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บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)
GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ ไป
โดย บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 246,666,700 หุ้น
และจัดสรรหุ้นส่วนเกินจานวนไม่เกิน 37,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.0 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.20 บาท
ระยะเวลำจองซือ้
วันที่ 20 ถึง 21 และ 24 เมษายน 2560
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และร่ ำงหนังสือชีช้ วน: 5 ตุลำคม 2559
วันที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และร่ ำงหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ: 19 เมษำยน 2560
ในการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหลักทรัพย์ ”) จะให้ สิทธิผ้ จู ดั หาหุ้นส่วนเกิน (ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ จดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย) ซื ้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จดั จาหน่ายเป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 15.00 ของจานวนหุ้นที่เสนอขายทังหมด
้
หรื อคิดเป็ นจานวนไม่เกิ น 37,000,000 หุ้น โดยภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันแรกที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดั หาหุ้นส่วนเกิน จะดาเนินการจัดหาหุ้นเพื่อส่งคืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ ยืมหุ้น ซึง่ คือ บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) (“PTTGC”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ มีความต้ องการซื ้อหลักทรัพย์มากขึ ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ากว่าราคา
เสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สงู กว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริ มาณหลักทรัพย์ที่สามารถนามาซื ้อขายได้ มากขึ ้น
อย่ างไรก็ ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นดังกล่าวอาจสิ ้นสุดก่ อนครบก าหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่ห้ ุนของผู้ออกหลักทรั พย์ เริ่ มทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้จดั หาหุ้นส่วนเกินสามารถซื ้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ครบจานวนแล้ ว และ/หรื อ มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ออกหลักทรัพย์
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ความเหมาะสมใน
การลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชี ้ชวนเป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสื อชี ช้ วนมี ข้ อความหรื อรายการที่ เป็ นเท็ จ หรื อขาดข้ อความที่ ควรต้ องแจ้ งในสาระส าคัญ
ผู้ถือหลักทรัพย์ ที่ได้ ซื ้อหลักทรั พย์ไม่เกินหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับและยังเป็ นเจ้ าของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสื อชี ช้ วนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ แต่ไม่เกิ นสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชี ช้ วนดังกล่าวมี ผลใช้ บังคับ บุคคลทัว่ ไปสามารถขอ
ตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชี ช้ วนได้ ที่ศูนย์ สารสนเทศตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในเวลาทาการของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อทาง http://www.sec.or.th

คำเตือน: กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลก่ อนกำรตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลสรุ ปนี เ้ ป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วนซึ่งเป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรั พย์ (“บริ ษัทฯ”)
ดังนั น้ ผู้ลงทุ นต้ องศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนั งสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำกผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยและบริ ษัทฯ หรื ออำจศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนที่บริษัทฯ ยื่นต่ อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสำนักงำน ก.ล.ต.

ข้ อมูลสรุ ปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาเสนอขาย
วันที ่ 20 ถึง 21 และ 24 เมษายน 2560
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย:

หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
บริ ษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “GGC”)

ประเภทธุรกิจ:

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้ อม

จำนวนหุ้นที่เสนอขำย:
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 246,666,700 หุ้น คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกและจำหน่ำยแล้ วของ
บริ ษัทฯ ภำยหลังจำกที่มีกำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ และ
หำก ณ วันปิ ดกำรเสนอขำยหุ้นทัง้ หมดจำนวน 246,666,700 หุ้น มีผ้ ูจองซือ้ หุ้นเป็ นจำนวนมำกกว่ำหุ้นทัง้ หมดที่ เสนอขำย
ดังกล่ำว อำจมีกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ซึง่ หุ้นส่วนเกินดังกล่ำวจะมีจำนวนไม่เกินร้ อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี ้
หรื อไม่เกิ น 37,000,000 หุ้น ทัง้ นี ้ จ ำนวนกำรจัดสรรจะขึน้ อยู่กับดุลพินิ จของบริ ษัทฯ และผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย
สัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้น:
ประเภทผู้ลงทุน
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย (หุ้น)
สัดส่ วนที่เสนอขำย (ร้ อยละ)
- นักลงทุนสถำบัน
123,332,700
50.00
- บุคคลทัว่ ไป
123,334,000
50.00
เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำย:  รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน 246,666,700 หุ้น (Firm
Underwriting)
 ไม่รับประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
รำคำเสนอขำยต่ อประชำชน: 11.20 บำท/หุ้น
มูลค่ ำกำรเสนอขำย (ไม่ รวมหุ้นส่ วนเกิน): 2,762,667,040 บำท
มูลค่ ำกำรเสนอขำย (รวมหุ้นส่ วนเกิน): 3,177,067,040 บำท
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กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภำพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ ำ


ไม่มี

 จำนวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภำพ: - หุ้น รำคำเสนอขำยหรื อรำคำแปลงสภำพ: - บำท

มูลค่ ำที่ตรำไว้ (par): 10.0 บำท/หุ้น มูลค่ ำตำมรำคำบัญชี (book value) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559: 10.7 บำท/หุ้น
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะ
กำหนดร่ วมกันโดยสำรวจควำมต้ องกำรซื ้อหุ้น (Bookbuilding) ซึ่งเป็ นวิธีกำรสำรวจปริ มำณควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นของนัก
ลงทุนสถำบันในแต่ละระดับรำคำของช่วงรำคำเสนอขำยเบื ้องต้ น โดยเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ลู งทุนสถำบันแจ้ งรำคำและจำนวน
หุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อมำยังผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย โดยรำคำเสนอขำยสุดท้ ำยจะเป็ นรำคำที่
นักลงทุนสถำบันเสนอควำมต้ องกำรซื ้อเข้ ำมำ และทำให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินตำมจำนวนที่ต้องกำร และเชื่อว่ำยังมีควำม
ต้ องกำรซื ้อหุ้นเหลืออยูม่ ำกพอในระดับที่คำดว่ำจะทำให้ รำคำหุ้นมีเสถียรภำพในตลำดรอง ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจัดจำหน่ำยได้ กำหนดรำคำหุ้นสำมัญที่จะเสนอขำยในครัง้ นี ้ร่วมกันที่รำคำ 11.20 บำทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นแนวทำงให้ บคุ คลทัว่ ไปและผู้จองซื ้อรำยย่อยเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ของบริ ษัทฯ
อำจพิจำรณำเปรี ยบเทียบกำไรสุทธิ ต่อหุ้น (EPS) ของบริ ษัทฯ ที่เท่ำกับ 0.94 บำทต่อหุ้น ซึ่ง คำนวณจำกกำไรสุทธิ ของ
บริ ษัทฯ (เฉพำะส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่ ) สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 936.9 ล้ ำนบำท
หำรด้ ว ยจำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ วของบริ ษัทฯ จำนวน 986,666,700 หุ้น (ไม่รวมหุ้นที่ ผ้ ูจัดหำหุ้นส่วนเกิ น อำจใช้ สิทธิ ซื อ้
หุ้นส่วนเกินจำกบริ ษัทฯ ตำมกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ซึง่ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ของบริ ษัทฯ จะเท่ำกับ 11.91
เท่ำ
อย่ ำงไรก็ตำม บุคคลทั่วไปและผู้จองซือ้ รำยย่ อยควรทรำบว่ ำอัตรำส่ วนรำคำหุ้นต่ อกำไรสุทธิ (P/E) ดังกล่ ำว
คำนวณจำกผลกำรดำเนินงำนในอดีต ซึ่งอำจไม่ สะท้ อนถึงผลกำรดำเนินงำนหรื อควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบันและในอนำคต และไม่ ได้ เป็ นอัตรำส่ วนที่สำมำรถนำมำเปรี ยบเทียบกันได้ โดยตรง
เนื่องจำกเป็ นกำรคำนวณอัตรำส่ วนในช่ วงเวลำที่ต่ำงกัน
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ ติด silent period : ไม่มี (ภำยใต้ สมมติฐำนว่ำจะมีกำรใช้ สทิ ธิซื ้อ
หุ้นส่วนเกินทังจ
้ ำนวน)
กรณีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ เป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
ตลำดรอง:



