- สรุปข้อสนเทศ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน) (GGC)
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

เลขที่ 555/1 ศูน ย์ เ อนเนอร์ย่ีค อมเพล็ก ซ์ อำคำรเอ ชัน้ 4 ถนนวิภ ำวดีร ัง สิต แขวงจตุ จ ัก ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 02-558-7300 โทรสำร 02-558-7301 Website http://www.ggcplc.com

ที่ตงั ้ โรงงำน

เลขที่ 8 ซอยจี 12 ถนนปกรณ์สงเครำะห์รำษฎร์ ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมืองระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-994000 โทรสำร 038-977444

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมือ่ วันที่ 2 พฤษภำคม 2560
(เริม่ ซื้อขำยวันที่ 2 พฤษภำคม 2560)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

หุน้ สำมัญ 986,666,700 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 10.0 บำท รวม 9,866,667,000 บำท
 หุน
้ สำมัญก่อนกำรเสนอขำยแก่ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
จำนวน 740,000,000 หุน้
 หุน
้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
จำนวน 246,666,700 หุน้
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว หลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญแก่ประชำชนทัวไป
่
เป็ น ครัง้ แรกและกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ทัง้ หมดของบริษัท โกลบอลกรีน เคมิค อล จ ำกัด
(มหำชน) (“บริษทั ฯ”)

ทุนของบริ ษทั

ณ วันที่ 2 พฤษภำคม 2560 (วันทีเ่ ริม่ ซื้อขำย)
ทุนจดทะเบียน (Registered Capital)
หุน้ สำมัญ (Common Shares)
จำนวน 1,048.33 ล้ำนหุน้ หรือคิดเป็น 10,483.33 ล้ำนบำท (million baht)
ทุนชำระแล้ว (Paid-up Capital)
หุน้ สำมัญ (Common Shares)
จำนวน 986.67 ล้ำนหุน้ หรือคิดเป็น 9,866.67 ล้ำนบำท (million baht)

ตลำดรอง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

รำคำเสนอขำย

11.20 บำท

วันที่เสนอขำย

วันที่ 20 – 21 และ 24 เมษำยน 2560
โดย เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน ประมำณ 123,332,700 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50.00
เสนอขำยต่อบุคคลทัวไป
่
ประมำณ 123,334,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50.00
ทัง้ นี้ ณ วันปิดกำรเสนอขำยหุน้ มีผจู้ องซื้อหุน้ เป็นจำนวนมำกกว่ำหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ สนอขำยจำนวน 246,666,700
หุน้ จึงได้มกี ำรจัดสรรหุน้ ส่วนเกินเป็นจำนวน 37,000,000 หุน้

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ นเพิ่ มทุน
บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินสุทธิทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั ไปใช้ ดังนี้
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น
1. โครงกำรเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2
2. โครงกำร Biocomplex
3. เงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงกำรตำมข้อ 1 และ ข้อ 2
(หำกมีควำมจำเป็น) และโครงกำรในอนำคตของบริษทั ฯ
รวมทัง้ สิ้ น

จำนวนเงิ นโดยประมำณ
(ล้ำนบำท)
1,150
1,350
154

ระยะเวลำที่ ใช้เงิ นโดยประมำณ
ภำยในปี 2560-2562
ภำยในปี 2560-2563
ภำยในปี 2560-2562

2,654
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กำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิ น

จำนวนไม่เกิน 37,000,000 หุน้ โดยยืมจำก บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“PTTGC”)
โดยมีบริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน) เป็นผูจ้ ดั หำหุน้ ส่วนเกิน และจะจัดหำหุน้ คืนภำยใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ วิธกี ำรจัดหำหุน้ ส่วนเกินเพือ่ ส่งคืนจะเป็นดังต่อไปนี้
1. ซื้อหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
2. ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำกบริษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 37,000,000 หุน้

ประเภทกิ จกำรและลักษณะกำรดำเนิ นงำน
บริษทั ฯ เป็ นบริษทั แกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้อม (Green Flagship Company) ของกลุ่ม PTTGC (ซึ่งเป็ นบริษทั
แกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีของกลุ่ม ปตท.) โดยบริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้อมในระดับโลกที่
โดดเด่นในทุกตลำดทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร PTTGC ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 25 มกรำคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั นิ โยบำยทีจ่ ะรวมธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ
สิง่ แวดล้อมในกลุ่ม PTTGC เข้ำไปอยู่ภำยใต้บริษทั ฯ ในอนำคต เพื่อเชื่อมโยงกำรลงทุน กำรพัฒนำธุรกิจ และสรรหำโอกำสทำงธุรกิจในบริษทั
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพือ่ สิง่ แวดล้อมทัง้ หมดทัง้ ในและต่ำงประเทศเข้ำด้วยกัน ซึง่ กำรรวมธุรกิจดังกล่ำว จะขึน้ อยู่กบั ศักยภำพในกำรสร้ ำงผลกำไร
ระยะยำว กลยุทธ์กำรลงทุนของบริษทั ฯ ควำมพร้อมในกำรลงทุนของบริษทั ฯ รวมถึง ข้อจำกัด กฎหมำย กฎและระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นไปตำมเงือ่ นไขจำกกำรเจรจำตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษทั ฯ PTTGC และผูร้ ่วมลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และต้อง
ผ่ำนกระบวนกำรอนุมตั แิ ละ/หรือกระบวนกำรอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ PTTGC และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย นอกจำกนี้ PTTGC จะพิจำรณำ
ร่วมกันกับบริษทั ฯ ในฐำนะบริษทั แกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้อม เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นผูด้ ำเนินกำรขยำยกิจกำรหรือกำรลงทุ นใน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพือ่ สิง่ แวดล้อมของ PTTGC ต่อไปในอนำคต ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั รูปแบบและควำมเหมำะสมในกำรลงทุน รวมถึงกฎหมำย กฎ
และระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ อื้ออำนวยตลอดจนถึงควำมพร้อมในกำรลงทุนโดยบริษทั ฯ
บริษัทฯ เป็ นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเมทิลเอสเทอร์รำยใหญ่และเป็ นผู้ผลิตแฟตตี้ แอลกอฮอล์เพียงรำยเดียวในประเทศ โดยจำกข้อมูล
ปริมำณกำรจำหน่ำยเมทิลเอสเทอร์ของบริษทั ฯ และสถิตขิ องกรมธุรกิจพลังงำน ในปี 2559 บริษทั ฯ จำหน่ำยเมทิลเอสเทอร์คดิ เป็ นประมำณร้อย
ละ 27 ของเมทิลเอสเทอร์ทถ่ี ูกนำมำผสมในน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อกำรค้ำปลีกในประเทศ ซึ่งเมทิลเอสเทอร์ หรือ "บี 100" จะนำไปใช้ผสมใน
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพือ่ กำรค้ำปลีกในประเทศ ส่วนแฟตตี้แอลกอฮอล์จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมหลักในกำรผลิตเครื่องสำอำง สำรลดแรงตึงผิว
และเภสัชภัณฑ์ต่ำงๆ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิซึ์ ่งเป็ นส่วนผสมที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในเครื่องสำอำงและเภสัชภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้อกี หลำยประเภท อำทิ กลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนสีเหลือง โพแทสเซียม-ซัลเฟต กำกเมทิลเอสเทอร์ และกำกแฟตตี้แอลกอฮอล์
โรงงำนของบริษทั ฯ ดำเนินกำรโดยใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงและอุปกรณ์จำกผูผ้ ลิตชัน้ นำในระดับสำกล ซึ่งเมือ่ ประกอ บกับควำมรูค้ วำม
ช ำนำญทำงเทคนิค ที่บริษัทฯ พัฒนำขึ้น ภำยในองค์กรตัง้ แต่ เริ่มประกอบธุร กิจ บริษัทฯ จึงสำมำรถเดิน เครื่อ งโรงงำนดังกล่ ำ วได้อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถผลิตได้ดว้ ยกำลังกำรผลิตทีส่ งู และสำมำรถรักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงสม่ำเสมอ ทัง้ นี้ วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ใน
กำรผลิตเมทิลเอสเทอร์ คือ น้ ำมันปำล์มกึง่ บริสุทธิ ์ ส่วนวัตถุ ดบิ หลักในกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ คือ น้ ำมันเมล็ดในปำล์มบริสุทธิ ์ และด้วย
เทคโนโลยีของโรงงำนผลิตและควำมรูค้ วำมชำนำญทำงเทคนิคช่วยให้บริษทั ฯ สำมำรถเลือกใช้วตั ถุดบิ จำกปำล์มอื่นๆ ได้แก่ กรดไขมันป ำล์ม
และปำล์มสเตียริน ในกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์ ซึ่งช่วยให้บริษทั ฯ มีทำงเลือกมำกขึน้ ในกำรเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ผลกำไร โดยในกำรเลือกใช้วตั ถุดบิ ดังกล่ำว บริษทั ฯ จะคำนึงถึงรำคำตลำดของวัตถุดบิ ปริมำณวัตถุดบิ ในท้องตลำด และประสิทธิภำพในกำร
ผลิตเป็ นสำคัญ
1. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
(ก) เมทิ ลเอสเทอร์ (Methyl Ester)
เมทิลเอสเทอร์ หรือทีร่ จู้ กั กันอย่ำงแพร่หลำยในชือ่ บี 100 นัน้ เป็นเชือ้ เพลิงสะอำดทีเ่ ป็นพลังงำนหมุนเวียน (Renewable) ซึ่งผลิตได้
จำกวัตถุดบิ จำกธรรมชำติ โดยทัวไปแล้
่
ว เมทิลเอสเทอร์ สำมำรถใช้ผสมกับน้ ำมันดีเซลพื้นฐำนเพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดเี ซลและสำมำรถใช้แทน
น้ำมันดีเซลได้ในบำงกรณี
บริษทั ฯ จำหน่ ำยเมทิลเอสเทอร์ทผ่ี ลิตได้เกือบทัง้ หมดให้แก่ลูกค้ำในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ผูผ้ ลิตและผูผ้ สมน้ ำมันดีเซลหมุน
เร็วในประเทศไทยเป็นหลัก โดยลูกค้ำดังกล่ำวจะนำเมทิลเอสเทอร์ไปผสมกับน้ ำมันดีเซลพื้นฐำนเพื่อผลิตเป็ นน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วออกจำหน่ ำย
ให้แก่ผบู้ ริโภคทีส่ ถำนีบริกำร
เมทิล เอสเทอร์มคี ุ ณสมบัติแตกต่ำงจำกน้ ำมัน ดีเซลพื้น ฐำน กล่ ำวคือ เมทิลเอสเทอร์จะมีควำมเป็ น มิตรกับสิ่งแวดล้อ มมำกกว่ำ
เนื่องจำกปล่อยมลพิษน้อยกว่ำ และมีควำมปลอดภัยมำกกว่ำเมือ่ เทียบกับน้ำมันดีเซลพื้นฐำน อีกทัง้ ลักษณะทำงกำยภำพของเมทิลเอสเทอร์ยงั
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ถือได้ว่ำมีควำมใกล้เคียงกับน้ ำมันดีเซลพื้นฐำนมำกกว่ำน้ ำมันพืชบริสุทธิที์ ม่ กั จะมีระดับควำมหนืดสูงเกินไปสำหรับกำรใช้ในเครื่องยนต์ดเี ซล
ตำมปกติ
กรมธุรกิจพลังงำนได้กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วทีจ่ ำหน่ำย ณ สถำนีบริกำรต้องมีเมทิลเอสเทอร์ผสมอยู่ในอัตรำทีก่ ำหนด ซึ่งจะมี
กำรพิจำรณำปรับอัตรำกำรผสมของเมทิลเอสเทอร์เป็ นครัง้ ครำว เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกับอุ ปสงค์และอุ ปทำนของน้ ำมันปำล์มใน
ประเทศ ทัง้ นี้ แม้ว่ำภำครัฐจะมีแผนกำรซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยพลังงำนทีจ่ ะส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกก็ตำม
โดยปกติแล้ว ภำครัฐจะออกประกำศปรับลดอัตรำกำรผสมขัน้ ต่ำของเมทิลเอสเทอร์ในน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วในช่วงฤดูแล้ง (มักอยู่ในช่วงระหว่ำง
เดือนกุมภำพันธ์ถงึ เดือนเมษำยน แต่อำจขยำยออกไปเป็นช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนพฤษภำคม หรือระหว่ำงเดือนอื่น ๆ) และในช่วงระยะเวลำ
อื่น ๆ ทีผ่ ลผลิตน้ำมันปำล์มดิบในประเทศมีปริมำณน้อยและรำคำปรับตัวสูงขึน้ เพื่อไม่ให้ขำดแคลนน้ ำมันปำล์มสำหรับบริโภคและเพื่อให้ร ำคำ
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ในระดับทีผ่ บู้ ริโภคในประเทศสำมำรถซื้อได้ ซึง่ กำรปรับลดอัตรำกำรผสมขัน้ ต่ำของเมทิลเอสเทอร์ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ดังกล่ำวจะส่งผลให้อุปสงค์ของเมทิลเอสเทอร์ลดลง และอำจส่งผลให้รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลงตำมไปด้วย
อัตรำกำรผสมขัน้ ต่ำของเมทิลเอสเทอร์ทภ่ี ำครัฐกำหนดให้ตอ้ งผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2551 (ซึ่งเป็ นวัน
แรกที่มกี ำรกำหนดอัตรำกำรผสมขัน้ ต่ ำของเมทิลเอสเทอร์ในน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว) ถึง ณ วันที่เอกสำรนี้มผี ลใช้บงั คับ สำมำรถแสดงได้ใน
รูปแบบกรำฟดังนี้

ในทำงปฏิบตั ิ ผูป้ ระกอบกำรในตลำดจะผสมเมทิลเอสเทอร์เข้ำกับน้ำมันดีเซลพืน้ ฐำนในระดับทีเ่ ท่ำกับหรือสูงกว่ำอัตรำกำรผสมขันต
้ ่ำ
ทีก่ ำหนดเพียงเล็กน้อย เพือ่ รองรับอัตรำส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภำยหลังจำกกำรระเหยระหว่ำงกำรจัดเก็บและขนส่ง
ภำครัฐมีกำรควบคุ มโครงสร้ำงรำคำของผลิต ภัณฑ์ปิโ ตรเลีย มโดยมีว ตั ถุ ประสงค์ห ลักเพื่อ ส่ งเสริมกำรใช้เชื้อ เพลิงชีว ภำพและ
สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรเกษตรในประเทศ และเพื่อบริหำรจัดกำรรำคำขำยปลีกน้ ำมันประเภทต่ำง ๆ ในกำรนี้ ภำครัฐได้ดำเนินกำรดังกล่ำว
โดยกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิต และอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ำมันเชือ้ เพลิงสำหรับน้ำมันทีจ่ ำหน่ำยในสถำนีบริกำร และโดยกำรลดอัตรำภำษี
สรรพสำมิตและอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว เช่น ในกรณีทร่ี ำคำน้ ำมันดิบอยู่ในระดับสูง อย่ำงไร ก็ตำม
อัตรำภำษีสรรพสำมิต อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ำมันเชือ้ เพลิงดังกล่ำว ไม่มผี ลกระทบต่อรำคำของเมทิลเอสเทอร์ ซึ่งอ้ำงอิงสูตรกำรกำหนดรำคำ
เมทิลเอสเทอร์ตำมที่ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (“ส.น.พ.”) ประกำศเป็ นรำยสัปดำห์ซ่งึ คำนวณโดยใช้สูตรต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิม่
(Cost-Plus)
(ข)

แฟตตี้แอลกอฮอล์

แฟตตี้แอลกอฮอล์เป็นวัตถุดบิ และส่วนประกอบทีน่ ำไปใช้ในกำรผลิตสินค้ำหลำยประเภท ซึง่ รวมถึงสำรลดแรงตึงผิว สำรเสริมสภำพ
พลำสติก (Plasticizers) สำรทำละลำย สำรแต่งกลิน่ น้ ำหอม สำรช ำระล้ำง สำรช่วยทำให้ฟองคงรูป (Foam Stabilizers) สำรหล่ อลื่น
เครือ่ งสำอำง เม็ดพลำสติกในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขนั ้ กลำง (Plastic Intermediates) ยำสระผม สีและสำรเคลือบ ส่วนประกอบในสิง่ ทอเครื่อง
หนัง และหมึกพิมพ์
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แฟตตี้แอลกอฮอล์ทบ่ี ริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิต สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ แฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลสัน้ (C6 - C10) แฟตตี้
แอลกอฮอล์โมเลกุลกลำง (C12 - C14) และแฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลยำว (C16 - C18) ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั จำนวนอะตอมของคำร์บอนทีอ่ ยู่ในแต่ละ
โมเลกุล
แฟตตี้แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะถูกแปรสภำพเป็ นสำรลดแรงตึงผิว (Surfactants หรือ Surface Active Agents) ซึ่งใช้เป็ นวัตถุดบิ
พื้น ฐำนในกำรผลิตสำรช ำระล้ำง ผลิต ภัณฑ์ล้ำงจำน และผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดในครัว เรือ นอื่น ๆ โดย โมเลกุล ของสำรลดแรงตึงผิว มี
คุณสมบัตทิ งั ้ ด้ำนทีช่ อบน้ำ (Hydrophilic) และด้ำนทีไ่ ม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) โดยด้ำนทีช่ อบน้ ำมีคุณสมบัตลิ ะลำยในน้ ำได้ ส่วนด้ำนทีไ่ ม่ชอบ
น้ำมีคุณสมบัตใิ นกำรจับน้ำมันและ/หรือสิง่ สกปรก ซึ่งคุณสมบัตดิ งั กล่ำวของโมเลกุลของสำรลดแรงตึงผิวจะดึ งโมเลกุลน้ ำมันเข้ำกับโมเลกุลน้ ำ
และทำให้ช่วยกำจัดสิง่ สกปรกและน้ำมันได้
สำรซักฟอกส่ ว นใหญ่ มสี ูต รกำรผลิต โดยกำรผสมสำรลดแรงตึงผิว ที่ผ ลิต จำกแฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติกบั สำรลดแรงตึงผิว
สังเครำะห์ เช่น สำรกลุ่มลีเนียอัลคิลเบนซินซัลโฟเนต (Linear Alkyl Benzene Sulphonates) แฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติทแ่ี ปรสภำพเป็ นสำร
ลดแรงตึงผิวประกอบด้วยโมเลกุลกลำง (C12 - C14) และโมเลกุลยำว (C16 - C18) ซึง่ โดยทัวไปเรี
่
ยกว่ำ เกรดสำรซักล้ำง (Detergent Range)
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ขนั ้ สุดท้ำย (End Products) จำกแฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติเกรดสำรซักล้ำง แสดงตำมแผนภำพดังนี้

แฟตตี้แอลกอฮอล์เกรดสำรชำระล้ำงที่นำไปผลิ ตเป็ นสำรลดแรงตึงผิว (Fatty Alcohol Surfactants)
แฟตตี้แอลกอฮอล์ซลั เฟต
(Fatty Alcohol Sulphates)

แฟตตี้แอลกอฮอล์

แฟตตี้แอลกอฮอล์อที อกซีเลท
(Fatty Alcohol Ethoxylates)

แฟตตี้แอลกอฮอล์อเี ทอร์ซลั เฟต
(Fatty Alcohol Ether Sulphates)

ผลิตภัณฑ์ขนสุ
ั ้ ดท้ำย
• ผงทำควำมสะอำดสำหรับครำบสกปรกมำก
• น้ำยำทำควำมสะอำดสำหรับครำบสกปรก
มำก
• น้ำยำทำควำมสะอำดสำหรับครำบสกปรก
น้อย
• สำรทำควำมสะอำดสิง่ ทอ
• สำรทำควำมสะอำดในภำคอุตสำหกรรม
• สำรทีใ่ ช้ในภำคอุตสำหกรรม (Industrial
Aids)
• แชมพู/เจลอำบน้ำ
• น้ำยำล้ำงจำน
• ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขอนำมัยส่วนบุคคล
• สำรแต่งกลิน่ และน้ำหอม
• สำรหล่อลืน่
• ผลิตภัณฑ์เกษตรเพือ่ สิง่ แวดล้อม

แฟตตี้แอลกอฮอล์ซลั เฟต (Fatty Alcohol Sulphates) มีคุณสมบัตใิ นกำรทำฟองและกำรซักล้ำงทีด่ ี แต่ประสิทธิภำพจะลดลงเมือ่ ใช้
กับน้ ำกระด้ำง ส่วนแฟตตี้แอลกอฮอล์อที อกซีเลท (Fatty Alcohol Ethoxylates) เป็ นสำรลดแรงตึงผิวทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรกำจัดไขมันและ
เหมำะกับสภำพน้ ำกระด้ำงมำกกว่ำแฟตตี้แอลกอฮอล์ซลั เฟต ดังนัน้ ส่วนใหญ่แฟตตี้แอลกอฮอล์อที อกซีเลทจึงนำไปใช้ผลิตน้ ำยำซักผ้ำ ส่วน
แฟตตี้แอลกอฮอล์อเี ทอร์ซลั เฟต (Fatty Alcohol Ether Sulphates) เป็นสำรลดแรงตึงผิวอีกประเภทหนึ่งซึง่ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพือ่
สุขอนำมัยส่วนบุคคล
นอกจำกนี้ สำรลดแรงตึงผิวยังสำมำรถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขอนำมัยส่วนบุคคลสำหรับกำรเพิม่ คุณสมบัตติ ่ำงๆ ด้วย เช่น เพิม่
ควำมชุ่มชื้น และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรทำละลำย เป็ นต้น อนึ่ง สำรลดแรงตึงผิวยังสำมำรถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อกำรดูแลสุขภำพและ
ผลิตภัณฑ์เคมีทำงกำรเกษตรเพือ่ เป็นสำรทำละลำยได้อกี ด้วย
แฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลสัน้ จะนำไปใช้ในกำรผลิตเอสเทอร์ (Esters) เพื่อกำรแต่งกลิน่ และกำรผลิตสำรเสริมสภำพพลำสติก
(Plasticizers) สำรหล่อลืน่ สำรลดแรงตึงผิว และสำรทำละลำย
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ทัง้ นี้ ประเภทของผลิต ภัณ ฑ์ แ ฟตตี้แ อลกอฮอล์ ข องบริษั ท ฯ
แต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ทส่ี ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ประเภทของผลิ ตภัณฑ์
แฟตตี้แอลกอฮอล์

แหล่ ง ที่ม ำ

และกำรน ำผลิต ภัณ ฑ์ แ ฟตตี้แ อลกอฮอล์

แหล่งที่มำ

กำรใช้หลัก

แฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลสัน้ (C6 - C10)

เฉพำะน้ำมันเมล็ดในปำล์มและ
น้ำมันมะพร้ำว

สำร เสริ มส ภำพ พ ลำส ติ ก (Plasticizers) ส ำรห ล่ อ ลื่ น
สำรทำละลำย และสำรแต่งกลิน่

แฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลกลำง
(C12 - C14)

เฉพำะน้ำมันเมล็ดในปำล์มและ
น้ำมันมะพร้ำว

สำรชำระล้ำง สำรลดแรงตึงผิว สำรช่วยทำให้ฟองคงรูป
(Foam Stabilizers) สำรเติมแต่งสำรหล่ อลื่น (Lubricant
Additives) เครือ่ งสำอำง

แฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลยำว
(C16 - C18)

น้ำมันจำกธรรมชำติทงั ้ หมด
รวมถึงข้ำวโพด ต้นเรป และถัว่
เหลือง

ส ำ ร ช ำ ร ะ ล้ ำ ง ส ำ ร ล ด แ ร ง ตึ ง ผิ ว เ ม็ ด พ ล ำ ส ติ ก
ใ น อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ปิ โ ต ร เ ค มี ขั ้ น ก ล ำ ง ( Plastic
Intermediates) สำรหล่อลืน่ และเครือ่ งสำอำง

ทัง้ นี้ สัดส่วนของแฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลสัน้ แฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลกลำง และแฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลยำวทีบ่ ริษทั ฯ ผลิต จะ
ขึน้ อยู่กบั ประเภทของวัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในกำรผลิตเป็นสำคัญ
(ค)

