สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
สารสนเทศของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
เกีย่ วกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการทารายการขายหุ้น

1.

สารสนเทศที่เปิ ดเผย ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ (สารสนเทศตามบัญชี 1)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2564 ของบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั ฯ ขายหุ้นสามัญของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ น
เนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“GPSC”) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ให้แก่ (ก) บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“PTT”)
จานวน 305,000,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 10.82 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
GPSC และ (ข) บริ ษทั สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด (“SMH”) จานวน 53,936,756 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 1.91 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC รวมเป็ นจานวนทั้งหมด 358,936,756 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 12.73 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคาหุ้นละ
71.0 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่พิจารณาจากงบการเงินรวมของ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นประจาปี 2564 ของ GPSC เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ครึ่ งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ดังนั้น ราคาหลัง
ปรับปรุ งเงินปันผลดังกล่าวจะมีราคาหุ ้นละ 70.0 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นประมาณ 25,126 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าว
อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว (หากมี) ทั้งนี้ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิ น 30 ล้านบาท (“ธุรกรรมการขาย
หุ้น”) และมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ ทั้งกับ PTT และ SMH
ทั้งนี้ การเข้าทาธุรกรรมการขายหุน้ ดังกล่าวถือเป็ นรายการดังต่อไปนี้
(ก)

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก (1) ส่ วนหนึ่งเป็ นรายการขายหุ ้น GPSC
ให้แก่ PTT ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ จึ งเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันที่มีมูลค่ารวมสู งสุ ดจากการ
คานวณคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 8.3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ (2) อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นรายการขายหุ ้น
GPSC ให้แก่ SMH ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ PTT และ SMH เป็ นนิ ติบุคคลที่มี PTT เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ จึง
เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่ารวมสู งสุ ดจากการคานวณคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.5 ของมูลค่าสิ นทรัพย์
ที่ มี ตัว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ โดยอ้า งอิ ง จากงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อนับรวมรายการทั้งรายการขายหุน้ GPSC ให้ PTT และ SMH แล้วเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกันที่มีมูลค่ารวมสู งสุ ดจากการคานวณคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.7 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ

1

บริ ษทั ฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งมีหน้าที่ตอ้ ง (ก) เปิ ดเผยข้อมูลตาม
สารสนเทศเกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พย์ ”) (ข) แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็ นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และ (ค) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว ซึ่ งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน (โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย)
(ข)

รายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยเป็ นรายการที่
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมสู งสุ ดจากการคานวณคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.1 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่ ง ตอบแทน) โดยได้รั บ ยกเว้น การเปรี ย บเที ย บขนาดรายการตามเกณฑ์ก าไรสุ ท ธิ จ ากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์กาไรสุ ทธิ
ถู ก กระทบด้ว ยปั จ จัย พิ เ ศษ ซึ่ งหากไม่ มี ปั จ จัย ดัง กล่ า วขนาดรายการจะมี มู ล ค่ า ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 50 ตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์อื่ นของ
บริ ษทั ฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศ
เรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะนาเสนอธุรกรรมการขายหุ ้นดังกล่าว (ทั้งในส่ วนที่เป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน) ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ พิจารณา เพื่อให้ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เข้าทาธุ รกรรมการขายหุ ้นครั้งนี้ แล้ว บริ ษทั ฯ จะไม่ตอ้ งนามูลค่าของธุ รกรรมการขาย
หุ ้นไปนับรวมกับมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์อื่น ๆ ที่บริ ษทั ฯ จะเข้าทาในรอบ
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากการเข้าทาธุรกรรมครั้งนี้อีก (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ธุ รกรรมการขายหุ ้นดังกล่าวไม่ถือเป็ นการขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่
บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน”)
1.1

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษทั ฯ ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เข้าทาธุ รกรรมการขายหุ ้นและเข้าลงนามในสัญญาซื้ อ
ขายหุ ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยการขายหุ ้นจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขบังคับ
ก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสาเร็ จครบถ้วน ซึ่ งรวมถึงการที่บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ

2

หุ ้นให้เข้าทาธุรกรรมการขายหุ ้นและการได้รับการอนุมตั ิ หรื อการผ่อนผันจากหน่วยงานหรื อจากคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้น บริ ษทั ฯ คาดว่าการขายหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จภายในเดือนมิถุนายน 2564
1.2

คู่กรณีที่เกีย่ วข้ อง และความสั มพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
ผู้ขาย: บริ ษทั ฯ
ผู้ซื้อ:
(ก)

PTT
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน
PTT เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 (ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ฯ ปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ครั้งล่าสุ ด) PTT ถือหุน้ โดยตรงในบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 45.18 ของหุน้ ที่ออก
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
อนึ่ ง ปั จจุ บันคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 15 ท่ าน โดยปั จ จุ บนั
กรรมการของบริ ษทั ฯ จานวน 1 ท่าน คือ นาย ดอน วสันตพฤกษ์ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระของ PTT และปั จจุบนั กรรมการของบริ ษทั ฯ จานวน 4 ท่าน คือ (1) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (2)
นายดิษทัต ปั นยารชุน (3) นางอรวดี โพธิ สาโร และ (4) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดารงตาแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของ PTT

(ข)

SMH
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน
SMH ถือเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ PTT ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และเป็ นนิติบุคคลที่มี PTT เป็ น
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ เนื่ องจาก SMH ถูกถือหุ ้นโดย บริ ษทั โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด ใน
สัดส่ วนร้อยละ 100.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดซึ่ งบริ ษทั โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด ถูก
ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 ของจานวนหุ้น
ทั้งหมด และบริ ษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จากัด ได้ถูกถือหุ ้นโดย PTT ในสัดส่ วนร้อยละ
100.00 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด (ตามลาดับ)
นอกจากนี้ SMH ยังเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 (ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั ฯ ปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ครั้งล่าสุ ด) SMH ถือหุน้ โดยตรงในบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 3.00 ของหุน้ ที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

1.3

ลักษณะโดยทัว่ ไป ประเภท และขนาดของรายการ
บริ ษทั ฯ จะขายหุ้นสามัญของ GPSC ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ (ก) PTT จานวน 305,000,000
หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 10.82 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC และ
(ข) SMH จานวน 53,936,756 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 1.91 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้

3

แล้วทั้งหมดของ GPSC รวมเป็ นจานวนทั้งหมด 358,936,756 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 12.73 ของ
จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคาหุน้ ละ 71.0 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่พิจารณาจาก
งบการเงินรวมของ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ของ
GPSC เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานครึ่ งหลังของปี
2563 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ดังนั้น ราคาหลังปรับปรุ ง
เงิ นปั นผลดังกล่ าวจะมี ร าคาหุ ้นละ 70.0 บาท รวมเป็ นมู ลค่ าทั้งสิ้ นประมาณ 25,126 ล้านบาท ซึ่ งมู ลค่ า
ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปั นผลของ GPSC และภาระภาษี
เงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว (หากมี) ทั้งนี้ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 30
ล้านบาท อนึ่ ง ภายหลังการโอนหุ ้นภายใต้ธุรกรรมการขายหุ ้นดังกล่าว สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ใน
GPSC ลดลงจากร้ อยละ 22.73 เป็ นร้ อยละ 10.00 ของจานวนหุ ้นที่ ออกและจ าหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
GPSC โดยการขายหุ ้นดังกล่าวถือเป็ น (ก) รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
(ข) รายการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ ายไป แต่ไม่ถือเป็ นการขายหรื อ
โอนกิ จการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญให้แก่ บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ ง พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชน
เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ต ามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกันประเภทรายการเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์หรื อบริ การที่ มีมูลค่ารวมสู งสุ ดจากการคานวณคิ ดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 9.7 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของการคานวณเป็ นดังต่อไปนี้
รายการ

รายการขายหุ้น GPSC ให้
PTT2
รายการขายหุ้น GPSC ให้
SMH2
รวม
หมายเหตุ:

มูลค่ าที่ใช้ ในการ
มูลค่ าสิ นทรัพย์ ที่มี
คานวณขนาดรายการ ตัวตนสุ ทธิของบริษัทฯ
(ล้านบาท)1
(ล้านบาท)
22,338
270,298

ร้ อยละของมูลค่ า
สินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุ ทธิของบริษัทฯ
8.3

3,950

270,298

1.5

26,289

270,298

9.7

มูลค่าที่ใช้ในการคานวณขนาดรายการอ้างอิงจากราคาตลาด (ราคาเฉลี่ย) ของหุ้น GPSC ณ
วันที่ 22 เมษายน 2564 เนื่ องจากเป็ นจานวนที่สูงกว่ามูลค่ารวมสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับ (มูล
ค่าที่ซ้ือขาย) และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
1

ขนาดรายการของธุ รกรรมการจาหน่ ายหุ ้นตามประกาศรายการที่ เกี่ ยวโยงกันคานวณโดย
อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการตรวจสอบของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ตามประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ ายไปโดยอ้างอิง
จากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมสู งสุ ดจากการคานวณคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.1 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่ ง ตอบแทน) โดยได้รั บ ยกเว้น การเปรี ย บเที ย บขนาดรายการตามเกณฑ์ก าไรสุ ท ธิ จ ากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์กาไรสุ ทธิ
ถู ก กระทบด้ว ยปั จ จัย พิ เ ศษ ซึ่ งหากไม่ มี ปั จ จัย ดัง กล่ า วขนาดรายการจะมี มู ล ค่ า ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 50 ตาม
หลัก เกณฑ์ที่ ร ะบุ ใ นประกาศเรื่ อ งการได้ม าหรื อ จ าหน่ ายไป ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ร ายการจ าหน่ า ยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์อื่นของบริ ษทั ฯ ในรอบหกเดือนที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดของการคานวณเป็ นดังต่อไปนี้
เกณฑ์ การคานวณ
1. เกณฑ์มูลค่า
สิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ
(NTA)
2. เกณฑ์กาไร
สุ ทธิจากการ
ดาเนินงาน

สู ตร
(NTA ของบริ ษทั ที่ขาย x
สัดส่ วนที่จาหน่ายไป) x
100 / NTA ของบริ ษทั จด
ทะเบียน
(กาไรสุ ทธิของบริ ษทั ที่
ขาย x สัดส่ วนที่จาหน่าย
ไป) x 100 / กาไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั จดทะเบียน
3. เกณฑ์มูลค่า รวม จานวนเงินที่ได้รับ x 100 /
สิ่ งตอบแทน
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
จดทะเบียน
4. เกณฑ์มูลค่าของ จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อ
หลัก ทรัพย์
ชาระ
ค่าสิ นทรัพย์ x 100 /
จานวนหุน้ ที่ออกและ
ชาระแล้วของบริ ษทั จด
ทะเบียน
หมายเหตุ:

การคานวณ1
(55,546 ล้านบาท x
12.73%) / 270,298 ล้าน
บาท

ขนาดรายการ1
ร้อยละ 2.62

ยกเว้นการเปรี ยบเทียบขนาดรายการ2

25,1563 ล้านบาท /
489,383 ล้านบาท

ร้อยละ 5.1

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่มีการออก
หลักทรัพย์เป็ นสิ่ งตอบแทน

ขนาดรายการของธุ ร กรรมการจ าหน่ ายหุ ้นตามประกาศรายการได้ม าหรื อ จาหน่ ายไป
คานวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินรวม
ของ GPSC และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องที่ผา่ นการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1

ได้ รั บ ยกเว้น การเปรี ยบเที ย บขนาดรายการตามเกณฑ์ ก าไรสุ ทธิ จ ากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากการคานวณขนาดรายการตาม
2
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เกณฑ์กาไรสุ ทธิ ถูกกระทบด้วยปั จจัยพิเศษ ซึ่ งหากไม่มีปัจจัยดังกล่าวขนาดรายการจะมี
มูลค่าต่ากว่าร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไป
อ้างอิงจากมู ลค่ารวมสิ่ งตอบแทนที่ จะได้รับ (มูลค่าที่ ซ้ื อขาย) ซึ่ งอาจมี การปรั บเปลี่ ย น
เพื่อให้สะท้อนถึ งผลกระทบจากการจ่ายเงิ นปั นผลของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ของ
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว (หากมี) โดยมูลค่ารวมสิ่ งตอบแทนที่จะ
ได้รับ (มูลค่าที่ ซ้ื อขาย) จะเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 25,156 ล้านบาท เนื่ องจากเป็ น
จานวนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
3