หมวดธุรกิจ (sector):

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

เกณฑ์ เข้ ำจดทะเบียน: 

SET
profit test

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 2



mai



market capitalization test

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน:
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน
1. โครงกำรเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 2
2. โครงกำร Biocomplex
3. เงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงกำรตำมข้ อ 1 และ ข้ อ 2
(หำกมีควำมจำเป็ น) และโครงกำรในอนำคตของบริษัทฯ
รวมทัง้ สิน้

จำนวนเงิน
โดยประมำณ
(ล้ ำนบำท)
1,150
1,350

ภำยในปี 2560-2562
ภำยในปี 2560-2563

154

ภำยในปี 2560-2562

ระยะเวลำที่ใช้ เงิน
โดยประมำณ

2,654

ทังนี
้ ้ เงินที่ได้ จำกกำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ถ้ ำมี) บริ ษัทฯ จะนำไปใช้ เป็ นเงินทุนตำมวัตถุประสงค์กำรใช้ เงินตำมข้ อ 3 ข้ ำงต้ น
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล:
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกำหนดให้ จ่ำยได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี
และทุนสำรองต่ำงๆ ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่ำกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวขึ ้นอยู่กบั แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ นและ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตด้ วย

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 3

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ :
บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้ อม (Green Flagship Company) ของกลุม่ PTTGC (ซึ่งเป็ น
บริ ษั ทแกนน ำของธุ รกิ จผลิตภัณฑ์ เคมี ของกลุ่ม ปตท.) โดยบริ ษั ทฯ มี ควำมมุ่งมั่นที่ จะเป็ นผู้ประกอบธุ รกิ จผลิตภัณฑ์ เคมี เพื่ อ
สิ่งแวดล้ อมในระดับโลกที่โดดเด่นในทุกตลำดที่บริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมกำร PTTGC ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 25
มกรำคม 2559 ได้ มีมติอนุมัติ นโยบำยที่จะรวมธุรกิ จผลิตภัณฑ์ เคมีเพื่ อสิ่งแวดล้ อมในกลุ่ม PTTGC เข้ ำไปอยู่ภำยใต้ บริ ษัทฯ ใน
อนำคต เพื่อเชื่อมโยงกำรลงทุน กำรพัฒนำธุรกิจ และสรรหำโอกำสทำงธุรกิจในบริ ษัทกลุม่ ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้ อมทังหมด
้
ทังในและต่
้
ำงประเทศเข้ ำด้ วยกัน ซึง่ กำรรวมธุรกิจดังกล่ำว จะขึ ้นอยู่กบั ศักยภำพในกำรสร้ ำงผลกำไรระยะยำว กลยุทธ์ กำรลงทุนของ
บริ ษัทฯ ควำมพร้ อมในกำรลงทุนของบริ ษัทฯ รวมถึง ข้ อจำกัด กฎหมำย กฎและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
จะเป็ นไปตำมเงื่ อนไขจำกกำรเจรจำตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษั ทฯ PTTGC และผู้ร่วมลงทุนในบริ ษั ทที่เกี่ ยวข้ อง และต้ องผ่ำน
กระบวนกำรอนุมตั ิและ/หรื อกระบวนกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ PTTGC และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องด้ วย
นอกจำกนี ้ PTTGC จะพิจำรณำร่ วมกันกับบริ ษัทฯ ในฐำนะบริ ษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดำเนินกำรขยำยกิจกำรหรื อกำรลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้ อมของ PTTGC ต่อไปในอนำคต ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับรู ปแบบและควำมเหมำะสมในกำรลงทุน รวมถึงกฎหมำย กฎและระเบียบต่ำงๆ ที่เอื ้ออำนวยตลอดจนถึงควำมพร้ อมในกำรลงทุน
ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ เป็ นหนึ่งในกลุม่ ผู้ผลิตเมทิลเอสเทอร์ รำยใหญ่ที่สดุ และเป็ นผู้ผลิตแฟตตี ้แอลกอฮอล์เพียงรำยเดียวในประเทศ โดย
จำกข้ อมูลปริ มำณกำรผลิตของบริ ษัทฯ และสถิติของกรมธุรกิจพลังงำน ในปี 2559 บริ ษัทฯ จำหน่ำยเมทิลเอสเทอร์ คิดเป็ นประมำณ
ร้ อยละ 27 ของเมทิลเอสเทอร์ ที่ถกู นำมำผสมในน ้ำมันดีเซลหมุนเร็ วเพื่อกำรค้ ำปลีกในประเทศ1 ซึ่งเมทิลเอสเทอร์ หรื อ "บี 100" จะ
นำไปใช้ ผสมในน ้ำมันดีเซลหมุนเร็ ว เพื่อกำรค้ ำปลีกในประเทศ ส่วนแฟตตี ้แอลกอฮอล์จะถูกนำไปใช้ เป็ นส่วนผสมหลักในกำรผลิต
เครื่ องสำอำง สำรลดแรงตึงผิว และเภสัชภัณฑ์ต่ำงๆ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังผลิตกลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์ ซึ่งเป็ นส่วนผสมที่ใช้ อย่ำงแพร่ หลำย
ในเครื่ องสำอำงและเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ อีกหลำยประเภท อำทิ กลีเซอรี นดิบ กลีเซอรี นสีเหลือง โพแทสเซียมซัลเฟต
กำกเมทิลเอสเทอร์ และกำกแฟตตี ้แอลกอฮอล์ โดยบริ ษัทฯ ผลิตเมทิลเอสเทอร์ ได้ 252,046 ตันในปี 2558 และ 247,857 ตันในปี
2559 และผลิตแฟตตี ้แอลกอฮอล์ได้ 104,362 ตัน ในปี 2558 และ 97,850 ตันในปี 2559
ลูกค้ ำรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้ แก่บริ ษัทในเครื อ ปตท. (รวมถึงกลุม่ PTTGC และ TEX แต่ไม่รวม SPRC และ BCP ซึ่ง ปตท.
ได้ จำหน่ำยหุ้นไปในปี 2558) ซึง่ เทียบกับรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำทังหมดคิ
้
ดเป็ น ร้ อยละ 48.1 ในปี 2557 ร้ อยละ 52.4ในปี 2558 ร้ อยละ
54.7 ในปี 2559
รำยได้ ของบริ ษัทฯ จำกกำรขำยสินค้ ำคิดเป็ น จำนวน 15,714.7 ล้ ำนบำท ในปี 2557 จำนวน 14,542.2 ล้ ำนบำท ในปี
2558 และ จำนวน 17,200.1 ล้ ำนบำทในปี 2559 ยอดขำยเมทิลเอสเทอร์ เทียบกับของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำทังหมดคิ
้
ดเป็ น ร้ อย
ละ 50.3 ในปี 2557 ร้ อยละ 56.7 ในปี 2558 และร้ อยละ 59.6 ปี 2559 ส่วนยอดขำยแฟตตี ้แอลกอฮอล์ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
คิดเป็ น ร้ อยละ 39.9 ในปี 2557 ร้ อยละ 34.9 ในปี 2558 และร้ อยละ 32.8 ในปี 2559