กลีเซอรีนบริ สทุ ธิ์

กลีเซอรีนบริสุทธิ ์เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Byproducts) จำกกระบวนกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนทีผ่ ลิต
ได้ในขันตอนแรกจะอยู
้
่ในรูปกลีเซอรีนดิบ ซึ่งประกอบด้วยน้ ำและสิง่ เจือปนในปริมำณมำก แต่เมือ่ นำกลีเซอรีนดิบไปผ่ำนกระบวนกำรกลันจน
่
เป็ นของเหลวทีม่ รี สหวำน ไร้ส ี และไร้กลิน่ ก็จะได้เป็ นกลีเซอรีนบริสุทธิ ์ ทัง้ นี้ กลีเซอรีนบริสุทธิจะปรำศจำกสำรพิ
ษ มีคุณสมบัตเิ ก็บควำมชื้น
์
และคุณสมบัตใิ นกำรทำละลำย (Solvent Properties)
กลีเซอรีนบริสุทธิ ์ใช้เป็ นวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และเภสัชภัณฑ์ กำรผลิตเรซิน่ (Resins) พลำสติก ยำสูบ ครีม และ
ยำสีฟนั ทัง้ นี้ ในทำงกำรแพทย์และเภสัชกรรม กลีเซอรีนบริสุทธิจะน
์ ำไปใช้ในกำรเพิม่ ควำมนุ่ มนวล ให้กำรหล่อลื่น และลดกำรสูญเสียควำมชื้น
ส่วนกลีเซอรีนบริสุทธิที์ น่ ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัยส่วนบุคคลนัน้ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็ นสำรลดกำรสูญเสียควำมชื้นหรือเป็ นตัวทำ
ละลำยทีใ่ ห้รสหวำน เช่น ใช้ในน้ำยำบ้วนปำกหรือหมำกฝรัง่ เป็นต้น
(ง)
ผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ (Byproducts) อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต (Byproducts) ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ กลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนสีเหลือง โพแทสเซียม
ซัลเฟต กำกเมทิลเอสเทอร์ และกำกแฟตตี้แอลกอฮอล์ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ผลิตกำกกลีเซอรีนได้ในปริมำณเล็กน้อย ซึ่งบริษทั ฯ นำไปจำหน่ ำย
หรือบำบัดก่อนนำไปกำจัด
(1)
กลีเซอรีนดิ บและกลีเซอรีนสีเหลือง
กลีเซอรีนดิบและกลีเซอรีนสีเหลืองสำมำรถนำไปผลิตต่อเป็ นกลีเซอรีนบริสุทธิหรื
์ อนำไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษทั ฯ
จำหน่ำยกลีเซอรีนดิบให้แก่ลกู ค้ำในต่ำงประเทศ และจำหน่ ำยกลีเซอรีนสีเหลืองให้แก่ลูกค้ำทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับกำรจำหน่ ำย
ให้แ ก่ ลูกค้ำ ในต่ ำ งประเทศนัน้ โดยทัว่ ไป บริษัท ฯ จะจำหน่ ำ ยกลีเ ซอรีน ดิบ และกลีเ ซอรีน สีเ หลือ งให้แก่ ผู้จ ัด จำหน่ ำ ยระหว่ ำ งประเทศ
(International Distributors) ซึง่ จะนำไปจำหน่ำยต่อให้แก่ลกู ค้ำในประเทศจีนต่อไป
(2)
โพแทสเซียมซัลเฟต
โพแทสเซียมซัลเฟตสำมำรถนำไปผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตช โดยบริษทั ฯ จะจำหน่ ำยโพแทสเซียม-ซัลเฟตส่วนใหญ่
ให้แก่ผผู้ ลิตปุ๋ยดังกล่ำวในประเทศหรือเกษตรกรในภำคตะวันออกของประเทศ
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(3)

กำกเมทิ ลเอสเทอร์

กำกเมทิลเอสเทอร์ทม่ี คี ำร์บอนในระดับสูงซึง่ เกิดขึน้ จำกกระบวนกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ สำมำรถนำกลับมำใช้เป็ นวัตถุดบิ ในกำร
ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์เพือ่ เพิม่ ผลผลิตได้
(4)
กำกแฟตตี้แอลกอฮอล์
กำกแฟตตี้แอลกอฮอล์สำมำรถนำไปเป็นส่วนผสมในกำรผลิตเทียนไข สีเทียน น้ำยำเคลือบสีรถ และสำรลดฟองสำหรับกระดำษ และ
อำจนำไปแยกส่วนต่อเพือ่ ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์โมเลกุลยำว หรือนำไปใช้เป็ นเชื้อเพลิง ซึ่งลูกค้ำกำกแฟตตี้แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิต ใน
ประเทศและส่งออกไปยังลูกค้ำในต่ำงประเทศ ได้แก่ ลูกค้ำในประเทศจีน และประเทศบรำซิล เป็นหลัก
2. โครงสร้ำงรำยได้
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำของบริษัทฯ ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยเมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ และกลีเซอรีน บริสุทธิ ์
ตลอดจนผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึง่ รวมถึงกลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนสีเหลือง โพแทสเซียมซัลเฟต กำกเมทิลเอสเทอร์และกำกแฟตตี้แอลกอฮอล์ และ
รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดบิ ในบำงช่วง ซึง่ ส่วนใหญ่คอื น้ำมันปำล์มดิบ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำของบริษทั ฯ ตำมผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดสำหรับระยะเวลำทีร่ ะบุมดี งั ต่อไปนี้
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557
รำยได้จำก
กำรขำย
สิ นค้ำ

2558

% ของรำยได้
รวม

ผลิ ตภัณฑ์
เมทิลเอสเทอร์
แฟตตี้แอลกอฮอล์
กลีเซอรีนบริสุทธิ ์
อื่นๆ
รวม

รำยได้จำก
กำรขำย
สิ นค้ำ

2559

% ของรำยได้
รวม

รำยได้จำก
กำรขำย
สิ นค้ำ

% ของ
รำยได้รวม

10,257.0
5,640.5
560.5
742.1
17,200.1

59.6%
32.8%
3.3%
4.3%
100.0%

(ล้ำนบำท, ยกเว้นอัตรำร้อยละ)
7,902.3
6,266.0
738.2
808.2
15,714.7

50.3%
39.9%
4.7%
5.1%
100%

8,239.1
5,080.0
592.6
630.5
14,542.2

56.7%
34.9%
4.1%
4.3%
100%

3. กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย และช่องทำงกำรจำหน่ ำย
บริษัทฯ จำหน่ ำยเมทิลเอสเทอร์ เกือบทัง้ หมดให้แก่ลูกค้ำในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผู้ผลิตและผู้ผสมน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วใน
ประเทศ ในกำรนี้ บริษทั ฯ ได้สร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งกับลูกค้ำรำยใหญ่ส่วนใหญ่ตงั ้ แต่ปี 2551 ซึ่งเป็ นปีทบ่ี ริษทั ฯ เริม่ ผลิตและ
จำหน่ำยเมทิลเอสเทอร์ และมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะให้บริกำรคุณภำพสูงแก่ลกู ค้ำ
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำจัดหำเมทิลเอสเทอร์ทม่ี กี ำหนดระยะเวลำกับลูกค้ำบำงรำย รวมถึง ปตท. PTTGC Thai Oil Shell ESSO
SPRC และ Chevron เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่สญ
ั ญำดังกล่ำวจะมีระยะเวลำ 1 ปี แต่บำงสัญญำอำจมีระยะเวลำสัน้ กว่ำนัน้ และบำงสัญญำ
กำหนดให้มกี ำรต่ออำยุสญ
ั ญำโดยอัตโนมัตเิ ว้นแต่มกี ำรเลิกสัญญำ โดยปกติแล้วสัญญำดังกล่ำวจะกำหนดช่วงของปริมำณของเมทิลเอสเทอร์ท่ี
ลูกค้ำจะซื้อ และบำงสัญญำจะกำหนดปริมำณขัน้ ต่ำ หรือปริมำณทีข่ น้ึ อยู่กบั กำรกำหนดอัตรำกำรผสมของเมทิลเอสเทอร์ในน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ ว
(Biodiesel Mandate) ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ โดยปกติกำหนดเวลำส่งมอบจะขึน้ อยู่กบั กำรตกลงกัน โดยบำงสัญญำกำหนดให้ลูกค้ำแจ้งจำนวนทีจ่ ะซื้อ
สำหรับเดือนถัดไปภำยในช่วงเวลำทีก่ ำหนดเป็นกำรล่วงหน้ำ
ภำครัฐกำหนดรำคำอ้ำงอิงสำหรับกำรขำยเมทิลเอสเทอร์เป็นรำยสัปดำห์ ซึง่ คำนวณโดยใช้สตู รต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิม่ (Cost-Plus)
โดยสูตรดังกล่ำวอ้ำงอิงกับรำคำตลำดของวัตถุดบิ ในประเทศ ได้แก่ น้ ำมันปำล์มดิบ น้ ำมันปำล์มกึง่ บริสุทธิ ์ ปำล์มสเตียริน เมทำนอล และต้นทุน
อื่นๆ โดยวิธกี ำรคำนวณรำคำเมทิลเอสเทอร์ของบริษทั ฯ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั โิ ดยทัวไปของบริ
่
ษทั ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน และเป็ นผล
มำจำกกำรแข่งขันในตลำด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเจรจำต่อรองรำคำซื้อขำยเมทิลเอสเทอร์กบั ลูกค้ำบนรำคำทีต่ กลงกัน (บำทต่อลิตร) โดยกำรเจรจำ
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ต่อรองรำคำกับลูกค้ำส่วนใหญ่ (ซึ่งรวมถึง Thai Oil และ PTTGC) จะกำหนดเป็ นรำยไตรมำส อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกค้ำบำงรำย บริษทั ฯ
จะต้องเสนอรำคำซื้อขำยเมทิลเอสเทอร์ เป็นรำยปี และมีผลใช้บงั คับตลอดทัง้ ปีทม่ี กี ำรเสนอรำคำหำกรำคำทีเ่ สนอได้รบั กำรยอมรับ
บริษทั ฯ จำหน่ ำยแฟตตี้แอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้ำทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งลูกค้ำหลักของบริษทั ฯ ได้แ ก่ ผูผ้ ลิตสินค้ำอุปโภค
บริโภค และผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมโอลีโอเคมี ตลอดจนผูข้ ำย (Trader) และผูจ้ ดั จำหน่ำย (Distributor) ซึง่ ซื้อแฟตตี้แอลกอฮอล์ไปขำยต่อให้แก่
ลูกค้ำของตน ทัง้ นี้ ตลำดต่ำงประเทศของผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศในทวีปยุโรป ทวีป
แอฟริกำใต้ และทวีปอเมริกำใต้ เป็นต้น ทัง้ นี้ รำคำของแฟตตี้แอลกอฮอล์ทบ่ี ริษทั ฯ จำหน่ ำย มักจะมีกำรเจรจำต่อรองโดยอ้ำงอิงกับรำคำเฉลีย่
รำยสัปดำห์ของแฟตตี้แอลกอฮอล์ตำมรำยงำนของ ICIS บริษทั ฯ จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์กลีเซอรีนบริสุทธิให้
์ แก่ผผู้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
เพือ่ สุขภำพและสุขอนำมัยส่วนบุคคลทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้ใช้บริกำรตัวแทนขำยโดยจ่ำยค่ำนำยหน้ำ สำหรับ
ตลำดในต่ำงประเทศส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศบังคลำเทศ และประเทศนิวซีแลนด์ ทัง้ นี้ รำคำกลีเซอรีนบริสุทธิที์ บ่ ริษทั ฯ ผลิต
มักจะมีกำรกำหนดรำคำโดยอ้ำงอิงกับรำคำเฉลีย่ รำยสัปดำห์ตำมรำยงำนของ ICIS
โดยปกติแล้ว บริษทั ฯ ไม่ได้เข้ำทำสัญญำจัดหำแฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ ์ หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้แบบมีกำหนดเวลำกับ
ลูกค้ำ
ปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
2557
ผลิ ตภัณฑ์
เมทิลเอสเทอร์
แฟตตี้แอลกอฮอล์
กลีเซอรีนบริสุทธิ ์
อื่น ๆ(1)

236,216
113,841
29,854
32,926

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
ปริ มำณกำรขำย (ตัน)
266,061
105,866
30,464
46,441

2559
281,688
100,140
31,834
39,315

หมำยเหตุ:
(1) ประกอบด้วยกำรขำยกลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนสีเหลือง โพแทสเซียมซัลเฟต กำกเมทิลเอสเทอร์ และกำกแฟตตี้แอลกอฮอล์เป็นหลัก
4. กำรจัดหำผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ ใช้น้ ำมันปำล์มกึง่ บริสุทธิ ์และน้ ำมันเมล็ดในปำล์มบริสุทธิเป็
์ นวัตถุดบิ หลักในกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์
ตำมลำดับ โดยในกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์ส่วนใหญ่ บริษัทฯ จัดซื้อน้ ำมันปำล์มดิบและจ้ำงโรงกลันในประเทศเพื
่
่อแปรรูปเป็ นน้ ำมันปำล์มกึ่ง
บริสุทธิ ์ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงกลัน่ และในบำงครัง้ อำจจัดซื้อน้ ำมันปำล์มกึง่ บริสุทธิจำกตลำด
(Spot Market) ในประเทศโดยตรงหำกเห็นว่ำจะเป็ น
์
กำรประหยัดกว่ำกำรซื้อน้ำมันปำล์มดิบเพื่อนำมำจ้ำงกลัน่ สำหรับกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ บริษทั ฯ อำจจัดซื้อเมล็ดในปำล์ม น้ ำมันเมล็ด ใน
ปำล์มดิบ และ/หรือ น้ ำมันเมล็ดในปำล์มบริสุทธิ ์โดยตรง โดยในกรณีทซ่ี ้อื เมล็ดในปำล์ม และ/หรือน้ ำมันเมล็ดในปำล์มดิบ จะต้องมีกำรจ้ำงโรง
สกัด และ/หรือโรงกลั ่นในประเทศเพือ่ แปรรูปเป็ นน้ ำมันเมล็ดในปำล์มบริสุทธิ ์ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั รำคำของวัตถุดบิ ต่ำงๆ และต้นทุนกำรจ้ำงสกัดและ/
หรือกลัน่
โดยปกติ สัญญำจ้ำงกลันจะก
่ ำหนดค่ำจ้ำงกลันและสั
่
ดส่วนสูญเสียคงทีโ่ ดยคำนวณต่อปริมำณวัตถุดบิ ทีผ่ ่ำนกระบวนกำรกลัน่ รวมทัง้
กำหนดคุณภำพผลผลิต ทัง้ นี้ สัญญำส่วนใหญ่มรี ะยะเวลำ 6 เดือน และจะขยำยระยะเวลำออกไปโดยอัตโนมัตคิ รำวละ 6 เดือน เว้นแต่ฝ่ำยใด
ฝำ่ ยหนึ่งบอกเลิกสัญญำเป็นหนังสือล่วงหน้ำ
เทคโนโลยีในโรงงำนของบริษทั ฯ ช่วยเพิม่ ควำมคล่องตัวให้กบั บริษทั ฯ ในกำรเลือกใช้วตั ถุดบิ ซึ่งทำให้บริษทั ฯ สำมำรถใช้ทงั ้ น้ ำมัน
ปำล์มดิบและน้ำมันปำล์มกึง่ บริสุทธิ ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์จำกปำล์มชนิดอื่น เช่น ปำล์มสเตียริน และกรดไขมันในปำล์ม รวมถึงน้ ำมันพืชชนิดอื่น
สำหรับกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์ของบริษทั ฯ และสำหรับกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ บริษทั ฯ สำมำรถใช้ปำล์มสเตียรินและน้ ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ ์
บริษทั ฯ มีกำรเจรจำต่อรองเงือ่ นไขกำรส่งมอบวัตถุดบิ ในเวลำทีจ่ ดั ซื้อ โดยเงือ่ นไขกำรชำระเงินของวัตถุดบิ ประเภทปำล์มมักจะมีช่วง
ระยะเวลำระหว่ำง 3-15 วัน ทัง้ นี้ นอกจำกผูจ้ ดั หำวัตถุดบิ สำรเคมีบำงประเภท เช่น สำรเร่งปฏิกริ ยิ ำ (Catalyst) และไฮโดรเจน บริษทั ฯ มิได้
พึง่ พิงผู้จดั หำวัตถุดบิ (Supplier) รำยใดรำยหนึ่งในกำรจัดซื้อวัตถุ ดบิ หลักในกำรผลิต โดยบริษัทฯ พิจำรณำถึงปจั จัยหลำยประกำรในกำร
คัดเลือกผูจ้ ดั หำวัตถุดบิ เช่น ควำมน่ำเชือ่ ถือ รำคำ คุณภำพและควำมสม่ำเสมอของคุณภำพของวัตถุดบิ ระยะเวลำในกำรส่งมอบ และเงือ่ นไข
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กำรชำระเงินทีผ่ จู้ ดั หำกำหนดให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ นำเข้ำวัตถุดบิ สำหรับแฟตตี้แอลกอฮอล์บำงรำยกำรในรำคำเป็ นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ ซึ่ง
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่ได้เข้ำทำธุรกรรมป้องกันควำมเสีย่ งในด้ำนรำคำสำหรับกำรจัดซื้อวัตถุดบิ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้มกี ำรทำธุรกรรม
ป้องกันควำมเสีย่ งในด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
5. กำรแข่งขัน
(ก)

เมทิ ลเอสเทอร์

บริษัทฯ แข่งขันกับผู้ผ ลิตเมทิลเอสเทอร์ร ำยอื่นในหลำยๆ ด้ำน ซึ่งรวมถึง มำตรฐำนกำรบริกำร คุณภำพผลิต ภัณฑ์ รำคำ และ
แผนกำรตลำด บริษทั ฯ เชือ่ ว่ำ บริษทั ฯ สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยมำตรฐำนกำรบริกำรระดับสูง กำรดำเนินงำนของโรงงำนผลิต
เมทิลเอสเทอร์ตลอด 24 ชัวโมง
่
และกำรให้บริกำรขนส่งแก่ลูกค้ำตลอด 24 ชัวโมงซึ
่
่งเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์เมทิล
เอสเทอร์แบบเร่งด่วนให้แก่ลกู ค้ำ รวมถึงกำรทีผ่ ลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ของบริษทั ฯ มีคุณภำพสูงอย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษั ท ฯ แข่ ง ขัน กั บ ผู้ ผ ลิ ต เมทิ ล เอสเทอร์ ใ นประเทศเป็ นหลั ก เนื่ องจำก ( 1) ข้ อ ก ำหนดในกำรขออนุ ญำตน ำเข้ ำ
เมทิลเอสเทอร์มำในประเทศ และ (2) รำคำวัตถุดบิ ในประเทศไทยซึง่ โดยปกติแล้วจะมีรำคำสูงกว่ำรำคำวัตถุดบิ ในตลำดต่ำงประเทศ ซึ่งส่งผลให้
บริษทั ฯ เสียเปรียบในกำรแข่งขันในกำรส่งเมทิลเอสเทอร์ไปขำยยังต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงทีร่ ำคำวัตถุดบิ ในประเทศไทยสำมำรถ
แข่งขันได้ บริษัทฯ อำจพิจำรณำส่งออกเมทิลเอสเทอร์ไปขำยยังต่ำงประเทศ ทัง้ นี้ คู่แข่งรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท น้ ำมันพืชปทุม
จำกัด บริษทั พลังงำนบริสุทธิ ์ จำกัด (มหำชน) บริษทั เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน) Bangchak Biofuel และบริษทั นิวไบโอดีเซล จำกัด
เป็นต้น
(ข)

แฟตตี้แอลกอฮอล์

บริษัทฯ แข่งขัน กับ ผู้ผ ลิต แฟตตี้แอลกอฮอล์ในด้ำนรำคำมำกกว่ำกำรแข่งขัน ในด้ำนอื่น ๆ เช่น มำตรฐำนกำรบริกำร คุ ณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และแผนกำรตลำด คู่แข่งรำยใหญ่สำหรับแฟตตี้แอลกอฮอล์ ได้แก่ บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโอลีโอเคมีอย่ำงครบวงจร ในต่ำงประเทศ
เช่น Musim Mas Holdings, Kuala Lumpur Kepong Bhd, Wilmar International Limited และ PT Ecogreen Oleochemicals
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังแข่งขันกับบริษทั ผูผ้ ลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ ซ่งึ ผลิตมำจำกปิโตรเลียม กำรทีต่ ้นทุนกำรผลิตและรำคำ
ของแฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ลดลง เนื่องจำกรำคำปิโตรเลียมดิบทีป่ รับตัวลดลงตัง้ แต่ประมำณปี 2557 มีผลกระทบต่อกำรกำหนดรำคำของ
แฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติ
(ค)

กลีเซอรีนบริ สทุ ธิ์

บริษทั ฯ แข่งขันกับผูผ้ ลิตกลีเซอรีนบริสุทธิในด้
์ ำนมำตรฐำนกำรบริกำร คุณภำพผลิตภัณฑ์ และรำคำ เป็ นหลัก คู่แข่งสำหรับกำรขำย
กลีเซอรีนบริสุทธิ ์ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท น้ ำมันพืชปทุม จำกัด และบริษัท พลังงำนบริสุทธิ ์ จำกัด (มหำชน) และ Wilmar International
Limited
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ เชือ่ ว่ำ บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิต “ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม” โดยบริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมเป็ นอย่ำง
ยิง่ บริษัทฯ เชื่อว่ำ ได้ปฏิบตั ิต ำมกฎระเบียบสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญทุกด้ำนในประเทศ และไม่ได้อยู่ภ ำยใต้กำรพิจำรณำหรือ กำร
ตรวจสอบทำงด้ำนสิง่ แวดล้อมใดๆ ซึง่ จะมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ กระแสเงินสด ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน หรือ
โอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
สรุปสำระสำคัญของสัญญำ
สัญญำทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็นสัญญำทีท่ ำขึน้ กับบริษทั ในเครือ ปตท. และ PTTGC ซึง่ เป็นนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย โดยสัญญำทีส่ ำคัญของบริษทั ฯมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. สัญญำกำรให้บริ กำร (Shared Services)
สัญญำกำรให้บริ กำรทัวไป
่ (General Shared Services Agreement) ระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ PTTGC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪

PTTGC (ผูใ้ ห้บริกำร)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ PTTGC ลงวันที่ 6 มีนำคม 2560
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สัญญำ

▪

▪

ตำมสัญญำนี้ บริษัทฯ ตกลงรับบริกำรจำก PTTGC และ PTTGC ตกลงให้บริกำรแก่บริษทั ฯ ซึ่งได้แก่บริกำรที่
เกี่ยวข้องกับควำมมีประสิทธิภำพขององค์กร (รวมถึงงำนบำงอย่ำงที่เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ธุรกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและกำรบัญชี กิจกำรองค์กร ควำมเป็ นเลิศทำงเทคนิคและกำร
ดำเนิน งำน (รวมถึงบริกำรที่เกี่ยวกับควำมถูกต้อ งสมบูร ณ์ และเป็ น ที่เชื่อ ถือ ได้ข องกำรดำเนินงำน เทคโนโลยี
กระบวนกำร วิศวกรรมและกำรควบคุม กำรบริหำรจัดกำรทำงเทคนิคสำหรับคลังสินค้ำและโครงกำร) กำรบริหำร
คุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อม (รวมถึงบริกำรที่เกี่ยวกับงำนที่ปรึกษำด้ำนผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม และกำรดำเนินงำนตำม EIA) และงำนบริหำรจัดกำรโครงกำร(รวมถึงงำนบำงอย่ำงทีเ่ กีย่ วกับกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร)
บริษทั ฯ ตกลงชำระค่ำบริกำรคงทีเ่ ป็ นรำยเดือน ทัง้ นี้ค่ำบริกำรอื่นๆ สำหรับบริกำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้อำจมี
กำรตกลงเป็นครัง้ ครำว

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวำคม 2560

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกโดยคู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ด้วยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน หรือเมือ่
คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝ่ำยใดผิดสัญญำและคู่สญ
ั ญำทีผ่ ดิ สัญญำนัน้ ไม่แก้ไขกำรผิดสัญญำนัน้ ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
ได้รบั หนังสือแจ้ง
PTTGC มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ถ้ำ PTTGC ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม น้อยกว่ำร้อยละ 50.0
ของทุนชำระแล้วของบริษทั ฯ

▪

สัญญำกำรให้บริ กำรทัวไป
่ (General Shared Services Agreement) ระหว่ำง TFA และ PTTGC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪

▪

PTTGC (ผูใ้ ห้บริกำร)
TFA ได้เข้ำทำสัญญำกับ PTTGC ลงวันที่ 6 มีนำคม 2560
TFA ตกลงรับบริกำรจำก PTTGC และ PTTGC ตกลงให้บริกำรแก่ TFA ซึ่งได้แก่บริกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำ ง กำรเงิน และกำรบัญ ชี กำรบริห ำรจัด กำรทำงเทคนิค ส ำหรับ คลังสิน ค้ำ และกำรบริห ำรคุ ณภำพ ควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อม
TFA ตกลงชำระค่ำบริกำรคงทีเ่ ป็นรำยเดือน ทัง้ นี้ ค่ำบริกำรอื่นๆ สำหรับบริกำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้อำจมีกำร
ตกลงเป็นครัง้ ครำว

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวำคม 2560

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกโดยคู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ด้วยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน หรือเมือ่
่
่
คู่สญ
ั ญำฝำยหนึ่งฝำยใดผิดสัญญำและคู่สญ
ั ญำทีผ่ ดิ สัญญำนัน้ ไม่แก้ไขกำรผิดสัญญำนัน้ ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
ได้รบั หนังสือแจ้ง
PTTGC มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ถ้ำ PTTGC ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม น้อยกว่ำร้อยละ 50.0
ของทุนชำระแล้วของบริษทั ฯ

▪

สัญญำบริ กำรซ่อมบำรุงโรงงำน (Plant Maintenance Agreements) ระหว่ำงบริ ษทั ฯ/ TFA และ PTTGC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪

PTTGC (ผูใ้ ห้บริกำร)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ 2 ฉบับกับ PTTGC ลงวันที่ 6 มีนำคม 2560
ตำมสัญญำนี้ บริษัทฯ ตกลงรับบริกำรจำก PTTGC และ PTTGC ตกลงให้บริกำรซ่อมบำรุงโรงงำนและงำนที่
เกีย่ วข้องอื่นๆ รวมถึงกำรซ่อมบำรุงประจำ (Routine Maintenance) กำรซ่อมบำรุงโดยปิดกำรดำเนินงำนหน่วยผลิต
(Unit Shutdown Maintenance) และกำรซ่อมบำรุงตำมแผน (Turnaround Maintenance) และกำรซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรซ่อมบำรุง (Computerized Maintenance Management System) งำน
บริกำรโรงงำนซ่อมบำรุง (Workshop) และห้องเก็บเครือ่ งมือ (Tool Room) และงำนบำรุงรักษำเร่งด่วนนอกเวลำงำน
ปกติ (On-call System)
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▪