1.4

รายละเอียดของสินทรัพย์ ที่จะได้ มาหรื อจาหน่ ายไป
1.4.1

รายละเอียดของหุ้นที่จะจาหน่ ายไป
หัวข้ อ
จานวนหุ้นทั้งหมดที่จะซื้อ
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น
ราคาซื้อขายต่ อหุ้น
มูลค่ าที่ซื้อขาย

รายละเอียด

358,936,756 หุน้
10 บาท
70.0 บาท
25,126 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปั นผลของ
GPSC และภาระภาษีเงินได้ของคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องจาก
การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าว (หากมี ) ทั้งนี้ เป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 30 ล้านบาท
จานวนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ก่ อน บริ ษัท ฯ ถื อ หุ้ น จ านวน 640,909,693 หุ้ น (คิ ด เป็ น
สัดส่ วนประมาณร้ อยละ 22.73 ของจานวนหุ้นที่ออก
การขาย)
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)
จานวนการถือหุ้นของบริษัทฯ (หลัง บริ ษ ัท ฯ จะถื อ หุ้น จ านวน 281,972,937 หุ้น (คิ ด เป็ น
สัดส่ วนประมาณร้ อยละ 10.00 ของจานวนหุ้นที่ออก
การขาย)
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)
จานวนการถือหุ้นของผู้ซื้อ (ก่ อนการ PTT ถือหุ้นจานวน 894,351,484 หุ ้น (คิดเป็ นสัดส่ วน
ประมาณร้ อ ยละ 31.72 ของจ านวนหุ้ น ที่ อ อกและ
ขาย)
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)
SMH ถือหุน้ จานวน 0 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.00
ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
GPSC)
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หัวข้ อ
รายละเอียด
จานวนการถือหุ้นของผู้ซื้อ (หลังการ PTT จะถื อ หุ้ น จ านวน 1,199,351,484 หุ้ น (คิ ด เป็ น
สัดส่ วนประมาณร้ อยละ 42.54 ของจานวนหุ้นที่ออก
ขาย)
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)
SMH จะถื อ หุ้ น จ านวน 53,936,756 หุ้ น (คิ ด เป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 1.91 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของ GPSC)
1.4.2

รายละเอียดของบริษัทที่เกีย่ วข้ องกับหุ้นที่จะจาหน่ ายไป
(ก)

ข้ อมูลทั่วไปของ GPSC
วันที่ก่อตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ต้งั สานักงานใหญ่
วันที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
หุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทั้งหมด
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น
ที่มา:

10 มกราคม 2556
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ในการผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า
ไอน้ า และสาธารณู ปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในลัก ษณะการเข้า ถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ที่
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ไอน้ า และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนน
วิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900
18 พฤษภาคม 2558
0107557000411
28,197,293,710 บาท
28,197,293,670 บาท
2,819,729,367 หุน้
10 บาท

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ของปี 2563 ของ GPSC
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(ข)

รายชื่ อกรรมการของ GPSC
ลาดับ
1.

รายชื่ อ
นาย ไพริ นทร์ ชูโชติถาวร

2.

นาย วรวัฒน์

พิทยศิริ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นาย วิทวัส
นาย วุฒิกร
นาย วิรัตน์
นาย คงกระพัน
นาย อธิคม
นาย ทศพร
นาย พงษ์พนั ธุ์
นาย คุรุจิต

สวัสดิ์-ชูโต
สติฐิต
เอื้อนฤมิต
อินทรแจ้ง
เติบศิริ
บุณยพิพฒั น์
อมรวิวฒั น์
นาครทรรพ

11.

พลตรี เชาวเลข

ชยันตร์สุภาพ

12.
13.

นาง นิชา
หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
นาง เสาวนีย ์
กมลบุตร

14.
15.

นาย สมชาย
นาย ปกรณ์

มีเสน
อาภาพันธุ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค)

รายชื่ อผู้ถือหุ้นของ GPSC
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่ อ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)
894,351,484
31.72
640,909,693
22.73
จานวน
(หุ้น)

586,071,567

20.78
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ลาดับ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่ อ
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
สานักงานประกันสังคม
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE
C) NOMINEES LIMITED
STATE STREET EUROPE
LIMITED
กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์หุน้ ระยะยาว
ปันผล 70/30
นาย สมภพ ติงธนาธิกลุ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)
อื่น ๆ
รวม

ที่มา:
(ง)

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)
63,104,144
2.24
56,360,495
2.00
21,299,226
0.76

จานวน
(หุ้น)

12,913,534

0.46

10,811,068

0.38

9,000,000
7,193,603

0.32
0.26

517,714,553

18.35

2,819,729,367

100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้ อมูลทางการเงินของ GPSC
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่ วย: ล้านบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือ
หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

12,164
52,275
64,439

38,920
213,097
252,017

43,454
213,202
256,656

4,727
17,363

36,748
105,093

22,063
122,726
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รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
22,090
14,983
14,983
42,349

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
141,841
28,197
28,197
110,176

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
144,789
28,197
28,197
111,867

หมายเหตุ:

งบการเงินปี 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลปี 2562

ที่มา:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ของ GPSC และงบการเงินรวมของ GPSC สาหรับงวดปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายได้จากการ
ดาเนินงาน
ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่า
เสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย)
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หาร
รายได้จากการ
ดาเนินงานอื่น
EBITDA
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย
EBIT

สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
24,880
66,562
69,578
(18,524)

(47,900)

(48,249)

6,356
(909)

18,662
(1,896)

21,329
(1,790)
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17

20

5,457
(1,802)

16,783
(7,207)

19,559
(8,287)

3,655

9,576

11,272
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สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
ต้นทุนทางการเงิน
(514)
(5,139)
(4,024)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
277
472
915
เงินปันผลรับและส่ วน
729
1,022
1,320
แบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(243)
(247)
(992)
กาไรก่ อนผลกระทบ
3,904
5,684
8,491
จากอัตราแลกเปลีย่ น
และรายการพิเศษ
กาไร (ขาดทุน) จาก
(15)
317
(1)
อัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
3,889
6,001
8,490
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
(530)
(1,940)
(982)
อานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิ - ส่ วนของ
3,359
4,061
7,508
บริษัทใหญ่
ที่มา:

1.5

แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี /รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One
Report) ของ GPSC ซึ่ งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชาระเงิน
1.5.1

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
มู ลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่ บริ ษทั ฯ จะได้รับจาก PTT และ SMH สาหรั บการขายหุ้น จะเป็ น
เงินสดมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 25,126 ล้านบาท ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึง
ผลกระทบจากการจ่ า ยเงิ นปั นผลของ GPSC และภาระภาษี เ งิ น ได้ของผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายจากการ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า ว (หากมี ) โดยมู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทนจะถู ก ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตามภาระ
ภาษีเงินได้ของผูข้ ายที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลในกรณี ที่ GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล
และกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) เป็ นระยะเวลาน้อยกว่า
3 เดื อนก่อนการเข้าทาธุ รกรรมการขายหุ ้น และจะถูกปรับลดลงตามภาระภาษีเงินได้ของผูซ้ ้ื อที่
เกี่ ย วข้อ งจากการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในกรณี ที่ GPSC มี ก ารประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและก าหนดวัน
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กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือนหลังการ
เข้าทาธุรกรรมการขายหุ้น และ/หรื อตามการจ่ายเงินปั นผลในกรณี ที่ GPSC มีการประกาศจ่ายเงิน
ปั นผลและกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) หลังวันที่ 21
เมษายน 2564 แต่ก่อนการเข้าทาธุรกรรมการขายหุ้น ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายได้มีการตก
ลงกันและระบุไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน้
อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างอิงจากช่วงระยะเวลาในการจ่ายเงินปั นผลและจานวนการจ่ายเงินปั นผลใน
อดีตของ GPSC แล้ว ในเบื้องต้น บริ ษทั ฯ คาดว่ามูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของ GPSC แต่ อ าจจะได้รั บ ผลกระทบจากภาระภาษี เ งิ น ได้ข องผู ซ้ ้ื อ ที่
เกี่ ยวข้องจากการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าว โดยมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั ฯ จะได้รับอาจ
ลดลงในจานวนไม่เกิน 30 ล้านบาท
1.5.2

วิธีการชาระเงิน
บริ ษทั ฯ จะได้รับชาระมูลค่าสิ่ งตอบแทนเป็ นเงินสดจาก PTT และ SMH ซึ่ งเป็ นผูซ้ ้ื อ เมื่อเงื่อนไข
ตามที่ระบุในสัญญาซื้ อขายหุ ้นสาเร็ จครบถ้วน โดยการชาระเงินภายใต้สัญญาดังกล่าวจะเป็ นการ
ชาระครั้งเดียวเต็มจานวนโดยไม่แบ่งชาระเป็ นงวด

1.6

มูลค่ าของสินทรัพย์ ที่จะมีการจาหน่ ายไป
มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ ที่จะมีการจาหน่ายไปจากการขายหุ ้น จะมีมูลค่า 25,126 ล้านบาท โดยเป็ นมูลค่าของ
สิ่ งตอบแทนตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายหุน้

1.7

เกณฑ์ ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์ที่ ใช้ในการกาหนดมู ลค่ าสิ่ งตอบแทนของการขายหุ ้น จะเป็ นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่าง
บริ ษ ทั ฯ PTT และ SMH โดยอ้างอิ งจากมู ลค่ าที่ ได้จากการประเมิ นโดยที่ ปรึ กษาทางการเงิ นด้วยวิ ธี ต่าง ๆ
กล่าวคือ วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรื อ DCF) และ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Volume Weighted Average Price) ของหุน้ GPSC

1.8

ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
บริ ษ ัท ฯ คาดว่ า การเข้า ท าธุ ร กรรมการขายหุ้น จะส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษ ัท ฯ และผูถ้ ื อ หุ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
ประโยชน์ เนื่ องจากการเข้าทาธุ รกรรมในครั้ งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งมุ่งเน้นในธุ รกิ จหลักในกลุ่มปิ โตรเคมีและสอดคล้องกับนโยบายในการเป็ นแกนนาของธุ รกิจ
เคมีภณ
ั ฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม PTT โดยการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับกระแส
เงินสดเป็ นจานวนประมาณ 25,126 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายและภาระภาษี เงิ นได้ที่เกิ ดจากการเข้าท า
ธุรกรรม) ซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ ให้มีความแข็งแกร่ งมากยิง่ ขึ้น
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1.9

แผนการใช้ เงินที่ได้ จากการขายสินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีแผนจะนาเงินที่ได้รับจากการเข้าทาธุ รกรรมการจาหน่ ายหุ ้นไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินธุรกิจ และ/หรื อรองรับการขยายธุรกิจของตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ

1.10

รายละเอียดของร่ างสั ญญาซื้อขายหุ้น
คู่สัญญา
หุ้นที่ซื้อขาย

ราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ

วันสิ้นสุ ดเงื่อนไขบังคับก่ อน
การสิ้นสุ ดสั ญญา

ผู้ขาย :
บริ ษทั ฯ
ผู้ซื้อ :
PTT และ SMH
หุ้ น สามัญ ของ GPSC ที่ บ ริ ษัท ฯ ถื อ อยู่ โ ดยตรงทั้ ง หมด จ านวน
358,936,756 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 12.73 ของจานวน
หุ ้นที่ จาหน่ ายได้แ ล้วทั้งหมดของ GPSC โดยจะขายให้แ ก่ (ก) PTT
จานวน 305,000,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 10.82 ของ
จ านวนหุ ้ น ที่ อ อกและจ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของ GPSC และ (ข)
SMH จานวน 53,936,756 หุ ้น คิ ดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้ อ ยละ 1.91
ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC
ราคา 70.0 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นประมาณ 25,126 ล้านบาท
ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจาก
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของ GPSC และภาระภาษี เ งิ น ได้ข องคู่ สั ญ ญาที่
เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
การขายหุน้ จะเกิดขึ้น ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ซื้อขายหุน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีผลสาเร็ จ
(ก) นั บ ตั้ ง แต่ ว ัน ที่ ล งนามในสั ญ ญาจนถึ ง วั น โอนหุ ้ น ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ้น
(ข) ผูข้ ายได้รับคายินยอมหรื อการผ่อนผันจากคู่สัญญาภายในสัญญา
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
(ค) ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ทาการซื้ อขายหุ ้นตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในสัญญา
(ง) คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานมีมติรับทราบการซื้ อหุ ้นที่ซ้ื อ
ขายจากผูข้ าย ตามระเบี ย บเรื่ อ งการรวมกิ จ การ และส านักงาน
คณะกรรมการกากับกิ จการพลังงานมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณา
รับทราบดังกล่าวไปยัง PTT แล้ว
31 ธันวาคม 2564
เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสามฝ่ ายจะตกลงเลิกสัญญาเป็ นหนังสื อ ให้คู่สัญญา
แต่ละฝ่ ายมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
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(ก) มี การออกหรื อแก้ไขกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศหรื อ
คาสัง่ ของทางราชการหรื อหน่วยงานที่มีอานาจอื่นใดซึ่ งมีผลทาให้
ไม่สามารถดาเนินการซื้อขายหุน้ ได้ หรื อ
(ข) ผูข้ ายหรื อผูซ้ ้ื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง และ/หรื อเงื่อนไขใด ๆ และ
มิได้แก้ไขเหตุแห่ งการไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงภายในระยะเวลาที่
กาหนดหรื อ
(ค) ผูข้ ายหรื อผูซ้ ้ือไม่ปฏิบตั ิตามคารับรองและรับประกันของตน
1.11

ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสี ยของบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
เนื่องจาก PTT เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่ถือหุ ้นโดยตรงในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 45.18 ของหุ้นที่ออก
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564) และ SMH
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ PTT ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และเป็ นนิ ติบุคคลที่มี PTT เป็ นผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ ดังนั้น การขายหุน้ ดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1.12

กรรมการทีม่ สี ่ วนได้ เสีย/ กรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยสาหรับการขายหุ ้นดังกล่าว จานวน 5 ท่าน ซึ่ งมิได้เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว ได้แก่ นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต นาย ดิษทัต ปันยารชุน นาง
อรวดี โพธิ สาโร และ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของ PTT ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นผูซ้ ้ื อหุ ้นของ GPSC จากบริ ษทั ฯ ภายใต้ธุรกรรมการจาหน่ ายหุ ้น และนาย ดอน
วสันตพฤกษ์ ซึ่งปัจจุบนั เป็ นกรรมการอิสระของ PTT เพื่อปฏิบตั ิตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
โดยนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต นายดิษทัต ปั นยารชุน นางอรวดี โพธิ สาโร และนายดอน วสันตพฤกษ์ ได้ออก
จากห้องประชุมตั้งแต่เริ่ มมีการพิจารณาอนุมตั ิให้เข้าทารายการดังกล่าว แต่สาหรับนายคงกระพัน อินทรแจ้ง
ซึ่ งดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมีความจาเป็ นต้องอยูใ่ นที่ประชุมหลังจากที่มีการเริ่ มประชุมเพื่อ
นาเสนอรายละเอี ยดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับการเข้าท ารายการดัง กล่ า ว
อย่างไรก็ตาม นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ออกจากห้องประชุ มเมื่ อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ แล้วเสร็ จ เพื่อให้กรรมการที่เหลือได้พิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนเกี่ ยวกับการเข้าทารายการ
ดังกล่าวโดยอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยทั้งหมดไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่มีการพิจารณา
อนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวแต่อย่างใด

1.13

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (นัดพิศษ) ครั้งที่ 2/2564 มีความเห็ นว่าการขายหุ ้นดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดทั้งของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการตกลงเข้าทารายการกับบุคคลภายนอกที่
เป็ นอิสระ อีกทั้งยังอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีมติอนุมตั ิ
ให้บริ ษทั ฯ เข้าทารายการดังกล่าวและเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
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1.14

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 13
ไม่มี

2.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศ
ฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสาคัญ

3.

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ ความเห็นเกีย่ วกับการทารายการ
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งบริ ษทั อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทา
รายการซึ่ งเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ ้น
ในบริ ษทั ฯ และไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ และที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่ รายงานความเห็นของ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่
แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญผูถ้ ือหุน้

4.

ภาระหนีส้ ิน
4.1

ยอดรวมตราสารหนีท้ ี่ออกจาหน่ ายแล้ วและที่ยังมิได้ ออกจาหน่ ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติไว้ และมอบ
อานาจให้ แก่ คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พจิ ารณาออกจาหน่ ายตามที่เห็นสมควร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มียอดรวมตราสารหนี้ ที่ออกจาหน่ ายแล้ว
จานวน 85,032 ล้านบาท และบริ ษทั ฯมีวงเงินการออกหุ ้นกูส้ กุลบาทหรื อสกุลเงินตราต่างประเทศที่ยงั มิได้
ออกจาหน่าย จานวน 4,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

4.2

ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกาหนดระยะเวลา โดยระบุถึงภาระการนาสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มียอดเงินกูร้ ะยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งสิ้ น
63,264 ล้านบาท โดยมีการนาสิ นทรัพย์ เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เครื่ องจักร, สิ่ งปลูกสร้าง
และสิ ทธิต่าง ๆ เป็ นต้น ไปใช้เป็ นหลักประกันสาหรับเงินกูด้ งั กล่าวบางส่ วน

4.3

ยอดรวมของมูลค่ าหนีส้ ิ นประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนาสินทรัพย์ วางเป็ น
หลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินอื่น ๆ เช่น เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่น
ประมาณการหนี้ สินสาหรั บผลประโยชน์พนักงาน และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า เป็ นต้น รวมทั้งสิ้ น 52,092
ล้านบาท โดยไม่มีการนาสิ นทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน

4.4

หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ า
ไม่มี
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5.

ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัทฯ
5.1

ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุ รกิจและแนวโน้ มธุ รกิจของบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทย่ อยและบริ ษัท
ร่ วมของบริษัทจดทะเบียน
5.1.1

ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
วันที่ก่อตั้งบริษัท
ที่ต้งั สานักงานใหญ่

วันเริ่มซื้อ-ขาย
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
หุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น
ที่มา:
5.1.2

19 ตุลาคม 2554
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น
14-18 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจตุ จัก ร เขตจตุ จักร
กทม. 10900
21 ตุลาคม 2554
0107554000267
45,088,491,170 บาท
45,088,491,170 บาท
4,508,849,117 หุน้
10 บาท

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ
56-1 One Report) สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั จดทะเบียน
บริษัท
บริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้ อม)
บริ ษทั เอ็นวิคโค จากัด

สัดส่ วน
การถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้ อยละ)
70

PTTGC International Private
Limited
บริ ษทั จีซี เอสเตท จากัด

100

GC International Corporation

100

100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิต จาหน่าย และพัฒนาเม็ด
พลาสติกรี ไซเคิลประเภทโพลิเอ
ทิลีน เทเรฟทาเลต และหรื อ
เม็ดพลาสติกรี ไซเคิล
ลงทุนในธุรกิจปิ โตรเคมีใน
ต่างประเทศ
ประกอบกิจการบริ หารจัดการที่ดิน
และทรัพย์สิน
ลงทุนในธุรกิจปิ โตรเคมีใน
ต่างประเทศ
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บริษัท

PTTGC Innovation America
Corporation

บริ ษทั จีซี โลจิสติกส์โซลูชนั่ ส์
จากัด

บริ ษทั จีซี มาร์เก็ตติ้งโซลูชนั่ ส์
จากัด

บริ ษทั จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์
เอนจิเนียริ ง จากัด
บริ ษทั จีซี ออกซีเรน จากัด

สัดส่ วน
การถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้ อยละ)
(ถือผ่าน PTTGC
International
Private Limited)
100
(ถือผ่าน PTTGC
International
Private Limited)
100
(ถือตรง 99 และ
ถือผ่านบริ ษทั
โซลูชนั่ ครี เอชัน่
จากัด1)
100
(GC ถือตรง 99
และถือผ่าน
บริ ษทั โซลูชนั่
ครี เอชัน่ จากัด 1)
100
100

บริ ษทั จีซี โพลีออลส์ จากัด

82.1

บริ ษทั จีซี สไตรี นิคส์ จากัด

100

บริ ษทั จีซี ศูนย์บริ หารเงิน จากัด
บริ ษทั จีซี เวนเจอร์ส จากัด

100
100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี

บริ การด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

จาหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของ
กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ

บริ การบารุ งรักษาโรงงานและ
งานวิศวกรรม
ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โตรเคมี
ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โตรเคมี
ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โตรเคมี
บริ การควบคุมดูแลการบริ หารเงิน
ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ
ลงทุนในรู ปแบบ Corporate
Venture Capital (CVC)
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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บริษัท
GC Ventures America Corporation

บริ ษทั จีซี-เอ็ม พีทีเอ จากัด

บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั จีซี ไกลคอล จากัด
บริ ษทั เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั รักษา ความปลอดภัย เอ็นพีซี
เอสแอนด์อี จากัด

บริ ษทั พีทีที ฟี นอล จากัด
PTTGC America Corporation
PTTGC America LLC

สัดส่ วน
การถือหุ้นโดย
บริษัทฯ (ร้ อยละ)
100
(ถือผ่าน บริ ษทั จี
ซี เวนเจอร์ส
จากัด)
74
(ถือตรง 49 และ
ถือผ่านบริ ษทั จีซี
ไกลคอล จากัด
25)
72.29
100
100
100
(ถือผ่านบริ ษทั
เอ็นพีซี เซฟตี้
แอนด์ เอ็นไว
รอนเมนทอล
เซอร์วิส จากัด)
100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ
ลงทุนในรู ปแบบ CVC ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
โอลีโอเคมี
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
บริ การจัดการและให้คาปรึ กษา
ด้านความปลอดภัยสิ่ งแวดล้อม
รับจ้างและให้คาปรึ กษาด้านรักษา
ความปลอดภัย

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
100
ลงทุนในธุรกิจปิ โตรเคมีใน
ต่างประเทศ
100
เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
(ถือผ่าน PTTGC ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
America
Corporation)
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สัดส่ วน
บริษัท
การถือหุ้นโดย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ (ร้ อยละ)
PTTGC International (Netherlands)
100
ลงทุนในธุรกิจปิ โตรเคมีใน
B.V.
(ถือผ่าน PTTGC ต่างประเทศ
International
Private Limited)
บริ ษทั โซลูชนั่ ครี เอชัน่ จากัด
100
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
บริ ษทั ไทย เพ็ทเรซิน จากัด
74
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(ถือผ่านบริ ษทั จี ปิ โตรเคมี
ซี ไกลคอล จากัด
44.4 และถือผ่าน
บริ ษทั จีซี-เอ็ม พี
ทีเอ จากัด 40)
บริ ษทั ไทยแท้งค์เทอร์มินลั จากัด
51
บริ การเก็บและขนถ่ายเคมีภณั ฑ์
ก๊าซเหลวและน้ ามัน
Vencorex Holding
90.82
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(ถือผ่าน PTTGC ปิ โตรเคมี
International
(Netherlands)
B.V.)
บริษัทร่ วมค้า (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
Emery Oleochemicals (M) Sdn.
50
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
Bhd.
(ถือผ่าน PTTGC โอลีโอเคมี
International
Private Limited)
Emery Specialty Chemicals
50
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
Sdn.Bhd.
(ถือผ่าน PTTGC โอลีโอเคมี
International
Private Limited)
บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด
41.44
ผลิตและขายเม็ดพลาสติกและ
พลาสติกขั้นต้น
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บริษัท
NatureWorks LLC

บริ ษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
บริ ษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม
จากัด
Revolve Group Limited

สัดส่ วน
การถือหุ้นโดย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ (ร้ อยละ)
50
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(ถือผ่าน GC
พลาสติกชีวภาพ
International
Corporation)
50
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
50
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ
49
ผลิตและจาหน่าย Rotomolding
(ถือผ่านบริ ษทั
Compound
โซลูชนั่ ครี เอชัน่
จากัด)

บริษัทร่ วม (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
บริ ษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด
22.65
ทรานสปอร์ต จากัด
(ถือตรง 15 และ
ถือผ่านบริ ษทั
ไทยแท้งค์
เทอร์มินลั จากัด
7.65)
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
22.73
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คุราเร่ จีซี แอดวานซ์
33.4
แมททีเรี ยลส์ จากัด
บริ ษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จากัด
40
บริ ษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชนั่
จากัด
บริ ษทั เอส.พี.เพ็ท แพค อินเตอร์
กรุ๊ ป จากัด