1

จำกข้ อมูลปริ มำณกำรจำหน่ำยเมทิลเอสเทอร์ของบริ ษัทฯ และสถิติของกรมธุรกิจพลังงำน บริ ษัทฯ จำหน่ำยเมทิลเอสเทอร์ คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 23 ร้ อยละ 25 และ
ร้ อยละ 27 ของเมทิลเอสเทอร์ที่ถกู นำมำผสมในน ้ำมันดีเซลหมุนเร็ วเพื่อกำรค้ ำปลีกในประเทศ ในปี 2557 2558 และ 2559 ตำมลำดับ
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บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ :
โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่เอกสำรฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้
สรุปได้ ดงั นี ้
หลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ก่ อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
รำยชื่อ

(ภำยใต้ สมมติฐำนว่ ำจะไม่ มีกำร
ใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นส่ วนเกิน)

ผู้ถือหุ้น

1. PTTGC(1)
2. นำง วรำวรรณ ทิพ
พำวนิช
3. นำงกรกช
ทองมี
4. ประชำชนทัว่ ไป
รวม

สัดส่ วนกำรถือ
หุ้น

(ภำยใต้ สมมติฐำนว่ ำจะมีกำรใช้
สิทธิซอื ้ หุ้นส่ วนเกินทัง้ จำนวน)

สัดส่ วนกำรถือหุ้น

จำนวนหุ้น

(หุ้น)

(ร้ อยละ)

(หุ้น)

739,999,980

>99.99

739,999,980

75.00

739,999,980

72.29

10

<0.01

10

<0.01

10

<0.01

10

<0.01

10

<0.01

10

<0.01

-

-

246,666,700

25.00

283,666,700

27.71

740,000,000

100.00

986,666,700

100.00

1,023,666,700

100.00

(ร้ อยละ)

___________
หมำยเหตุ:
(1) PTTGC เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกิจกำรปิ โตรเคมีและกำรกลัน่ แบบครบวงจร

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5

จำนวนหุ้น

สัดส่ วนกำรถือ
หุ้น

จำนวนหุ้น

(หุ้น)

(ร้ อยละ)

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

สัดส่ วนรำยได้ :
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงรำยได้ จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเตอร์ ผลิตภัณฑ์แฟตตี ้แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์กลีเซอรี น
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสำหรับระยะเวลำที่ระบุไว้
ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558

2557
รำยได้ จำก
กำรขำย
สินค้ ำ

% ของรำยได้
รวม

ผลิตภัณฑ์

รำยได้ จำก
กำรขำย
สินค้ ำ

2559

% ของรำยได้ รำยได้ จำกกำร
รวม
ขำยสินค้ ำ

% ของ
รำยได้ รวม

(ล้ ำนบำท, ยกเว้ นอัตรำร้ อยละ)

เมทิลเอสเทอร์

7,902.3

50.3%

8,239.1

56.7%

10,257.0

59.6%

แฟตตี ้แอลกอฮอล์

6,266.0

39.9%

5,080.0

34.9%

5,640.5

32.8%

กลีเซอรี นบริสทุ ธิ์

738.2

4.7%

592.6

4.1%

560.5

3.3%

อื่นๆ(1)

808.2

5.1%

630.5

4.3%

742.1

4.3%

รวม

15,714.7

100.0%

14,542.2

100.0%

17,200.1

100.0%

หมำยเหตุ:
(2) ประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรขำยกลีเซอรีนดิบ กลีเซอรีนสีเหลือง โพแทสเซียมซัลเฟต และกำกแฟตตี ้แอลกอฮอล์ เป็ นหลัก และรำยได้ จำก
กำรขำยวัตถุดิบซึง่ ส่วนใหญ่คือน ้ำมันปำล์มดิบ
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ
ณ วันที่เอกสำรนี ้มีผลใช้ บงั คับ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 11 ท่ำน ดังนี ้
1. นำยสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มีเชำว์

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร

2. นำยเพิ่มศักดิ์ ชีวำวัฒนำนนท์

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

3. พลอำกำศเอกทรงธรรม โชคคณำพิทกั ษ์

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

4. นำยอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
และกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน

5. นำยณะรงค์ศกั ดิ์ จิวำกำนันต์

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร และกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

6. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี

กรรมกำรที่ ไม่ได้ เป็ น ผู้บ ริ ห ำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

7. ศำสตรำจำรย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน

8. นำยปฏิภำณ สุคนธมำน

กรรมกำรที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นผู้ บริ ห ำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน

9. นำยจิรวัฒน์ นุริตำนนท์

กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร และกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

10. นำยอภิชำต จงสกุล

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

11. นำยพยุงศักดิ์ ชำติสทุ ธิผล

กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
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สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับอุตสำหกรรม
1.1

รำคำผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีควำมผันผวน และอำจได้ รับผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงของตลำดโลก

1.2

ควำมไม่แน่นอนจำกกำรปรับขึ ้นของรำคำวัตถุดิบ และกำรไม่สำมำรถจัดหำวัตถุดิบได้ เพียงพอและต่อเนื่องใน
รำคำที่เหมำะสม

1.3

อุปสงค์ของเมทิลเอสเทอร์ ในประเทศไทยขึ ้นอยู่กับอัตรำผสมของเมทิลเอสเทอร์ ในน ้ำมันดีเซลหมุนเร็ วตำมที่
ภำครัฐกำหนด (Biodiesel Mandate) และกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวกับโครงสร้ ำงรำคำของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เป็ นอย่ำงมำก

1.4

ประเทศคู่ค้ำต่ำงๆ อำจมีมำตรกำรกีดกันกำรนำเข้ ำผลิต ภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เช่น กำหนดโควต้ ำกำรนำเข้ ำ ภำษี
ศุลกำกร มำตรกำรตอบโต้ กำรทุม่ ตลำด หรื อมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ ำอื่นใด

1.5

ควำมเพียงพอของสำธำรณูปโภคในภำวะขำดแคลนสำธำรณูปโภค กำรไม่สำมำรถจัด หำสำธำรณูปโภค หรื อ
กำรขึ ้นรำคำอย่ำงมีนยั สำคัญของสำธำรณูปโภค

1.6

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำ

1.7

ควำมผันผวนของค่ำขนส่งและกำรหยุดชะงักของกำรขนส่ง

1.8

กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) เหตุกำรณ์ ภยั ธรรมชำติ และ/หรื อมำตรกำรทำง
กฎหมำย หรื อมำตรกำรที่เกี่ ยวข้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศซึ่งอำจส่งผลต่อปริ มำณและรำคำ
วัตถุดิบหรื อรำคำผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ

1.9

อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีกำรเปลีย่ นแปลงตำมฤดูกำล

1.10 กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทฯ อำจไม่ค้ ุมครองควำมเสียหำยที่อำจเกิ ดขึน้ ได้ ทุกประเภท และอำจไม่เพียง
พอที่จะครอบคลุมควำมเสียหำยของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
1.11 กำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยูก่ บั กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของบุคคลภำยนอกให้ ทนั ตำมกำหนดเวลำ
1.12 ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย
1.13 น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันเมล็ดในปำล์มที่บริ ษัทฯ จัดหำมำได้ อำจไม่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน RSPO
2 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
2.1 กำรหยุดชะงักของโรงงำน ห่วงโซ่อปุ ทำน (Supply Chain) หรื อเครื อข่ำยกำรจัดจำหน่ำย หรื อควำมเสีย่ งอื่นๆ ใน
กำรดำเนินธุรกิจ
2.2

บริ ษั ท ฯ พึ่ ง พำลูก ค้ ำ รำยใหญ่ ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ ของผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ แ ละบริ ษั ท อื่ น ๆ ในเครื อ ปตท.
ค่อนข้ ำงมำก

2.3

ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีกำรแข่งขันกันสูง ทังกำรแข่
้
งขันกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทน

2.4

บริ ษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้นรำยใหญ่ ที่ถือหุ้นในบริ ษัทฯ มำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ซึ่งมีอำนำจในกำรควบคุมกิ จกำรและอำจมี
ผลประโยชน์ทแี่ ตกต่ำงจำกผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
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2.5

บริ ษัทฯ พึง่ พำและได้ รับประโยชน์จำกควำมสัมพันธ์ กบั PTTGC ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ และเป็ นลูกค้ ำ
รำยสำคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงกลุม่ PTTGC ซึง่ เป็ นผู้จดั หำ (Supplier) ของบริ ษัทฯ

2.6

บริ ษัทฯ ไม่มีอำนำจควบคุมอย่ำงเด็ดขำดใน TEX ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทอำจประสบกับ
ภำวะกำรแข่งขันจำกผู้ร่วมทุนในบริ ษัทดังกล่ำว

2.7

บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถจ้ ำงหรื อรักษำบุคลำกรที่สำคัญ หรื อไม่สำมำรถจูงใจและรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ

2.8

หำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ตำมควำมคำดหมำย กำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ อำจหยุดชะงักได้

2.9

บริ ษัทฯ อำจประสบปั ญหำกำรนัดหยุดงำนหรื อปั ญหำด้ ำนแรงงำน

2.10 บริ ษัทฯ มีควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยสิง่ แวดล้ อมและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมอัน
เนื่องมำจำกกำรผลิตและกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิง
2.11 กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อำจก่อให้ เกิดอันตรำยและกำรบำดเจ็บ หรื อควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ได้ ในบำงกรณี
3 ควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์
3.1

บริ ษัทฯ อำจมีควำมเสีย่ งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรขยำยกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงควำมเป็ นไปได้ ที่จะ
ขยำยธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิง่ แวดล้ อม (Green Chemicals Business)

3.2

บริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถดำเนินโครงกำร Biocomplex ได้ เนื่องจำกเหตุผลต่ำงๆ ทำงด้ ำนกฎหมำย

4 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับควำมเป็ นเจ้ ำของหุ้นของบริษัทฯ
4.1 กฎหมำยไทยและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรถือครองหุ้นโดยคนต่ำงด้ ำว ซึ่งอำจส่ง ผลกระทบ
ต่อสภำพคล่องและรำคำตลำดของหุ้นของบริ ษัทฯ
4.2

ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรซื ้อขำยและส่งมอบหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ

4.3

บริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ อำจขำยหุ้นภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนครัง้ นี ้ และกำร
มีห้ นุ ของบริ ษัทฯ จำนวนมำกเพื่อกำรขำยอำจมีผลทำให้ รำคำหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลง

4.4

บริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถหรื ออำจเลือกที่จะไม่จ่ำยเงินปั นผล

4.5

ผู้จดั หำหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) อำจมีกำรดำเนินกำรเพื่อรักษำระดับรำคำ (Stabilization) และ
อำจจำเป็ นต้ องยุติกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
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สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังสำมปี :
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
เสมือน

งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2557

2558

2559

(ล้ ำนบำท ยกเว้ นอัตรำส่ วน และอัตรำส่ วนร้ อยละ)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รำยได้ จำกกำรขำย
ต้ นทุนขำย
กำไรขันต้
้ น
กำไรสุทธิ
อัตรำส่วนกำไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
กำไรสุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐำน(1) (บำทต่อหุ้น)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
หมำยเหตุ:

10,154.3
1,801.6
8,352.7
15,714.7
(14,296.6)
1,418.1
1,103.2
9.0
7.0
1.3
0.2
10.7
13.7

10,407.9
1,349.6
9,058.3
14,542.2
(13,371.4)
1,170.8
904.9
8.1
6.2
1.1
0.1
8.8
10.4

11,631.4
3,708.4
7,923.0
17,200.1
(15,715.8)
1,484.3
961.1
8.6
5.6
1.3
0.5
8.7
11.3

(1) เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ ลดมูลค่ำหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 100.0 บำท เป็ นมูลค่ำหุ้นละ 10.0 บำท จำนวนหุ้นสำมัญสำหรับ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 ได้ ถกู ปรับปรุงใหม่ เสมือนว่ำกำรลดมูลค่ำหุ้นดังกล่ำวเกิดขึน้ ตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นของ
งวดที่นำเสนอ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้น

อัตรำกำรผลิตเฉลี่ยของโรงงำนของบริษัทฯ (คิดเป็ นร้ อยละกำรผลิตติดตัง้ รำยปี ) ย้ อนหลังสำมปี :
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557

2558

2559

อัตรำกำลังกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์

(ร้ อยละ)
(1)

เมทิลเอสเทอร์
แฟตตี ้แอลกอฮอล์
กลีเซอรี นบริสทุ ธิ์
หมำยเหตุ:

115.6
113.2
95.5

126.0
104.4
96.6

123.9
97.8
102.9

(1) คิดจำกกำลังกำรผลิตติดตังเดิ
้ มของโรงงำนเมทิลเอสเทอร์ ที่ 200,000 ตันต่อปี ทังนี
้ ้ ในเดือนพฤศจิกำยน 2559 บริษัทฯ ได้ จดทะเบียน
กำลังกำรผลิตใหม่ที่ 300,000 ตันต่อปี โดยหำกคำนวณ อัตรำกำลังกำรผลิตในปี 2559 ด้ วยกำลังกำรผลิตใหม่ที่ 300,000 ตันต่อปี
บริษัทฯ จะมีอตั รำกำลังกำรผลิตอยูท่ ี่ประมำณร้ อยละ 82.6
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คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ได้ แก่
1. รำคำของวัตถุดิบและรำคำของผลิตภัณฑ์
2. อัตรำกำรผสมของเมทิลเอสเทอร์ ในน ้ำมันดีเซล (Biodiesel Mandate) ที่รัฐบำลกำหนด และกฎระเบียบของ
รัฐบำลที่เกี่ยวกับโครงสร้ ำงรำคำของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3. กำลังกำรผลิตและอัตรำกำลังกำรผลิต (Utilization Rate)
4. ฤดูกำล
5. ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น
6. สภำวะเศรษฐกิจ
7. ผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ ำงองค์กรของบริ ษัทฯ
8. ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรขำยเมทิลเอสเทอร์ แฟตตี ้แอลกอฮอล์ และกลีเซอรี น
บริ สทุ ธิ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึง่ รวมถึงกลีเซอรี นดิบ กลีเซอรี นสีเหลือง โพแทสเซียมซัลเฟต กำกเมทิลเอสเทอร์ และ
กำกแฟตตี ้แอลกอฮอล์ และรำยได้ จำกกำรขำยวัตถุดิบซึ่งส่วนใหญ่คือน ้ำมันปำล์มดิบ โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559
บริ ษัทฯ มีรำยได้ รวมเท่ำกับ 15,714.7 ล้ ำนบำท 14,542.2 ล้ ำนบำทและ 17,200.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำร
ลดลงร้ อยละ 7.5 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.3 ในปี 2559 ตำมลำดับ
หำกพิจำรณำปี 2558 บริ ษัทฯ บันทึกรำยได้ รวมลดลง 1,172.5 ล้ ำนบำท จำกปี 2557 โดยกำรลดลงนี ้มีสำเหตุหลักมำ
จำก (1) กำรลดลงของรำยได้ จำกกำรขำยแฟตตีแ้ อลกอฮอล์จำกกำรลดลงของรำคำขำยเฉลี่ย และปริ มำณกำรขำย แฟตตี ้
แอลกอฮอล์อนั เป็ นผลมำจำกกำรปรับลดรำคำของแฟตตี ้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ค่แู ข่ง (2) กำรลดลงของรำยได้
จำกกำรขำยกลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์จำกกำรลดลงของรำคำขำยกลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์ซึ่งเป็ นผลมำจำกภำวะอุปทำนล้ นตลำด อย่ำงไรก็ตำม
รำยได้ ที่ลดลงส่วนหนึ่งถูกหักกลบด้ วย (3) กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรขำยเมทิลเอสเทอร์ จำก กำรเพิ่มปริ มำณกำรขำยซึ่งเป็ น
ผลมำจำกกำลังกำรผลิตที่สงู ขึ ้นจำกกำรปรับปรุงประสิทธิภำพหน่วยผลิตกำรปรับปรุงหน่วยผลิตเมทิลเอสเทอร์
สำหรับปี 2559 บริ ษัทฯ บันทึกรำยได้ รวมเพิ่มขึ ้น 2,657.9 ล้ ำนบำท จำกปี 2558 โดยกำรเพิ่มขึ ้นนี ้มีสำเหตุหลักมำ
จำก (1) กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรขำยเมทิลเอสเทอร์ จำกรำคำขำยที่เพิ่มขึ ้นตำมรำคำวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้น และ
ปริ มำณกำรขำยที่มำกขึ ้น จำกกำรเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์สำหรับน ้ำมันดีเซลขำยปลีก กำรขยำยตลำดไปยังกลุม่ ลูกค้ ำใหม่ หรื อ
กลุม่ ลูกค้ ำเดิมในภูมิภำคใหม่ และกำรที่บริ ษัทฯ ปรับปรุงหน่วยผลิตเมทิลเอสเทอร์ ทำให้ มีกำลังกำรผลิตเฉลีย่ สูงขึ ้น (2) กำร
เพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรขำยแฟตตี ้แอลกอฮอล์ จำกรำคำขำยเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ ้นตำมรำคำวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้น หัก
กลบบำงส่วนด้ วยปริ มำณกำรขำยที่ลดลงจำกกำรแข่งขันกับแฟตตี ้แอลกอฮอล์สงั เครำะห์ กำรลดลงของอัตรำกำรผลิต จำก
กำรขัดข้ องของสำรเร่งปฏิกิริยำ และ กำรหยุดเดินเครื่ องหน่วยผลิตแฟตตี ้แอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินกำรเปลีย่ นสำรเร่ งปฏิกิริยำ
ตำมกำหนดกำร และ หักกลบบำงส่วนด้ วย (3) กำรลดลงของรำยได้ จำกกำรขำยกลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์ จำกรำคำขำยที่ลดลงจำก
อุปทำนของกลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ หักกลบบำงส่วนด้ วยปริ มำณกำรขำยกลีเซอรี นบริ สทุ ธิ์ที่เพิ่มขึ ้นอันเนื่องมำจำกปริ มำณ
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กำรผลิตเมทิลเอสเทอร์ รวมกับส่วนที่บริ ษัทฯ ทำกำรจ้ ำงผลิตเพิ่มขึ ้น ทำให้ มีปริ มำณกลีเซอรี นที่เป็ นผลิตภัณฑ์ร่วมเพิ่มขึ ้น
ในส่วนของต้ นทุนขำย บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำยใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 14,296.6 ล้ ำนบำท 13,371.4
ล้ ำนบำท และ 15,715.8 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 6.5 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.5 ในปี
2559 ตำมลำดับ โดยกำรเปลี่ยนแปลงต้ นทุนขำยของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยู่กับรำคำต้ นทุนวัตถุดิบซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักของ
ต้ นทุนขำยเป็ นสำคัญ
ทังนี
้ ้ กำไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 1,418.1 ล้ ำนบำท 1,170.8 ล้ ำนบำท และ
1,484.3 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม กำไรขันต้
้ นดังกล่ำวในปี 2558 ถูกหักกลบบำงส่วนด้ วย (1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริ หำร จำนวน 158.4 ล้ ำนบำท โดยเพิ่มขึ ้น 32.6 ล้ ำนบำท จำกปี 2557 เป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำบริ กำรพนักงำน
ปฏิบตั ิกำร (Secondment Fee) ฝ่ ำยสนับสนุน และ กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรอื่น และ (2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
จำนวน 310.6 ล้ ำนบำท โดยลดลง 46.1 ล้ ำนบำทจำกปี 2557 เป็ นผลมำจำกต้ นทุนกำรขนส่งที่ลดลงจำกรำคำเชื ้อเพลิงที่
ลดลง สำหรับกำไรขันต้
้ นในปี 2559 ถูกหักกลบบำงส่วนด้ วย (1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร จำนวน 287.7 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น
129.3 ล้ ำนบำท จำกปี 2558 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของบริ กำรพนักงำนปฏิบตั ิกำร (Secondment Fee) ฝ่ ำย
สนับสนุน กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยบุคลำกร และรำยกำรพิเศษ (Extraordinary Item) จำนวน 50.7 ล้ ำนบำท ซึง่ ประกอบไป
ด้ วยกำรชำระเงินในส่วนของ TFA เพื่อยุติข้อพิพำท และกำรตัดจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นหลัก และ (2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
จำนวน 330.1 ล้ ำนบำท โดยเพิ่มขึ ้น 19.5 ล้ ำนบำทจำกปี 2558 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่ง
ซึง่ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของยอดขำยเมทิลเอสเทอร์ ของบริ ษัทฯ
เนื่องด้ วยสำเหตุที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น กำไรสุทธิของบริ ษัทฯ ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 1,103.2 ล้ ำน
บำท 904.9 ล้ ำนบำท และ 961.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ฐำนะทำงกำรเงิน
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 เท่ำกับ 10,154.3 ล้ ำนบำท 10,407.9 ล้ ำน
บำท และ 11,631.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ (1) อำคำรและอุปกรณ์ (2) สินค้ ำคงเหลือ
และ (3) ลูกหนี ้กำรค้ ำ โดยสินทรัพย์ดงั กล่ำวมีมลู ค่ำรวมเท่ำกับ 8,075.2 ล้ ำนบำท 8,351.1 ล้ ำนบำท และ 10,051.3 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้ อยละ 79.5 – 86.4 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 เท่ำกับ 1,801.6 ล้ ำนบำท 1,349.6 ล้ ำนบำท
และ 3,708.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ (1) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ (2) เจ้ ำหนี ้อื่น (3) เงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงิน และ (4) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ มีมลู ค่ำรวมเท่ำกับ 1,746.6 ล้ ำนบำท 1,260.8 ล้ ำน
บำท และ 3,317.9 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้ อยละ 89.5 – 96.9 ของหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 2559
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 เท่ำกับ 8,352.7 ล้ ำนบำท 9,058.3
ล้ ำนบำท และ 7,923.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึน้ จำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 ประมำณ 705.6 ล้ ำนบำท จำกกำไรสุทธิ จำนวน 807.7 ล้ ำนบำท หักกลบบำงส่วนด้ วยกำรจ่ำยเงินปั นผล
จำนวน 77.0 ล้ ำนบำท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประมำณ
1,135.3 ล้ ำนบำท จำกกำรจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 1,406.0 ล้ ำนบำท หักกลบบำงส่วนด้ วยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นจำนวน 936.9
ล้ ำนบำท และกำรปรับปรุงงบกำรเงินเพื่อสะท้ อนผลกระทบของกำรซื ้อหุ้น TEX
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บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีกำรเปลีย่ นแปลงลักษณะกำรดำเนินกิจกำรจำกปี 2559 และ ปั จจัยในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ
ที่สำคัญอื่นๆ ยังคงเป็ นปกติตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงิ นสำหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 อย่ำงไรก็ ตำม มีกำร
เปลีย่ นแปลงของภำวะอุตสำหกรรมและปั จจัยอื่นๆ ซึ่งบริ ษัทฯ คำดว่ำอำจส่งผลกระทบต่อกำไรและผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2560 ซึง่ ประกอบไปด้ วย (1) อัตรำกำรผสมขันต
้ ่ำของเมทิลเอสเทอร์ ในน ้ำมันดีเซลหมุนเร็ ว
(Biodiesel Mandate) สำหรับไตรมำสแรกของปี 2560 ที่ภำครัฐกำหนดไว้ ที่ร้อยละ 5.0 ซึ่งอัตรำดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับ
ตังแต่
้ วนั ที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 ในขณะที่ ช่วงไตรมำสแรกของปี 2559 อัตรำกำรผสมขันต
้ ่ำดังกล่ำ วอยู่ที่ร้อยละ 6.5 (2)
เหตุกำรณ์น ้ำท่วมในพื ้นที่ภำคใต้ ในช่วงปลำยปี 2559 ถึงต้ นปี 2560 ที่ส่งผลให้ อุปทำนของน ้ำมันปำล์มดิบลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญและทำให้ รำคำของน ้ำมันปำล์มดิบสูงขึ ้น ซึ่งเป็ นเหตุให้ ควำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำนำ้ มันปำล์มดิบของ
บริ ษัทฯ ในช่วงเวลำดังกล่ำวลดลงกว่ำปกติ (3) กำรปิ ดซ่อมบำรุ งโรงงำนเมทิลเอสเทอร์ ตำมแผนที่ได้ วำงไว้ (planned
shutdown) เป็ นเวลำ 9 วัน เพื่อปรับปรุงโรงงำนให้ มีประสิทธิภำพสำหรับรองรับกำรผลิตในช่วงที่ภำครัฐอำจปรับเพิ่มอัตรำ
กำรผสมขันต
้ ่ำของเมทิลเอสเทอร์ ในน ้ำมันดีเซลหมุนเร็ ว (Biodiesel Mandate) ในอนำคต
กำรปรับโครงสร้ ำงทุน
ในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปรับโครงสร้ ำงทุน ซึง่ ประกอบด้ วย กำรลดกำไรสะสมโดยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ กบั
PTTGC โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเป็ นจำนวน 999.0 ล้ ำนบำท โดยเงินปั นผลดังกล่ำวได้ จ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไปในวันที่ 13 ตุลำคม 2559
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 21 มีนำคม 2560 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเป็ นจำนวน 259.0 ล้ ำนบำท จำกกำไรสะสมของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ คำดว่ำจะจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในวันที่ 20 เมษำยน 2560
ข้ อมูลทำงกำรเงินเสมือนที่ยงั ไม่ ได้ ตรวจสอบ (Unaudited Selected Pro Forma Financial Information)
งบกำรเงินสำหรับปี 2559 ยังไม่ได้ แสดงถึงรำยกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 259.0 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ตำรำงต่อไปนี ้
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะรำยกำร (Selected Financial Information) รวมทังข้
้ อมูลทำง
กำรเงินเสมือนเฉพำะรำยกำรที่ยงั ไม่ได้ ตรวจสอบ (Unaudited Selected Pro Forma Financial Information) หำกมีกำร
จ่ำยเงินปั นผลจำนวน 259.0 ล้ ำนบำท โดยใช้ เงินสด
รำยกำรตำมงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(ก่ อนกำรปรับปรุ ง
รำยกำรเสมือน)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำทต่อหุ้น โดยมีมลู ค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10.0 บำท)
อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่ำ)