บริษทั ฯ ตกลงชำระค่ำบริกำรคงทีเ่ ป็นรำยเดือน ทัง้ นี้ อำจมีกำรตกลงค่ำบริกำรอื่นๆ สำหรับบริกำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ใน
สัญญำนี้เป็นครัง้ ครำว

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำทัง้ สองฉบับมีระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวำคม 2560

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำทัง้ สองฉบับอำจถูกบอกเลิกโดยคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝ่ำยใด ด้วยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
หรือเมือ่ คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝ่ำยใดผิดสัญญำและคู่สญ
ั ญำทีผ่ ดิ สัญญำนัน้ ไม่แก้ไขกำรผิดสัญญำภำยใน 30 วันนับจำก
วันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งกำรผิดสัญญำ
PTTGC มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ถำ้ PTTGC ถือหุน้ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม น้อยกว่ำร้อยละ 50.0 ของทุนชำระ
แล้วของบริษทั ฯ หรือ TFA

▪

สัญญำบริ กำรทดสอบทำงห้องปฏิ บตั ิ กำร (Shared Laboratory Testing Service Agreement) ระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ PTTGC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪

▪

PTTGC (ผูใ้ ห้บริกำร)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ PTTGC ลงวันที่ 9 มีนำคม 2560
ตำมสัญญำนี้ บริษัทฯ ตกลงรับบริกำรจำก PTTGC และ PTTGC ตกลงให้บริกำรแก่บริษทั ฯ ซึ่งได้แก่บริกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบสำรตัวอย่ำง วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกำรผลิต ผลิตภัณฑ์หรืองำนอื่นๆ ตำมขอบเขตของงำนและ
เงือ่ นไขทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงกัน
บริษทั ฯ ตกลงชำระค่ำบริกำรรำยเดือนสำหรับบริกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทดสอบสำรตัวอย่ำ งซึ่งประกอบด้วยงำนที่
เกิดขึน้ ตำมแผนงำนทดสอบประจำ (Lab Analysis Schedule) ทีก่ ำหนดในสัญญำและงำนพิเศษตำมกำรร้องขอ
(Special Request) ตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และ PTTGC อำจตกลงค่ำบริกำรอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในสัญญำเป็ น
ครัง้ ครำว

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวำคม 2560

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกโดยคู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ด้วยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน หรือเมือ่
่
่
คู่สญ
ั ญำฝำยใดฝำยหนึ่งผิดสัญญำและคู่สญ
ั ญำทีผ่ ดิ สัญญำนัน้ ไม่แก้ไขกำรผิดสัญญำนัน้ ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
ได้รบั หนังสือแจ้งกำรผิดสัญญำ
PTTGC มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ถ้ำ PTTGC ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมน้อยกว่ำร้อยละ 25.0
ของทุนชำระแล้วของบริษทั ฯ

▪

2. สัญญำกำรขำยผลิ ตภัณฑ์
สัญญำซื้อขำยเมทิ ลเอสเทอร์ระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ ปตท.
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪
▪

ปตท. (ผูซ้ ้อื )
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ ปตท. ลงวันที่ 29 มีนำคม 2560
ตำมสัญญำนี้ บริษทั ฯ ตกลงขำย และ ปตท. ตกลงซื้อเมทิลเอสเทอร์ โดยสัญญำมีกำรกำหนดปริมำณรับซื้อขัน้ ต่ำต่อ
เดือนโดยขึน้ อยู่กบั สัดส่วนกำรผสมเมทิลเอสเทอร์ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วล่ำสุดทีป่ ระกำศโดยกรมธุรกิจพลังงำน
รำคำซื้อขำยของเมทิลเอสเทอร์อ้ำงอิงตำมรำคำของเมทิลเอสเทอร์ท่ปี ระกำศโดย ส.น.พ. ณ วันส่งมอบ โดยมีกำร
ปรับตำมปจั จัยต่ำงๆ

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำฉบับปจั จุบนั มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2560 และจะสิน้ สุดลงในวันที่ 31 มีนำคม 2561

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกได้เมือ่ คู่สญ
ั ญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดผิดสัญญำ หรือโดยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน ด้วยควำมยินยอมและเห็นชอบร่วมกันของคู่สญ
ั ญำ

สัญญำซื้อขำยเมทิ ลเอสเทอร์ระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ Thai Oil
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คู่สญ
ั ญำ

▪

Thai Oil (ผูซ้ ้อื )

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪

บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับThai Oil ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2558
บริษทั ฯ ตกลงขำยและ Thai Oil ตกลงซื้อเมทิลเอสเทอร์ โดยสัญญำได้กำหนดปริมำณรับซื้อโดยรำคำขำยของเมทิล
เอสเทอร์อำ้ งอิงกับรำคำของเมทิลเอสเทอร์ในวันทีส่ ่งมอบ ตำมที่ ส.น.พ. ประกำศ ปรับด้วยปจั จัยต่ำงๆ

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำนี้มรี ะยะเวลำขัน้ ต้น 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ภำยหลังจำกนัน้ สัญญำนี้จะได้รบั กำรต่ออำยุโดย
อัตโนมัตคิ รำวละ 1 ปีปฏิทนิ ติดต่อกัน

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกโดยคู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใด ด้วยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำ 1 เดือน

สัญญำซื้อขำยเมทิ ลเอสเทอร์ระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ PTTGC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪
▪

PTTGC (ผูซ้ ้อื )
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ PTTGC ลงวันที่ 28 มีนำคม 2560
ตำมสัญญำนี้ บริษทั ฯ ตกลงขำยและ PTTGC ตกลงซื้อเมทิลเอสเทอร์ โดยสัญญำได้กำหนดปริมำณรับซื้อขัน้ ต่ำและ
ขัน้ สูงต่อเดือนไว้
รำคำขำยของเมทิลเอสเทอร์อ้ำงอิงกับรำคำของเมทิลเอสเทอร์ในวันที่ส่งมอบ ตำมที่ ส.น.พ. ประกำศ ปรับด้วย
ปจั จัยต่ำงๆ

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำนี้เริม่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1 เมษำยน 2560 และสิน้ สุดลงในวันที่ 30 มิถุนำยน 2560

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกได้เมือ่ คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดผิดสัญญำ

3. สัญญำกำรซื้อวัตถุดิบ
สัญญำซื้อขำยไฮโดรเจนระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ PTTGC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪
▪

PTTGC (ผูข้ ำย)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยไฮโดรเจนกับ PTTGC ลงวันที่ 1 เมษำยน 2552
โดย PTTGC ตกลงจัดหำไฮโดรเจนให้แก่บริษัทฯ ตำมสัญญำนี้ ทัง้ นี้ปจั จุบนั PTTGC ผูกพันที่จะต้องจัดหำ
ไฮโดรเจนตำมช่วงปริมำณทีต่ กลงกัน โดยปริมำณทีแ่ ท้จริงจะตกลงกันก่อนหน้ำกำรส่งมอบแต่ละครัง้
รำคำทีบ่ ริษทั ฯ ชำระสำหรับไฮโดรเจนทีผ่ ลิตโดย PTTGC นัน้ ผูกอยู่กบั รำคำก๊ำซธรรมชำติรำยเดือนสำหรับผูใ้ ช้
ภำคอุ ต สำหกรรม ตำมที่ ปตท. ประกำศใช้อ ยู่ โดยมีกำรปรับส ำหรับค่ ำควำมร้อ นต่ อ หนึ่งหน่ ว ยปริม ำตรของ
ไฮโดรเจน โดย PTTGC จะจัดส่งไฮโดรเจนไปยังโรงงำนของบริษทั ฯ ผ่ำนทำงท่อส่ง

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำนี้มรี ะยะเวลำขัน้ ต้น 15 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2552 ภำยหลังจำกนัน้ สัญญำจะได้รบั กำรต่ออำยุโดย
อัตโนมัตคิ รำวละ 1 ปีตดิ ต่อกัน

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกได้เมือ่ คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดผิดสัญญำ หรือโดยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำ 6 เดือน

สัญญำซื้อเมทำนอลระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ ปตท.
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪
▪

ปตท. (ผูข้ ำย)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ ปตท. ลงวันที่ 1 มกรำคม 2560
ตำมสัญญำนี้ บริษทั ฯ ตกลงซื้อและ ปตท. ตกลงขำยเมทำนอล โดยสัญญำนี้ได้กำหนดปริมำณรับซื้อขัน้ ต่ำและขันสู
้ ง
ต่อปี
รำคำซื้อของเมทำนอลอ้ำงอิงกับรำคำเฉลีย่ ของ เมทำนอลทีป่ ระกำศโดย ICIS และ PLATTS (หน่ วยงำนหนึ่งของ
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ั ยต่ำงๆ
McGraw Hill Financial) ปรับด้วยปจจั
อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำนี้เริม่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1 มกรำคม 2560 และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวำคม 2560

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกได้เมือ่ คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดผิดสัญญำ

4. สัญญำสำธำรณูปโภค
สัญญำซื้อขำยไอน้ำระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ GPSC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪

▪
▪

▪

GPSC (ผูข้ ำย)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยไอน้ ำกับ GPSC ซึ่งเป็ นบริษทั ฯ ทีส่ บื ต่อจำกบริษทั พีทที ี ยูทลิ ติ ้ี จำกัด ลงวันที่ 1
ตุลำคม 2550 และแก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ 1 มกรำคม 2554
ตำมสัญญำนี้ GPSC ตกลงจัดหำไอน้ ำให้แก่บริษัทฯ ทีก่ ำลังกำรผลิตตำมสัญญำคือ 42.0 ตันต่อชัวโมง
่
และตำม
สัญญำฉบับนี้ บริษัทฯ ตกลงรับซื้อหรือชำระรำคำไอน้ ำในปริมำณขัน้ ต่ ำของกำลังกำรผลิตตำมสัญญำ โดยภำระ
ผูกพันนี้จะลดลงตำมส่ วนเพื่อ สะท้อนถึงกำรปิ ดดำเนินงำนเพื่อ กำรซ่อ มบำรุงตำมกำหนดที่โ รงงำนของบริษัทฯ
ระยะเวลำของเหตุสุดวิสยั และเหตุขดั ข้องในกำรจัดหำไอน้ำในบำงกรณี
บริษทั ฯ อำจเพิม่ กำลังกำรผลิตตำมสัญญำของไอน้ำได้ถงึ ร้อยละ 5 ในทุก 3 ปี
บริษทั ฯ ชำระค่ำไอน้ำให้แก่ GPSC เป็นรำยเดือน ซึง่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประกำรดังต่อไปนี้
o จำนวนเงินคงทีซ่ ง่ึ ไม่ขน้ึ อยู่กบั ไอน้ำทีส่ ่งมอบจริง (Fixed Charge Compenent)
o ค่ำไอน้ำ (Steam Charge Component) ซึง่ เป็นค่ำไอน้ำทีส่ ่งมอบจริง
o ค่ำสูญเสียของน้ ำ (Unreturned Condensate Charge Component) ซึ่งเป็ นค่ำน้ ำทีเ่ กิดจำกกำรทำควำม
เย็นไอน้ำซึง่ บริษทั ฯ ไม่ได้ส่งคืน GPSC
องค์ประกอบส่ วนค่ำไอน้ ำจะมีกำรปรับปรุงตำมกำรเปลี่ยนแปลงของดัช นีรำคำผู้บริโ ภคไทย และรำคำของก๊ำซ
ธรรมชำติ นอกจำกนี้ อำจมีกำรปรับปรุงรำคำของไอน้ ำเพื่อสะท้อนควำมผันแปรของต้นทุนของ GPSC ซึ่งมีสำเหตุ
จำกกำรเปลีย่ นแปลงในกฎหมำย

อำยุสญ
ั ญำ

▪

สัญญำซื้อไอน้ำของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดลงในวันที่ 1 กรกฏำคม 2566 ภำยหลังจำกนัน้ สัญญำอำจได้รบั กำรต่ออำยุ
เป็นระยะเวลำ 5 ปี หำกคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยตกลงกัน

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกได้เมือ่ คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดผิดสัญญำ หรือเมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั

สัญญำซื้อไฟฟ้ ำระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ GPSC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪
▪
▪
▪

▪

GPSC (ผูข้ ำย)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ GPSC ลงวันที่ 1 กันยำยน 2550 และแก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ 1 มกรำคม
2554
GPSC ตกลงจัดหำไฟฟ้ำให้แก่บริษทั ฯ ตำมสัญญำนี้ ปจั จุบนั GPSC ผูกพันทีจ่ ะต้องจัดหำกำลังไฟฟ้ำให้แก่บริษทั ฯ
ถึง 4.8 เมกะวัตต์ของกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำทีม่ อี ยู่
บริษทั ฯ อำจเพิม่ กำลังไฟฟ้ำได้ถงึ ร้อยละ 5 ในทุก 3 ปี
ภำระผูกพันของบริษทั ฯ ทีจ่ ะต้องซื้อไฟฟ้ำจำก GPSC
อยู่ภ ำยใต้ข ้อ ผูกพัน กำรรับซื้อ หรือ ช ำระรำคำขัน้ ต่ ำ โดยภำระผูกพัน นี้จะลดลงตำมส่ ว นเพื่อ สะท้อ นถึงกำรปิ ด
ดำเนินงำนเพื่อกำรซ่อมบำรุงตำมกำหนดที่โรงงำนของบริษทั ฯ ระยะเวลำของเหตุสุดวิสยั และเหตุขดั ข้องในกำร
จัดหำไฟฟ้ำในบำงกรณี
บริษทั ฯ ชำระค่ำไฟฟ้ำให้แก่ GPSC เป็นรำยเดือน ซึง่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประกำรดังต่อไปนี้
o กำลังกำรผลิต (Capacity Component) ซึง่ แสดงถึงกำลังกำรผลิตทีผ่ กู พันอยู่กบั บริษทั ฯ
o พลังงำน (Energy Component) ซึง่ แสดงถึงรำคำพืน้ ฐำน (base charge) ของพลังงำนทีส่ ่งมอบจริง
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▪

อำยุสญ
ั ญำ

▪

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

o เชือ้ เพลิง (Fuel Transfer Component) ซึง่ แสดงถึงค่ำเชือ้ เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ และ
o พลังงำนไฟฟ้ำรีแอคทีฟ (Reactive Energy Component) ซึ่งแสดงถึงรำคำทีเ่ รียกเก็บเมือ่ บริษทั ฯ ไม่
สำมำรถคงค่ำตัวประกอบไฟฟ้ำทีก่ ำหนด (Specified Power Factor) ไว้
องค์ประกอบทัง้ 4 ประกำรของรำคำซื้อไฟฟ้ำของบริษทั ฯ อยู่บนพืน้ ฐำนของอัตรำค่ำบริกำรคิดตำมช่วงเวลำของกำร
ใช้ไฟฟ้ำสำหรับอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ทก่ี ำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคประกำศใช้เป็ นครำวๆ ไป นอกจำกนี้ อำจมีกำรปรับ
รำคำของไฟฟ้ำเพือ่ สะท้อนควำมผันแปรของต้นทุนของ GPSC ซึง่ มีสำเหตุจำกกำรเปลีย่ นแปลงในกฎหมำย
สัญญำซื้อไฟฟ้ำของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดลงในวันที่ 1 กรกฏำคม 2566 ภำยหลังจำกนัน้ สัญญำอำจได้รบั กำรต่ออำยุ
เป็นระยะเวลำ 5 ปี หำกคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยตกลงกัน
สัญญำนี้อำจถูกบอกเลิกได้เมือ่ คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใดผิดสัญญำ และเมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั

5. สัญญำบริ กำรวิ ศวกรรม
สัญญำบริ กำรตรวจสอบโรงงำนระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ PTTME
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪

▪

PTTME (ผูใ้ ห้บริกำร)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ 2 ฉบับกับ PTTMEโดยแต่ละฉบับลงวันที่ 13 มีนำคม 2560
ตำมสัญญำทัง้ สองฉบับนี้ PTTME ตกลงให้บริกำรตรวจสอบต่ำงๆ แก่บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบริกำรตรวจสอบ
สภำพของโรงงำนผลิต บริกำรตรวจสอบอุปกรณ์แรงดัน บริกำรรับรองคุณภำพ และบริกำรควบคุมคุณภำพ และกำร
ตรวจสอบตำมควำมเสีย่ ง (Risk-based Inspection)
บริษัทฯ ช ำระค่ ำบริกำรให้แก่ PTTME ซึ่งประกอบด้วยค่ ำบริกำรส่ ว นที่ค งที่และค่ ำบริกำรส่ ว นที่ผ นั แปรและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรให้บริกำรแก่บริษทั ฯ โดยมีวงเงินขัน้ สูงตำมทีก่ ำหนด

อำยุสญ
ั ญำ

▪

บริกำรภำยใต้สญ
ั ญำทัง้ สองฉบับนี้เริม่ ต้นขึน้ ในวันที่ 1 มีนำคม 2560 และมีระยะเวลำ 1 ปีจนถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์
2561

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำทัง้ สองฉบับนี้อำจถูกบอกเลิกได้โดยบริษทั ฯ ด้วยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำ 30 วัน หรือเมือ่ PTTME ผิด
สัญญำ หรือโดย PTTME เมือ่ บริษทั ฯ ไม่ชำระจำนวนเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระ

สัญญำบริ กำรวิ ศวกรรมโรงงำนระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ PTTME
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪

▪

PTTME (ผูใ้ ห้บริกำร)
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ 2 ฉบับกับ PTTME ลงวันที่ 13 มีนำคม 2560
ตำมสัญญำทัง้ สองฉบับนี้ PTTME ตกลงให้บริกำรวิศวกรรมต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดัดแปลงแก้ไขโรงงำนแก่บริษทั
ฯ เพือ่ ปรับปรุงควำมน่ำเชื่อถือและควำมมีประสิทธิภำพของอุปกรณ์และกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรจัดกำร
สัญญำ กำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ กำรสนับสนุนทำงด้ำนวิศวกรรมและคลังสินค้ำ กำรรับรองคุณภำพ และกำรบริหำร
จัดกำรควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ชำระค่ำธรรมเนียมคงทีใ่ ห้แก่ PTTME พร้อมด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรให้บริกำรแก่บริษทั ฯ โดยมีวงเงินขัน้ สูงตำมทีก่ ำหนด

อำยุสญ
ั ญำ

▪

บริกำรภำยใต้สญ
ั ญำทัง้ สองฉบับนี้เริม่ ต้นขึน้ ในวันที่ 1 มกรำคม 2560 และมีระยะเวลำ 3 ปีจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม
2562

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำทัง้ สองฉบับนี้อำจถูกบอกเลิกได้โดยบริษทั ฯ ด้วยกำรส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำ 30 วัน หรือเมือ่ PTTME ผิด
สัญญำ หรือโดย PTTME เมือ่ บริษทั ฯ ไม่ชำระจำนวนเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระ

6. สัญญำกำรเช่ำที่ดิน
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สัญญำกำรเช่ำที่ดินระหว่ำงบริ ษทั ฯ และ PTTGC
คู่สญ
ั ญำ

▪

PTTGC (ผูใ้ ห้เช่ำ)

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ
▪
▪

บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ PTTGC ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2550 29 สิงหำคม 2550 และ 15 กันยำยน 2552
ตำมสัญญำเหล่ำนี้ บริษทั ฯ เช่ำทีด่ นิ เนื้อที่ 63,797 ตำรำงเมตรในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออกจำก PTTGC
บริษทั ฯ ชำระค่ำเช่ำรำยปีจำนวนคงทีต่ ำมสัญญำแต่ละฉบับ ซึง่ จะได้รบั กำรปรับปรุงทุก 5 ปีภำยใต้วงเงินทีก่ ำหนด

อำยุสญ
ั ญำ

▪
▪

สัญญำเหล่ำนี้มรี ะยะเวลำขัน้ ต้น 30 ปีเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2579
ภำยหลังจำกนัน้ สัญญำอำจได้รบั กำรต่ออำยุอกี 20 ปีถ้ำคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยตกลงกันโดยส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำ 1
ปีก่อนครบกำหนดระยะเวลำของสัญญำ

กำรยกเลิกสัญญำ

▪

สัญญำเหล่ำนี้อำจถูกบอกเลิกได้เมือ่ บริษทั ฯ ผิดสัญญำ หรือโดยส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้ำ 6 เดือน

7. ข้อตกลงกำรส่งพนักงำนมำปฏิ บตั ิ งำนสมทบ (Secondment)
พนักงำน PTTGC ที่ถกู ส่งไปปฏิ บตั ิ งำนสมทบที่ บริ ษทั ฯ
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ

▪
▪

PTTGC
บริษทั ฯ รับพนักงำนปฏิบตั งิ ำนสมทบจำก PTTGC ภำยใต้ขอ้ ตกลงเรือ่ งกำรส่งพนักงำนไปปฏิบตั งิ ำนสมทบระหว่ำง
PTTGC และบริษทั ฯ ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 และระเบียบ PTTGC ว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคล พ.ศ. 2554 ซึ่ง
กำหนดให้พนักงำน PTTGC ทีถ่ ูกส่งไปปฏิบตั งิ ำนสมทบทีบ่ ริษทั ฯ ปฏิบตั งิ ำนเป็ นระยะเวลำ 4 ปี นับจำกวันทีส่ ่งไป
ปฏิบตั งิ ำน ยกเว้นในกรณีท่ี PTTGC จำเป็ นต้องเรียกพนักงำนทีถ่ ูกส่งไปปฏิบตั งิ ำนกลับมำที่ PTTGC ก่อนจะครบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
ทัง้ นี้ในกำรที่ PTTGC จะส่งพนักงำนแต่ละรำยไปปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั ฯ พนักงำนนัน้ จะต้องเข้ำทำสัญญำกับ PTTGC
โดยตรง
พนักงำนที่ถูกส่งไปปฏิบตั ิงำนยังคงมีสถำนะเป็ น พนักงำนของ PTTGC โดย ให้พนักงำนดังกล่ำวยึดข้อบังคับ
เกีย่ วกับกำรทำงำนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลำที่ถูกส่งไปปฏิบตั งิ ำน โดย PTTGC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนของ
เงินเดือน โบนัสและสวัสดิกำรต่ำงๆให้แก่พ นักงำนที่ถูกส่งมำปฏิบตั ิงำนที่บริษัทฯ และ PTTGC จะเรีย กเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำกบริษทั ฯ อีกทอดหนึ่งตำมอัตรำค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่ PTTGC จ่ำยจริง ให้แก่พนักงำนทีส่ ่งมำ
ปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั ฯ ตำมข้อตกลงระหว่ำงบริษทั ฯ และ PTTGC