20
25

ดูแลระบบท่อขนส่ งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สาธารณูปการ
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พลาสติกวิศวกรรมชั้นสู ง
บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
บริ การที่ปรึ กษาทางด้านเทคนิค
วิศวกรรม
พัฒนาตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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บริษัท

บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไดนาชิสโซ่ไทย จากัด

ที่มา:
5.1.3

สัดส่ วน
การถือหุ้นโดย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ (ร้ อยละ)
(ถือผ่านบริ ษทั
โซลูชนั่ ครี เอชัน่
จากัด)
24.98
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
41.5
ผลิตและจาหน่ายเม็ดพลาสติก
(ถือผ่านบริ ษทั
วิศวกรรมประเภทพีพีคอมปาวด์
โซลูชนั่ ครี เอชัน่
จากัด)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริ ษทั ฯ

ลักษณะการประกอบธุ รกิจและแนวโน้มธุ รกิจของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั จดทะเบียน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์ครบวงจร โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ มี
กาลังการกลัน่ น้ ามันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน และกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์รวม 11.65 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้เป็ น 8
กลุ่มธุ รกิ จหลัก และยังมี ธุรกิ จการให้บริ การและอื่ น ๆ ที่ บริ ษทั ฯ ได้ลงทุน เพื่อสนับสนุ นการ
ดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
(1)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ
บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่ งในผูก้ ลัน่ น้ ามันและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็ จรู ปชั้นนาของ
ประเทศ โดยเป็ นเจ้า ของและผู ด้ าเนิ น การโรงกลั่น น้ า มัน แบบ Complex ที่ ทัน สมัย
(กล่าวคือ โรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั ฯ มีหน่วย Hydrocracker และ Visbreaker ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนน้ ามันเตา ซึ่ งมีมูลค่าต่ าเป็ นน้ ามันสาเร็ จรู ปกึ่ งหนักกึ่ งเบาที่มีมูลค่าสู งกว่า) โดย
บริ ษทั ฯ มีกาลังการกลัน่ น้ ามันดิบ 145,000 บาร์เรลต่อวัน และกาลังการกลัน่ คอนเดนเสท
135,000 บาร์เรลต่อวัน
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(2)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์
บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ พาราไซลีน เบนซีน ออร์โธ
ไซลีน มิกซ์ไซลีนส์ โทลูอีน และไซโคลเฮกเซน โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องต่าง ๆ นอกจากผลิตภัณฑ์อะโรเมติ กส์ โรงอะโรเมติกส์ของ
บริ ษทั ฯ ยังผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่สาคัญ ได้แก่ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แนฟทาชนิ ดเบา
อะโรเมติกส์หนักและคอนเดนเสทเรซิ ดิว โดยก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและแนฟทาชนิ ดเบา
สามารถใช้เป็ นวัตถุดิบสาหรับโรงโอเลฟิ นส์ ส่ วนอะโรเมติ กส์หนักและคอนเดนเสท
เรซิ ดิวจะถู กส่ งไปเป็ นวัตถุ ดิบ ส าหรั บ โรงกลัน่ น้ ามันเพื่ อ ท าการกลัน่ แยกเป็ นน้ ามัน
อากาศยาน น้ ามันดีเซล และน้ ามันเตา โดยบริ ษทั ฯ มีโรงอะโรเมติกส์ 2 โรงงาน มีกาลัง
การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้ น 2,419 พันตันต่อปี

(3)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ โอเลฟิ นส์
โรงโอเลฟิ นส์ของบริ ษทั ฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์ ประกอบด้วยเอทิลีนและ
โพรพิลีน ซึ่ งสามารถแสดงวัตถุดิบหลักที่ ใช้ในการผลิ ต แหล่งที่มาของวัตถุดิบต่าง ๆ
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ นั กลาง และปลายน้ า โรงโอเลฟิ นส์ของบริ ษทั ฯ ยังสามารถ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไพโรไลซิ ส แก๊สโซลี น (Pyrolysis Gasoline) มิ กซ์ซี 4
(Mixed C4) เทลก๊าซ (Tail Gas) แครกเกอร์ บอททอม (Cracker Bottom) และไฮโดรเจน
(Hydrogen) ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ สามารถน าผลิ ต ภัณ ฑ์พ ลอยได้เ หล่ า นี้ ไปเพิ่ ม มู ล ค่ า จากการ
Synergy กับโรงกลัน่ น้ ามันและโรงอะโรเมติกส์
บริ ษทั ฯ มีการผลิตสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าใช้ในอุตสาหกรรม) สาหรับใช้
เองภายในซึ่ งช่วยเสริ มศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันได้ โดยสาธารณู ปโภคส่ วนที่
เหลื อ ยังมี การจ าหน่ ายให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทยและโรงงานปิ โตรเคมี
ข้างเคียง โดยบริ ษทั ฯ มีโรงโอเลฟิ นส์จานวน 4 โรงงาน มีกาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้ น
2,988 พันตันต่อปี

(4)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ เป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ นั ปลาย ซึ่งจะถูกใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
พลาสติ ก ส าเร็ จ รู ป ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน โดยส่ ว นใหญ่ จ ะน ามาขึ้ น รู ป เป็ น
บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ เช่ น ถุ ง พลาสติ ก ขวด บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ใ ส่ อ าหารและสิ่ งของ แกลลอน
น้ ามันหล่อลื่น ถัง หรื อ ลัง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเป็ น
ส่ วนประกอบในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องอื่น ๆ เช่ น อุตสาหกรรมก่อสร้ าง อุตสาหกรรม
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมการเกษตร อุ ต สาหกรรมยานยนต์ และอุ ต สาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
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กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกที่สาคัญที่ดาเนิ นการผลิตในเชิงพาณิ ชย์จานวน
19 โรงงาน ซึ่ งตั้งอยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิ คมอุตสาหกรรมผาแดง
จังหวัดระยอง สาหรับผงพลาสติก Rotomolding Compound มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศ
อัง กฤษ โปแลนด์ ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ และมาเลเซี ย ส าหรั บ เม็ ด พลาสติ ก PP
Compound มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะฯ จังหวัดชลบุรี โดยมี กาลัง
การผลิตติดตั้งผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่สาคัญรวมทั้งสิ้ น 4,092 พันตันต่อปี
(5)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เอทิลนี ออกไซด์
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อเลฟิ นส์ แ ละตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ ม
อุตสาหกรรม และผูบ้ ริ โภคได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงความจาเป็ นในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งและยังไม่มีการผลิ ตในประเทศ ทาให้สามารถทดแทนการ
นาเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กบั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของ
ไทย บริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้ข ยายธุ ร กิ จ ไปสู่ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ อทิ ลี น ออกไซด์แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์
ต่อเนื่องอื่น ๆ
สาหรับปี 2563 กลุ่มธุ รกิ จผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์มีโรงงานที่ดาเนิ นการผลิตในเชิ ง
พาณิ ชย์จานวน 2 โรงงาน ซึ่ งตั้งอยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมดับบลิ วเอชเอ ตะวันออก
จังหวัดระยอง มีกาลังการผลิ ตติ ดตั้งผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่มเอทิ ลีนออกไซด์รวมทั้งสิ้ น 473
พันตันต่อปี

(6)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่ งแวดล้อม คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ เช่น น้ ามันปาล์ม
น้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ น้ ามันพืช ไขมันสัตว์ ข้าวโพด น้ าตาลจากอ้อย และมันสาปะหลัง
เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่ งแวดล้อม ที่ได้สามารถนาไปผลิต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ อ เนื่ อ งต่ า ง ๆ ได้ ม ากมาย ทั้ง ในอุ ต สาหกรรมสุ ข อนามัย ส่ ว นบุ ค คล
อุ ต สาหกรรมยา อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมเคมี ชี ว ภาพ และ อุ ต สาหกรรม
พลาสติ กชี ว ภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ ผลิ ตภัณฑ์ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณฑ์เคมี เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 กลุ่ ม หลัก ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ลุ่ ม Value Added Oleochemicals
(VAO) และกลุ่ม Bioplastics และ Biochemicals
กลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่ งแวดล้อมมีโรงงานที่ดาเนิ นการผลิตในเชิงพาณิ ชย์ท้ งั ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้ น 1,643 พันตันต่อปี

(7)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ฟีนอล
ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ฟีนอลเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
ต่ อ เนื่ อ งชนิ ดอื่ น ๆ อาทิ พลาสติ กวิ ศ วกรรม ซึ่ งมี ค วามต้อ งการในอุ ตสาหกรรมที่ มี
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อัต ราการเติ บ โตสู ง เช่ น อุ ต สาหกรรมรถยนต์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผ่านการ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั พีทีที ฟี นอล จากัด (PPCL)
ในปี 2563 PPCL มีโรงงานที่ดาเนินการผลิตเชิงพาณิ ชย์จานวน 3 โรงงาน ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขต
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก จังหวัดระยอง โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟีนอลรวมทั้งสิ้ น 954 พันตันต่อปี
(8)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Performance Materials and Chemicals
Performance Materials and Chemicals เป็ นผลิตภัณฑ์ที่จะถูกนาไปใช้เป็ นส่ วนประกอบ
สาคัญในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องอื่น ๆ ที่มีอตั ราการเติบโตสู ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ าง พลาสติ กวิ ศ วกรรม เป็ นต้น โดยมี กาลังการผลิ ตติ ดตั้งของผลิ ต ภัณ ฑ์
Performance Materials and Chemicals รวมทั้งสิ้ น 792 พันตันต่อปี

(9)

ธุรกิจการให้ บริการและอิน่ ๆ
นอกเหนื อจากกลุ่มธุ รกิ จทั้ง 8 กลุ่มและกลุ่มธุ รกิ จสนับสนุ นข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังได้ให้
ความสาคัญกับธุรกิจและกิจกรรมที่สนับสนุนให้การดาเนิ นธุ รกิจมีความมัน่ คงและครบ
วงจรยิง่ ขึ้น โดยมีบริ การด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
(ก)

ธุรกิจด้านการตลาดจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาดผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์

(ข)

ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ท่าเทียบเรื อ สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

(ค)

ธุ ร กิ จ ด้า นเทคนิ ค วิ ศ วกรรม การบ ารุ ง รั ก ษาโรงงานความปลอดภัย อาชี ว
อนามัย สิ่ งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย

(ง)

ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม

(จ)