กำรปรับปรุ ง
รำยกำรเสมือน

ผลรวมภำยหลังกำร
ปรับปรุ งรำยกำรเสมือน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559

(ล้ ำนบำท, ยกเว้ นที่เป็ นอัตรำส่ วนและจำนวนต่ อหุ้น)
11,631.4
(259.0)
3,708.4
7,923.0
(259.0)
10.7
N.A.
0.5

N.A.

11,372.4
3,708.4
7,664.0
10.4
0.5

ข้ อมูลทำงกำรเงิ นเสมื อนที่ยังไม่ได้ ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในตำรำงข้ ำงบนนี ้ ได้ จัดเตรี ยมขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่ออธิบำยถึงผลของรำยกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นเท่ำนัน้ รวมทังตั
้ งอยู
้ ่บนสมมติฐำนบำงประกำรและเป็ นผลภำยหลังจำกกำรทำ
กำรปรับปรุงรำยกำรบำงรำยกำรแล้ ว โดยทัว่ ไป สมมติฐำนดังกล่ำวมีควำมไม่แน่นอนและอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในอนำคต
ดังนัน้ ข้ อมูลดังกล่ำวอำจจะไม่ได้ สะท้ อนให้ เห็นข้ อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ กำรจัดทำข้ อมูล
ทำงกำรเงิ นเสมือนดังกล่ำวยังไม่ได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่แสดงให้ เห็นถึงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ หำกว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวและกำรเปลี่ย นแปลงอื่น ๆ ได้ เกิ ด ขึน้ จริ ง ณ วันที่ได้ ระบุไว้ และไม่ได้ มีวัตถุประสงค์ เ พื่อประมำณกำรผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในอนำคตแต่อย่ำงใด อนึ่ง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้ อมูลที่เสนอข้ ำงต้ นนี ้ควบคู่กบั ข้ อมูลอื่นๆ ที่อยู่ใน
เอกสำรฉบับนี ้ รวมถึงข้ อมูลในหัวข้ อ “15. ข้อมูลทางการเงิ นที ่สาคัญ” ตลอดจนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริ ษัทฯ
ที่ได้ นำเสนอในเอกสำรฉบับนี ้
รำยกำรระหว่ ำงกัน
บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำทำรำยกำรต่ำง ๆ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งตำมควำมหมำยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 และที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่มี
อำนำจควบคุมหรื อมีสว่ นได้ เสียอื่นใดอย่ำงมีนยั สำคัญ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินธุร กิจของบริ ษัทฯ โดยรำยกำร เหล่ำนี ้
สำมำรถสรุปได้ เป็ นประเภทรำยกำรที่สำคัญ 4 ประเภทหลัก ดังนี ้
1. รายการธุรกิจปกติ เป็ นรำยกำรที่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรตำมกำรดำเนินธุรกิจปกติ และมีควำมจำเป็ น
ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดังนัน้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะยังคงมีกำรทำรำยกำรลักษณะนี ้
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีรำยกำรธุรกิจปกติที่สำคัญดังนี ้
1.1. กำรซื ้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ ในกระบวนกำรผลิต โดยกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
ที่บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกระทำกับบุคคลอื่น และ/หรื อ เงื่ อนไขกำรค้ ำที่ไม่ทำให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เสียประโยชน์ ซึง่ รำยกำรประเภทนี ้ประกอบด้ วย
 กำรซื ้อเมทำนอลจำก ปตท. ซึง่ เป็ นหนึง่ ในผู้ขำยเมทำนอลจำนวนไม่กี่รำย ที่สำมำรถนำส่งเมทำนอลมำ
ที่ทำ่ เรื อในบริ เวณนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด
 กำรซื ้อไฮโดรเจนจำก PTTGC ซึง่ มีโรงงำนผลิตไฮโดรเจนที่สำมำรถนำส่งไฮโดรเจนผ่ำนท่อให้ กบั โรงงำน
ของบริ ษัทฯ
1.2. กำรจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภัณ ฑ์ เมทิ ล เอสเทอร์ แฟตตี แ้ อลกอฮอลล์ กลี เ ซอรี น และผลิ ต ภัณ ฑ์ พ ลอยได้ อื่ น และ
กำรให้ บริ กำรเช่ำถังเก็บเมทิลเอสเทอร์ ให้ แก่ลกู ค้ ำในกลุม่ ปตท. และ กลุม่ PTTGC ซึง่ บริ ษัทฯ มีแนวทำงเดียวกัน
ในกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ ำสำหรับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ ำทังที
้ ่อำจมีควำมขัดแย้ งและ
ที่ไม่มีควำมขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ
2. รายการสนั บสนุ นธุรกิจปกติ เป็ นรำยกำรที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทำเพื่อสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยมีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไปที่บคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกระทำกับบุคคลอื่น และ/หรื อ เงื่อนไขกำรค้ ำที่ไม่ทำให้ บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยเสียประโยชน์ และคำดว่ำจะมีกำรเข้ ำทำรำยกำรลักษณะนี ้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีรำยกำรที่
สำคัญดังนี ้
2.1. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำบริ กำร General Shared Service Agreement, Plant Maintenance Shared Service
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และ Lab Shared Service กับ PTTGC ซึง่ เป็ นกำรร่วมใช้ ทรัพยำกรทำงบุคคลของ PTTGC
2.2. รำยกำรที่เกี่ยวกับค่ำใช้ จ่ำยสำหรับพนักงำนที่ PTTGC กับ ปตท. ส่งมำปฏิบตั ิงำนสมทบที่บริ ษัทฯ
2.3. รำยกำรที่เกี่ยวกับรำยได้ สำหรับพนักงำนที่ บริ ษัทฯ ส่งมำปฏิบตั ิงำนสมทบที่ PTTGC และ TEX
2.4. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำบริ กำร Plant Engineering และ Plant Inspection กับ PTTME
2.5. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำบริ กำรจัดกำรควบคุมภำวะฉุกเฉิน กับ NPC S&E
2.6. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำบริ กำรรักษำควำมปลอดภัย กับ NPCSG
2.7. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำบริ กำรเช่ำถังและรักษำถัง กับ TTT และ TOCGC
2.8. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำกำรใช้ โครงสร้ ำงรองรับท่อขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ กับ ปตท. PTTGC และ EFT
2.9. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำใช้ บริ กำรบำรุ งรักษำโครงสร้ ำงสำหรับวำงท่อและบริ หำรจัดกำรระบบเพื่อกำรวำงท่อ
(O&M) กับ EFT
2.10. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และ น ้ำ กับ GPSC
2.11. รำยกำรที่เกี่ยวกับกำรซื ้อ น ้ำดับเพลิงและไฟฟ้ำสำหรับอุปกรณ์ดบั เพลิงกับ TOCGC
2.12. รำยกำรที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยกับ Dhipaya
2.13. รำยกำรที่เกี่ยวกับกำรเช่ำพื ้นที่สำนักงำน กับ PTTGC และ PTT Phenol
3. รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรือบริการ
3.1. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่ดินในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดตะวันออก กับ PTTGC
3.2. รำยกำรที่เกี่ยวกับกำรซื ้อเงินลงทุนใน TEX จำก PTTGC
4. รายการให้ และรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน
4.1. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำกู้ยืมเงินระยะสันผ่
้ ำนระบบ LMS ระหว่ำง บริ ษัทฯ และ PTTGC ซึ่งปั จจุบนั PTTGC
ได้ ชำระเงินกู้ดงั กล่ำวคืนแก่บริ ษัทฯ ทังหมดแล้
้
วในวันที่ 30 กันยำยน 2558
4.2. รำยกำรที่เกี่ยวกับสัญญำกู้ยืมเงินระยะยำว Credit Facility A และ C ระหว่ำง บริ ษัทฯ และ PTTGC ซึ่งปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ได้ ชำระเงินกู้ดงั กล่ำวคืนแก่ PTTGC ทังหมดแล้
้
วในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2558
นักลงทุนสัมพันธ์ :