พนักงำน บริ ษทั ฯ ที่ ถกู ส่งไปปฏิ บตั ิ งำนสมทบที่ PTTGC
คู่สญ
ั ญำ

▪

ลักษณะสำคัญของ ▪
สัญญำ

▪
▪

PTTGC
บริษทั ฯ ส่งพนักงำนไปปฏิบตั งิ ำนสมทบที่ PTTGC ภำยใต้ขอ้ ตกลงเรือ่ งกำรส่งพนักงำนไปปฏิบตั งิ ำนสมทบระหว่ำง
บริษัทฯ และ PTTGC ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2558 และระเบีย บบริษัทฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคล พ.ศ. 2558 ซึ่ง
กำหนดให้พนักงำน บริษทั ฯ ทีถ่ ูกส่งไปปฏิบตั งิ ำนสมทบที่ PTTGC ปฏิบตั งิ ำนเป็นระยะเวลำ 4 ปี นับจำกวันทีส่ ่งไป
ปฏิบตั งิ ำน ยกเว้นในกรณีท่ี บริษทั ฯ จำเป็นต้องเรียกพนักงำนทีถ่ ูกส่งไปปฏิบตั งิ ำนกลับมำที่ บริษั ทฯ ก่อนจะครบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
ทัง้ นี้ในกำรที่ บริษทั ฯ จะส่งพนักงำนแต่ละรำยไปปฏิบตั งิ ำนที่ PTTGC พนักงำนนัน้ จะต้องเข้ำทำสัญญำกับบริษทั ฯ
โดยตรง
พนักงำนที่ถูกส่ งไปปฏิบตั ิงำนยังคงมีส ถำนะเป็ น พนักงำนของ บริษัทฯ โดย ให้พ นักงำนดังกล่ ำวยึดข้อ บังคับ
เกีย่ วกับกำรทำงำนของ PTTGC ตลอดระยะเวลำทีถ่ ูกส่งไปปฏิบตั งิ ำน โดย บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนของ
เงิน เดือ น โบนัสและสวัสดิกำรต่ำงๆให้แก่พนักงำนที่ถูกส่ งมำปฏิบตั ิงำนที่ PTTGC และ บริษัทฯ จะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำก PTTGC อีกทอดหนึ่งตำมอัตรำค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่ บริษัทฯ จ่ำยจริง ให้แก่พนักงำนทีส่ ่ง
มำปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั ฯ ตำมข้อตกลงระหว่ำง PTTGC และ บริษทั ฯ
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กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร
-ไม่ม-ี
กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิ คและกำรจัดกำร
PTTGC ในฐำนะผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีกำรส่งผูบ้ ริหำรและพนักงำนมำปฏิบตั งิ ำนสมทบทีบ่ ริษทั ฯ (Secondment) เพื่อสนับสนุ น
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นจำนวนรวม 32 รำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยพนักงำนดังกล่ำวปฏิบตั งิ ำนเต็มเวลำในหน่ วยงำนต่ำงๆ
อำทิ หน่ วยงำนปฏิบตั กิ ำร หน่ วยงำนตลำด กำรขำย และจัดซื้อวัตถุดบิ หน่ วยงำนกำรเงินและกำรบัญชี และ หน่ วยงำนเทคโนโลยีวศิ วกรรม
และกำรซ่อมบำรุง เป็นต้น ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงบริษทั ฯ และ PTTGC
นอกเหนือจำกกำรรับพนักงำนมำปฏิบตั งิ ำนสมทบ (Secondment) จำกทำง PTTGC บริษทั ฯ รับบริกำรต่ำงๆ จำก กลุ่ม ปตท. และ
กลุ่ม PTTGC ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. สัญญาการให้บริ การทัวไป
่ (General Shared Services Agreements) กับ PTTGC เพื่อรับบริกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมมีประสิทธิภำพ
ขององค์กร (รวมถึงงำนบำงอย่ำงทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ธุรกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและกำร
บัญชี กิจกำรองค์กร ควำมเป็ นเลิศทำงเทคนิคและกำรดำเนินงำน (รวมถึงบริกำรทีเ่ กีย่ วกับควำมถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของ
กำรดำเนินงำน เทคโนโลยีก ระบวนกำร วิศวกรรมและกำรควบคุม กำรบริหำรจัดกำรทำงเทคนิคสำหรับคลังสินค้ำและโครงกำร) กำร
บริหำรคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้อม (รวมถึงบริกำรทีเ่ กีย่ วกับงำนทีป่ รึกษำด้ำนผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และกำร
ดำเนินงำนตำม EIA) และงำนบริหำรจัดกำรโครงกำร (รวมถึงงำนบำงอย่ำงทีเ่ กีย่ วกับกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร)
2. สัญญำบริ กำรซ่ อมบำรุงโรงงำน (Plant Maintenance Agreements) กับ PTTGC เพื่อรับบริกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรซ่อมบำรุงโรงงำน
และงำนทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ รวมถึงกำรซ่อมบำรุงประจำ (Routine Maintenance) กำรซ่อมบำรุงโดยปิ ดกำรดำเนินงำนหน่ วยผลิต (Unit
Shutdown Maintenance) และกำรซ่อมบำรุงตำมแผน (Turnaround Maintenance) และกำรซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรกำรซ่อมบำรุง (Computerized Maintenance Management System) งำนบริกำรโรงงำนซ่อมบำรุง (Workshop) และห้องเก็บ
เครือ่ งมือ (Tool Room) และงำนบำรุงรักษำเร่งด่วนนอกเวลำงำนปกติ (On-call System)
3. สัญญำบริ กำรทดสอบทำงห้องปฏิ บตั ิ กำร (Shared Laboratory Testing Service Agreements) กับ PTTGC เพื่อรับบริกำรที่
เกีย่ วข้องกับกำรทดสอบสำรตัวอย่ำง วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกำรผลิต ผลิตภัณฑ์หรืองำนอื่นๆ
4. สัญญำบริ กำรตรวจสอบโรงงำนกับ (Plant Inspection Services Agreements) PTTME เพื่อรับบริกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรตรวจสอบ
โรงงำนเข่น ประกอบด้วยบริกำรตรวจสอบสภำพของโรงงำนผลิต บริกำรตรวจสอบอุปกรณ์แรงดัน บริกำรรับรองคุณภำพ และบริกำร
ควบคุมคุณภำพ และกำรตรวจสอบตำมควำมเสีย่ ง (Risk-based Inspection)
5. สัญญำบริ กำรวิ ศวกรรมโรงงำนกับ (Plant Engineering Services Agreements) PTTME เพื่อรับบริกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดัดแปลง
แก้ไขโรงงำนแก่บริษทั ฯ เพือ่ ปรับปรุงควำมน่ำเชือ่ ถือและควำมมีประสิทธิภำพของอุปกรณ์และกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรจัดกำร
สัญญำ กำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ กำรสนับสนุนทำงด้ำนวิศวกรรมและคลังสินค้ำ กำรรับรองคุณภำพ และกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย
สุขอนำมัยและสิง่ แวดล้อม
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา” และรายการระหว่างกัน)
โครงกำรดำเนิ นงำนในอนำคต
บริษทั ฯ มีโครงกำรในอนำคตทีส่ ำคัญ ดังต่อไปนี้
1)

โรงงานผลิ ตเมทิ ลเอสเทอร์แห่งที ่ 2

บริษั ท ฯ มีแ ผนที่จ ะสร้ ำ งโรงงำนผลิต เมทิล เอสเทอร์ แ ห่ ง ที่
2
ซึ่ ง มีก ำลัง กำรผลิต 200,000 ตัน ต่ อ ปี เ พื่อ รองรับ
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมไบโอดีเซลในประเทศไทย โดยโรงงำนดังกล่ำวได้เริม่ กำรก่อสร้ำงในเดือนมีนำคม 2560 และคำดว่ำจะสำมำรถเริม่
ดำเนินกำรผลิตได้ในปี 2561 โดยบริษทั ฯ จะก่อสร้ำงโรงงำนแห่งที่ 2 ทีอ่ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุร ี ทัง้ นี้ โรงงำนผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2
นี้จะติดตัง้ อุปกรณ์จำกบริษทั วิศวกรรมทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับในระดับสำกล ได้แก่ C.M. BernardiniI International S.P.A. และ Mecpro Heavy
Engineering Ltd. นอกจำกนี้ โรงงำนดังกล่ำวยังได้รบั กำรออกแบบให้มหี น่วยกำรกลันซึ
่ ง่ สำมำรถใช้น้ ำมันปำล์มดิบทีม่ รี ะดับควำมเป็ นกรดสูง (ซึ่ง
โดยทัวไปเป็
่
นวัตถุดบิ ทีม่ รี ำคำต่ำกว่ำ) เป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิต โดยไม่ทำให้กำลังกำรผลิตลดลง และมีหน่ วยปรับสภำพ (post-treatment unit)
สำหรับเมทิลเอสเทอร์ซ่งึ จะทำให้บริษทั ฯ สำมำรถผลิตเมทิลเอสเทอร์ทม่ี คี ุณภำพและควำมบริสุทธิสู์ ง นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะลด
กำรใช้สำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น ไอน้ำ ในกระบวนกำรผลิตเพือ่ ลดต้นทุน ซึง่ กำรมีโรงงำนผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 จะเปิดโอกำสให้บริษทั ฯ มี
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ควำมยืดหยุ่นในกำรจัดสรรวัตถุดบิ และสำมำรถปรับกำลังกำรผลิตระหว่ำงโรงงำนแห่งที่ 1 และ 2 ให้มคี วำมเหมำะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
(Plant Optimization) ทำให้สำมำรถลดต้นทุนได้
บริษทั ฯ คำดว่ำกำรสร้ำงโรงงำนผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ดังกล่ำวจะต้องใช้เงินลงทุนทัง้ สิน้ ประมำณ 1,650.0 ล้ำนบำท และบริษทั
ฯ คำดว่ำจะใช้เงินส่วนหนึ่งทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ไปลงทุนในโรงงำนผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ดังกล่ำวบำงส่วน
และนำเงินทีไ่ ด้จำกกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ไปลงทุนในส่วนทีเ่ หลือเพือ่ สร้ำงโรงงำนเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ดังกล่ำว
2)

กิ จการร่วมค้าในโรงงานสกัดน้ ามันเมล็ดในปาล์ม

เพือ่ เพิม่ ควำมมันคงในกำรจั
่
ดหำน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำกำรร่วม
ทุนกับคู่คำ้ ซึง่ คือ บริษทั อีสเทอร์นปำล์มออยล์ จำกัด ซึ่งจะเป็ นผูจ้ ำหน่ ำยวัตถุดบิ บำงส่วนให้กบั กิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) โดยถือหุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 30.00 เพื่อสร้ำงโรงงำนสกัดน้ ำมันเมล็ดในปำล์ม โดยโรงงำนดังกล่ำวจะสำมำรถรองรับวัต ถุดบิ ได้ 90,000 ตันต่อปี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
เชือ่ ว่ำกำรร่วมทุนดังกล่ำวจะทำให้บริษทั ฯ สำมำรถจัดหำน้ำมันเมล็ดในปำล์มดิบในรำคำทีแ่ ข่งขันได้มำกขึน้ และช่วยเพิม่ ควำมสำมำรถในกำร
ทำกำไรของแฟตตี้แอลกอฮอล์ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ คำดว่ำจะสำมำรถเริม่ ดำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ภำยในปี 2560
บริษทั ฯ คำดว่ำกิจกำรร่วมค้ำในโรงงำนสกัดน้ำมันเมล็ดในปำล์มดังกล่ำวจะต้องใช้เงินลงทุนทัง้ สิน้ ประมำณ 380.0 ล้ำนบำท
3)

กิ จการร่วมค้าในนิ คมอุตสาหกรรมเคมีเพือ่ สิ ง่ แวดล้อม (Biocomplex)

จำกนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมไทยในปจั จุบนั ภำครัฐสนับสนุ นให้มกี ำรพัฒนำและส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมทีเ่ ป็ นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแห่งอนำคต (New S-Curve) หนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ภำครัฐส่งเสริมกำรลงทุนคืออุ ตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมี
ชีวภำพ ซึ่งภำครัฐผลักดัน ให้ ประเทศไทยพัฒนำไปสู่เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ “Bioeconomy” โดยกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่
ฐำนเศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0) ซึ่ง Bioeconomy เป็ นกำรพัฒนำจำก
เศรษฐกิจฐำนเกษตรกรรม เพือ่ ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ สร้ำงโอกำสในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมต่อเนื่อง สร้ำงสินค้ำ
มูลค่ำเพิม่ จำกพืชเศรษฐกิจทีไ่ ทยมีควำมพร้อมอยู่แล้ว และมีควำมได้เปรียบในเรื่องปริมำณและคุณภำพของวัตถุดบิ กำรเกษตร รวมถึงควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ จำกแนวทำงนโยบำยดังกล่ำวจะทำให้มกี ำรพัฒนำและใช้กบั วัตถุชวี ภำพเพื่อผลิตเป็ นพลังงำนชีวภำพ เคมีชวี ภำพ
อำหำรแห่งอนำคต อำหำรสัตว์แห่งอนำคต ไปจนถึงยำชีววัตถุขนั ้ สูง โดยรัฐบำลได้ส่งเสริมให้นำอ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็ นสินค้ำเกษตรที่
ส่งออกเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก เป็นพืชนำร่อง ตลอดจนสำมำรถต่อยอดพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เช่น ปำล์มน้ำมัน และยำงพำรำ เป็ นต้น มำ
แปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ทห่ี ลำกหลำยมำกขึน้ ตลอดห่วงโซ่อุปทำน (Value chain) เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั ผลิตผลทำงกำรเกษตรและนำไปสู่กำร
พัฒนำกำรเกษตรทีย่ งยื
ั่ น
เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำว ภำครัฐได้กำหนดให้มกี ำรจัดทำและลงนำม “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเศรษฐกิจ
ชีวภำพ (Bioeconomy)” ในวันที่ 23 มกรำคม 2560 เพือ่ เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (“โครงกำร Bioeconomy ของรัฐบำล”) ซึ่ง
จัดทำขึน้ เพือ่ สร้ำงกำรขับเคลือ่ นร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคสถำบัน กำรศึกษำและวิจยั ทีจ่ ะนำไปสู่กำรขยำยผลเชิงพำณิชย์
ผ่ำนกำรขับเคลือ่ นกำรพัฒนำและลงทุนของภำคเอกชน ตัง้ แต่กำรทำเกษตรสมัยใหม่ กำรร่วมลงทุนทัง้ โครงสร้ำงพืน้ ฐำน และกำรวิจยั ตลอดจน
กำรสร้ำงตลำดใหม่ ๆ โดยคำดหวังให้เกิดกำรลงทุนในระยะที่ 1 (พ .ศ. 2559 – 2561) ในอุตสำหกรรมแห่งอนำคตต่ำง ๆ ได้แก่ พลังงำน
ชีวภำพ ชีวเคมีภณ
ั ฑ์ อำหำรแห่งอนำคต อำหำรสัตว์แห่งอนำคต และชีวเภสัชภัณฑ์
โดยบริษทั ฯ ร่วมกับ KTIS ได้เสนอโครงกำร Biocomplex เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินโครงกำร Bioeconomy ของรัฐบำล โดย
โครงกำร Biocomplex ทีเ่ สนอโดยบริษทั ฯ และ KTIS นัน้ จะประกอบไปด้วย ธุรกิจทีผ่ ลิต (1) เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) (2) กระแสไฟฟ้ำและ
ไอน้ำจำกวัตถุดบิ ชีวมวล (Biomass) และ (3) ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพ (Bioplastic) และเคมีชวี ภำพ (Biochemical)
บริษทั ฯ มีแผนงำนในกำรพัฒนำโครงกำร Biocomplex โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ ซึ่งแผนกำรลงทุนในระยะทีห่ นึ่ง จะประกอบด้วย (1)
โรงผลิตน้ำอ้อยและน้ ำเชื่อมจำกอ้อยซึ่งมีกำลังกำรหีบอ้อย 2.4 ล้ำนตันต่อปี (2) โรงงำนเอทำนอลซึ่งมีกำลังกำรผลิตติดตัง้ ประมำณ 186 ล้ำน
ลิตรต่อปี ที่ใช้น้ ำอ้อยหรือน้ ำเชื่อมทีผ่ ่ำนกระบวนกำรจำกโรงหีบเป็ นวัตถุดบิ (3) โรงงำนไฟฟ้ำชีวมวลและผลิตไอน้ ำควำมดันสูง เพื่อใช้ใน
โครงกำรฯ รวมทัง้ สำมำรถจำหน่ ำยปริมำณกำรผลิต ส่วนเกินให้แก่บุคคลภำยนอก และ (4) โครงสร้ำงสำธำรณูปโภคเพื่อรองรับโครงกำร
Biocomplex และโครงกำรธุรกิจเคมีชวี ภำพในอนำคต โดยคำดว่ำโครงกำร Biocomplex จะตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดนครสวรรค์ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้
ร่วมมือกับมหำวิทยำลัย ศูนย์วจิ ยั และนวัตกรรมทัง้ ภำยในและต่ำงประเทศ เพือ่ สนับสนุนงำนวิจยั และพัฒนำโครงกำร Biocomplex ซึง่ โครงกำร
Biocomplex อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลงทุน รวมไปถึงกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม กำรออกแบบทำงวิศวกรรมโดยที่ปรึกษำทำงวิศวกรรมที่เชี่ยวชำญและคณะทำงำนด้ำนวิศวกรรมจำกทัง้ บริษัทฯ และ KTIS

16

ตลอดจนกำรขออนุญำตต่ำงๆ ทำงกฎหมำยซึ่งอยู่ระหว่ำงรอควำมชัดเจนในกำรแก้ไขกฎหมำยและประกำศว่ำด้วยอ้อยและน้ ำตำลทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ คำดว่ำจะเริม่ กำรก่อสร้ำงในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 และคำดว่ำจะสำมำรถเริม่ ดำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2562
บริษทั ฯ คำดว่ำกิจกำรร่วมค้ำในโครงกำร Biocomplex ระยะทีห่ นึ่ง จะต้องใช้เงินลงทุนรวมทัง้ สิ้นประมำณ 7,615 ล้ำนบำท โดยคำด
ว่ำแหล่งเงินลงทุนจะมำจำกเงินกูแ้ ละส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะถือหุน้ ในกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 โดย
บริษทั ฯ คำดว่ำจะใช้เงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ไปลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว ทัง้ นี้ โครงกำรระยะทีห่ นึ่ง ได้ผ่ำน
กำรพิจำรณำอนุมตั ใิ ห้ทำกำรศึกษำและหลักกำรในกำรร่วมทุนจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เมือ่ เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2559 โดยบริษทั ฯ จะนำเสนอ
รำยละเอียดผลกำรศึกษำและประมำณกำรเงินลงทุนในโครงกำรต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ อีกครัง้ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั เิ งินลงทุนภำยในปี 2560
สำหรับในระยะทีส่ อง เพื่อให้มกี ำรลงทุนต่อเนื่อง บริษทั ฯ กำลังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุนในอุตสำหกรรม
พลำสติกชีวภำพและเคมีชวี ภำพโดยใช้น้ำอ้อย เอทำนอล ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ และผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโครงกำร Biocomplex ระยะทีห่ นึ่ง เป็ น
วัตถุดบิ ประกอบด้วย (1) ชีวเคมีภณ
ั ฑ์ เช่น กำรผลิตกรดแลคติก (Lactic acid) และ กรดซัคซินิค (Succinic Acid) เป็ นต้น เพื่อต่อยอดสู่
อุตสำหกรรมพลำติกชีวภำพ (2) ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสำหกรรมอำหำร เช่น กำรผลิตกรดแลคติก (Lactic acid) และน้ ำตำลแคลอรีต่ำ เป็ นต้น
(3) ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ เช่น กำรผลิตโปรตีนและสำรวิตำมินสำหรับอำหำรสัตว์จำกสำรสกัดจำกยีสต์ (yeast extract) เป็น
ต้น และ (4) ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของเอทำนอล (sugar cane ethanol derivatives) เช่น กำรผลิตเป็ นบิวทำนอล หรือเป็ นวัตถุดบิ สำหรับ
อุตสำหกรรมพลำสติกชีวภำพ เป็นต้น โดยบริษทั ฯ ได้สรรหำพันธมิตรทำงธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศเพือ่ ร่วมลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คำด
ว่ำพันธมิตรทำงธุรกิจจะทำให้บริษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึงควำมรูแ้ ละเทคโนโลยีขนั ้ สูงได้ หรือบริษทั ฯ อำจนำเทคโนโลยีจำกธุรกิจในกลุ่ม PTTGC
มำประยุกต์ใช้ เช่น ไบโอพลำสติก ของ NatureWorks หรือ Myriant และบริษทั ฯ มุ่งหมำยให้แนวคิดใหม่ๆ ดังกล่ำวสร้ำงกระแสรำยได้ใหม่ท่ี
สนับสนุนซึง่ กันและกัน
กำรจัดตัง้ และพัฒนำ Biocomplex ของบริษทั ฯ เป็ นกำรออกแบบโรงงำนผลิตในลักษณะทีม่ กี ำรเชื่อมโยงกำรใช้วตั ถุดบิ และระบบ
สำธำรณูปกำรกับโรงหีบอ้อยเข้ำด้วยกัน ซึง่ จะก่อให้เกิดกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกัน (Synergy Benefit) ระหว่ำงผูผ้ ลิตอุตสำหกรรมชีวภำพ และ
อุตสำหกรรมอ้อย ดังนี้


ประหยัดต้นทุนกำรผลิตจำกกำรใช้วตั ถุดบิ และโครงสร้ำงพืน้ ฐำนร่วมกัน



ประหยัดต้นทุนค่ำขนส่งวัตถุดบิ จำกกำรทีโ่ รงงำนผลิตตัง้ อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดบิ



ลดต้นทุนพลังงำนลงจำกกำรใช้พ ลังงำนชีวมวลจำกเศษวัสดุเหลือ ใช้ทำงกำรเกษตรและก๊ำซชีวภำพจำกน้ ำเสียของ
กระบวนกำรผลิต



เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกของเสียจำกกระบวนผลิตเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรียท์ ส่ี ำมำรถนำกลับไปใช้ในภำคเกษตรกรรมได้

ซึง่ ประโยชน์ดงั กล่ำวจะช่วยเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนต้นทุนกำรผลิต สร้ำงควำมมันคงทำงวั
่
ตถุดบิ และสร้ำงควำมยังยื
่ น
ในกำรดำเนินธุรกิจในระยะยำว (Sustainability)
รำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำรำยกำรต่ำง ๆ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งตำมควำมหมำยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรือ่ ง กำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกีย่ วกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 และทีม่ ี
กำรแก้ไ ขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ และบริษัทที่ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ มอี ำนำจควบคุ มหรือ มีส่ ว นได้เสีย อื่น ใดอย่ ำงมีนัย สำคัญ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยรำยกำร เหล่ำนี้สำมำรถสรุปได้เป็นประเภทรำยกำรทีส่ ำคัญ 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1. รายการธุรกิ จปกติ เป็ นรำยกำรที่บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีกำรทำรำยกำรตำมกำรดำเนินธุรกิจปกติ และมีควำมจำเป็ นต่อกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ดังนัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะยังคงมีกำรทำรำยกำรลักษณะนี้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีรำยกำร
ธุรกิจปกติทส่ี ำคัญดังนี้
1.1. กำรซื้อวัตถุดบิ หลักเพือ่ ใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมเงือ่ นไขกำรค้ำทัวไปที
่ บ่ ุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งกระท ำกับ บุค คลอื่น และ/หรือ เงื่อ นไขกำรค้ำ ที่ไ ม่ทำให้บริษัทฯ และบริษัท ย่ อ ยเสีย ประโยชน์ ซึ่งรำยกำรประเภทนี้
ประกอบด้วย


กำรซื้อเมทำนอลจำก ปตท. ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ข ำยเมทำนอลจำนวนไม่กร่ี ำย ทีส่ ำมำรถนำส่งเมทำนอลมำที่ท่ำเรือใน
บริเวณนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด



กำรซื้อไฮโดรเจนจำก PTTGC ซึง่ มีโรงงำนผลิตไฮโดรเจนทีส่ ำมำรถนำส่งไฮโดรเจนผ่ำนท่อให้กบั โรงงำนของบริษทั ฯ
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1.2. กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้อ่นื และกำรให้บริกำรเช่ำถังเก็บเมทิล
เอสเทอร์ ให้แก่ลูกค้ำในกลุ่ม ปตท. และ กลุ่ม PTTGC ซึ่งบริษทั ฯ มีแนวทำงเดียวกันในกำรกำหนดรำคำและเงือ่ นไขทำงกำรค้ำ
สำหรับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ลกู ค้ำทัง้ ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งและทีไ่ ม่มคี วำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ
2. รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ เป็นรำยกำรทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทำเพือ่ สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีเงือ่ นไขกำรค้ำ
ทัวไปที
่ บ่ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกระทำกับบุคคลอื่น และ/หรือ เงือ่ นไขกำรค้ำทีไ่ ม่ทำให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยเสียประโยชน์ และคำดว่ำ
จะมีกำรเข้ำทำรำยกำรลักษณะนี้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีรำยกำรทีส่ ำคัญดังนี้
2.1. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำบริกำร General Shared Service Agreement, Plant Maintenance Shared Service และ Lab Shared
Service กับ PTTGC ซึง่ เป็นกำรร่วมใช้ทรัพยำกรทำงบุคคลของ PTTGC
2.2. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับค่ำใช้จ่ำยสำหรับพนักงำนที่ PTTGC กับ ปตท. ส่งมำปฏิบตั งิ ำนสมทบทีบ่ ริษทั ฯ
2.3. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับรำยได้สำหรับพนักงำนที่ บริษทั ฯ ส่งมำปฏิบตั งิ ำนสมทบที่ PTTGC และ TEX
2.4. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำบริกำร Plant Engineering และ Plant Inspection กับ PTTME
2.5. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำบริกำรจัดกำรควบคุมภำวะฉุกเฉิน กับ NPC S&E
2.6. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย กับ NPCSG
2.7. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำบริกำรเช่ำถังและรักษำถัง กับ TTT และ TOCGC
2.8. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำกำรใช้โครงสร้ำงรองรับท่อขนส่งวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ กับ ปตท. PTTGC และ EFT
2.9. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำใช้บริกำรบำรุงรักษำโครงสร้ำงสำหรับวำงท่อและบริหำรจัดกำรระบบเพือ่ กำรวำงท่อ (O&M) กับ EFT
2.10. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และ น้ ำ กับ GPSC
2.11. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรซื้อ น้ำดับเพลิงและไฟฟ้ำสำหรับอุปกรณ์ดบั เพลิงกับ TOCGC
2.12. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับกรมธรรม์ประกันภัยกับ Dhipaya
2.13. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน กับ PTTGC และ PTT Phenol
3. รายการเกีย่ วกับสิ นทรัพย์หรือบริ การ
3.1. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำเช่ำทีด่ นิ ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดตะวันออก กับ PTTGC
3.2. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรซื้อเงินลงทุนใน TEX จำก PTTGC
4. รายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิ น
4.1. รำยกำรที่เ กี่ย วกับ สัญ ญำกู้ ย ืม เงิน ระยะสัน้ ผ่ ำ นระบบ LMS ระหว่ ำ ง บริษัท ฯ และ PTTGC
ได้ชำระเงินกูด้ งั กล่ำวคืนแก่บริษทั ฯ ทัง้ หมดแล้วในวันที่ 30 กันยำยน 2558

ซึ่ ง ป จั จุ บ ัน PTTGC

4.2. รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับสัญญำกูย้ มื เงินระยะยำว Credit Facility A และ C ระหว่ำง บริษทั ฯ และ PTTGC ซึ่งปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ชำระ
เงินกูด้ งั กล่ำวคืนให้แก่ PTTGC ทัง้ หมดแล้วในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2558
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(ก)
ประเภทและคำอธิ บำยลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญที่ บริ ษทั ฯ เข้ำทำกับนิ ติ บคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
รำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำทำกับนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
(1)

ปตท.
ควำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : เป็นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของ PTTGC ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ โดย ปตท. ถือหุน้ PTTGC ร้อยละ 48.89 ของหุน้ PTTGC

ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
เมทิลเอสเทอร์

รำยได้สำหรับงวด

ลูกหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


4,733.31
372.09

5,155.05
330.16


ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อเมทำนอล

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง



(290.14)
(0.21)

(274.63)
(30.43)



บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ ปตท. โดย ปตท. ตกลงที่จะซื้อเมทิลเอสเทอร์ จำก
บริษทั ฯ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”)
ในปริมำณ ที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยอ้ำงอิงรำคำจำกรำคำเมทิลเอสเทอร์ซ่งึ ประกำศ
โดย ส.น.พ. ปรับด้วยปจั จัยต่ำงๆ ซึ่งขึน้ อยู่กบั จุดจำหน่ ำย สภำวะแข่งขันในตลำด
และ คุณภำพของเมทิลเอสเทอร์ รวมถึงปริมำณรับซื้อตำมทีร่ ะบุในสัญญำ
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ซึง่ มีเงือ่ นไข
กำรค้ำโดยทัวไปโดยบริ
่
ษทั ฯ ได้กำหนดรำคำในแนวทำงเดียวกันกับลูกค้ำรำยอื่นทัง้ ที่
เกีย่ วข้องและทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
บริษัท ฯ ได้เ ข้ำ ท ำสัญ ญำกับ ปตท. ในกำรซื้อ เมทำนอล (โปรดพิจ ำรณำ
รำยละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”) ซึ่งเป็ นหนึ่งในวัตถุดบิ
สำคัญสำหรับกระบวนกำรผลิตของบริษทั ฯโดยสัญญำดังกล่ำวได้ระบุปริมำณขัน้ ต่ำ
(Minimum off-take) ทัง้ นี้รำคำซื้อขำยจะอ้ำงอิงรำคำตลำดเฉลี่ยย้อ นหลังตำม
ประกำศโดย ICIS และ PLATTS (หน่วยงำนหนึ่งของ McGraw Hill Financial) ปรับ
ด้วยปจั จัยต่ำงๆ
ทัง้ นี้สญ
ั ญำซื้อเมทำนอลเป็ นสัญญำทีจ่ ดั ทำเป็ นรำยปี ผ่ำนกระบวนกำรเปรียบเทียบ
สูตรรำคำในกำรซื้อเมทำนอลกับผูค้ ำ้ รำยอื่น

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
เป็ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ตำมปกติซ่ึง อ้ำ งอิง ตำม
ร ำ ค ำ ต ล ำ ด แ ล ะ มี
หลั ก กำร เดี ย ว กั น กั บ
ธุ ร ก ร ร ม ที่ ท ำ กั บ
บุ ค คลภำยนอก (Arm’s
Length Basis)
เป็ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ตำมปกติซ่ึง อ้ำ งอิง ตำม
รำคำตลำดโดยบริษัท ฯ
มีกำรเปรีย บเทีย บรำคำ
กับคู่ค้ำ รำยอื่น ก่อ นกำร
เข้ำทำสัญญำใหม่ทุกปี
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(2)

PTTGC
ควำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : (1) เป็นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ โดยถือหุน้ มำกกว่ำร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ (2) มีกรรมกำรร่วมกับบริษทั ฯ 1 ท่ำน (3) มีกรรมกำรของบริษทั ฯ 4 ท่ำนซึง่ เป็น
ผูบ้ ริหำรของ PTTGC และ (4) มีกรรมกำรของ TFA 1 ท่ำน ซึง่ เป็นผูบ้ ริหำรของ PTTGC

ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
เมทิลเอสเทอร์ ตำมสัญญำ

รำยได้สำหรับงวด

ลูกหนี้คงค้ำง
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
เมทิลเอสเทอร์ตำม สัญญำซื้อ
ขำยประเภทครัง้ ต่อครัง้

รำยได้สำหรับงวด

ลูกหนี้คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อไฮโดรเจน

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


220.19
43.93

960.82
58.79


529.43
-



(94.19)
(4.37)

(75.53)
(8.30)




บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ PTTGC โดย PTTGC ตกลงทีจ่ ะซื้อเมทิลเอสเทอร์จำก
บริษทั ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”)
ในปริมำณ ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ โดยอ้ำงอิงรำคำจำกรำคำเมทิลเอสเทอร์ซ่งึ ประกำศ
โดย ส.น.พ. ปรับด้วยปจั จัยต่ำงๆ ซึ่งขึน้ อยู่กบั จุดจำหน่ ำย สภำวะแข่งขันในตลำด
และ คุณภำพของเมทิลเอสเทอร์ รวมถึงปริมำณรับซื้อตำมทีร่ ะบุในสัญญำ
ทัง้ นี้ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 PTTGC ได้ทำกำรซื้อเมทิลเอสเทอร์จำกบริษทั
ฯ โดยเป็ นสัญญำซื้อขำยประเภทครัง้ ต่อครัง้ เนื่องจำกในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษทั ฯ
และ PTTGC ยังอยู่ในระหว่ำงกำรทบทวนระยะเวลำของสัญญำจำก 1 ปี เป็ น 3
เดือน อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯได้ใช้หลักกำรในกำรกำหนดรำคำเช่นเดียวกับรำยกำรที่
เกิดขึน้ ตำมสัญญำ
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำระยะยำวกับ PTTGC ในกำรซื้อไฮโดรเจน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”) ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
กำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ของบริษทั ฯ ตำมปริมำณทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ โดยอ้ำงอิง
ตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกลุ่มลูกค้ำอุต สำหกรรมตำมที่ประกำศโดย ปตท.
และค่ำผ่ำนท่อขนส่ง และอัตรำกำไร
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติและเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็ น ทัง้ นี้ บริษัทฯ
เลือกซื้อไฮโดรเจนจำกคู่คำ้ ทีอ่ ยู่ในเขตนิคมอุ ตสำหกรรมมำบตำพุตทีส่ ำมำรถขนส่ง
วัตถุดบิ ดังกล่ำว เพือ่ ลดควำมเสีย่ งในกำรขนส่ง เนื่องจำกไฮโดรเจนเป็ นวัตถุดบิ ทีไ่ ว
ต่ อ กำรระเบิด โดยได้ค ำนึ งถึงค่ ำควำม บริสุ ท ธิ ์ของไฮโดรเจน ซึ่ง ช่ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้สำรเร่งปฏิกริ ยิ ำ
PTTGC เป็นคู่คำ้ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุตทีส่ ำมำรถขนส่งไฮโดรเจนผ่ำน
ทำงท่อมำยังบริษทั ฯ ได้และเป็นผูท้ เ่ี สนอรำคำได้ต่ำทีส่ ุด

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
เป็ น กำร ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ตำมปกติซ่ึง อ้ ำ งอิง ตำม
รำคำตลำดและมีหลักกำร
เดียวกันกับธุรกรรมที่ทำ
กั บ บุ ค ค ล ภ ำ ย น อ ก
(Arm’s Length Basis)

รำยกำรดังกล่ ำวมีค วำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผล
สำหรับกำรดำเนิน ธุร กิจ
ตำมปกติซ่ึง อ้ ำ งอิง ตำม
รำคำตลำดและมีหลักกำร
เดียวกันกับธุรกรรมที่ทำ
กับคู่คำ้ รำยอื่น
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ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้บริกำร
ตำมสัญญำ General Shared
Service

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


(32.58)
(2.77)

(31.30)
(4.55)







บริษทั ฯและ TFA ได้เข้ำทำสัญญำ General Shared Services กับ PTTGC (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”) ซึ่งเป็ นไปตำม
นโยบำยกำรใช้ทรัพ ยำกรร่ ว มกัน ในกลุ่ ม PTTGC เพื่อ จัด สรรค่ ำ ใช้จ่ ำ ยของ
ทรัพยำกรเหล่ำนัน้ ตำมปริมำณงำนและจำนวนพนักงำนที่ให้บริกำรตำมขอบเขตที่
กำหนดใว้ใ นสัญ ญำ ซึ่ง จะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถประหยัดค่ ำ ใช้จ่ ำยในกำรจ้ำ ง
พนักงำนเต็มเวลำสำหรับงำนบำงส่วนได้
PTTGC มีกำรกำหนดอัต รำค่ ำบริกำรอ้ำ งอิงจำกอัต รำค่ ำจ้ำงและจ ำนวนของ
พนักงำนเทียบเท่ำกับกำรจ้ำงพนักงำนเต็มเวลำของขอบเขตงำนที่ตกลงในสัญญำ
ซึ่งเป็ นหลักกำรที่ใช้ในกำรคำนวณอัตรำค่ำบริกำร Shared Service ของกลุ่มอื่น
โดยทัวไป
่ โดย PTTGC กำหนดอัตรำค่ำบริกำรและเงือ่ นไขกำรให้บริกำรในแนวทำง
เดียวกับกำรให้บริกำรกับบริษทั อื่นๆ ในกลุ่ม PTTGC
อย่ ำ งไรก็ดี แม้ว่ ำจะไม่ม ีผู้ใ ห้บริก ำรที่ส ำมำรถให้บ ริก ำรในลัก ษณะเดีย วกัน ได้
ทัง้ หมด แต่เมื่อพิจำรณำเปรียบเทีย บขอบเขตงำนส่ว นใหญ่ กับกำรให้บริกำรที่ม ี
ลัก ษณะใกล้เคีย งกัน พบว่ ำอัต รำค่ ำบริกำรอยู่ใ นระดับเที่เ ปรีย บเทีย บได้กบั ผู้
ให้บริกำร Outsource รำยอื่นในตลำด
บริษัทฯ และTFA มีควำมจำเป็ นต้องรับบริกำรในบำงส่วนงำนจำก PTTGC เพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยกำรใช้บริกำรดังกล่ำวจำก PTTGC
จะทำให้บริษทั ฯ มีกำรบริหำรงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และมีค่ำใช้จ่ำยต่ำกว่ำ เมือ่ เทียบ
กับ กำรจ้ำ งพนั ก งำนประจ ำ และกำรพัฒ นำระบบของบริษัท ฯ เองให้ส ำมำรถ
เทียบเคียงได้กบั มำตรฐำนทีบ่ ริษทั ฯ ใช้อยู่ ณ ปจั จุบนั

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ ำวมีค วำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผล
ส ำห รั บ กำร สนั บ สนุ น
ธุ ร กิ จ ต ำ ม ป ก ติ
น อ ก จ ำ ก นี้ ร ำ ย ก ำ ร
ดัง กล่ ำ วมีค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ
กว่ ำ เมื่อ เที ย บกับ กำร
จ้ำงพนักงำนประจำ และ
กำร พั ฒ น ำร ะบบข อ ง
บริ ษั ท ฯ เอง และเป็ น
ห ลั ก ก ำ ร คิ ด อั ต ร ำ
ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ที่ PTTGC
ใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท อื่ น ๆ
ในกลุ่ม PTTGC ซึ่งเป็ น
ห ลั ก ก ำ ร ที่ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ค ำนวณอัต รำค่ ำ บริก ำร
Shared Service ใน
ตลำดโดยทัวไป
่
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ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้บริกำร
ต ำ ม สั ญ ญ ำ Plant
Maintenance
Shared
Service

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


(42.19)
(3.76)

(50.20)
(4.47)






บริษทั ฯ และ TFA ได้เข้ำทำสัญญำ Plant Maintenance Shared Services กับ
PTTGC (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”)
ซึ่ง เป็ น ไปตำมนโยบำยกำรใช้ท รัพ ยำกรร่ ว มกัน ในกลุ่ ม PTTGC เพื่อ จัดสรร
ค่ำใช้จ่ำยของทรัพยำกรเหล่ำนัน้ ตำมปริมำณงำนและจำนวนพนักงำนทีใ่ ห้บริกำร
ตำมขอบเขตทีก่ ำหนดใว้ในสัญญำ ซึง่ จะทำให้บริษทั ฯ สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจ้ำงพนักงำนเต็มเวลำสำหรับงำนบำงส่วนได้
PTTGC มีกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำน และ
กำรใช้อุปกรณ์ ส ำหรับกำรดำเนิน งำนตำมขอบเขตที่กำหนดใว้ในสัญญำ ซึ่งเป็ น
หลักกำรทีผ่ ใู้ ห้บริกำร Outsource ในตลำด ใช้ในกำรคำนวณอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว
โดย PTTGC กำหนดอัตรำค่ำบริกำรและเงือ่ นไขกำรให้บริกำรในแนวทำงเดียวกับ
กำรให้บริกำรกับบริษทั อื่นๆ ในกลุ่ม PTTGC
อย่ ำ งไรก็ดีแ ม้จะไม่ส ำมำรถเปรีย บเทีย บรำยกำรดัง กล่ ำ วกับ กำรให้บ ริก ำรที่ม ี
ลักษณะเหมือ นกัน ทัง้ หมดได้ แต่ เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กำรให้บริกำรที่ม ีล กั ษณะ
ใกล้เคีย งกัน พบว่ำอัต รำค่ ำบริกำรอยู่ในระดับเที่เปรีย บเทีย บได้กบั ผู้ให้บริกำร
Outsource รำยอื่นในตลำด
ทัง้ นี้ PTTGC มีควำมเชีย่ วชำญในด้ำนงำนบำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ
ของบริษทั ฯ ซึ่งช่วยเพิม่ ควำมคล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจแก่บริษทั ฯ และยังทำให้
เกิดค่ำใช้จ่ำยทีต่ำกว่ำค่ำจ้ำงพนักงำนประจำ ค่ำฝึ กอบรมรวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ปฏิบตั งิ ำนและพัฒนำระบบของบริษทั ฯขึน้ มำเองให้สำมำรถเทียบเคียง
ได้กบั มำตรฐำนทีบ่ ริษทั ใช้อยู่ ณ ปจั จุบนั ฯ

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ ำวมีค วำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผล
ส ำห รั บ กำร สนั บ สนุ น
ธุ ร กิ จ ต ำ ม ป ก ติ
น อ ก จ ำ ก นี้ ร ำ ย ก ำ ร
ดัง กล่ ำ วมีค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ
กว่ ำ เมื่อ เที ย บกับ กำร
จ้ำงพนักงำนประจำ และ
กำร พั ฒ น ำร ะบบข อ ง
บริ ษั ท ฯ เอง และเป็ น
ห ลั ก ก ำ ร คิ ด อั ต ร ำ
ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ที่ PTTGC
ให้กบั บริษทั อื่นๆ ในกลุ่ม
PTTGC ซึ่งเป็ นหลักกำร
ทีผ่ ู้ให้บริกำร Outsource
ใช้ในตลำดโดยทัวไป
่
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ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้บริกำร
ตำมสัญ ญำ ให้บ ริก ำรงำน
ทดสอบ

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


(14.63)
(1.64)

(16.59)
(1.98)






บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ Lab Shared Services กับ PTTGC (โปรดพิจำรณำ
รำยละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”) ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำย
กำรใช้ทรัพ ยำกรร่ว มกัน ในกลุ่ ม PTTGC เพื่อ จัด สรรค่ ำ ใช้จ่ำยของทรัพ ยำกร
เหล่ำนัน้ ตำมปริมำณงำนและจำนวนพนักงำนทีใ่ ห้บริกำรตำมขอบเขตทีก่ ำหนดใว้ใน
สัญญำ ซึง่ จะทำให้บริษทั ฯ สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำนเต็มเวลำ
สำหรับงำนบำงส่วนได้
PTTGC มีกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนั กงำน กำร
ใช้อุปกรณ์ และ สำรเคมี ทีใ่ ช้ในกำรทดสอบทีเ่ กิดขึน้ จริงตำมขอบเขตทีก่ ำหนดใว้ใน
สัญญำ ซึ่งเป็ นหลักกำรที่ผู้ให้บริกำร Outsource ในตลำดใช้ในกำรคำนวณอัตรำ
ค่ำบริกำรดังกล่ำว โดย PTTGC กำหนดอัตรำค่ำบริกำรและเงือ่ นไขกำรให้บริกำรใน
แนวทำงเดียวกับกำรให้บริกำรกับบริษทั อื่นๆ ในกลุ่ม PTTGC
อย่ ำ งไรก็ดีแ ม้จะไม่ส ำมำรถเปรีย บเทีย บรำยกำรดัง กล่ ำ วกับ กำรให้บ ริก ำรที่ม ี
ลักษณะเหมือ นกัน ทัง้ หมดได้ แต่ เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กำรให้บริกำรที่ม ีล กั ษณะ
ใกล้เคีย งกัน พบว่ำอัต รำค่ ำบริกำรอยู่ในระดับเที่เปรีย บเทีย บได้กบั ผู้ให้บริกำร
Outsource รำยอื่นในตลำด
ทัง้ นี้ PTTGC มีควำมเชีย่ วชำญและทรัพยำกรเพียงพอสำหรับกำรให้บริกำรทดสอบ
สำรเคมีซ่งึ ช่ว ยเพิ่มควำมคล่ องตัว ในกำรดำเนิน ธุร กิจแก่บริษัทฯ และยังทำให้ม ี
ค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำกว่ำค่ ำจ้ำงพนักงำนประจำ ค่ ำฝึ กอบรมรวมไปถึงค่ ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ปฏิบตั งิ ำนและพัฒนำระบบของบริษทั ฯขึน้ มำเองให้สำมำรถเทียบเคียง
ั บนั
ได้กบั มำตรฐำนทีบ่ ริษทั ฯ ใช้อยู่ ณ ปจจุ

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ ำวมีค วำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผล
ส ำห รั บ กำร สนั บ สนุ น
ธุ ร กิ จ ต ำ ม ป ก ติ
น อ ก จ ำ ก นี้ ร ำ ย ก ำ ร
ดัง กล่ ำ วมีค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ ำ
กว่ ำ เมื่อ เที ย บกับ กำร
จ้ำงพนักงำนประจำ และ
กำร พั ฒ น ำร ะบบข อ ง
บริ ษั ท ฯ เอง และเป็ น
ห ลั ก ก ำ ร คิ ด อั ต ร ำ
ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ที่ PTTGC
ให้กบั บริษทั อื่นๆ ในกลุ่ม
PTTGCซึ่ง เป็ น หลัก กำร
ทีผ่ ู้ให้บริกำร Outsource
ใช้ในตลำดโดยทัวไป
่
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ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยส ำหรับ พนั ก งำนที่
PTTGC ส่ ง มำปฏิบ ัติง ำน
สมทบทีบ่ ริษทั ฯ

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง

รำยได้จำกพนักงำนที่บริษัทฯ
ส่ ง ไ ป ป ฏิ บ ั ติ ง ำ น ส ม ท บ ที่
PTTGC

รำยได้สำหรับงวด

ลูกหนี้คงค้ำง

รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเช่ำทีด่ นิ

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

ลูกหนี้คงค้ำง

เจ้ำหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


(24.87)
(11.48)

(66.89)
(22.42)



56.11
6.67
9.75

18.59
2.64
3.26


(5.44)
3.17
-

(5.43)
(2.27)


PTTGC ในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ มีกำรส่งพนักงำนมำปฏิบตั งิ ำนสมทบที่
บริษทั ฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”)
เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย PTTGC เป็ นผู้รบั ผิดชอบในส่วน
ของเงินเดือน โบนัสและสวัสดิกำรต่ำงๆให้แก่พนักงำนทีถ่ ูกส่งมำปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั
ฯ ซึ่ง PTTGC จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำกบริษัทฯ อีกทอดหนึ่งตำมอัตรำ
ค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่ PTTGC จ่ำย ให้แก่พนักงำนทีส่ ่งมำปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษัทฯ
ตำมข้อตกลงระหว่ำงบริษทั ฯ และ PTTGC โดยกำรใช้บริกำรดังกล่ำวจำก PTTGC
จะทำให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ เมื่อคำนึงถึงประสบกำรณ์ของ
พนักงำนดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกฝนพนักงำนใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ จ้ำงด้วยตนเอง
บริษัทฯ ในฐำนะบริษัทย่ อยของ PTTGC ได้ส่งพนักงำนไปปฏิบตั ิงำนสมทบที่
PTTGC (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”)
เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจของ PTTGC โดยบริษัทฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในส่วน
ของเงินเดือน โบนัสและสวัสดิกำรต่ำงๆให้แก่พนักงำนทีบ่ ริษทั ฯ ส่งไปปฏิบตั งิ ำนที่
PTTGC ซึ่ง บริษทั ฯจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำก PTTGC อีกทอดหนึ่งตำม
อัตรำค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่ บริษทั ฯจ่ำยให้แก่พนักงำนทีส่ ่งไปปฏิบตั งิ ำนที่ PTTGC
ตำมข้อตกลงระหว่ำงบริษทั ฯ และ PTTGC
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ 3 ฉบับกับ PTTGC (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน
หัวข้อ “สรุปสาระสาคัญของสัญญา”) สำหรับกำรเช่ำที่ดนิ ในเขตนิคมอุตสำหกรรม
มำบตำพุดเพือ่ ก่อสร้ำงโรงงำนและประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมผลิตเมทิลเอสเทอร์
แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีน และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสัญญำทัง้ 3 ฉบับ
มีกำรเช่ำพืน้ ทีจ่ ำนวน 27-3-13.6 ไร่ 2-0-86.4 ไร่ และ 9-3-43.9 ไร่ตำมลำดับ
กำรตัง้ โรงงำนในพื้นทีด่ งั กล่ำวในเขตนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออกสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนวัตถุดบิ สำคัญต่ำงๆ ซึ่งเพิม่ ควำมได้เปรียบในด้ำนต้นทุนกำร
ผลิตให้แก่บริษทั ฯ ปจั จุบนั อัตรำค่ำเช่ำของบริษทั ฯ อยู่ท่ี 136,500 บำทต่อไร่ต่อปี
ซึง่ อ้ำงอิงจำกอัตรำค่ำเช่ำทีด่ นิ และอัตรำกำรปรับเพิม่ ค่ำเช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำว ที่ ประกำศ
โดยกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำทีด่ นิ
ระยะยำวซึง่ เป็นอัตรำที่ PTTGC คิดกับบริษทั อื่นๆ ในเครือของ PTTGC

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ ำวมีค วำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผล
ส ำห รั บ กำร สนั บ สนุ น
ธุรกิจตำมปกติซ่งึ คิดตำม
อัตรำค่ ำบริกำรที่เกิดขึ้น
จริง

รำยกำรดังกล่ ำวมีค วำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผล
ส ำห รั บ กำร สนั บ สนุ น
ธุรกิจตำมปกติซ่งึ คิดตำม
อัตรำค่ ำบริกำรที่เกิดขึ้น
จริง
รำยกำรดั ง กล่ ำวเป็ น
ร ำ ย ก ำ ร เ กี่ ย ว กั บ
สินทรัพย์หรือบริกำร ทีม่ ี
ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผลซึ่งสำมำรถ
เทียบเคียงได้กบั อัตรำค่ำ
เ ช่ ำ พื้ น ที่ ท่ี ม ี ล ั ก ษ ณ ะ
เดียวกัน และ มีหลักกำร
คิดอัต รำค่ ำเช่ำที่เป็ น ไป
ตำมประกำศโดย กนอ.
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ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
กำรซื้อเงินลงทุนใน TEX

เงินลงทุน

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559

-

(690.50)

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร


บริษทั ฯ ได้ทำกำรซื้อหุน้ สำมัญร้อยละ 50 ของ TEX จำก PTTGC และตัวแทนของ
PTTGC ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 690.50 ล้ำนบำท ซึ่ง
เป็ นกำรซื้อหุ้นสำมัญจำนวน 2.1 ล้ำนหุน้ รำคำหุ้นละประมำณ 328.80 บำท โดย
มูลค่ำดังกล่ำวเป็ นมูลค่ำยุตธิ รรมของธุรกิจทีป่ ระเมินจำกกำรคำนวณมูลค่ำปจั จุบนั
ของกระแสเงินสดทีค่ ำดว่ำจะได้รบั ในอนำคต (Discounted Cash Flow-DCF) ที่
ประเมินโดยทีป่ รึกษำทำงกำรเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้ว่ำจ้ำงสำหรับกำรเข้ำซื้อธุรกิจดังกล่ำว
ทัง้ นี้ กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ น ไปตำมแผนกำรเป็ น บริษัท แกนน ำในธุร กิจ
เคมีภณ
ั ฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อมของ PTTGC

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
รำยกำรดั ง กล่ ำวเป็ น
ร ำ ย ก ำ ร เ กี่ ย ว กั บ
สิน ทรัพ ย์ ห รือ บริก ำรที่
เกิดขึ้น ตำมควำมจำเป็ น
ตำมแผนกำรที่บ ริษัท ฯ
จะเป็ น บริษัท แกนน ำใน
ธุ ร กิ จ เ ค มี ภ ั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิง่ แวดล้อมของ PTTGC
รวมถึ ง เป็ นกำรขยำย
โ อ ก ำ ส ท ำ ง ธุ ร กิ จ ใ น
อุ ต สำหกรรมโอลีโ อเคมี
โดย Value
Chain
Integration อีกด้วย โดย
มูลค่ำกำรซื้อหุ้นดังกล่ำว
เป็ น มูล ค่ ำ ยุ ติธ รรมของ
ธุ ร กิ จ ที่ ป ระเมิ น โดยที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน
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(3)

TEX
ควำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : (1) เป็นบริษทั ที่ PTTGC ถือหุน้ ร้อยละ 50.00 ซึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนำคม 2559 PTTGC และตัวแทนของ PTTGC ได้ขำยหุน้ ของ TEX ทัง้ หมดให้แก่บริษทั ฯ (2) มีกรรมกำร
ร่วมกับบริษทั ฯ 2 ท่ำน และ (3) มีผบู้ ริหำรของบริษทั ฯ 1 ท่ำนซึง่ เป็นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ TEX

ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
แฟตตี้แอลกอฮอล์

รำยได้สำหรับงวด

ลูกหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


742.98
126.49

1,756.76
419.05





บริษทั ฯ ขำยแฟตตี้แอลกอฮอล์ให้กบั TEX ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ หลักในกระบวนกำรผลิต
ของ TEX
TEX เป็ นลูกค้ำรำยใหญ่ของ บริษัทฯ ซึ่งมีโรงงำนตัง้ อยู่ตรงข้ำมกับโรงงำนของ
บริษทั ฯ ซึง่ สำมำรถส่งผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวให้ TEX ผ่ำนทำงท่อระหว่ำง บริษทั ฯ และ
TEX ได้ท ัง้ นี้ ร ำคำผลิต ภัณ ฑ์ ด ัง กล่ ำ วเป็ น รำคำที่อ้ ำ งอิง ตำมรำคำตลำดแฟตตี้
ั ยต่ำง ๆ อำทิจุดจำหน่ ำย สภำวะแข่งขัน
แอลกอฮอล์ทอ่ี ำ้ งอิงตำม ICIS ปรับด้วยปจจั
ในตลำด และปริมำณกำรซื้อผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำว
รำยได้จำกกำรขำยผลิต ภัณฑ์ดงั กล่ ำวเป็ น รำยกำรธุร กิจปกติข องบริษัทฯ ซึ่งมี
เงือ่ นไขกำรค้ำโดยทัวไปโดย
่
บริษทั ฯ ได้กำหนดรำคำในแนวทำงเดียวกันกับลูกค้ำ
รำยอื่นทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
เป็ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ตำมปกติซ่ึงอ้ำ งอิง ตำม
ร ำ ค ำ ต ล ำ ด แ ล ะ มี
หลั ก กำร เดี ย ว กั น กั บ
ธุ ร ก ร ร ม ที่ ท ำ กั บ
บุ ค คลภำยนอก (Arm’s
Length Basis)
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(4)

GPSC
ควำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : (1) เป็นบริษทั ที่ ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 22.58 (2) เป็นบริษทั ที่ PTTGC ถือหุน้ ร้อยละ 22.73 และ (3) มีกรรมกำรร่วมกับบริษทั ฯ 2 ท่ำน

ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำ

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


(111.59)
(11.54)

(109.07)
(9.49)




ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้ไอน้ำ

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง



(424.84)
(33.23)

(357.86)
(30.95)




บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำระยะยำวกับ GPSC สำหรับกำรซื้อไฟฟ้ำ(โปรดพิจารณา
รายละเอีย ดเพิม่ เติมในหัว ข้อ “สรุปสาระส าคัญของสัญญา”) โดยมีกำรกำหนด
เงือ่ นไขปริมำณขัน้ ต่ำ (Minimum off-take) ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยมีอตั รำและเงือ่ นไข
ทีต่ กลงร่วมกันระหว่ำงบริษทั ฯ กับ GPSC ซึง่ อ้ำงอิงรำคำค่ำไฟตำมประกำศของกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค และค่ำเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ทัง้ นี้อตั รำดังกล่ำวเป็ นไปตำม
หลักกำรที่ GPSC ใช้กบั ลูกค้ำรำยอื่นทัง้ ทีเ่ กีย่ วโยงกันและทีไ่ ม่เกีย่ วโยงกัน
นอกจำกนี้ GPSC ยังเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้ำสำหรับลูกค้ำอุ ตสำหกรรม ที่มคี วำม
น่ ำเชือ่ ถืออีกด้วย
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำระยะยำวกับ GPSC สำหรับกำรซื้อไอน้ ำ(โปรดพิจารณา
รายละเอีย ดเพิม่ เติมในหัว ข้อ “สรุปสาระส าคัญของสัญญา”) โดยมีกำรกำหนด
เงือ่ นไขปริมำณขัน้ ต่ำ (Minimum off-take) ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยมีอตั รำและเงือ่ นไข
ทีต่ กลงร่วมกันระหว่ำงบริษทั ฯกับ GPSC ซึ่งอ้ำงอิงจำก รำคำต้นทุนวัตถุดบิ ได้แก่
ก๊ำซธรรมชำติ และClarify water ปรับด้วยดัชนีบริโภคต่ำงๆ ทัง้ นี้อตั รำดังกล่ำว
เป็นไปตำมหลักกำรทีG่ PSCใช้กบั ลูกค้ำรำยอื่นทัง้ ทีเ่ กีย่ วโยงกันและทีไ่ ม่เกีย่ วโยงกัน
นอกจำกนี้ GPSC เป็ นหนึ่งในผู้ผลิตไอน้ ำสำหรับลูกค้ำอุตสำหกรรม ที่มคี วำม
น่ำเชือ่ ถืออีกด้วย

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
เป็ น รำยกำรสนั บ สนุ น
ธุร กิจตำมปกติท่เี กิดขึ้น
ตำมควำมจ ำเป็ นโดย
อั ต รำค่ ำ ไฟฟ้ ำอ้ ำ งอิ ง
ตำมประกำศของกำร
ไฟฟ้ำส่ว นภูมภิ ำค ซึ่งมี
หลั ก กำร เดี ย ว กั น กั บ
ธุรกรรมที่ทำกับคู่ค้ำรำย
อื่น
เป็ น รำยกำรสนั บ สนุ น
ธุร กิจตำมปกติท่เี กิดขึ้น
ตำมควำมจ ำเป็ น โดย
อัตรำค่ำไอน้ ำอ้ำงอิงจำก
ร ำ ค ำ วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง มี
หลั ก กำร เดี ย ว กั น กั บ
ธุรกรรมที่ทำกับคู่ค้ำรำย
อื่น
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(5)

PTTME
ควำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : (1) เป็นบริษทั ที่ ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40.00 และ (2) เป็นบริษทั ที่ PTTGC ถือหุน้ ร้อยละ 59.99

ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้บริกำร
Plant Engineering Service
และ Plant
Inspection
Service

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด

เจ้ำหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


(17.18)
(2.07)

(17.93)
(7.24)



บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ PTTME สำหรับบริกำร Plant Engineering Service
และ Plant Inspection Service (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “สรุป
สาระสาคัญของสัญญา”) ซึ่งประกอบด้วย กำรรำยงำนผลปฏิบตั กิ ำรและงำน Site
Management ที่เกี่ยวกับงำน วิศวกรรม เช่น กำรควบคุมกำรติดตัง้ อุปกรณ์และ
เครื่องจักรใหม่ กำรปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงำนและคลังสินค้ำ กำรให้บริกำร
ตรวจเช็คสภำพเครื่องจักรและเครื่อ งมือ รวมถึงกำรให้บริกำรรับประกัน คุณภำพ
รวมถึงกำรสนับสนุนพนักงำนทีป่ ฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำ Shared Service Agreement
ทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำทำกับ PTTGC
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยมีอตั รำค่ำบริกำรที่
คำนวนจำกจำนวนพนักงำนที่ PTTME ส่งมำปฏิบตั งิ ำน และ อุปกรณ์ทจ่ี ำเป็ นใน
กำรให้บริกำร ทัง้ นี้ แม้จะไม่ส ำมำรถเทีย บเคีย งกับกำรให้บริก ำรที่ม ีล กั ษณะ
เหมือนกัน ทัง้ หมดได้ แต่เมื่อเทียบเคียงกับกำรให้บริกำรที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน
พบว่ำอัตรำค่ำบริกำรอยู่ในระดับเทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ ำวมีค วำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผล
ส ำหรั บ กำรสนั บ สนุ น
ธุ ร กิ จ ต ำมปกติ โ ดย มี
อั ต ร ำ ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ที่
สำมำรถเทียบเคียงได้กบั
บริ ก ำรที่ ค ล้ ำ ยคลึ ง กัน
จำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น
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(6)

Thai Oil
ควำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : เป็นบริษทั ที่ ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10

ชื่อสัญญำและ
ลักษณะรำยกำร
รำยได้จำกกำรขำยเมทิลเอส
เทอร์

รำยได้สำหรับงวด

ลูกหนี้คงค้ำง

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

สำหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559


788.15
47.24

998.41
49.85

บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำกับ Thai Oil โดย Thai Oil ตกลงทีจ่ ะซื้อเมทิลเอสเทอร์
จำกบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัว ข้อ “สรุปสาระส าคัญของ
สัญญา”) โดยอ้ำงอิง รำคำจำกรำคำ เมทิลเอสเทอร์ซง่ึ ประกำศโดย ส.น.พ. ปรับด้วย
ั ยต่ำงๆ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั จุดจำหน่ำย สภำวะแข่งขันในตลำด และ คุณภำพของเมทิล
ปจจั
เอสเทอร์ รวมถึงปริมำณ รับซื้อตำมแผนที่ Thai Oil แจ้งต่อบริษทั ฯ โดยรำยได้จำก
กำรขำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทฯซึ่งมีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทัวไปโดยบริ
่
ษัท ฯได้ก ำหนดรำคำในแนวทำงเดีย วกัน กับลูกค้ำรำยอื่น ทัง้ ที่
เกีย่ วข้องและทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
เป็ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ตำมปกติซ่ึงอ้ำ งอิง ตำม
ร ำ ค ำ ต ล ำ ด แ ล ะ มี
หลั ก กำร เ ดี ย ว กั น กั บ
ธุ ร ก ร ร ม ที่ ท ำ กั บ
บุ ค คลภำยนอก (Arm’s
Length Basis)
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ภำระผูกพัน
ตำรำงข้ำงล่ำงนี้แสดงถึงข้อมูลเกีย่ วกับภำระผูกพันตำมสัญญำทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

รวมทัง้ สิ้ น

คำดว่ำถึงกำหนดชำระภำยในระยะเวลำ
ระหว่ำง
ระหว่ำง
ภำยใน 1 ปี
1-3 ปี
3-5 ปี
(ล้ำนบำท)
230.6
617.6
1,008.0
3.0
5.2
6.4
379.9
801.4
860.9
35.2
69.2
53.4

เงินกูย้ มื ธนำคำรระยะยำว(1)
2,621.2
(2)
สัญญำเช่ำกำรเงิน
14.6
ภำระผูกพันด้ำนกำรซื้อ
2,966.7
ภำระผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำดำเนินกำร
289.4
หมำยเหตุ:
(1) เงินกูย้ มื ธนำคำรระยะยำว ได้แก่ ภำระผูกพันกำรชำระเงินในส่วนของเงินต้นโดยไม่รวมส่วนของดอกเบีย้
(2) สัญญำเช่ำกำรเงิน ได้แก่ ภำระผูกพันกำรชำระเงิน โดยไม่รวมส่วนของดอกเบีย้

เกิ นกว่ำ
5 ปี
765.0
924.5
131.6

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญบำงประกำร
กำรลงทุนในหุน้ ของบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ ง ข้อมูลต่อไปนี้เป็ นเพียงควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญบำงประกำรซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ และ
มูลค่ำหุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ยังมีควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญอื่นๆ และควำมเสี่ยงทีใ่ นขณะนี้บริษทั ฯ เชื่อว่ำยังไม่มนี ั ยสำคัญ ซึ่งอำจส่งผลเสียต่อธุรกิจ
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนและโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ และอำจกลำยเป็นควำมเสีย่ งทีม่ นี ยั สำคัญต่อบริษทั ฯ ได้
1.

ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีความผันผวน และอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของตลาดโลก

รำคำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั หรือได้รบั ผลกระทบจำก (1) รำคำวัตถุดบิ ของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ รำคำผลิตภัณฑ์ทแ่ี ข่งขัน
กับผลิต ภัณฑ์ของบริษัทฯ และรำคำผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำที่ผลิต จำกผลิตภัณฑ์ข องบริษัทฯ ในตลำดโลก และ ( 2) ภำวะอุปสงค์และอุปทำน
โดยทั ่วไป ซึง่ ปจั จัยดังกล่ำวอำจมีควำมผันผวนอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริษทั ฯ กำหนดรำคำขำยเมทิลเอสเทอร์ในประเทศโดยอ้ำงอิงรำคำเมทิลเอสเทอร์ท่ี ส.น.พ. ประกำศเป็ นรำยสัปดำห์ซ่งึ คำนวณโดย
ใช้สตู รต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิม่ (Cost-Plus) โดยสูตรดังกล่ำวอ้ำงอิงกับรำคำของวัตถุดบิ ในประเทศ เช่น น้ ำมันปำล์มดิบ น้ ำมันปำล์มกึง่ บริสุทธิ ์
และปำล์มเสตียริน ซึง่ มีกำรประกำศโดยกรมกำรค้ำภำยในและใช้เป็นรำคำอ้ำงอิงในกำรเจรจำซื้อขำยวัตถุดบิ ดังกล่ำว และในสูตรรำคำดังกล่ำว
ยังรวมถึงต้นทุนเมทำนอล และต้นทุนอื่น อย่ำงไรก็ดรี ำคำของวัตถุดิบที่เป็ นต้นทุนของบริษัทฯ ในบำงครัง้ อำจมิใช่รำคำเดียวกับรำคำของ
วัตถุดบิ ในประเทศทีป่ ระกำศโดยกรมกำรค้ำภำยใน เนื่องจำกรำคำดังกล่ำวอำจได้รบั ผลกระทบจำกปจั จัยหลำยประกำร อำทิ อุปสงค์และอุปทำน
ของวัตถุดบิ อุปสงค์และอุปทำนของน้ำมันพืชอื่นๆ สภำวะเศรษฐกิจโลก รำคำน้ำมันดิบ และสภำพอำกำศ เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี รำคำของวัตถุดบิ
ทีเ่ ป็นต้นทุนของบริษทั ฯ มักเป็นไปตำมทิศทำงเดียวกับรำคำประกำศของกรมกำรค้ำภำยใน
สำหรับรำคำของแฟตตี้แอลกอฮอล์นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่ำงๆ หลำยประกำร อำทิ (1) รำคำวัตถุดบิ (2) อุปสงค์ของแฟตตี้แอลกอฮอล์
ทัง้ ในประเทศและในตลำดโลก และ (3) ปจั จัยกำรแข่งขันต่ำงๆ เช่น กำลังกำรผลิตของอุตสำหกรรมและปริมำณของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้ แฟตตี้
แอลกอฮอล์ของบริษทั ฯ นอกจำกจะต้องแข่งขันกับแฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ซ่งึ
สำมำรถใช้ทดแทนแฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติได้ ในผลิตภัณฑ์บำงประเภท ซึ่งลูกค้ำที่สำมำรถเลือกใช้ได้ทงั ้ ผลิต ภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์
ธรรมชำติและแฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ จะพิจำรณำจำกรำคำผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ทำให้กำรกำหนดรำคำขำยแฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติของ
บริษทั ฯ บำงส่วนถูกจำกัดโดยรำคำของแฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์
เนื่องจำกรำคำน้ำมันปำล์มดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของน้ ำมันปำล์ม เช่น น้ ำมันเมล็ดในปำล์ม และรำคำผลิตภัณฑ์ทดแทนแฟตตี้
แอลกอฮอล์ธรรมชำติ เช่น แฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ มีควำมเชื่อมโยงกับตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ตลำดน้ ำมันดิบ รำคำ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ จึงอำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงของกระแสโลกอันเป็ นปจั จัยทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรทีร่ ำคำ
น้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงอย่ำงมำกตัง้ แต่ประมำณกลำงปี 2557 รวมถึง ควำมผันผวนของสกุลเงิน ปริมำณวัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่ อุปสงค์ของผูบ้ ริโภค
ภำษีอำกรและภำษีศุลกำกร กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยและโครงกำรของภำครัฐ และเหตุกำรณ์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่อำจคำดกำรณ์ได้ ดังนัน้ ควำมผันผวน
อย่ำงต่อเนื่องของรำคำน้ ำมันดิบและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์อ่นื ๆ อำจนำไปสู่ควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันปำล์มดิบและผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ ใช้
เป็นวัตถุดบิ ในกำรผลิต ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อมูลค่ำสินค้ำคงคลังของบริษทั ฯ อีกด้วย ถึงแม้ว่ำกำรเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของรำคำวัตถุดบิ อำจส่งผล
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ให้รำคำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงไปในทิศทำงเดียวกัน บริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับรองต่อผูล้ งทุนได้ว่ำ รำคำผลิตภัณฑ์ของบริษั ทฯ
จะแปรผันตำมรำคำวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในสัดส่วนเดียวกัน หรือรำคำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ จะปรับขึน้ หรือสำมำรถคงไว้ทร่ี ะดับปจั จุบนั
ได้ ซึง่ กำรลดลงของรำคำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำส
ทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยส่วนใหญ่ ส่วนต่ ำงกำไรของเมทิลเอสเทอร์ไม่ได้รบั ผลกระทบมำกนักจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ และรำคำผลิตภัณฑ์
เนื่องจำกมีกำรขำยโดยอ้ำงอิงสูตรต้นทุนทีอ่ ้ำงอิงจำกรำคำน้ ำมันปำล์มทีก่ รมกำรค้ำภำยในประกำศและต้นทุนอื่นๆ บวกกำไรส่วนเพิม่ (Costplus) ของ ส.น.พ. ซึ่งสะท้อนต้นทุนของบริษัทฯ ในระดับหนึ่ง ในส่วนของแฟตตี้แอลกอฮอล์ บริษัทฯ ได้บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบจำกควำมผันผวนดังกล่ำวโดยกำรติดตำมรำคำวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องรวมถึงกำรพิจำรณำกำรปรับปรุงกำรผลิตและกำร
เลือกใช้วตั ถุดบิ ให้เหมำะสมเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั ฯ จะยังคงรักษำส่วนต่ำงกำไรไว้ได้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุม
สินค้ำคงคลังให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุด โดยหลักบริษทั ฯ จะจัดหำวัตถุดบิ หลักสำหรับกำรผลิตหลังจำกทีไ่ ด้ตกลงใบคำสังซื
่ ้อหรือลูกค้ำยืนยั นคำสัง่
ซื้อพร้อมทัง้ รำคำเรียบร้อยแล้ว
2.

ความไม่แน่ นอนจากการปรับขึ้นของราคาวัตถุดบิ และการไม่สามารถจัดหาวัตถุดบิ ได้เพียงพอและต่อเนือ่ งในราคาที ่