ธุรกิจอื่น ๆ

แนวโน้ มตลาดและธุรกิจหลักที่สาคัญ
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ ระบาดทัว่ โลกมาตั้งแต่ปลายปี
2562 ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศจี น ที่ ย งั คงมี ค วามไม่ แ น่ น อน นโยบายด้า นพลัง งานของ
ประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า การอนุ ม ัติ ใ ช้ว คั ซี น ไวรั ส โควิ ด -19 รวมถึ ง
นโยบายการกระตุ น้ เศรษฐกิ จ จากประเทศต่ าง ๆ อย่างต่ อเนื่ อ ง ทาให้คาดการณ์ เศรษฐกิ จ โลก
โดยรวมจะฟื้ นตัวได้ดีข้ ึน
บริ ษ ัท ฯ คาดการณ์ แ นวโน้ ม ตลาดน้ า มัน ในปี นี้ ว่ า ราคาน้ า มัน ดิ บ ดู ไ บจะอยู่ ที่ ค่ า เฉลี่ ย 54-56
เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยสานักงานพลังงานสากล (IEA) ได้มีการคาดการณ์ถึงการเติบโตของ
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ความต้องการใช้น้ ามันของโลก (ณ เดือนมกราคม 2564) ในปี 2564 อยูท่ ี่ระดับ 96.6 ล้านบาร์เรลต่อ
วัน หรื อเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาร์ เรลต่อวัน จากปริ มาณความต้องการใช้ในปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี แม้
ความต้องการใช้น้ ามันจะเพิ่มขึ้น แต่ระดับสิ นค้าคงคลังของน้ ามันดิบที่อยูใ่ นระดับสู งจะยังคงเป็ น
ปัจจัยกดดันราคาน้ ามันได้
สาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริ ษทั ฯ คาดว่าสถานการณ์ราคาและส่ วนต่างของราคาของผลิตภัณฑ์
ในปี นี้จะปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ ึนจากปี ก่อนหน้า สาเหตุจากเศรษฐกิจที่เริ่ มฟื้ นตัว ประกอบกับการ
ผ่อนคลายมาตรการปิ ดประเทศและอุปสงค์ภาคการเดิ นทางเริ่ มปรับตัวดี ข้ ึน คาดการณ์ส่วนต่าง
ราคาน้ ามันดีเซลกับน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7-9 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล ในขณะที่ ส่ วนต่าง
ราคาน้ ามันเตากามะถันต่า (LSFO) กับน้ ามันดิบดูไบจะอยูท่ ี่ 11-13 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล และ
ความต้องใช้น้ ามันเตาเกรดกามะถันสู ง (HSFO) ยังคงลดลง โดยคาดการณ์ส่วนต่างราคา HSFO กับ
น้ า มัน ดิ บ ดู ไ บอยู่ ที่ -5 ถึ ง -3 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รล คาดการณ์ ส่ ว นต่ า งราคาผลิ ต ภัณ ฑ์
น้ ามันแก๊ซโซลีนจะอยู่ที่ 6-8 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถดาเนิ นการใช้
กาลังการผลิตปี นี้ได้ที่ร้อยละ 102
สาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสในด้านราคา
ผลิตภัณฑ์ ส่ วนด้านการผลิตยังคงเป็ นไปตามแผน แนวโน้มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ บริ ษทั ฯ คาดว่า
จะฟื้ นตัวตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจโดยรวมที่
เป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ ึน แต่ส่วนต่างผลิตภัณฑ์โดยรวมจะยังคงมีปัจจัยกดดันจากอุปทานส่ วนเกิน
บริ ษทั ฯ คาดการณ์ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์พาราไซลีนกับแนฟทาในปี นี้จะมีทิศทางที่ดีข้ ึน โดยอยูท่ ี่
200-250 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อตัน คาดการณ์อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมปลายน้ าเส้นใยและสิ่ งทอ
(Fiber Filament) กรดเทเรฟทาริ กบริ สุทธิ์ (PTA) โดยเฉพาะขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ (PET Bottle Resin)
รวมทั้งมี กาลังการผลิ ตใหม่ของโรง PTA ในปี นี้ ที่จะช่ วยเพิ่มความต้องการในการใช้ผลิ ตภัณฑ์
พาราไซลีน สาหรับส่ วนต่างของราคาเบนซี นและแนฟทาจะปรับตัวดี ข้ ึนอยู่ที่ประมาณ 100-130
เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อตัน จากกาลังการผลิตใหม่ของสไตรี นโมโนเมอร์ (SM) รวมทั้งฟี นอลส่ งผลให้มี
ความต้องการจากผลิตภัณฑ์ปลายน้ าปรับตัวสู งขึ้นด้วย สาหรับในปี นี้ บริ ษทั ฯ คาดการณ์การใช้
กาลังการผลิตของธุรกิจอะโรเมติกส์เต็มที่ที่ร้อยละ 102
แนวโน้มของสถานการณ์ผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่ องในปี นี้ คาดว่าราคาผลิตภัณฑ์
จะปรับตัวดีข้ ึนจากปี ก่อนหน้าจากการคาดการณ์ราคาน้ ามันดิบที่ดีข้ ึน อุปสงค์ที่ฟ้ื นตัวตามทิศทาง
เศรษฐกิจ ในขณะที่อุปทานของทั้งโรงโอเลฟิ นส์และโรงโพลิเมอร์ จะเพิ่มขึ้นทั้งจากกาลังการผลิต
ใหม่ๆ และการฟื้ นตัวของโรงกลัน่ โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติก HDPE ในปี นี้จะอยูร่ าว 9601,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ ตัน ส่ ว นต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ HDPE กับ แนฟทาอยู่ที่ 500-510 เหรี ย ญ
สหรั ฐฯ ต่ อตัน ในขณะที่ สถานการณ์ ร าคา MEG คาดว่าจะปรั บ ตัวดี ข้ ึ นเล็กน้อ ย แม้ว่าปริ ม าณ
อุปทานมี แนวโน้มปรั บตัวสู งขึ้ น แต่ ยงั ได้รับปั จจัยสนับสนุ นจากอุปสงค์การใช้งานของตลาด
ผลิตภัณฑ์ปลายน้ า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเส้นใยและสิ่ งทอที่คาดว่าจะฟื้ นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
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รวมไปถึ งอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ บริ ษทั ฯ คาดว่าราคา MEG (ASP) ในปี นี้ เฉลี่ ยอยู่ที่ 510-570
เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อตัน บริ ษทั ฯ คาดการณ์การใช้กาลังการผลิตในปี นี้ ของธุ รกิจโอเลฟิ นส์จะอยู่ที่
ร้อยละ 94 จากแผนการการปิ ดซ่ อมบารุ งของโรงโอเลฟิ นส์หน่วยที่ 3 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3
เป็ นเวลา 39 วันและคาดการณ์การใช้กาลังการผลิตของธุรกิจโพลิเมอร์จะอยูท่ ี่ร้อยละ 105
5.2

ตารางสรุ ป งบการเงิ น ในระยะ 3 ปี ที่ ผ่ า นมา พร้ อ มค าอธิ บ ายและการวิเ คราะห์ ท างการเงิ น และผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อกาไรของบริษัทจดทะเบียน
5.2.1

ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
(ก)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่ วย: ล้านบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ที่มา:

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

144,310
324,945
469,255

104,494
348,020
452,514

129,911
359,472
489,383

73,858
91,915
165,773
45,088
45,088
303,482

53,033
105,886
158,919
45,088
45,088
293,595

59,041
141,347
200,389
45,088
45,088
288,994

รายงานประจาปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2563
(แบบ 56-1 One Report) ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(ข)

ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนวัตถุดิบ
Product to Feed Margin
ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่น
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
Stock Gain (Loss) และ NRV
กาไร (ขาดทุน) Commodity Hedging
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
EBITDA
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
กลับรายการการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
กลับรายการ (ค่าใช้จ่าย) จากความ
เสี ยหายจากวัตถุดิบคงคลัง (GGC)
กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรม
EBIT
ค่าใช้จ่ายด้านการเงินสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิ - ส่ วนของบริษัทใหญ่
ที่มา:

ปี 2561
515,449
(400,501)
114,948
(27,920)
(16,478)
(3,059)
(272)
4,686
(13,642)
58,263
(19,278)
-

ปี 2562
409,688
(325,677)
84,011
(29,224)
(17,479)
(114)
1,248
4,431
(15,071)
27,802
(19,513)
-

ปี 2563
326,270
(248,737)
77,533
(26,395)
(14,866)
(8,288)
476
4,942
(13,111)
20,291
(20,578)
313

(2,004)

232

-

1,355

31

-

38,336
(2,418)
407
6,932
(2,986)
40,271
202
40,069

8,552
(2,131)
2,007
4,570
(649)
12,349
667
11,682

26
(3,166)
343
3,340
109
652
452
200

รายงานประจาปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2563
(แบบ 56-1 One Report) ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

27

5.2.2

คาอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดาเนินงานปี ล่าสุ ด
(ก)

สรุ ปผลการดาเนินงาน
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนวัตถุดิบ
Product to Feed Margin
ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่น
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
Stock Gain (Loss) และ NRV
กาไร (ขาดทุน) Commodity Hedging
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
EBITDA
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
กลับรายการการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์
กลับรายการ (ค่าใช้จ่าย) จากความเสี ยหาย
จากวัตถุดิบคงคลัง (GGC)
กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
EBIT
ค่าใช้จ่ายด้านการเงินสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิ - ส่ วนของบริษัทใหญ่
Adjusted EBITDA
ที่มา:

ปี 2562
409,688
(325,677)
84,011
(29,224)
(17,479)
(114)
1,248
4,431
(15,071)
27,802
(19,513)
-

ปี 2563
+ / - (ร้ อยละ)
326,270
(20)
(248,737)
(24)
77,533
(8)
(26,395)
(10)
(14,866)
(15)
(8,288)
(7,170)
476
(62)
4,942
12
(13,111)
(13)
20,291
(27)
(20,578)
5
313
-

232

-

-

31
8,552
(2,131)
2,007
4,570
(649)
12,349
667
11,682
28,900

26
(3,166)
343
3,340
109
652
452
200
28,579

(100)
49
(83)
(27)
117
(95)
(32)
(98)
(1)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ผลประกอบการในปี 2563 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากการขายรวม 326,270 ล้านบาท ปรั บตัวลดลง
ร้อยละ 20 สาเหตุหลักมาจากราคาขายที่ปรับลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ จากผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่ งผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจ ทาให้ความต้องการในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปรับตัวลดลง โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรจากการดาเนิ นงาน (ไม่รวมผลขาดทุนจาก
สต็อกน้ ามันและการกลับรายการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับผลกาไรทางบัญชี จากอัตราแลกเปลี่ยน และผลกาไรจากตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อประกันความ
เสี่ ยง และรายการพิเศษอื่น ๆ) ในปี นี้ อยู่ที่ 7,356 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 11
โดยถึงแม้ในปี นี้ ธุรกิจปิ โตรเคมีและธุรกิจปิ โตรเลียมของบริ ษทั ฯ จะยังคงได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโควิด-19 แต่จากการที่ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นมาตรการต่ าง ๆ ทั้งการ
ดาเนินการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงความพยายามในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการดาเนินการ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี Adjusted EBITDA ในปี นี้อยูท่ ี่ 28,579 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
1 จากปี ก่อนหน้า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ รับรู ้ผลขาดทุนจากสต็อกน้ ามันและการกลับรายการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (Stock Gain Net Reversal of NRV) เป็ น
ขาดทุนรวม 8,288 ล้านบาท ผลกาไรจากตราสารอนุพนั ธ์เพื่อประกันความเสี่ ยง 476 ล้านบาท และ
ผลกาไรทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน 343 ล้านบาท ส่ งผลให้ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ รวม
200 ล้านบาท (0.04 บาท/หุน้ ) ปรับตัวลดลงจากปี 2562
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีการหยุดซ่อมบารุ งตามแผนของโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 โรงโอเลฟิ นส์
OLE หน่วยที่ 2 โรงโพลิเมอร์ โรง Phenol หน่วยที่ 2 และโรง BPA ทาให้ปริ มาณขายลดลง ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้า สาเหตุ
หลักจากการออกมาตรการควบคุมให้มีการลดค่าใช้จ่ายทัว่ ทั้งองค์กร รวมถึงการตั้งประมาณการ
ค่ า ใช้จ่ า ยผลประโยชน์ พ นัก งานเพิ่ ม ขึ้ น จากกฎหมายที่ มี ก ารปรั บ เพิ่ ม จ านวนวัน ชดเชยหลัง
เกษียณอายุในปี 2562 แต่ปรับเพิ่มขึ้นในส่ วนของค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี ด้านค่าใช้จ่าย
ทางการเงิ นปรั บ เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อ นหน้า สาเหตุ หลักมาจากดอกเบี้ ยจ่ ายที่ เพิ่ม ขึ้ น ตามเงิ นต้นที่
เพิ่มขึ้นจากการกูย้ ืมทั้งจากสถาบันการเงินและการออกหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้น
จากดอกเบี้ ยของสั ญ ญาเช่ า จากการเริ่ มใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16
เรื่ อง สัญญาเช่าตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นสาคัญ
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(ข)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่ วย: ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ ิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ที่มา:

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
469,255
165,773
303,482

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
452,514
158,919
293,595

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
489,383
200,389
288,994

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 489,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2562 จ านวน 36,868 ล้า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 8 โดยมี ร ายละเอี ย ดของการเพิ่ ม ขึ้ น ที่ มี
สาระสาคัญ มีดงั นี้
−

สิ นทรั พย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 25,417 ล้านบาท โดยมี สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้ นของ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด และเงิ นลงทุ นในสิ นทรั พย์ทางการเงิ นหมุ นเวียน
เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 35,098 ล้านบาท จากเงินสดได้รับจากการดาเนินงานรวมถึงเงินสด
ได้รับมาจากการออกหุ ้นกูช้ ุดใหม่และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในขณะที่มี
ลูกหนี้การค้าลดลง 4,880 ล้านบาท เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงจากสถานการณ์
ราคาน้ ามันและปิ โตรเคมีในตลาดโลก และสิ นค้าคงเหลือลดลง 2,807 ล้านบาท เนื่องจาก
ระดับราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงด้วยสาเหตุเดียวกัน