นำยภูวดล วสุธำร

โทรศัพท์ :

02-558-7307

(ผูล้ งทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที ่ 2 และส่วนที ่ 3 ก่อนตัดสิ นใจจองซื ้อหลักทรัพย์)

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 15

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2.4
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

15.1

สรุ ปรายงานการสอบบัญชี

15.1.1 ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะที่ตรวจสอบแล้ ว
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558
งบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

15.1.2 สรุ ปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ควำมเห็นหรื อข้ อสรุ ปของผู้สอบบัญชี ที่เปิ ดเผยในงบกำรเงิ นหรื อข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี )
สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงิน
งบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

ความเห็นหรือข้ อสรุ ปผู้สอบบัญชี
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงฐำนะ
กำรเงิ น รวมและฐำนะกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรของกลุ่ม
บริ ษัทและบริ ษัท ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ผลกำรด ำเนิ น งำนรวมและผลกำรด ำเนิ น งำนเฉพำะ
กิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 1

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

งบการเงิน
งบกำรเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะที่ตรวจสอบแล้ ว
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558

งบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

ความเห็นหรือข้ อสรุ ปผู้สอบบัญชี
งบกำรเงิ น รวมเพื่อวัต ถุประสงค์ เฉพำะและงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ แสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริ ษัทและ
บริ ษัท ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำร
ดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพำะกิ จ กำร
สำหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน เดี ย วกัน โดยถูก ต้ อ งตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้ อ มูลทำงกำรเงิ น รวมเสมื อ นสำหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธั น วำคม 2556 2557 และ 2558 ได้ รวบรวมตำม
หลักเกณฑ์ที่ได้ อธิบำยไว้ ในหมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำง
กำรเงินรวมเสมือนในสำระสำคัญ
งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรข้ ำ งต้ น นี ้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ตำมล ำดั บ ณ วั น ที่ 31
ธัน วำคม 2559 ผลกำรด ำเนิ น งำนรวมและผลกำร
ด ำเนิ น งำนเฉพำะกิ จ กำร และกระแสเงิ น สดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดี ยวกัน
โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 2

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

15.2

ตารางสรุ ปงบการเงินสาหรับระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

15.2.1 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้ จำกกำรขำย
ต้ นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้ น
รำยได้ จำกกำรลงทุน
รำยได้ อื่น
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
กำไรจำกตรำสำรอนุพนั ธ์สทุ ธิ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
กลับรำยกำร (ค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้ )
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ ำงธุรกิจ
กาไรสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน(1)
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สทุ ธิจำกภำษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นที่เดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ ำงธุรกิจ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ข้ อมูลทางการเงินรวม
งบการเงิน
เสมือน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
(ล้ านบาท)
15,714.7
14,542.2
(14,296.6)
(13,371.4)
1,418.1
1,170.8
26.7
20.7
77.3
76.6
16.5
61.2
9.0
0.2
(356.7)
(310.6)
(125.8)
(158.4)
(86.1)
(55.3)
120.5
97.2
1,099.5
902.4
3.7
2.5
1,103.2
904.9

2559
17,200.1
(15,715.8)
1,484.3
6.9
47.8
24.0
8.8
(330.1)
(287.7)
(67.3)
104.5
(0.5)
990.7
(29.6)
961.1

982.7
120.5
1,103.2
1.3
1,103.2

807.7
97.2
904.9
1.1
904.9

936.9
24.2
961.1
1.3
961.1

(6.6)
(0.8)
(7.4)
1,095.8

904.9

961.1

976.1
119.7
1,095.8

807.7
97.2
904.9

936.9
24.2
961.1

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 3

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ:
(1) เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559 บริษัทได้ ลดมูลค่ำหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 100.0 บำท เป็ นมูลค่ำหุ้นละ 10.0 บำท จำนวนหุ้นสำมัญสำหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 ได้ ถกู ปรับปรุงใหม่ เสมือนว่ำกำรลดมูลค่ำหุ้นดังกล่ำวเกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั เริ่มต้ นของงวดที่นำเสนอ เพื่อสะท้ อนให้
เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้น