เหมาะสม
วัตถุดบิ สำคัญทีใ่ ช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้แก่ น้ ำมันปำล์มและน้ ำมันเมล็ดในปำล์ม โดยส่วนประกอบทีม่ สี ดั ส่วนสูงสุด
ของต้นทุนกำรผลิตของบริษทั ฯ คือ วัตถุดบิ ซึง่ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 88.8 ของต้นทุนขำยของบริษทั ฯ ในปี 2557 ร้อยละ 88.0 ในปี 2558 และ
ร้อยละ 90.2 ในปี 2559 ดังนัน้ เพื่อคงไว้ซ่งึ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน บริษทั ฯ จึงต้องจัดหำวัตถุดบิ ให้เพียงพอและต่อเนื่อง และในรำคำที่
เหมำะสม
ประเทศไทยเรียกเก็บภำษีศุลกำกรในอัตรำทีส่ งู สำหรับกำรนำเข้ำวัตถุดบิ ทีผ่ ลิตจำกน้ำมันปำล์มเพื่อใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
(เช่น เมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์) ทีจ่ ำหน่ ำยในประเทศ (โดยบริษทั ฯ สำมำรถขอคืนภำษีศุลกำกรนี้ได้หำกมีกำรส่งออกผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องซึง่ ผลิตจำกวัตถุดบิ ทีน่ ำเข้ำนัน้ ) แต่เนื่องจำกบริษทั ฯ จำหน่ ำยเมทิลเอสเทอร์ทผ่ี ลิตได้เกือบทัง้ หมดภำยในประเทศ จึงไม่มคี วำมคุม้ ค่ำ
ในกำรทีบ่ ริษทั ฯ จะซื้อน้ ำมันปำล์มดิบและวัตถุดบิ อื่นทีผ่ ลิตจำกน้ ำมันปำล์มจำกตลำดระหว่ำงประเทศเพื่อกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์ของบริษั ทฯ
แต่สำหรับกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์นนั ้ ในกรณีทน่ี ้ ำมันเมล็ดในปำล์มในประเทศไทยขำดแคลน และบริษทั ฯ ต้องนำเข้ำน้ ำมันเมล็ดในปำล์ม
หรือน้ ำมันเมล็ดในปำล์มบริสุทธิมำผลิ
์ ตแฟตตี้แอลกอฮอล์ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรจำหน่ ำยแฟตตี้แอลกอฮอล์ในประเทศของบริษทั ฯ
อำจลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับคู่แข่งในต่ำงประเทศ อันเนื่องมำจำกกำรเรียกเก็บภำษีศุลกำกรดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ไม่ได้เข้ำทำสัญญำ
ระยะยำวเพือ่ จัดหำวัตถุดบิ ทีผ่ ลิตจำกน้ำมันปำล์มซึ่งใช้สำหรับกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีควำมเสี่ ยงใน
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดหำวัตถุดบิ และควำมเสีย่ งด้ำนรำคำของวัตถุดบิ ดังกล่ำวจำกกำรซื้อแบบรำยครัง้ (Spot Market) ซึ่งหำกบริษทั ฯ ไม่
สำมำรถจัดหำวัตถุดบิ ได้อย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง และในรำคำทีเ่ หมำะสมได้ อันเนื่องมำจำกเหตุต่ำงๆ เช่น ในกรณีทน่ี ้ ำมันปำล์มขำดตลำ ด
ซึง่ ส่งผลให้ควำมสำมำรถของบริษทั ฯ ในกำรต่อรองรำคำกับผูค้ ำ้ น้ ำมันปำล์ม ในช่วงเวลำดังกล่ำวลดลง ต้นทุนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อำจ
เพิม่ ขึ้น หรือบริษัทฯ อำจต้องชะลอกำรผลิตหรือหยุดหน่ วยผลิตของบริษทั ฯ ในทำงกลับกัน ในกรณีทม่ี กี ำรปรับลดลงของรำคำวัตถุดบิ หรือ
เพือ่ ให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economy Of Scale) บริษทั ฯ อำจจัดซื้อวัตถุดบิ ในปริมำณทีส่ งู กว่ำปกติในครำวเดียวกัน ซึ่งในบำงกรณีอำจ
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีควำมล่ำช้ำในกำรระบำยสินค้ำคงเหลือ ซึง่ ในกรณีต่ำงๆ ข้ำงต้นอำจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้มกี ำรติดตำมสถำนกำรณ์ของรำคำและปริมำณของน้ำมันปำล์มและน้ ำมันเมล็ดในปำล์มอย่ำงใกล้ชดิ โดยมี
กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูค้ ำ้ น้ำมันปำล์มและน้ำมันเมล็ดในปำล์มทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อให้บริษทั ฯ มีท ำงเลือก
ในกำรจัดหำน้ำมันปำล์มและน้ำมันเมล็ดในปำล์มในรำคำและปริมำณทีเ่ หมำะสม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีแผนกำรลงทุนในโรงสกัดเมล็ดในปำล์ม
เพือ่ ลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวด้วย
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ สำมำรถจัดหำไฮโดรเจน ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ หลักสำหรับกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ได้ในรำคำทีส่ ำมำรถแข่งขันได้
เนื่องจำกโรงงำนของบริษัทฯ ตัง้ อยู่ในเขตนิ คมอุตสำหกรรมเดียวกันกับ PTTGC ซึ่งเป็ นผู้จดั หำไฮโดรเจนให้แก่บริษัทฯ ภำยใต้สญ
ั ญำที่ม ี
ระยะเวลำ 15 ปี ซึ่งทำเลที่ตงั ้ ของโรงงำนดังกล่ำวทำให้บริษัทฯ สำมำรถขนส่งไฮโดรเจนทำงท่อขนส่งที่เชื่อมต่อหน่ วยผลิต ไฮโดรเจนของ
PTTGC กับโรงงำนของบริษทั ฯ ซึง่ ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรขนส่งได้อย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคต บริษทั ฯ อำจ
มีควำมจำเป็ นต้องซื้อไฮโดรเจนจำกผูจ้ ดั หำรำยอื่น ซึ่งอำจส่งผลให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยอันเนื่องมำจำกกำรที่ ต้องไปเช่ำ
หรือเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งใหม่ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกำรจัดหำไฮโดรเจนอำจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
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บริษทั ฯ ซื้อสำรเร่งปฏิกริ ยิ ำทีจ่ ำเป็ นในกระบวนกำรทำปฏิกริ ยิ ำเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) ในกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ อัน
เป็ นสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวของผูข้ ำยทีม่ ชี ่อื เสียงในประเทศเยอรมนี โดยมีกำรทำสัญญำระยะเวลำ 15 ปีและมีกำรปรับรำคำเป็ นรำยปี ทัง้ นี้ กำร
ปรับรำคำสำรเร่งปฏิกริ ยิ ำดังกล่ำวจะเชื่อมโยงกับกำรปรับขึน้ รำคำของสินค้ำโภคภัณฑ์โลหะบำงประเภท รวมถึงค่ำแรงโดยเฉลี่ยในประ เทศ
เยอรมนี ซึง่ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดหำสำรเร่งปฏิกริ ยิ ำดังกล่ำวจำกผูข้ ำยรำยนี้ได้ หรือหำกรำคำของสำรเร่งปฏิกริ ยิ ำนัน้ ปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงมี
นัยสำคัญ ต้นทุนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อำจเพิม่ ขึน้ หรือบริษทั ฯ อำจต้องชะลอกำรผลิตหรือหยุดหน่วยผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ ซึง่ อำจส่งผล
กระทบในเชิงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ
ได้เก็บสำรองสำรเร่งปฏิกริ ยิ ำเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั ฯ สำมำรถดำเนินกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง
3.
อุปสงค์ของเมทิลเอสเทอร์ในประเทศไทยขึ้นอยู่กบั อัตราการผสมของเมทิลเอสเทอร์ในน้ ามันดีเซลหมุนเร็วตามทีภ่ าครัฐ
กาหนด (Biodiesel Mandate) และกฎระเบียบของรัฐทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นอย่างมาก
อุปสงค์ของเมทิลเอสเทอร์ขน้ึ อยู่กบั กำรบริโภคน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และอัตรำกำรผสมของเมทิลเอสเทอร์ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตำมที่
ภำครัฐประกำศกำหนดภำยใต้ประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำนเรื่องกำหนดลักษณะและคุณภำพของน้ ำมันดีเซล พ.ศ. 2556
(และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ ออกตำม พ.ร.บ. กำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง โดยตำมประกำศฉบับนี้ น้ ำมันดี เซลหมุนเร็วซึ่งจำหน่ ำยทีส่ ถำนีบริกำรต้องมี
ส่วนผสมของเมทิลเอสเทอร์ในอัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด ซึ่งลูกค้ำของบริษทั ฯ จะนำเมทิลเอสเทอร์ทบ่ี ริษทั ฯ ผลิตไปผสมในน้ ำมันดีเซลพื้นฐำน
เพือ่ ผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทีม่ ลี กั ษณะตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน โดยผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์เ กือบทัง้ หมดของบริษทั ฯ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
จำหน่ำยในประเทศ
กรมธุรกิจพลังงำนจะปรับลดหรือเพิม่ อัตรำกำรผสมของเมทิลเอสเทอร์ในน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็ นครัง้ ครำวเพื่อให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำมันปำล์มในประเทศรวมถึงน้ ำมันปำล์มดิบคงคลังในประเทศ ซึ่งโดยปกติ กรมธุรกิจพลังงำนจะปรับลด
อัตรำกำรผสมขันต
้ ่ำของเมทิลเอสเทอร์ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพือ่ ทีจ่ ะให้มปี ริมำณน้ำมันปำล์มในตลำดเพียงพอสำหรับกำรแปรรูปเป็ นน้ ำมัน พืช
และอำหำรเพื่อใช้ในกำรบริโภคในประเทศ และเพื่อให้ภำครัฐสำมำรถบริหำรรำคำน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วให้อยู่ในร ะดับทีไ่ ม่สูงจนเกินไปสำหรับ
ผูบ้ ริโภคในประเทศ
กรมธุรกิจพลังงำนอำจปรับอัตรำกำรผสมขัน้ ต่ ำของเมทิลเอสเทอร์ในน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยพิจำรณำจำกปจั จัยอื่นๆ หรือนโยบำย
ต่ำงๆ ซึง่ อำจรวมถึงปจั จัยทำงเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ กำรปรับลดอัตรำกำรผสมขัน้ ต่ ำหรือยกเลิกอัตรำกำรผสมของเมทิลเอสเทอร์ในน้ ำมันดีเซลหมุน
เร็ว น่ำจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออุปสงค์ของเมทิลเอสเทอร์ในประเทศไทยและต่อยอดขำยเมทิลเอสเทอร์ของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ กำรปรับเพิม่ อัตรำกำรผสมของเมทิลเอสเทอร์ในน้ ำมันดีเซลหมุนเร็วให้สูงขึ้นในอนำคตจะขึ้นอยู่กบั คุ ณลักษณะของ
เครือ่ งยนต์ดเี ซลว่ำ สำมำรถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วทีม่ สี ่วนผสมดังกล่ำวได้หรือไม่
อย่ำงไรก็ตำม เพือ่ รองรับสถำนกำรณ์ทย่ี อดขำยเมทิลเอสเทอร์อำจลดลง บริษทั ฯ ได้บริหำรจัดกำรปริมำณกำรซื้อวัตถุดบิ และสินค้ำ
คงคลัง รวมถึงใช้วตั ถุดบิ ทำงเลือกเพือ่ ให้ได้ส่วนต่ำงกำไรสูงสุด เพือ่ ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
ปจั จุบนั ภำครัฐควบคุมโครงสร้ำงรำคำของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยมีวตั ถุประสงค์ต่ำงๆ อำทิ เพื่อส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพ
และสนับสนุ นอุตสำหกรรมกำรเกษตรในประเทศ ตลอดจนเพื่อบริหำรจัดกำรรำคำของเชื้อเพลิงขำยปลีกประเภทต่ำงๆ ซึ่งภำครัฐดำเนิ นกำร
ดังกล่ำวโดยกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิต และอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ำมันเชือ้ เพลิงสำหรับน้ ำมันทีจ่ ำหน่ ำยในสถำนีบริกำร โดยกำรลดอัต รำ
ภำษีสรรพสำมิตและอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ำมันเชือ้ เพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เช่น ในกรณีทร่ี ำคำน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง ทั ง้ นี้ บริษทั ฯ
ไม่สำมำรถรับรองต่อผูล้ งทุนได้ว่ำ ภำครัฐจะไม่เปลีย่ นแปลงนโยบำยส่งเสริมกำรใช้เชือ้ เพลิงชีวภำพเมือ่ เปรียบเทียบกับเชือ้ เพลิงประเภทอื่นหำก
ภำครัฐลดหรือยกเลิกกำรสนับสนุนให้ไบโอดีเซลสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดเชื้อเพลิง อุปสงค์ของเมทิลเอสเทอร์อำจมีแนวโน้ม ทีจ่ ะลดลง ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ ในปจั จุบนั กำรนำเมทิลเอสเทอร์เข้ำมำในประเทศเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงหรือผสมเป็ นเชื้อเพลิงต้องได้รบั กำรอนุ ญำตจำก
ภำครัฐรวมทัง้ ต้องมีคุณสมบัตติ ำมที่ภำครัฐกำหนด ซึ่งบริษทั ฯ เข้ำใจว่ำเป็ นกำรยำกทีจ่ ะได้รบั อนุ ญำตสำหรับกำรนำเข้ำเมทิลเอสเทอร์เพื่อ
นำมำใช้เป็นเชือ้ เพลิงหรือผสมเป็นเชือ้ เพลิง ในทำงกลับกัน หำกมีกำรผ่อนผันหรือยกเลิกข้อกำหนดในกำรขออนุญำตนำเข้ำเมทิลเอสเทอร์ หรือ
กำรลดหรือยกเว้นภำษีศุลกำกรทีจ่ ดั เก็บจำกกำรนำเข้ำวัตถุดบิ ต่ำงๆ ทีผ่ ลิตจำกน้ ำมัน ปำล์ม อำจทำให้ตลำดเมทิลเอสเทอร์มกี ำรแข่งขันสูงขึน้
และอำจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนและโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
4.
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ และ/หรือมาตรการทางกฎหมาย หรือ
มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศซึง่ อาจส่งผลต่อปริมาณและราคาวัตถุดบิ หรือราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
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ั บนั มีควำมกังวลมำกขึน้ ว่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และก๊ำซเรือนกระจกอื่นๆ ในชัน้ บรรยำกำศอำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ในปจจุ
อุณหภูมโิ ลก รูปแบบของสภำพอำกำศ และควำมถี่ในกำรเกิดขึน้ และควำมรุนแรงของสภำพอำกำศทีผ่ ดิ ปกติและภัยธรรมชำติ โดยในกรณีท่ี
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ (Climate Change) หรือภัยธรรมชำติดงั กล่ำวส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร ก็อำจทำให้
กำรผลิตน้ำมันปำล์มและน้ำมันเมล็ดในปำล์มซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักในกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์ลดลงได้ และปจั จัยดังกล่ำว จะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ยกตัวอย่ำงเช่น ปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ (El Niño) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่ออุปทำนและรำคำของ
น้ ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกน้ ำมันปำล์มในปจั จุบนั และอำจส่งผลกระทบต่อไปในอนำคต โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ภำวะภัยแล้งในประเทศ
ไทยในปี 2558 และปี 2559 เป็นผลมำจำกปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ (El Niño) ซึง่ ภำวะภัยแล้งดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลผลิตจำกต้น
ปำล์มน้ ำมันและกำรผลิตน้ ำมันปำล์มดิบในอีกหนึ่งหรือสองปี ถดั ไป นอกจำกนี้ ภัยธรรมชำติ เช่น เหตุกำรณ์น้ ำท่วมในพื้นที่ภำคใต้ ในช่วง
ปลำยปี 2559 ถึงต้นปี 2560 ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออุปทำนและรำคำน้ ำมันปำล์มดิบในตลำดอย่ำงมีนัยสำคัญในช่วงทีเ่ กิดเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว
ควำมกังวลที่เพิม่ ขึ้นเกี่ยวกับกำรเปลี่ย นแปลงของสภำพอำกำศอำจส่ งผลให้มกี ำรออกข้อกำหนดทำงกฎหมำยในระดับท้อ งถิ่น
ภูมภิ ำค และ/หรือระหว่ำงประเทศเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดหรือบรรเทำผลกระทบจำกก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งในกรณีทก่ี ฎระเบียบดังกล่ำวทีม่ คี วำมเข้มงวด
กว่ำมำตรกำรเพือ่ ควำมยังยื
่ นทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรปล่อยของเสีย อำจส่งผลให้น้ ำมันปำล์ม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ของน้ ำมันปำล์ม
เช่น น้ ำมันเมล็ดในปำล์ม มีรำคำสูงขึน้ และอำจทำให้วตั ถุดบิ และรำคำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สูงขึน้ ตำมไปด้วย อันจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขอ ง
บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลงเมื่อเปรียบเทีย บกับผลิตภัณฑ์ท่ที ดแทนกัน ได้ ดังนัน้ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ และ
มำตรกำรทีเ่ กีย่ วข้องอำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ
5.
ค่อนข้างมาก

บริษัทฯ พึง่ พาลูกค้ารายใหญ่ ค่ อ นข้างมากซึง่ เป็ นบริษัทในเครือ ของผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ และบริษัทอืน่ ๆ ในเครือ ปตท.

ลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ในเครือ ปตท. (รวมถึงกลุ่ม PTTGC และ TEX แต่ไม่รวม SPRC และ BCP ที่ ปตท.ได้
จำหน่ำยหุน้ ออกไปในปี 2558) ซึง่ เมือ่ เทียบกับรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำของบริษทั ฯ คิดเป็ นประมำณร้อยละ 48.1 ในปี 2557 ประมำณร้อยละ
52.4 ในปี 2558 และประมำณร้อยละ 54.7 ในปี 2559 ดังนัน้ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีและดำรงควำมสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ ระหว่ำงบริษทั ฯ กับ
ลูกค้ำรำยใหญ่จงึ มีควำมสำคัญ โดยบริษทั ฯ ขำยเมทิลเอสเทอร์ให้แก่ผคู้ ำ้ น้ำมันรำยใหญ่เกือบทัง้ หมดในประเทศ ซึ่งรวมถึง ปตท. ทีน่ อกจำกจะ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ทส่ี ุดของบริษทั ฯ ผ่ำน PTTGC แล้วยังเป็ นผู้คำ้ น้ ำมันรำยใหญ่ทส่ี ุดในประเทศอีกด้วย โดยปกติสญ
ั ญำซื้อขำยเมทิลเอส
เทอร์ท่บี ริษัทฯ เข้ำทำกับลูกค้ำ มักจะกำหนดระยะเวลำสัญญำไว้เป็ นระยะเวลำ 1 ปี แต่บำงสัญญำอำจกำหนดเวลำซื้อขำยที่น้อยกว่ำ 1 ปี
ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มักจะตกลงซื้อขำยแฟตตี้แอลกอฮอล์และกลีเซอรีนบริสุทธิ ์แบบรำยครัง้ (Spot Basis) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่สำมำรถรับรองได้
ว่ำ ลูกค้ำรำยใหญ่ ข องบริษัทฯ จะยังคงซื้อ ผลิต ภัณฑ์จำกบริษัทฯ หรือ จะยังคงซื้ อ ผลิต ภัณฑ์จำกบริษัท ฯ ในระดับเดีย วกับปจั จุ บนั ต่ อ ไป
นอกจำกนี้ รำยได้ของบริษทั ฯ ยังขึน้ อยู่กบั ธุรกิจของลูกค้ำ คุณภำพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์กำรขำย สภำวะอุตสำหกรรม และสภำพตลำดโดยรวม
ดังนัน้ กำรทีย่ อดขำยทีไ่ ด้จำกลูกค้ำรำยหนึ่งรำยใดลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือกำรสูญเสียลูกค้ำรำยหนึ่งรำยใด อำจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว บริษทั ฯ จึงได้มุ่งเน้น
กำรรักษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำด้ว ยกำรพัฒนำคุ ณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษัทฯ รวมถึง แสวงหำลูกค้ำรำยใหม่อย่ ำง
สม่ำเสมอ
6.

ธุรกิจของบริษทั ฯ มีการแข่งขันกันสูง ทัง้ การแข่งขันกับผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันและผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ทดแทน

ธุรกิจเมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์เป็นธุรกิจทีม่ กี ำรแข่งขันสูง สำหรับธุรกิจเมทิลเอสเทอร์นนั ้ บริษทั ฯ แข่งขันกับผูผ้ ลิตเมทิล
เอสเทอร์ในประเทศไทยรำยอื่นๆ ซึ่งหลำยรำยมีควำมสัมพันธ์อย่ำงเหนียวแน่ นกับบริษัทปิ โตรเลียมที่จำหน่ ำยน้ ำมันดีเซล นอกจำกนี้ กำร
เปลีย่ นแปลงนโยบำยและกฎระเบียบของภำครัฐ เช่น กำรยกเลิกหรือผ่อนผันข้อกำหนดในกำรขออนุญำตนำเข้ำเมทิลเอสเทอร์มำในประเทศไทย
ดังกล่ำวอำจทำให้กำรแข่งขันสูงขึน้ ด้วย
สำหรับธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์นนั ้ แม้ว่ำบริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์เพียงรำยเดียวในประเทศไทย บริษทั ฯ ต้องแข่งขันกับ
ผู้ผลิตแฟตตี้แอกอฮอล์ในต่ำงประเทศในตลำดที่บริษัทฯ ส่งออกแฟตตี้แอลกอฮอล์ไปจำหน่ ำย โดยเฉพำะอย่ำ งยิง่ ในตลำดประเทศจีนและ
ประเทศอินเดีย ซึ่งในตลำดทีบ่ ริษทั ฯ ส่งออกแฟตตี้แอลกอฮอล์ไปจำหน่ ำยดังกล่ำว คู่แข่งบำงรำยของบริษทั ฯ อำจปรับลดรำคำผลิตภัณฑ์ลง
หำกคู่แข่งดังกล่ำวมีตน้ ทุนทีต่ ่ำกว่ำและมีปริมำณกำรส่งออกมำกเพียงพอทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อรำคำตลำดของผลิตภัณฑ์ นอกจำกนี้ คู่แข่งบำงรำย
ของบริษทั ฯ ยังได้สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ำปจั จุบนั หรือลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษทั ฯ ซึ่งอำจทำให้บริษทั ฯ ขยำยฐำนลูกค้ำได้ยำกขึน้ ใน
อนำคต
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นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังแข่งขันกับผูผ้ ลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ซง่ึ สำมำรถใช้แทนแฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติข องบริษทั ฯ ได้ใน
บำงอุตสำหกรรม โดยรำคำแฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์จะมีควำมเชื่อมโยงกับรำคำของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิต ดังนัน้
ในช่วงทีร่ ำคำน้ำมันดิบปรับตัวลดลง รำคำผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์กจ็ ะลดลงด้วยเช่นกัน ซึง่ จะทำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของแฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติลดลง ทัง้ นี้ เพือ่ ลดผลกระทบจำกกำรแข่งขันจำกแฟตตี้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ซง่ึ มีรำคำลดลง บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้น
ในกำรพัฒนำคุณภำพของแฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติของบริษทั ฯ เพือ่ ขำยให้กบั อุตสำหกรรมสุขอนำมัยส่วนบุคคล (Personal Care) ซึง่ นิยมใช้
แฟตตี้แอลกอฮอล์ธรรมชำติเป็นวัตถุดบิ
นอกจำกนี้ กำรเพิม่ กำลังกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ในอุตสำหกรรมรวมถึงกำรมีค่แู ข่งรำยใหม่เข้ำมำในตลำดสำคัญของบริษทั ฯ อำจ
นำไปสู่ภำวะอุปทำนส่วนเกินซึ่งทำให้เกิดแรงกดดันทำงด้ำนรำคำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐำนะ
กำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ทำกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำมำอย่ำงต่อเนื่อ ง
รวมถึงกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำและให้ลูกค้ ำเกิดควำมพึง
พอใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
7
บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่ทถ่ี อื หุน้ ในบริษทั ฯ มำกกว่ำกึง่ หนึ่ง ซึ่งมีอำนำจในกำรควบคุมกิจกำรและอำจมีผลประโยชน์ท่ี
แตกต่ำงจำกผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก PTTGC จะถือหุน้ และมีอำนำจควบคุมในบริษทั ฯ
ประมำณร้อยละ 75.00 ของหุน้ ทีอ่ อกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (บนสมมติฐำนว่ำจะไม่มกี ำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ส่วนเกิน) หรือประมำณร้อย
ละ 72.29 ของหุน้ ทีอ่ อกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (บนสมมติฐำนว่ำจะมีกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ส่วนเกินทัง้ จำนวน) ภำยหลังกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญในครัง้ นี้ ดังนัน้ PTTGC จะยังคงสำมำรถใช้อำนำจควบคุมในกำรบริหำรจัดกำร นโยบำย ธุรกิจ และกิจกำรของบริษทั ฯ ผ่ำนกำรส่ง
บุคคลเข้ำมำเป็นกรรมกำรของบริษทั ฯ ในจำนวนทีส่ ำมำรถควบคุมคณะกรรมกำรได้ และอำจควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยจะสำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนำจใน
เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ รำยใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ดี โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ 6 ท่ำนจำกกรรมกำรทัง้ หมด 11 ท่ำน โดยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำนดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรดำเนินงำนใดๆ ของบริษัทฯ เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีกลไกในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ อีกทัง้ ได้มแี นวปฏิบตั ทิ ค่ี ณะกรรมกำรกำหนดกรณีทม่ี ี
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่ทำกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับกรรมกำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมภำยในกิจกำร รวมทัง้
บุคคลทีม่ คี วำมขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่ำวไม่มอี ำนำจในกำรทำหรืออนุมตั ริ ำยกำรนัน้ ๆ
นอกจำกนี้ PTTGC ยังเป็นผูถ้ อื หุน้ ใน Emery คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ดังกล่ำว โดยถือหุน้ ผ่ำน
ทำงบริษทั PTT Chemical International Private Limited ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยที่ PTTGC ถือหุน้ อยู่ทงั ้ หมด Emery มีกำรประกอบธุรกิจบำงส่วนที่
มีควำมทับซ้อนกับธุรกิจของบริษทั ฯ แม้ว่ำ PTTGC จะไม่มอี ำนำจควบคุม Emery โดยเด็ดขำดแต่โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดังกล่ำว อำจส่งผลให้เกิด
กรณีทผ่ี ลประโยชน์ของผูท้ ม่ี อี ำนำจควบคุมบริษทั ฯ แตกต่ำงจำกผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
8.
บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขยายการดาเนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงความเป็ นไปได้ทจี ่ ะขยาย
ธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพือ่ สิง่ แวดล้อม (Green Chemicals Business)
เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมประสงค์ทจ่ี ะแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้อม เพื่อให้บริษั ทฯ มีผลิตภัณฑ์
ใหม่ทแ่ี ตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์เดิม ทัง้ นี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนโดยบริษทั ฯ เอง กำรเข้ำร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น กำรร่วมมือกับหุน้ ส่วนทำงธุรกิจใน
รูปแบบอื่นใด หรือกำรซื้อหรือควบรวมกิจกำร ซึง่ รวมถึงกำรเข้ำซื้อกิจกำรหรือหุน้ ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพือ่ สิง่ แวดล้อมทีบ่ ริษทั ในกลุ่ม PTTGC
เป็ นผู้ถือหุ้น อยู่ในปจั จุบนั ทัง้ นี้ บริษัทฯ อำจไม่ส ำมำรถหำและได้มำซึ่งโอกำสดังกล่ำวหรือ ได้มำภำยใต้ขอ้ ก ำหนดที่เป็ น ประโยชน์ สูง สุ ด
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ อำจจะไม่สำมำรถสร้ำงประโยชน์จำกกำรรวมกลุ่ม (Synergies) จำกกำรซื้อหรือควบรวมกิจกำรดังกล่ำว หรือไม่สำมำรถรวม
ธุรกิจของกิจกำรทีเ่ ข้ำซื้อนัน้ ได้อย่ำงสมบูรณ์ (Fully Integrate)
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขยำยกำรดำเนินงำนในหลำยส่วน ซึ่งรวมถึงกำรลงทุนในหน่ วยผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 และโรงสกัด
น้ ำมันเมล็ดในปำล์ม (Palm Kernel Extraction Plant) ซึ่งกำรขยำยกำรดำเนินงำนดังกล่ำวจะต้องใช้เงินทุนเพิม่ เติมเป็ นจำนวนมำก อย่ำงไรก็
ตำม ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน (Capital Expenditures) ทีใ่ ช้จริงอำจจะสูงหรือต่ ำกว่ำจำนวนทีว่ ำงแผนไว้อย่ำงมีนัยสำคัญอันเนื่องมำจำกปจั จัย
ต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงของภำวะเศรษฐกิจมหภำค ค่ำใช้จ่ำยทีส่ งู กว่ำงบประมำณโดยทีม่ ไิ ด้ตงั ้ งบไว้ ควำมสำมำรถของบริษทั ฯ ในกำร
สร้ำงกระแสเงินสดที่เพียงพอจำกกำรดำเนินงำน และควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรจัดหำเงินทุนจำกแหล่งภำยนอกที่เพียงพอสำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ กำรลงทุน (Capital Expenditures) ทีว่ ำงแผนไว้
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นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรเตรียมกำรในเบือ้ งต้นกับ KTIS เพือ่ พัฒนำโครงกำร Biocomplex ในประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วยโรงหีบ
อ้อย โรงงำนเอทำนอล (Ethanol Plant) โรงงำนพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant) โครงสร้ำงสำธำรณูปโภคเพื่อรองรับโครงกำร
Biocomplex และโรงงำนผลิตพลำสติกชีวภำพ และ/หรือผลิตภัณฑ์เคมีชวี ภำพ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ อำจตัดสินใจไม่ดำเนินกำรโครงกำร
Biocomplex เนื่องด้วยเหตุผลหลำยประกำร รวมถึง กำรไม่สำมำรถหำเงินทุนได้เพียงพอ หรือควำมเสีย่ งด้ำนกฎหมำย ควำมเสีย่ งในกำรดำเนิน
ธุรกิจ หรือควำมเสี่ยงทำงกำรค้ำ หรือกำรทีไ่ ม่สำมำรถดำเนินกำรได้เสร็จภำยในระยะเวลำ หรืองบประมำณทีก่ ำหนดไว้ และบริษทั ฯ อำจไม่
ประสบควำมสำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำร Biocomplex หรือธุรกิจทีใ่ ช้วตั ถุดบิ จำกอ้อย เนื่องจำกบริษทั ฯ ต้องเข้ำไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ผลิต ลักษณะผลิตภัณฑ์ และตลำดของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจดังกล่ำว ซึง่ เป็นธุรกิจใหม่สำหรับบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรขยำยกิจกำรซึง่ รวมถึงควำมเสีย่ งทำงด้ำนกำรเงิน กำรดำเนินงำน และระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือบริษทั ฯ อำจไม่สำมำรถจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้เพิม่ ขึน้ ภำยหลังจำกทีโ่ ครงกำรขยำยธุ รกิจแล้วเสร็จ ภำยใต้เงือ่ นไขทำงกำรค้ำ
ซึ่งเป็ นทีย่ อมรับได้ ซึ่งควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสทำง
ธุรกิจของบริษทั ฯ
9.

บริษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินโครงการ Biocomplex ได้เนือ่ งจากเหตุผลต่างๆ ทางด้านกฎหมาย

บริษทั ฯ ได้มกี ำรเตรียมกำรในเบื้องต้นกับ KTIS เพื่อพัฒนำ Biocomplex ในประเทศไทย ซึ่งรวมโรงงำนต่ำงๆ ทีใ่ ช้อ้อย และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์จำกอ้อยเป็ น วัต ถุดิบหลัก ซึ่งในปจั จุบนั จำกกำรตีควำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อ งกับกำรใช้ประโยชน์ จำกอ้อ ยยังมิไ ด้
ครอบคลุ มกำรใช้สำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ นอกจำกน้ ำตำล อย่ ำงไรก็ต ำมบริษัทฯ เข้ำใจว่ำกฎหมำยและกฎเกณฑ์ดงั กล่ ำวได้รบั ควำม
เห็นชอบในหลักกำรจำกคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 ตุลำคม 2559 และกำลังอยู่ในกระบวนกำรแก้ไข ในกำรนี้ บริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำ
กฎหมำยและกฎเกณฑ์เหล่ำนี้ จะได้รบั กำรแก้ไขจริง หรือจะได้รบั กำรแก้ไขในลักษณะที่ทำให้บริษัทฯ สำมำรถดำเนินโครงกำร Biocomplex
ตำมทีบ่ ริษทั ฯ คำดหมำยและวำงแผนไว้ได้ ซึง่ ปจั จัยดังกล่ำวจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อแผนกำรขยำยกิจกำรของบริษทั ฯ และอำจมีผลกระทบ
ในเชิงลบต่อกำรเติบโตและโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจำกควำมไม่แน่ นอนของกฎระเบียบข้ำงต้น ดังนัน้ ควำมแน่ ชดั ของกฎหมำยที่
ั ยสำคัญสำหรับกำรเริม่ ลงทุนของบริษทั ฯ ในโครงกำร Biocomplex
เกีย่ วข้องจึงเป็ นปจจั
กรณี พิพำท
ไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยทีเ่ ป็นสำระสำคัญ
จำนวนพนักงำน

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2559 จำนวน 159 คน ซึ่งเป็ นจำนวนที่รวมพนักงำน PTTGC ทีถ่ ูกส่งมำปฏิบตั งิ ำนสมทบเต็มเวลำ
(Secondment) ทีบ่ ริษทั ฯ 32 รำย และพนักงำน ปตท. ทีถ่ ูกส่งมำปฏิบตั งิ ำนสมทบเต็มเวลำ (Secondment) ทีบ่ ริษทั ฯ 1 รำย
ประวัติควำมเป็ นมำโดยสรุป
บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ ในเดือนกรกฎำคม 2548 โดยมีช่อื เดิมว่ำ บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ไทยโอเลฟิ นส์
จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ จำนวนมำกกว่ำร้อยละ 99.99 เมือ่ วันที่ 7 ธันวำคม 2548 บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จำกัด มหำชน ได้จดทะเบียนควบบริษทั
กับบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชำติ จำกัด (มหำชน) เป็น บริษทั ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหำชน) และเมือ่ วันที่ 19 ตุลำคม 2554 บริษทั ปตท. เคมิคอล
จำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนควบบริษทั กับบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จำกัด (มหำชน) เป็น PTTGC
บริษทั ฯ ได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลำคม 2558 ต่อมำในเดือนมีนำคม 2559 บริษทั ฯ ได้เข้ำซื้อหุน้ ร้อยละ
50.00 ใน TEX จำก PTTGC
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เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่วม/บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ปรำกฏดังนี้
ชือ่ บริษทั
บริษทั ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด
บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
บริษทั ไทยอีสเทิรน์ ท้อปซีดส์ออยล์
จำกัด

ประเภทกิจกำร
และลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เคมีชวี ภำพ
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์อที อก
ซีเลท
ผลิตและจำหน่ำยน้ำมันเมล็ด
ในปำล์ม

ทุนชำระแล้ว

หน่วย: ล้ำนบำท
มูลค่ำเงินลงทุน
(ตำมรำคำทุน)
1,685

1,060

ร้อยละของ
หุน้ ทีถ่ อื
100

420

50

691

56

30

17

กำรเพิ่ ม (ลด) ทุนจดทะเบียนในระยะ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
วัน / เดือน / ปี
17 กุมภำพันธ์ 2559
28 กันยำยน 2559
28 กันยำยน 2559

ทุนจดทะเบียนที่ (ลด) เพิ่ ม
2,405
(2,405)
3,083

หลังเพิ่ ม (ลด) ทุน
9,805
7,400
10,483

หน่วย: ล้ำนบำท
หมำยเหตุ / วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น
ลดมูลค่ำหุน้ และเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ลดทุนจดทะเบียน
เพิม่ ทุนจดทะเบียน

กำรปรับโครงสร้ำงทุน
ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้ำงทุน ซึง่ ประกอบด้วย กำรลดกำไรสะสมโดยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั PTTGC ดังนี้
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 14 กันยำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปนั ผล
ระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นจำนวน 999.0 ล้ำนบำท โดยเงินปนั ผลดังกล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไปในวันที่ 13 ตุลำคม 2559
ในกำรประชุมสำมัญประจำปีผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 21 มีนำคม 2560 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ั
เป็นจำนวน 259.0 ล้ำนบำท จำกกำไรสะสมของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปนผลดั
งกล่ำวให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในวันที่ 20 เมษำยน 2560
รอบระยะเวลำบัญชี วันที่ 1 มกรำคม ถึง วันที่ 31 ธันวำคม
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีสำหรับงบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงิ น
งบกำรเงินทีต่ รวจสอบแล้ว
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพำะทีต่ รวจสอบแล้ว
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558
งบกำรเงินทีต่ รวจสอบแล้ว
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพทิ กั ษ์
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพทิ กั ษ์
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพทิ กั ษ์
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพทิ กั ษ์
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด

ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 มีมติแต่งตัง้ นำยณัฐพงศ์ ตันติจตั ตำนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8829 หรือ นำงสำววิภำวรรณ ปทั
วันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4795 หรือ นำยวัยวัฒน์ กอสมำนชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 6333 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำปี 2560
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นำยทะเบียนหุ้น

บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น

บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่ำ จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

ผูจ้ ดั กำรกำรจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่ำ จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีและทุนสำรองต่ำงๆ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมี
ั
เงือ่ นไขว่ำกำรจ่ำยเงินปนผลดั
งกล่ำวจะขึน้ อยู่กบั แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตด้วย
บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
บริษทั ฯ ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกบีโอไอ ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน ภำยใต้บตั รส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1547(2)/2549 ลง
วันที่ 30 พฤษภำคม 2549 สำหรับกำรผลิตเมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีน โพแทสเซียมซัลเฟต และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่งเป็ น
เศษหรือของเสียจำกกระบวนกำรผลิต (“บัตรส่งเสริมกำรลงทุนของบริษทั ฯ”) TFA ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกบีโอไอ ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริม
กำรลงทุน ภำยใต้บตั รส่งเสริม กำรลงทุนเลขที่ 1068(2)/2550 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2550 สำหรับกำรผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ชนิดกลันแยก
่
(Fractionated Fatty Alcohols) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึง่ ได้แก่ ไลท์เอนไฮโดรคำร์บอน (Light Ends Hydrocarbon) กำก (Residue) และเศษ
หรือของเสียจำกกระบวนกำรผลิต (“บัตรส่งเสริมกำรลงทุนของ TFA”) โดยบริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญำตเปิดดำเนินกำรจำกบีโอไอ เลขที่ 000211/
สบท. 4/2553 ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2553 และ TFA ได้รบั ใบอนุ ญำตเปิ ดดำเนินกำรจำกบีโอไอ เลขที่ 000210/สบท. 4/2553 ลงวันที่ 4
ั บนั สิทธิและประโยชน์ต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ฯ และ TFA ยังคงได้รบั จำกบีโอไอ สำหรับกิจกำรในส่วนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม
พฤศจิกำยน 2553 โดยปจจุ
กำรลงทุนตำมเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน รวมถึง
 ได้รบั อนุ ญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี (ซึ่ง เกิดขึน้ ในระหว่ำงระยะเวลำกำรได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล) ไปหักออกจำก
กำไรสุทธิท่เี กิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำกำรได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกำหนด
ระยะเวลำกำรได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยบริษทั ฯ จะเลือกหักจำกกำไรสุ ทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีกไ็ ด้


ได้รบั ลดหย่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติมกี ำหนด 5 ปีนับจำกวันทีร่ ะยะเวลำกำร
ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลง และ



ได้รบั อนุ ญำตให้หกั ค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำและค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยจริงเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 10 ปีนบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนของบริษทั ฯ และบัตรส่งเสริมกำรลงทุนของ TFA กำหนดเงือ่ นไขบำงประกำรสำหรับกำรได้รบั สิทธิประโยชน์ขำ้ งต้ นไว้
เช่น
 บริษทั ฯ และ TFA ต้องดำรงทุนจดทะเบียนไว้ไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ล้ำนบำท และ 410 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ


บริษทั ฯ และ TFA ต้องดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยบุคคลสัญชำติไทยอย่ำงน้อยร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดใน
บริษทั ฯ และ TFA

จำนวนผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 27 เมษำยน 2560 ปรำกฏดังนี้

1. ผูถ้ อื หุน้ สำมัญทีเ่ ป็น Strategic shareholders
1.1 กรรมกำร ผู้จ ัด กำร และผู้บ ริห ำร รวมถึง ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องและบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ > 5 % โดยนับรวมผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ด้วย(1)
1.3 ผูม้ อี ำนำจควบคุม

จำนวนรำย

จำนวนหุ้น

ร้อยละของทุน
ชำระแล้ว

1

1,800

0.0002

1

702,999,980

71.25

-

-
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จำนวนรำย

จำนวนหุ้น

ร้อยละของทุน
ชำระแล้ว
28.75
0.00

2. ผูถ้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยทีถ่ อื ไม่ต่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย
6,215
283,664,900
3. ผูถ้ อื หุน้ สำมัญทีถ่ อื ต่ำกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย
2
20
รวมผูถ้ ือหุ้นสำมัญทัง้ สิ้ น
6,219
986,666,700
100.00
(1) ผู้ถือหุ้นสำมัญที่ถือหุ้น > 5 % ตำมตำรำงข้ำงต้น ได้แก่ PTTGC โดยข้อ มูลตำมตำรำงเป็ นข้อมูลภำยหลังกำรกระจำยหุ้นส่ว นเกิน
(Overallotment share) จำนวน 37,000,000 หุน้ แล้ว โดยผูจ้ ดั หำหุน้ ส่วนเกินจะจัดหำหุน้ คืนให้แก่ PTTGC ในจำนวนดังกล่ำว ภำยใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ภำยหลังจำกกำรจัดหำหุน้ คืนให้แก่ PTTGC แล้วเสร็จ PTTGC จะถือหุน้ สำมัญบริษทั ฯ
จำนวน 739,999,980 หุน้
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
ณ วันที่ 27 เมษำยน 2560 ปรำกฏดังนี้
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น

หลัง IPO
ร้อยละของ
จำนวนหุ้น
ทุนชำระแล้ว
(2)
702,999,980
71.25
9,000,000
0.91
8,312,700
0.84
7,312,500
0.74
5,000,000
0.51
2,312,500
0.23
5,000,000
0.51
5,000,000
0.51
5,000,000
0.51

ก่อน IPO
ร้อยละของ
จำนวนหุ้น
ทุนชำระแล้ว
739,999,980
>99.99
-

บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)(1)
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
กลุ่มตระกูลตัง้ คำรวคุณ(3)
นำย ชวิน ตัง้ คำรวคุณ
นำย คเณศ ตัง้ คำรวคุณ
5
นำย อนุ ฤทธิ ์ เกิดสินธ์ชยั
6
นำย อัยยวัฒน์ ศรีวฒ
ั นประภำ
7
นำงสำว แคทรียำ บีเวอร์
Deutsche Bank AG.Singapore (DCS) A/C DB (M)
8
4,700,000
0.48
BHD A/C AFFIN Hwang Asset Management Berhad
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
9
3,709,300
0.38
ประเทศไทย ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
10 นำย สุชยั พรชัยศักดิ ์อุดม
3,000,000
0.30
รวม
754,034,480
76.42 739,999,980
>99.99
(1) PTTGC ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ โดยมี ปตท. เป็นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 (อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินสำหรับปีส้นิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ของ PTTGC) ซึง่ กลุ่ม ปตท. เป็ น ผูผ้ ลิตปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติครบวงจรและมีเครือข่ำยทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศ
ไทย
(2) จำนวนหุน้ ที่ PTTGC ถืออยู่มจี ำนวนน้อยกว่ำ 739,999,980 หุน้ เนื่องจำกมีกำรให้ผจู้ ดั สรรหุน้ ส่วนเกินยืมหุน้ เพือ่ จำไปจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน
จำนวน 37,000,000 หุน้
(3) กำรรวมกลุ่มตระกูล เป็นกำรรวมกลุ่มบุคคลทีม่ นี ำมสกุลเดียวกันเท่ำนัน้ โดยอำจไม่ได้เป็นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ หรือมีควำมเกีย่ วเนื่ องกัน
และอำจไม่ได้มลี กั ษณะเป็นบุคคลทีก่ ระทำกำรร่วมกัน (Concert Party) ตำมข้อเท็จจริง
1
2
3
4

ผูถ้ ือหุ้นต่ำงด้ำว

ณ วันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2560
บริษทั มีผถู้ อื หุน้ ต่ำงด้ำว 50 รำย
ถือหุน้ รวมกัน 7,532,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของทุนจดชำระแล้ว
หมำยเหตุ บริษทั ฯ มีขอ้ จำกัดเกีย่ วกับกำรถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ต่ำงด้ำวตำมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 8 ว่ำ
"หุน้ ของบริษทั สำมำรถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ นัน้ เป็ นเหตุให้มคี นต่ำงด้ำวถือ
หุน้ อยู่ในบริษทั เกินกว่ำร้อยละสำมสิบเจ็ด (37%) ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้ทงั ้ หมด"
38

คณะกรรมกำร
ชื่อ
1. นำยสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มเี ชำว์
2. นำยเพิม่ ศักดิ ์ ชีวำวัฒนำนนท์

3. พลอำกำศเอกทรงธรรม
โชคคณำพิทกั ษ์

4. นำยอัฒฑวุฒ ิ หิรญ
ั บูรณะ

5. นำยณะรงค์ศกั ดิ ์ จิวำกำนันต์

6. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี

ตำแหน่ ง

วันที่ ดำรงตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
แต่งตัง้ เป็นประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ
17/02/2559
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
17/02/2559
แต่งตัง้ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
26/02/2559
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
ค่ำตอบแทน
17/02/2559
แต่งตัง้ เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
26/02/2559
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำร แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
กำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
17/02/2559
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
26/02/2559
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
13/01/2560
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
17/02/2559
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
13/01/2560
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำน
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
17/02/2559
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ
26/02/2559
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
13/01/2560

7. ศำสตรำจำรย์ ดร. กำชัย
จงจักรพันธ์

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำร
พัฒนำอย่ำงยังยื
่ น

8. นำยปฏิภำณ สุคนธมำน

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

9. นำยจิรวัฒน์ นุรติ ำนนท์

กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง

แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
17/02/2559
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
13/01/2560
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
17/02/2559
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
26/02/2559
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
17/02/2559
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ชื่อ

10. นำยอภิชำต จงสกุล

ตำแหน่ ง

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ ดำรงตำแหน่ ง
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
13/01/2560
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
06/01/2560
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ
13/01/2560(1)

11. นำยพยุงศักดิ ์ ชำติสุทธิผล

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น

แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษทั ฯ
06/01/2560
แต่งตัง้ เป็นประธำนกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
13/01/2560

เลขำนุกำรบริษทั คือ นำงสรรญำ อยู่โพธิ ์
(1) นำยอภิชำต จงสกุล ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนวำระกำรดำรงตำแหน่งของ ศำสตรำจำรย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ซึง่ ได้รบั
กำรแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรตรวจสอบเมือ่ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 13 มกรำคม 2560 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำร จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ
ตำแหน่ ง
1. นำยเพิม่ ศักดิ ์ ชีวำวัฒนำนนท์
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยอภิชำต จงสกุล
กรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ นี้ นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี เป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่มคี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ ท่จี ะสำมำรถสอบทำนควำมน่ ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินของบริษทั ฯ โดยเป็นผูค้ ุณวุฒกิ ำรศึกษำบัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และบัญชีมหำบัณฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ อีกทัง้ มี
ประสบกำรณ์ทำงำน ในตำแหน่ ง Vice President - Financial Controller ธนำคำร เชสแมนเฮตตัน (ประเทศไทย) ในปี 2525 - ปี 2535
ตำแหน่ ง Senior Vice President - Finance บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จำกัด ในปี 2536 - ปี 2537 และ ตำแหน่ ง Chief Financial
Officer บริษทั Sithe Pacific Development LLC. ในปี 2541 - ปี 2543 และมีนำยศิรพิ งษ์ สืบสุข เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรตรวจสอบที่ออกจำกตำแหน่ งไปอำจได้รบั เลือกให้
กลับมำดำรงตำแหน่งได้
1.
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตหน้ำทีส่ นับสนุ นด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยเฉพำะในด้ำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระบบควบคุมภำยใน กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดขอบเขตหน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้
1.
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี
- สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง
น่ำเชือ่ ถือ และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ และบริษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
- พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ เพื่อให้ได้ผสู้ อบบัญชีทม่ี คี วำมเป็ น
อิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผูส้ อบบัญชีในกรณีทเ่ี ห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้ำที่ หรือ
ปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยมิชอบ
- ส่งเสริมควำมเป็นอิสระและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
2.
กำรควบคุมภำยใน
- สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล
- สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบบริหำรควำมเสีย่ งและมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงเหมำะสม
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- สอบทำนและกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มกี ระบวนกำรเกี่ยวกับกำรรับแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียนที่ม ี
ประสิทธิผล
3.
กำรตรวจสอบภำยใน
- สอบทำนให้บริษัทฯ มีร ะบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผลและกำกับให้ห น่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยในปฏิบตั งิ ำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน
- พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
- พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย และกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
- พิจำรณำอนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
- อนุมตั แิ ละประเมินแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี เพือ่ ให้แผนกำรตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับควำม
เสีย่ งของบริษทั ฯ
- สอบทำนและพิจำรณำร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยในเกีย่ วกับผลกำรตรวจสอบ
- ประสำนควำมเข้ำใจระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝำ่ ยจัดกำร หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน และผูส้ อบบัญชี ให้อยู่
ในแนวทำงเดียวกัน รวมทัง้ พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ให้มคี วำมสัมพันธ์และเกื้อกูล
กัน
4.
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
- สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
- พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ย วโยงกัน หรือ รำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ ใ ห้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั ฯ
- ดำเนินกำรตรวจสอบเมื่อได้รบั แจ้งจำกผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติกำรณ์ อนั ควรสงสัยว่ำกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ กระทำควำมผิดในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308
มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือ มำตรำ 313 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบื้องต้นให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
แจ้งจำกผูส้ อบบัญชี
5.
หน้ำทีอ่ ่นื ๆ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอคำปรึกษำจำกทีป่ รึกษำภำยนอกทีเ่ ป็นอิสระได้ ในกรณีจำเป็น โดยบริษทั ฯ เป็ นผู้
ออกค่ำใช้จ่ำย
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ อนุมตั ิ
- ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เงื่อนไขในกำรรับหลักทรัพย์
-ไม่ม-ี
ระยะเวลำห้ำมจำหน่ ำยหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ เดิมก่อนเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนที่ถอื หุ้นจำนวน 542,666,685 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 55.00 ของทุนชำระแล้วหลังเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน ให้คำรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ว่ำ จะไม่นำหุน้ จำนวนดังกล่ำวออกจำหน่ำยเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั เริม่
ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยเมือ่ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวได้รบั กำรผ่อนผันให้ทยอยขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสัง่
ห้ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ หรือหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่ถูกสังห้
่ ำมขำย และเมือ่ ครบกำหนด 1 ปี สำมำรถขำยส่วนที่เหลือได้
ทัง้ หมด
กำรผ่อนผันของตลำดหลักทรัพย์
-ไม่ม-ี
ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ (ถ้ำมี)
-ไม่ม-ี
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สถิ ติ

บริษทั โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ปี

รำยได้
จำกกำรขำย

2557 (ข้อมูลทำงกำรเงิน

15,714.7

รวมเสมือน)
2558 (ตรวจสอบแล้ว)
2559 (ตรวจสอบแล้ว)
(1)

(2)
(3)

14,542.2
17,200.1

ล้ำนบำท
บำท/หุน้ (1)
กำไร(ขำดทุน) กำไร(ขำดทุน) กำไร(ขำดทุน) เงินปนั ผล(2)
สุทธิ
สุทธิสว่ นที่ สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ น
เป็ นของผูถ้ อื
ของผูถ้ อื หุน้
หุน้ ของบริษทั
ของบริษทั
ใหญ่
ใหญ่
1,103.2
982.7
1.3
0.6
904.9
961.1

807.7
936.9

1.1
1.3

0.1
1.9

มูลค่ำหุน้
ตำมบัญชี

ร้อยละ
เงินปนั ผล
ต่อกำไร (%)(3)

11.3

42

12.2
10.7

10
150

มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10.00 บำท
คำนวณจำกเงินปนั ผลทีบ่ ริษทั จ่ำยจริงในปี
คำนวณโดยนำเงินปนั ผล (บำท/หุน้ ) หำรด้วยกำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่ (บำท/
หุน้ ) โดยในกำรประชุมสำมัญประจำปี ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 21 มีนำคม 2560 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั กิ ำร
จ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมเป็ นจำนวน 259.0 ล้ำนบำท จำกกำไรสะสมของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จำ่ ยเงิน
ปนั ผลดังกล่ำวให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในวันที่ 20 เมษำยน 2560
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บริ ษทั โกลบอลกรีน เคมิ คอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
เสมือน

งบกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2557

2558

2559

(ล้ำนบำท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อน่ื
ลูกหนี้ภำษีมลู ค่ำเพิม่
สินค้ำคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้ผรู้ บั เหมำก่อสร้ำง
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้ำงจ่ำย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

98.4
1,246.9
69.0
153.9
1,892.2
913.9
15.0
4,389.3

1,038.4
1,231.4
85.1
130.2
2,599.3
31.1
5,115.5

527.7
1,510.4
43.1
128.6
4,374.4
62.0
6,646.2

687.2
4,936.1
88.6
14.4
38.7
5,765.0
10,154.3

662.1
4,520.4
85.3
16.8
7.8
5,292.4
10,407.9

695.7
16.2
4,166.5
80.4
19.1
7.3
4,985.2
11,631.4

223.2
164.9
26.2

268.8
202.0
13.9

60.0
711.7
222.4
26.9

-

42.0

230.6

0.7
415.0

0.4
527.1

3.0
21.1
1,275.7

1,358.5

790.0
-

2,383.8
-
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บริ ษทั โกลบอลกรีน เคมิ คอล จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
ข้อมูลทำงกำรเงิ นรวม
เสมือน

งบกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2557

2558

2559

(ล้ำนบำท)
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกัน
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

0.6
2.0
25.5
1,386.6
1,801.6

0.2
2.0
30.3
822.5
1,349.6

11.6
1.9
35.4
2,432.7
3,708.4

7,400.0
7,400.0

7,400.0
7,400.0

10,483.3
7,400.0

-

-

(4.1)

101.2
164.3
7,665.5
687.2
8,352.7
10,154.3

139.0
857.2
8,396.2
662.1
9,058.3
10,407.9

230.1
297.0
7,923.0
7,923.0
11,631.4
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บริ ษทั โกลบอลกรีน เคมิ คอล จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้อมูลทำงกำรเงิ น
รวมเสมือน

งบกำรเงิ น

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557

2558

2559

(ล้ำนบำท)
14,542.2
(13,371.4)
1,170.8
20.7
76.6
61.2
0.2
(310.6)
(158.4)
(55.3)
97.2
902.4
2.5
904.9

รำยได้จำกกำรขำย
15,714.7
17,200.1
ต้นทุนขำย
(14,296.6)
(15,715.8)
กำไรขันต้
้ น
1,418.1
1,484.3
รำยได้จำกกำรลงทุน
26.7
6.9
รำยได้อ่นื
77.3
47.8
กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิ
16.5
24.0
กำไรจำกตรำสำรอนุพนั ธ์สุทธิ
9.0
8.8
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
(356.7)
(330.1)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
(125.8)
(287.7)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(86.1)
(67.3)
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
120.5
104.5
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
(0.5)
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
1,099.5
990.7
กลับรำยกำร (ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้)
3.7
(29.6)
กำไรสำหรับปี
1,103.2
961.1
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
982.7
807.7
936.9
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
120.5
97.2
24.2
กำไรสำหรับปี
1,103.2
904.9
961.1
(1)
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐำน
1.3
1.1
1.3
กำไรสำหรับปี
1,103.2
904.9
961.1
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนทีก่ ำหนด
ไว้
(6.6)
(0.8)
ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
(7.4)
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจำกภำษี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
1,095.8
904.9
961.1
กำรแบ่งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
976.1
807.7
936.9
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
119.7
97.2
24.2
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
1,095.8
904.9
961.1
หมำยเหตุ:
(1) เมือ่ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559 บริษทั ได้ลดมูลค่ำหุน้ จำกเดิมหุน้ ละ 100.0 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ ละ 10.0 บำท จำนวนหุน้ สำมัญสำหรับปีส้นิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 ได้ถูกปรับปรุงใหม่ เสมือนว่ำกำรลดมูลค่ำหุน้ ดังกล่ำวเกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของงวดทีน่ ำเสนอ เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนหุน้
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บริ ษทั โกลบอลกรีน เคมิ คอล จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด
ข้อมูลทำงกำรเงิ น
รวมเสมือน

งบกำรเงิ น

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557

2558

2559

(ล้ำนบำท)
ข้อมูลงบกระแสเงิ นสดรวม
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ นของเงินตรำต่ำงประเทศ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

927.5
(966.6)
(932.1)
(971.2)
1,069.6
98.4

740.9
858.5
(659.5)
939.9
98.4
0.1
1,038.4

(123.4)
(754.7)
367.2
(510.9)
1,038.4
0.2
527.7
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จัดทำโดย

บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่ำ จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

บริษทั ฯ ขอรับรองว่ำสำรสนเทศทีไ่ ด้รำยงำนไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง
บริ ษทั โกลบอลกรีนเคมิ คอล จำกัด (มหำชน)

นำยอัฒฑวุฒ ิ หิรญ
ั บูรณะ
กรรมกำร

นำยจิรวัฒน์ นุรติ ำนนท์
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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