−

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11,452 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ 4,613 ล้า นบาท เนื่ อ งจากมี ก ารซื้ อ และก่ อ สร้ า งทรั พ ย์สิ น
ระหว่างงวดจากโครงการต่าง ๆ และ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิ่มขึ้น 7,039 ล้านบาท จาก
การเริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563

−

บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายในการบริ ห ารสิ น เชื่ อ การค้า โดยมี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละ
กระบวนการในการพิ จ ารณากลัน่ กรองและบริ ห ารงานสิ นเชื่ อ เพื่ อ ให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึงมีการพิจารณาถึงระยะเวลาการจ่ายชาระเงินและรับชาระเงินโดยเฉลี่ยที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันและเทียบเคียงกับคู่แข่งได้ ซึ่งต้องไม่
ส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมทั้งสิ้ น 200,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2562 จ านวน 41,470 ล้า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 26 โดยมี ร ายละเอี ย ดของการเพิ่ ม ขึ้ น ที่ มี
สาระสาคัญ มีดงั นี้
−

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 41,209 ล้านบาท จากการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่จานวน 15,000
ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 30,000 ล้านบาท

−

หนี้ สินตามสัญญาเช่ าเพิ่มขึ้น 6,386 ล้านบาท จากการเริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 โดยหลักเป็ นค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าถังจัดเก็บสิ นค้า เป็ นต้น

−

เจ้าหนี้ การค้าลดลง 5,365 ล้านบาท เนื่ องจากราคาวัตถุ ดิบปรั บตัวลดลง โดยมี หนี้ สิน
หมุนเวียนอื่นลดลง 1,363 ล้านบาท

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 288,994 ล้านบาท ลดลงจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 4,601 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินปันผลจ่ายจานวน 4,486
ล้านบาท
5.2.3

ปัจจัยความเสี่ ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาไรของบริ ษทั จดทะเบียน
จากสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิจทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
ในปั จจุบนั และอนาคต รวมถึงความเสี่ ยงใหม่สามารถสรุ ปเป็ นปั จจัยความเสี่ ยงระดับองค์กร โดย
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
ปัจจัยความเสี่ ยงที่เกีย่ วข้ องกับการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน
−

ปัจจัยความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและความปลอดภัย (Operational and Safety Risk)

−

ปัจจัยความเสี่ ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Price Volatility Risk)

−

ปัจจัยความเสี่ ยงด้านการขายและการตลาด (Sale & Marketing Risk)

−

ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการบริ หารจัดการการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Pandemic
COVID-19 Risk)

−

ปัจจัยความเสี่ ยงด้านภัยแล้ง (Water Crisis)

−

ปัจจัยความเสี่ ยงด้านการบริ หารจัดการคู่สญ
ั ญา คู่คา้ (Counterparty Risk)
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ปัจจัยความเสี่ ยงที่เกีย่ วข้ องกับการดาเนินธุรกิจในอนาคต
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ให้สัมฤทธิ์ ผลเป็ นสิ่ งสาคัญในการไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายระยะ
ยาวขององค์กรจากการที่สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีความผันผวนสู ง
อาจส่ งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ประสบความสาเร็ จ บริ ษทั ฯ จึงได้บริ หารปั จจัยเสี่ ยง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในอนาคต ดังนี้
−

ปัจจัยความเสี่ ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)

−

ปัจจัยความเสี่ ยงด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Risk)

−

ปัจจัยความเสี่ ยงในการเตรี ยมความพร้อมรองรับกฎระเบียบมาตรฐาน และเป้าหมายความ
ยัง่ ยืนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaption)

−

ปัจจัยความเสี่ ยงด้านบุคลากรและโครงสร้างองค์กร (People and Organization Risk)

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk Factors)
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปั จจัยทางธุรกิจทั้งที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงเดิมแต่มีความไม่แน่นอนสู งขึ้น หรื อ
ความเสี่ ยงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องเฝ้าติดตาม
ปั จจัยเสี่ ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและทิศทางใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ
จะสามารถเตรี ยมมาตรการจัดการความเสี่ ยงในเชิ งรุ กได้ทนั ก่อนที่จะกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ

5.3

−

ปั จ จัย ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งธุ ร กิ จ จากเทรนด์โ ลกที่ ก าลังมาแรง
(Change of Business Structure from Up Coming Accelerated Trend)

−

ปั จจัยความเสี่ ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ
แบบเดิม (Technology Disruption)

−

ปั จจัยความเสี่ ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber
Threat & Data Security Risk)

ประมาณการทางการเงินในปี ปัจจุบัน (ถ้ ามี) โดยระบุถึงข้ อสมมติฐานทางการเงินเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และสอบทานตัวเลข โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่ าประมาณการ
ผลการดาเนินงานได้ จัดทาขึน้ โดยความระมัดระวัง
ไม่มี
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5.4

รายชื่ อกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
5.4.1

รายชื่อกรรมการ
ลาดับ
1.

รายชื่ อ
นาย ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

2.

นาย อภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์

3.

นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์

4.

นาย ดอน วสันตพฤกษ์

5.

นาย กฤษฎา บุญราช

6.
7.

นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
นาง วาทนันทน์ พีเทอร์สิค

8.

พลโท นิธิ จึงเจริ ญ

9.
10.

นาย ประภาศ คงเอียด
นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

11.
12.
13.
14.
15.

นาย สราวุธ แก้วตาทิพย์
นาย ดิษทัต ปันยารชุน
นาง อรวดี โพธิสาโร
นาย ชาญศิลป์ ตรี นุชกร
นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง

ที่มา:

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
อิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการ / กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ / กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริ ษทั ฯ
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5.4.2

รายชื่อผูบ้ ริ หาร
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่ อ
นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง
นาย ปฏิภาณ สุ คนธมาน
นาย วริ ทธิ์ นามวงษ์

4.

นาย ทศพร บุณยพิพฒั น์

5.

นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล

6.

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง

7.

นายณะรงค์ศกั ดิ์ จิวากานันต์

8.

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช

9.

นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์

10.

นายพิรุณ กริ่ มวงษ์รัตน์

11.

นายพรศักดิ์ มงคลตรี รัตน์

12.

นายพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ

13.

นายอมร ภูติประวรรณ

14.

นายชญาน์ จันทวสุ

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่ม
ปฏิบตั ิการเพื่อความเป็ นเลิศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสกลุ่ม
ธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ต้น
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสกลุ่ม
ธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ปลาย และรักษาการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่ งแวดล้อม
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
การเงินและบัญชี
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
International Business Operations
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกล
ยุทธ์องค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
การตลาดและพาณิ ชยกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
บริ หารศักยภาพองค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
ตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
บริ หารความยัง่ ยืนและภาพลักษณ์
องค์กร
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ลาดับ
15.

รายชื่ อ
นางพิลาสพรรณ อุดมจารุ มณี

16.

นายรัชดา สวัสดิรักษ์

17.

นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ

18.

นายศุภสิ ทธิ์ ทองศุภโชค

19.

นายวิทยา พิณเมืองงาม

20.

นายไพศาล สารภี

21.

นางชนัญชิดา วิบูลคณารักษ์

22.

นางจีรานี พิมทะโนทัย

23.

นายคมสัน ปิ ยะวัฒนวิโรจน์

24.

นายวิรัช บุญบารุ งชัย

25.

นางฉัตรสุ ดา กาญจนรัตน์

26.

นางวิลาวัลย์ สงเจริ ญ

27.

Mr. Kevin Thomas Corby

ที่มา:

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
เลขานุการบริ ษทั และกฎหมาย และ
เลขานุการบริ ษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณู ปการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ฟีนอล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกล
ยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจปิ โตร
เคมีข้นั ปลาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
เทคนิควิศวกรรมและบารุ งรักษา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
บริ หารโครงการที่เป็ นเลิศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
ปฏิรูปธุรกิจสู่ ความเป็ นเลิศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงาน
จัดหา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สาย
งานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริ ษทั ฯ
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5.4.3

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ 10 รายแรก
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
ที่มา:
5.5

รายชื่ อ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
บริ ษทั สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด
STATE STREET EUROPE LIMITED
THE BANK OF NEW YORK MELLON
NORTRUST NOMINEES LIMITEDNT0 SEC LENDING THAILAND CL
AC
บริ ษทั กรุ งเทพ ซินธิติกส์ จากัด
สานักงานประกันสังคม
อื่นๆ
รวม

จานวน
(หุ้น)
2,037,220,915
372,225,485
135,240,000
91,355,169

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
45.18
8.26
3.00
2.03

83,427,636
68,385,788
63,238,240
62,621,459

1.85
1.52
1.40
1.39

43,420,625
41,959,351
1,509,754,449
4,508,849,117

0.96
0.93
33.48
100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)
ไม่มี

6.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
ไม่มี เนื่องจากการเข้าทารายงานครั้งนี้ เป็ นการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์

7.

คดีหรื อข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างการดาเนินการ
7.1

คดีความเกี่ยวกับสั ญญาซื้อขายวัตถุดิบ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 บริ ษทั แห่ งหนึ่งได้ยื่นคาเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อเรี ยกร้องให้ PTT
และบริ ษทั ฯ ในฐานะผูผ้ ลิตให้ปฏิบตั ิตามสัญญาซื้ อขายวัตถุดิบที่บริ ษทั ดังกล่าวมีอยู่กบั PTT หรื อร่ วมกัน
ชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นเงินประมาณ 13,805 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 อนุญาโตตุลาการ
ได้มีคาสั่งให้จาหน่ ายข้อพิพาทในส่ วนของบริ ษทั ฯ ออกจากสารบบความแล้ว เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มิได้เป็ น
คู่สญ
ั ญาโดยตรงกับบริ ษทั ดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ดังกล่าวได้ยื่นฟ้ องคดี แพ่งเพื่อเรี ยกร้ องให้ PTT และบริ ษทั ฯ ในฐานะ
ผูผ้ ลิตให้ปฏิบตั ิตามสัญญาซื้อขายวัตถุดิบที่บริ ษทั ดังกล่าวมีกบั PTT หรื อร่ วมกันชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวน
9,380 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาให้การคัดค้านคาฟ้องดังกล่าวต่อศาลแพ่ง เนื่องจากบริ ษทั ฯ มิได้เป็ น
คู่สญ
ั ญาโดยตรงกับบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่ อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ศาลแพ่งได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า คดี ในชั้นอนุ ญาโตตุ ลาการระหว่างบริ ษ ทั
ดังกล่าวกับ PTT ยังไม่มีผลชี้ขาด จึงเห็นควรให้จาหน่ายคดีน้ ีออกจากสารบบความเป็ นการชัว่ คราวและเมื่อมี
ผลค าวิ นิจ ฉัย ชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการประการใดแล้ว ให้คู่ ค วามทั้งสองฝ่ ายหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ยื่น
คาแถลงขอให้ศาลยกคดีข้ ึนพิจารณาคดีต่อไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 อนุ ญาโตตุลาการได้มีคาชี้ ขาดให้ PTT ชาระค่าเสี ยหายบางส่ วน และเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 PTT ได้ยื่นคาร้องขอเพิกถอนคาชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง ต่อมาเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้บงั คับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่ ง PTT ได้ยื่น
อุทธรณ์คาพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา และคดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยบริ ษทั ฯ เชื่อว่า
ผลของการพิ จ ารณาจะไม่ เกิ ดความเสี ย หายแก่ บ ริ ษ ทั ฯ เนื่ อ งจากค าชี้ ข าดของอนุ ญ าโตตุ ลาการ และคา
พิพากษาของศาลใช้บงั คับกับบริ ษทั ฯ ไม่ได้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ใช่คู่ความในคดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้
บันทึกค่าเผือ่ ผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่ องดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
7.2