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 4

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

15.2.2 งบแสดงฐานะการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
เสมือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
(ล้ านบาท)

2557
สินทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
สินค้ ำคงเหลือ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
เจ้ ำหนี ้อื่น
เจ้ ำหนี ้ผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
ภำษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ ำงจ่ำย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

งบการเงิน
2559

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
-

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 5

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
เสมือน

งบการเงิน

หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

0.6
2.0
25.5
1,386.6
1,801.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
(ล้ านบาท)
0.2
2.0
30.3
822.5
1,349.6

7,400.0

7,400.0

10,483.3

ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกำรปรับโครงสร้ ำงธุรกิจ
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

7,400.0
-

7,400.0
-

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

2557

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 6

2559
11.6
1.9
35.4
2,432.7
3,708.4

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

15.2.3 งบกระแสเงินสด
ข้ อมูลทางการเงิน
รวมเสมือน

งบการเงิน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2558

2559

(ล้ านบาท)
ข้ อมูลงบกระแสเงินสดรวม
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำต่ำงประเทศ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

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

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 7

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

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

15.3

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ข้ อมูลทางการ
เงินรวมเสมือน

งบการเงิน

สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

2558

2559

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
10.6
9.7
5.2
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
3.2
4.3
1.6
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
1.4
1.6
(0.1)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ (เท่ำ)
12.1
11.7
12.5
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
29.8
30.7
28.7
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ (เท่ำ)
19.2
11.4
9.0
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย (วัน)
18.7
31.6
40.2
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ (เท่ำ)
33.0
54.4
32.1
ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
10.9
6.6
11.2
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
37.7
55.6
57.6
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
9.0
8.1
8.6
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้ อยละ)
6.4
5.4
5.3
อัตรำกำไร(ขำดทุน)อื่น (ร้ อยละ)
0.8
1.1
0.5
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (ร้ อยละ)
91.6
95.2
(13.5)
อัตรำส่วนกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
7.0
6.2
5.6
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
13.7
10.4
11.3
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
10.7
8.8
8.7
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้ อยละ)
30.7
29.3
33.3
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
1.5
1.4
1.6
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
0.2
0.1
0.5
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย (เท่ำ)
11.8
14.5
(0.7)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash basis) (เท่ำ)
1.0
0.5
(0.1)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
37.6
8.5
146.3
อัตราส่ วนต่ อหุ้น (Per Share Data)
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน(1) (บำท)
1.3
1.1
1.3
(1)
มูลค่ำทำงบัญชีตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐำน (บำท)
11.3
12.2
10.7
หมายเหตุ:
(1)
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559 บริ ษัทได้ ลดมูลค่ำหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท จำนวนหุ้นสำมัญ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 ได้ ถกู ปรับปรุงใหม่ เสมือนว่ำกำรลดมูลค่ำหุ้นดังกล่ำวเกิดขึน้ ตังแต่
้ วนั
เริ่มต้ นของงวดที่นำเสนอ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้น

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 8

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

15.4

ข้ อมูลทางการเงินอื่น ๆ
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน
ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2558

ข้ อมูลทางการเงินอื่นๆ

2559

(ล้ านบาท)

EBIT(1)(2)

1,012.9

778.4

914.3

EBITDA(1)(2)

1,556.0

1,329.2

1,459.6

กำไรขันต้
้ นก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย(3)

1,957.7

1,718.3

2,024.6

หมายเหตุ:
(1)

ตำมคำนิยำมของบริษัทฯ EBIT หมำยถึง กำไรก่อนค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้ ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ ต้ นทุน
ทำงกำรเงิน กำไรจำกตรำสำรอนุพนั ธ์ สทุ ธิ และกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิก่อนดอกเบี ้ยและภำษี EBITDA หมำยถึง
กำไรสะสมก่อนดอกเบีย้ และภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย กำไรขัน้ ต้ นก่ อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
หมำยถึง กำไรขัน้ ต้ น ก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำ ตัด จำหน่ำ ยของสิน ทรั พย์ด ำเนิ น งำน และค่ำตัด จำหน่ ำ ยของสำรเร่ ง
ปฏิกิริยำบำงชนิด ทังนี
้ ้ EBIT EBITDA และกำไรขันต้
้ นก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยมิใช่กำรวัดผลกำรดำเนินงำน
ทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย (TFRS) และไม่ควรพิจำรณำใช้ EBIT และ EBITDA แทนกำไร
สำหรับปี ในฐำนะเป็ นเครื่องชี ้วัดผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของ
ไทย (TFRS) หรือใช้ แทนกระแสเงินสดที่ได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนในกำรวัดสภำพคล่อ ง บริ ษัทฯ เชื่อว่ำ EBIT EBITA
และกำไรขัน้ ต้ น ก่อ นค่ำ เสื่ อมรำคำและค่ำ ตัด จำหน่ ำ ยเป็ น กำรวัด มำตรฐำนที่ มีก ำรรำยงำนโดยทั่ว ไปและใช้ อ ย่ำ ง
กว้ ำงขวำงโดยนักวิเครำะห์ ผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ในอุตสำหกรรมโอลีโอเคมี ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ เปิ ดเผยข้ อมูลนี ้
เพื่อควำมสมบูรณ์ ยิ่งขึน้ ในกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทอื่นๆ ที่เปรี ยบเทียบกันได้
อย่ำงไรก็ตำม คำนิยำมของ EBIT EBITDA และกำไรขันต้
้ นก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยที่บริษัทฯ ใช้ อำจแตกต่ำง
จำกคำนิยำมของ EBIT EBITDA และกำไรขันต้
้ นก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยที่บริษัทอื่นใช้

(2)

ค่ำตัดจำหน่ำย รวมถึง ค่ำตัดจำหน่ำยของต้ นทุนของสำรเร่งปฏิกิริยำ ที่ซื ้อจำกผู้ขำยที่มีชื่อเสียงในประเทศเยอรมนี เป็ น
จำนวน 63.0 ล้ ำนบำท ในปี 2557 และ จำนวน 65.6 ล้ ำนบำทในปี 2558 และ จำนวน 53.9 ล้ ำนบำทใน ปี 2559 แต่ไม่
รวมถึงค่ำใช้ จำ่ ยรอกำรตัดบัญชีหรือค่ำใช้ จำ่ ยล่วงหน้ ำ

(3)

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรขันต้
้ นกับกำไรขันต้
้ นก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ข้ อมูลทางการ
เงินรวมเสมือน

งบการเงิน
ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557

2558

2559

(ล้ านบาท)
กำไรขันต้
้ น
ค่ำตัดจำหน่ำยของต้ นทุนของสำรเร่งปฏิกิริยำ
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ดำเนินงำน
กาไรขัน้ ต้ นก่ อนค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย

1,418.1
63.0
476.6
1,957.7

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 9

1,170.8
65.6
481.9
1,718.3

1,484.3
53.9
486.4
2,024.6

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)

ตำรำงต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ กบั EBIT และ EBITDA
ข้ อมูลทางการ
เงินรวมเสมือน

งบการเงิน
ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557

2558

2559

(ล้ านบาท)
กำไรก่อนค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้
ดอกเบี ้ยรับ
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไรจำกตรำสำรอนุพนั ธ์สทุ ธิ
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
EBIT
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
EBITDA

1,099.5
(26.7)
(120.5)
86.1
(9.0)
(16.5)
1,012.9
473.5
69.6
1,556.0

ส่วนที่ 2.4 หน้ ำ 10

902.4
(20.7)
(97.2)
55.3
(0.2)
(61.2)
778.4
479.5
71.3
1,329.2

990.7
(6.9)
(104.5)
0.5
67.3
(8.8)
(24.0)
914.3
486.0
59.3
1,459.6

