ที่ 16-54/2563
21 ธันวาคม 2563
เรื่ อง

การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั ้นระหว่างกัน (“ICBL”) ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ ที่
10/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ บริ หารจัดการสภาพคล่องระยะสัน้ ระหว่างบริ ษัทฯ กับ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในรูปแบบของการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (InterCompany Borrowing & Lending) (“ICBL”) โดยจัดทาสัญญาเงินกู้ และ/หรื อ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการต่อ
อายุสญ
ั ญาเงินกู้ออกไปได้ อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ทาการเจรจาต่อรองและกาหนดรายละเอียดเงื่อนไข ICBL แล้ วเสร็ จ และได้ ลงนามใน
สัญญา ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. โดยมีรายละเอียดการเข้ าทารายการ ดังนี ้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
ลักษณะของรายการ
ลักษณะวงเงินกู้

สกุลเงินกู้
อายุสัญญา

20 ธันวาคม 2563
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้ อยละ 47.68
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั ้นของบริษัทฯ
การรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
เป็ นการกู้ยืมเงินระยะสั ้นระหว่างกัน
เป็ นการให้ ก้ ยู มื เงินระยะสั ้นระหว่างกัน
วงเงินสินเชื่อระยะสั ้นชนิดไม่ผกู พันและไม่ วงเงินสินเชื่อระยะสั ้นชนิดไม่ผกู พันและ
มีหลักประกัน (Uncommitted Unsecured ไม่มีหลักประกัน (Uncommitted
Short Term Loan)
Unsecured Short Term Loan)
เงินบาทหรื อเหรี ยญสหรัฐฯ
เงินบาทหรื อเหรี ยญสหรัฐฯ
ตามแต่จะตกลงกัน
ตามแต่จะตกลงกัน
1 ปี (20 ธันวาคม 2563 ถึง 19 ธันวาคม
1 ปี (20 ธันวาคม 2563 ถึง 19 ธันวาคม
2564)
2564)
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-2มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ท่ใี ช้
กาหนดมูลค่ ารวมของ
รายการ
อัตราดอกเบีย้

แหล่ งเงินทุน
การยกเลิกสัญญา

คานวณจากดอกเบี ้ยจ่ายต่อปี
คานวณจากเงินต้ นและดอกเบี ้ยรับต่อปี
วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท
วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท
มูลค่ารายการรวมกัน (ทังการกู
้
้ ยมื และการให้ ก้ ยู มื ) ตา่ กว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
อัตราดอกเบี ้ยปกติ อ้ างอิงตามตลาด โดย อัต ราดอกเบี ย้ ปกติ อ้ า งอิ ง ตามตลาด
ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม ระยะสั ้น BIBOR โดยใช้ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยืม ระยะสัน้
(Bangkok Interbank Offered Rate) หรื อ BIBOR (Bangkok Interbank Offered
LIBOR (London Interbank Offered Rate) หรื อ LIBOR (London Interbank
Rate) บ ว ก ส่ ว น ต่ า ง อั ต ร า ด อ ก เ บี ้ย Offered Rate) บ ว ก ส่ ว น ต่ า ง อั ต ร า
(Interest Rate Spread) แล้ วแต่สกุลเงินกู้ ดอกเบี ้ย (Interest Rate Spread) แล้ วแต่
โดยคานึงถึง ผลตอบแทนเงินลงทุนระยะ สกุลเงินกู้ โดยคานึงถึง ผลตอบแทนเงิน
สัน้ อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ และ ลงทุ น ระยะสัน้ ,อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ยื ม
อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ระยะสั ้นและอันดับความน่าเชื่อถือของผู้
เทียบเท่าหรื อต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยที่ก้ จู าก กู้ ซึ่ง เที ย บเท่ า หรื อ ดี ก ว่ า ต้ น ทุน เงิ น ทุ น
สถาบันการเงิน
ของบริษัทฯ
n/a
เงินทุนหมุนเวียน
ทาได้ โดยแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
ทาได้ โดยแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
5 วันทาการ
5 วันทาการ

ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ เงื่อนไขประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทการให้ หรื อรั บความช่ วยเหลื อทางการเงินจากบุคคลที่มีความเกี่ ย วโยงกัน แล้ ว รายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีขนาดรายการต่ากว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ณ วันที่
30 กันยายน 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี)
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
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