คดีความเกี่ยวกับกรณีท่อรับนา้ มันดิบรั่ว
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุ คคลจานวนหนึ่ งในจังหวัดระยองได้ยื่นฟ้ องต่ อศาลแพ่งและศาล
จังหวัดระยองจานวนหลายคดี เพื่อขอให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าเสี ยหายเพิ่ม และขอให้บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนิ นการ
ฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติจากกรณี ท่อรับน้ ามันดิบของบริ ษทั ฯ รั่ว ซึ่ งคดีฟ้องร้องบางส่ วน
ได้ยุติแล้ว และคดี ฟ้องร้ องบางส่ วนศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาเมื่ อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 โดยให้บริ ษทั ฯ
ชดใช้ค่าเสี ยหายพร้ อมดอกเบี้ ย และค่ าฟื้ นฟูส ภาพแวดล้อมเป็ นจานวนเงิ นประมาณ 11.26 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ส่วนใหญ่ที่ศาลแพ่ง โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มี
คาพิพากษาตามสัญญาประนี ประนอมยอมความดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าเสี ยหายไปครบถ้วนแล้ว
ส่ วนโจทก์ที่เหลือ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าเสี ยหายพร้อมดอกเบี้ยตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
แต่ให้ลดจานวนดอกเบี้ยลงโดยบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าเสี ยหายให้โจทก์ดงั กล่าวแล้ว และไม่มีโจทก์รายใดยื่น
ฎีกาจึงถือได้วา่ คดีเป็ นอันสิ้ นสุ ด
สาหรับคดี ฟ้องร้ องที่ศาลจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองได้มีคาพิพากษาให้
บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายพร้อมดอกเบี้ยเป็ นจานวนเงินสุ ทธิ ประมาณ 38 ล้านบาท โดยหักเงินเยียวยาที่บริ ษทั ฯ
ได้จ่ายชดใช้ให้โจทก์แล้วก่อนหน้านี้ เป็ นจานวน 24 ล้านบาท และส่ วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ ได้นาเงินไปวางที่
ศาลจังหวัดระยองในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีโจทก์บางรายยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลจังหวัด
ระยอง และบริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ ต่อศาลจังหวัดระยองเมื่ อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ต่อมา เมื่อวันที่ 22
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มกราคม 2563 ศาลจังหวัดระยองได้ส่งหมายนัดฟั งคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563
และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้เลื่อนวันนัดฟั งคาพิพากษา และวันที่ 1 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้มีคา
พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าเสี ยหายพร้ อมดอกเบี้ ยให้แก่ โจทก์ที่ยื่นอุทธรณ์ เพิ่มเติ ม ซึ่ งบริ ษทั ได้นาเงิ น
จานวน 25 ล้านบาท ไปวางที่ศาลจังหวัดระยองในวันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ศาลจังหวัดระยอง ได้นดั ฟั งคาพิพากษาหรื อคาสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพิ่มเติมใน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้ โจทก์ได้มีการขยายระยะเวลายืน่ ฎีกาออกไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564
7.3

คดีความเกี่ยวกับการโอนสิ ทธิการรับชาระเงินค่ าวัตถุดิบของบริษัทย่ อย
1) บริ ษทั ย่อยได้รับแจ้งจากบริ ษทั แห่ งหนึ่ งที่ ได้รับโอนสิ ทธิ การรับชาระเงินค่าวัตถุดิบซึ่ งบริ ษทั คู่คา้ ของ
บริ ษทั ย่อยได้ทาการกูย้ ืมเงินจากบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อนามาซื้ อวัตถุดิบเพื่อจาหน่ายให้กบั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ย่อยต้องชาระค่าวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่าว ภายใต้การโอนสิ ทธิ การรับชาระเงินค่าวัตถุดิบ บริ ษทั ย่อยได้
พิจารณาจากเอกสารที่ได้รับแจ้งมาและได้ช้ ี แจงกับบริ ษทั ดังกล่าวแล้วว่า เป็ นเอกสารที่ไม่อยู่ในระบบของ
บริ ษทั ย่อยและไม่พบหลักฐานการส่ งมอบวัตถุดิบตามที่ระบุในเอกสารดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2561
บริ ษทั ดังกล่าวได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั คู่คา้ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยเป็ นจาเลยร่ วมกัน
ในข้อหาผิดสัญญาเงินกูย้ ืมและโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องโดยเรี ยกค่าเสี ยหายให้ร่วมกันชดใช้เป็ นจานวนเงิน 308.75
ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็ นจานวนเงิน 15.90 ล้านบาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
324.65 ล้านบาท ซึ่ งที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาข้อเท็จจริ งและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็น
ว่าบริ ษทั ย่อยไม่ผดิ ตามข้อกล่าวหา บริ ษทั ย่อยจึงได้แต่งตั้งทนายความและยืน่ คาให้การต่อสู ้คดี
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่ารวมประมาณ 289.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ผิดนัด และกาหนดให้บริ ษทั
ย่อยร่ วมกันกับบริ ษทั คู่คา้ ของบริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกาหนดค่าทนายความจานวน 1 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม คดีดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่ยตุ ิ โดยบริ ษทั ย่อยและที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาข้อ
เท็จจริ งและหลักฐานที่ เกี่ ย วข้อ งแล้ว ยังคงมี ความเชื่ อมัน่ ในข้อ ต่ อสู ้ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยจึ งได้ยื่น
อุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยในปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น
บริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ ผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดงั กล่าว
2) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ยื่นฟ้ องคดีแพ่ง เพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั คู่คา้ ของ
บริ ษทั ย่อย กรรมการของบริ ษทั คู่คา้ ของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยเป็ นจาเลยในข้อหาผิดสัญญาสนับสนุ น
วงเงิ นสิ นเชื่ อ ขายลดตัว๋ สัญญาใช้เงิ น โอนสิ ทธิ การรั บเงิ น ค้ าประกัน และบังคับจานอง โดยเรี ยกร้ องให้
บริ ษทั ย่อยรับผิดตามสิ ทธิเรี ยกร้องเป็ นเงินต้นจานวน 55.95 ล้านบาท และดอกเบี้ยจานวน 3.49 ล้านบาท รวม
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 59.44 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยจึ งได้ยื่นคาให้การต่อสู ้คดี โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
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โจทก์ได้ยื่นคาร้ องขอถอนฟ้ องบริ ษทั ย่อย และศาลได้มีคาสั่งอนุ ญาตให้ถอนฟ้ อง และให้จาหน่ ายคดี ของ
บริ ษทั ย่อยออกจากสารบบความของศาล
3) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับหมายเรี ยกและสาเนาคาฟ้ องคดีแพ่ง โดยบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
เป็ นคู่คา้ เดิมของบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้องบริ ษทั ย่อยในข้อหาผิดสัญญา เรี ยกเงินคืน และเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นเงิน
ต้นจานวน 470.03 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็ นจานวนเงิน 595.10 ล้านบาท นับ
ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั ย่อยจะชาระเงินเสร็ จสิ้ น
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับหมายเรี ยกและสาเนาคาฟ้องคดีแพ่ง โดยบริ ษทั ดังกล่าว
ได้ยนื่ ฟ้องบริ ษทั ย่อยในฐานะจาเลยที่ 1 และบริ ษทั อื่นอีก 2 ราย เป็ นจาเลยในข้อหาผิดสัญญา ตัวการ ตัวแทน
และเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นเงิ นต้นจานวน 92.29 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็ น
จานวนเงิน 109.42 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจาเลยทั้งสามจะชาระเงินเสร็ จสิ้ น
และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับหมายเรี ยกและสาเนาคาฟ้องคดีแพ่ง โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้
ยืน่ ฟ้องบริ ษทั แห่ งหนึ่ง และบริ ษทั ย่อยในฐานะจาเลยที่ 2 ในข้อหาผิดสัญญา เรี ยกเงินคืนและเรี ยกค่าเสี ยหาย
เป็ นเงินต้นจานวน 305.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็ นจานวนเงิน 364.71 ล้าน
บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจาเลยทั้งสองจะชาระเงินเสร็ จสิ้ น
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยและที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาข้อเท็จจริ งและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งสาม
คดีแล้วเห็นว่า บริ ษทั ย่อยมิได้กระทาผิดสัญญาตามฟ้องทั้งสามคดี บริ ษทั ย่อยจึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินและ
ค่ า เสี ย หาย บริ ษ ัท ย่อ ยจึ ง ได้แ ต่ ง ตั้ง ทนายความ และจะยื่ น ค าให้ ก ารต่ อ สู ้ ค ดี ต ามกฎหมายต่ อ ไป ดัง นั้น
บริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ ผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดงั กล่าว
8.

ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกีย่ วข้ องกันระหว่ างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป โดยระบุลกั ษณะของรายการหรื อผลประโยชน์
สาหรับรอบบัญชี ปี 2563 บริ ษทั ฯ มีความเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ต่าง ๆ โดยการมีผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อกรรมการร่ วมกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่
ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เหล่านั้นหากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ต่าง ๆ และ
รายการที่เกี่ยวข้องกันเปรี ยบเทียบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1

ลักษณะความสั มพันธ์
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
(PTT)

-

ความสั มพันธ์ กับบริษัทฯ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ บริ ษทั ฯ ร้อยละ 45.41
มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายดอน วสันตพฤกษ์
มีกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นผูบ้ ริ หารใน PTT คือ
1. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
2. นางอรวดี โพธิสาโร
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ชื่ อบริษัท

บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน)
(GPSC)

บริ ษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จากัด
(PTT DIGITAL)

-

-

บริ ษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชนั่ ส์ จากัด (PTTES)
-

บริ ษทั ท็อป โซลเว้นท์ จากัด
(TS)
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
(TIP)
บริ ษทั ไทยพาราไซลีน จากัด
(TPX)

-

ความสั มพันธ์ กับบริษัทฯ
3. นายดิษทัต ปันยารชุน
4. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 22.73)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 31.72
มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
มีผบู ้ ริ หารที่เป็ นกรรมการใน GPSC คือ
1. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
2. นายบุญชัย ชุณหวิกสิ ต
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 40)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20
มีผบู ้ ริ หารที่เป็ นกรรมการใน PTT DIGITAL คือ
1. นายพิรุณ กริ่ มวงษ์รัตน์
2. นางฉัตรสุ ดา กาญจนรัตน์
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 20)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 40
มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
มีผบู ้ ริ หารที่เป็ นกรรมการใน PTTES คือ
นางจีรานี พิมทะโนทัย
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
(TOP)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 13.33
มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายประภาศ คงเอียด
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
(TOP)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
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ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
(TOP)
บริ ษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จากัด
(BSA)
บริ ษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก
จากัด (มหาชน)
(PTTOR)
บริ ษทั ปตท. สผ. สยาม จากัด
(PTTEPS)
บริ ษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด
(PTTEPI)
บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตโตรเลียม
จากัด (มหาชน)
(PTTEP)
บริ ษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จากัด
(PTT TANK)
PTT International Trading Pte. Ltd.
(PTTT)
บริ ษทั พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
(PTTLNG)
บริ ษทั พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
(PTTEP Services)
บริ ษทั ลาบิกซ์ จากัด
(LABIX)
บริ ษทั ศักดิ์ไชยสิ ทธิ จากัด
(SAKC)

-

ความสั มพันธ์ กับบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 45.03
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ บุริมสิ ทธิร้อยละ 25
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 75
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)
มีการให้บริ การระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 63.79
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 100
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (PTTEP)
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
(TOP)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
(TOP)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
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ชื่ อบริษัท
บริ ษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จากัด
(SSS)
บริ ษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จากัด
(มหาชน)
(UCHA)
บริ ษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
(ENCO)
บริ ษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จากัด
(IRPCP)
บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
(IRPC)
บริ ษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด (สาขาย่างกุง้ )
(PTTEPYAN)
PTT International Trading DMCC
(PTTT DMCC)
TOP Solvent (Vietnam) LLC.
(TSV)
บริ ษทั สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม
จากัด
(SPSE)

บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
(GLOW)

-

ความสั มพันธ์ กับบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นทางอ้อม
มีผบู ้ ริ หารที่เป็ นกรรมการใน SSS คือ นายพิรุณ กริ่ ม
วงษ์รัตน์
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
(IRPC)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 50
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าของบริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
(IRPC)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 45.05
มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายชาญศิลป์ ตรี นุชกร
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด(มหาชน) (PTTEP)
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของ PTT International Trading Pte. Ltd.
(PTTT)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
(TOP)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 15)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (PTT) ถือหุ้นร้อยละ 20
มีผบู ้ ริ หารที่เป็ นกรรมการใน SPSE คือ
นายชญาน์ จันทวสุ
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน) (GPSC)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
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ชื่ อบริษัท
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
(GSPP2)

