (Financial Covenant) เป็ นอย่างไร
A: ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดำรงไว้ซง่ึ อัตรำส่วนของหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอำยุหนุ้ กู้ ในอัตรำส่วน
ไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) ณ วันสิน้ งวดบัญชีรำยหกเดือนและวันสิน้ ปี บญ
ั ชีของผูอ้ อกหุน้ กู้
ทัง้ นี้ เมื่อมีกำรเบิกใช้เงินกูค้ รบทัง้ หมดสำหรับโครงกำร PP 4 อัตรำส่วน Net Debt to Equity Ratio จะปรับขึน้ ไปอยู่ในระดับสูงสุด
ที่ 0.80 เท่ำ โดยหลังจำกนัน้ จะทยอยปรับลดลง สำหรับอัตรำส่วนดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยู่ท่ี 0.28 เท่ำ
Q: แผนการลงทุนของ HMC นอกจาก โครงการ PP 4 ในช่วง 5 ปี ข้างหน้ าเป็ นอย่างไร
A: HMC ยังไม่มแี ผนกำรลงทุนขนำดใหญ่เพิม่ เติมในช่วง 5 ปี ขำ้ งหน้ำ อย่ำงไรก็ดี ในแต่ละปี บริษทั มีงบประมำณสำหรับ CAPEX
มูลค่ำประมำณ 800 ล้ำนบำท ซึ่งจัดเป็ นค่ำบำรุงรักษำประมำณ 300 ล้ำนบำทต่อปี และบริษัทใช้กระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ดำเนินงำน สำหรับเงินลงทุนของโครงกำร PP 4 ทัง้ หมดอยู่ทป่ี ระมำณ 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยปั จจุบนั เบิกใช้แล้วประมำณ
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุนทัง้ หมด
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