-

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
(GSPP3)

-

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
(GSPP11)

-

บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
(GIPP)

-

บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
(GHECO-1)

-

PTTEP South Asia Limited
(PTTEPSA)
บริ ษทั เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวน
เจอร์ส จากัด
(ARV)
PTTEP SP Limited
(PTTEPSP)

-

8.2

ความสั มพันธ์ กับบริษัทฯ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน) (GPSC)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน) (GPSC)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน) (GPSC)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน) (GPSC)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน) (GPSC)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด(มหาชน) (PTTEP)
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด(มหาชน) (PTTEP)
มีการให้บริ การระหว่างกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปตท. สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด(มหาชน) (PTTEP)
มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริ การระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
(หน่ วย: ล้านบาท)
บริษัท
บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน)

รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ

ขนาดรายการ
รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ รอบปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
29,047
17,738
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ขนาดรายการ
บริษัท
รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ รอบปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
(PTT)
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
237,553
176,071
รายได้อื่น
26
519
ดอกเบี้ยจ่าย
16
ค่าใช้จ่ายอื่น
193
74
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,265
2,056
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
38
168
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17,400
12,427
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
90
57
บริ ษทั โกลบอล
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
69
99
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บริ การ
จากัด (มหาชน)
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
9,405
9,025
(GPSC)
ดอกเบี้ยรับ
163
4
รายได้อื่น
7
103
ดอกเบี้ยจ่าย
1
ค่าใช้จ่ายอื่น
2
2
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25
13
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
173
105
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,024
1,082
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
8
เจ้าหนี้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่
21
3
เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พีทีที ดิจิตอล
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
5
4
โซลูชนั่ จากัด
รายได้อื่น
55
46
(PTT DIGITAL)
ค่าใช้จ่ายอื่น
451
470
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
29
13
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
104
144
เจ้าหนี้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่
79
66
เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ รายได้จากการขายสิ นค้าและ
7
6
โซลูชนั่ ส์ จากัด
บริ การ
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บริษัท
(PTTES)

บริ ษทั ท็อป โซลเว้นท์
จากัด
(TS)

บริ ษทั ทิพยประกันภัย
จากัด (มหาชน)
(TIP)

รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ

บริ ษทั ไทยพาราไซลีน
จากัด
(TPX)
บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด รายได้จากการขายสิ นค้าและ
(มหาชน)
บริ การ
(TOP)
รายได้อ่ืน
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั บิซิเนส เซอร์วิส รายได้จากการขายสิ นค้าและ
เซส อัลไลแอนซ์ จากัด บริ การ
(BSA)
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
รายได้อื่น

ขนาดรายการ
รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ รอบปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
103
93
2
8
1
1
1
4
130
176
206
6
10
3
653
39
22
477
1
3
-

105
15
8
5
732
444
48
1,064
2
10
2

55

-

1,557

2,286

4
100
4
1

147
-

142
4

122
-
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ขนาดรายการ
บริษัท
รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ รอบปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้จ่ายอื่น
126
125
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
1
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
93
40
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
63
46
เจ้าหนี้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้าง-กิจการที่
3
1
เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ปตท. น้ ามันและ รายได้จากการขายสิ นค้าและ
123,025
99,346
การค้าปลีก จากัด
บริ การ
(มหาชน)
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
108
88
(PTTOR)
รายได้อื่น
12
69
ค่าใช้จ่ายอื่น
2
3
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
8,705
4,521
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
77
86
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
8
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
105
20
บริ ษทั ปตท. สผ. สยาม รายได้จากการขายสิ นค้าและ
2
6
จากัด
บริ การ
(PTTEPS)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2
บริ ษทั ปตท. สผ.
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
1
อินเตอร์เนชัน่ แนล
บริ การ
จากัด
(PTTEPI)
บริ ษทั ปตท. สารวจ
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
13
8
และผลิตโตรเลียม
บริ การ
จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายอื่น
8
4
(PTTEP)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
2
บริ ษทั พีทีที แทงค์
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
47
48
เทอร์มินลั จากัด
บริ การ
(PTT TANK)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
5
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
-
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บริษัท
PTT International
Trading Pte. Ltd.
(PTTT)

บริ ษทั พีทีที แอลเอ็นจี
จากัด
(PTTLNG)
บริ ษทั พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส จากัด
(PTTEP Services)
บริ ษทั ลาบิกซ์ จากัด
(LABIX)
บริ ษทั ศักดิ์ไชยสิ ทธิ
จากัด
(SAKC)
บริ ษทั สปอร์ต เซอร์วิส
เซส อัลไลแอนซ์ จากัด
(SSS)
บริ ษทั อูเบะ เคมิคอลส์
(เอเชีย) จากัด(มหาชน)
(UCHA)
บริ ษทั เอนเนอร์ยี่ คอม
เพล็กซ์ จากัด
(ENCO)

รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

ขนาดรายการ
รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ รอบปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
9,889
9,962
1,317
2
13
2,374
93
221
29
4

33
5
1,217
174
6

3
1

5
1

10

2

2,124

1,309

206
37

131
111

22

22

2
46

2
48

-

2
3
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ขนาดรายการ
บริษัท
รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ รอบปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้จ่ายอื่น
213
146
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9
8
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
5
บริ ษทั ไออาร์พีซี โพลี รายได้จากการขายสิ นค้าและ
13
57
ออล จากัด
บริ การ
(IRPCP)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
30
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
29
บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด รายได้จากการขายสิ นค้าและ
19,892
12,056
(มหาชน)
บริ การ
(IRPC)
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
14,150
6,168
รายได้อื่น
1
26
ค่าใช้จ่ายอื่น
9
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,816
1,008
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3
25
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,224
618
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3
TOP Solvent (Vietnam) รายได้จากการขายสิ นค้าและ
54
165
LLC.
บริ การ
(TSV)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
17
บริ ษทั สานพลัง
ค่าใช้จ่ายอื่น
3
2
วิสาหกิจเพื่อสังคม
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
จากัด
(SPSE)
บริ ษทั โกลว์ พลังงาน รายได้จากการขายสิ นค้าและ
261
315
จากัด (มหาชน)
บริ การ
(GLOW)
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
2,851
3,388
รายได้อื่น
5
ค่าใช้จ่ายอื่น
3
3
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
26
33
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ขนาดรายการ
บริษัท
รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ รอบปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2
2
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
323
299
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 รายได้จากการขายสิ นค้าและ
9
11
จากัด
บริ การ
(GSPP2)
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
80
ค่าใช้จ่ายอื่น
2
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2
2
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 รายได้จากการขายสิ นค้าและ
6
8
จากัด
บริ การ
(GSPP3)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2
2
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 รายได้จากการขายสิ นค้าและ
3
4
จากัด
บริ การ
(GSPP11)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี
จากัด
(GIPP)
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
(GHECO-1)
PTTEP South Asia
Limited
(PTTEPSA)
บริ ษทั เอไอ แอนด์ โร
โบติกส์ เวนเจอร์ส
จากัด
(ARV)

รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ

2

3

รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ

7

10

2
1

2
-

ค่าใช้จ่ายอื่น

-

10
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บริษัท
PTTEP SP Limited
(PTTEPSP)
9.

รายการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและ
บริ การ

ขนาดรายการ
รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ รอบปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
1

สรุปสาระของสั ญญาที่สาคัญ ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
9.1

สั ญญาซื้อขายวัตถุดิบและก๊ าซเชื้อเพลิง
บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายวัตถุดิบฉบับใหม่กบั PTT มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม
2573 ซึ่ งมีโครงสร้างราคาวัตถุดิบอีเทนแปรผันตามเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสู ง (HDPE) เม็ด
พลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่ าเชิ งเส้น (LLDPE) และเม็ดพลาสติ กโพลิเอทิลีนความหนาแน่ นต่ า
(LDPE) เพื่อให้สะท้อนโครงสร้างการผลิตเม็ดพลาสติกของบริ ษทั ฯ ส่ วนโครงสร้างราคาวัตถุดิบโพรเพน
และแอลพีจีน้ นั ราคาวัตถุดิบโพรเพนจะอ้างอิงราคาตลาด Contract Price ของโพรเพน (CP Propane) ในขณะ
ที่ ร าคาวัต ถุ ดิ บ แอลพี จี จ ะอ้า งอิ ง ราคาตลาด Contract Price ของโพรเพน (CP Propane) และบิ ว เทน
(CP Butane)

9.2

สั ญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสั้ นระหว่ างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending : ICBL)
บริ ษทั ฯ ทาสัญญาเงินกูย้ ืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending : ICBL) กับ PTT
โดยมีอายุสญ
ั ญา 1 ปี ซึ่งครบกาหนดในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้มี
การต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปจนถึ งวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โดยเงิ นกูย้ ืมและเงิ นให้กูย้ ืมดังกล่าวเป็ น
วงเงินสิ นเชื่ อระยะสั้นชนิ ดไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกันซึ่ งมีวงเงินกูย้ ืม 10,000 ล้านบาท และวงเงินให้
กูย้ ืม 5,000 ล้านบาท และมี อตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงตามตลาด โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น BIBOR
หรื อ LIBOR บวกส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่สกุลเงินกู้

9.3

สั ญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์
บริ ษทั ฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคาร 3 แห่ ง ได้แก่ (ก) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (KBANK)
โดยมี วงเงิ นกู้ยืม 10,000 ล้านบาท มี ระยะเวลา 5 ปี และมี การเข้า ลงนามเมื่ อ วันที่ 10 มิ ถุนายน 2563 (ข)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (KTB) โดยมีวงเงินกูย้ ืม 10,000 ล้านบาท มีระยะเวลา 7 ปี และมีการเข้า
ลงนามเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ (ค) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (SCB) โดยมีวงเงินกูย้ ืม
10,000 ล้านบาท มีระยะเวลา 5 ปี และมีการเข้าลงนามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนา
เงินกูด้ งั กล่าวไปใช้ในการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์

9.4

สั ญญาการเข้ าซื้อหุ้นในบริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จากัด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั โซลูชั่น ครี เอชั่น จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ลงนามใน
สัญ ญาซื้ อ ขายหุ ้น เพื่ อ เข้าซื้ อ หุ ้นในบริ ษ ทั ไดนาชิ ส โซ่ ไทย จ ากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการในธุ ร กิ จ กลุ่ ม
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ผลิตภัณฑ์พีพีคอมพาวด์ ในจานวนร้อยละ 41.5 จากบริ ษทั Dynachem (Hong Kong) Limited โดยมีราคาซื้ อ
ขาย 293.82 ล้า นบาท ทั้ง นี้ การลงทุ น ดัง กล่ า วเป็ นไปตามแผนกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษัท ฯ ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้
หลากหลายขึ้น
10.

แบบหนังสื อมอบฉันทะที่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกออกเสี ยงลงคะแนน พร้ อมเสนอชื่ อกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 รายเป็ น
ผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
โปรดพิจารณาแบบมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้

11.

ข้ อความที่ระบุว่าบุคคลที่เกีย่ วโยงกันและ/หรื อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสี ยไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้ ระบุชื่อ
และจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
รายชื่ อบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ย และจานวนหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่ บุคคลดังกล่าวถื อ อยู่
ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีดงั นี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่ อบุคคลที่เกีย่ วโยงกันและ/หรื อ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสี ย
PTT
SMH
นาย ดอน วสันตพฤกษ์
นาย วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
นาย ดิษทัต ปันยารชุนและบุคคล
ตามมาตรา 258
นาง อรวดี โพธิสาโร
นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง

ความสั มพันธ์ / ส่ วนได้ เสีย

จานวนหุ้นที่ถือ

เป็ นคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
เป็ นคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
เป็ นกรรมการอิสระของ PTT
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของ PTT
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของ PTT

2,037,220,915
135,240,000
3,415
80

เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของ PTT
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของ PTT

153
-

ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ยข้างต้น จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเพื่อขอ
อนุมตั ิเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันรายการนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
12.

การประเมินราคาทรัพย์ สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ไม่มี

13.

ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
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14.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์ สูงสุ ดต่ อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในข้อ 1.13 ของหัวข้อ 1. สารสนเทศที่เปิ ดเผย ณ วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติ

15.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้ อ 14.
ไม่มี
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