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ท่ี 01 – 137/2564 

วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V. เก่ียวกบัการ
ลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB)   

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากการท ารายการซ้ือหุน้ Allnex Holding 
GmbH 

 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V. (“GC Inter B.V.”) 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดใน GC Inter B.V. ไดมี้มติอนุมติัให ้GC Inter B.V. เขา้ท าธุรกรรม โดยมีรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

(1) ธุรกรรมท่ี 1: ก) ซ้ือหุ้นสามญัใน Allnex Holding GmbH (“กลุ่มบริษัทเป้าหมาย”) จาก Allnex 
Holdings S.à.r.l รวมทั้งส้ินร้อยละ 100 ของกลุ่มบริษทัเป้าหมาย ท่ีราคา 3,575.9 ลา้นยูโร หรือ
เทียบเท่ามูลค่าประมาณ 132,608 ลา้นบาท และ ข) สัญญาเงินกูใ้ห้กลุ่มบริษทัเป้าหมาย จาก 
Allnex S.à.r.l มูลค่า 426.3 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ลา้นบาท และ 

(2) ธุรกรรมท่ี 2: ซ้ือหุ้นบุริมสิทธ์ิใน Allnex Holding Germany II GmbH (“Holding II”) ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัเป้าหมายจาก WP INVEST GMBH (“WP Invest”) เทียบเท่าร้อยละ 6 
ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ท่ีราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซ่ึง 
Allnex Holdings S.à.r.l และ Allnex S.à.r.l (“ผู้ขาย”) จะด าเนินการให้ WP Invest โอนหุ้น
ดงักล่าวให ้GC Inter B.V. 
 
โดยผูข้ายเป็นกองทุนท่ีมี Advent International เป็นท่ีปรึกษากองทุนและการเขา้ท าธุรกรรมทั้ง
ธุรกรรมท่ี 1 และธุรกรรมท่ี 2 รวมเรียกวา่ “ธุรกรรม” 

 
การท าธุรกรรมขา้งตน้เป็นไปภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุน้ฉบบัเดียวกนัโดยท่ีสัญญาซ้ือขายหุ้นไดถู้กลง

นาม เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2564 มูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,002.2 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ลา้น
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บาท (ท่ีอตัราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อ 1 ยโูร1) ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนตามปัจจยับางประการ 
บริษทัฯ คาดวา่การท าธุรกรรมดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ทั้ ง น้ี  การเข้าท าธุรกรรมซ้ือหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเป็นรายการท่ีไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ารวมสูงสุดจาก
การค านวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.85 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนซ่ึงค ำนวณโดยอา้งอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีผ่านการสอบทานจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
เม่ือค ำนวณขนำดรำยกำรโดยนับรวมขนาดรายการไดม้ำท่ีเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลง
เขา้ท ารายการคร้ังน้ีจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 28.21 (ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน) ซ่ึงขนาด
รายการมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุในประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป เขำ้ข่ำยเป็นกำรเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 2 ภายใตป้ระกาศการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์ดงันั้น
บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัส่งหนังสือแจง้เวียนแจ้งผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนั นับจากวนัท่ีมีการเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี รายการดงักล่าวไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 - คงกระพนั อินทรแจง้ - 

(นายคงกระพนั อินทรแจง้) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
 

 
1 อา้งอิงอตัราแลกแปลี่ยน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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สารสนเทศของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
เกีย่วกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์จากการท ารายการซ้ือหุ้น Allnex Holding GmbH 

 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V. (“GC Inter B.V.”) 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดใน GC Inter B.V. ไดมี้มติอนุมติัให ้GC Inter B.V. เขา้ท าธุรกรรม โดยมีรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

(1) ธุรกรรมท่ี 1: ก) ซ้ือหุ้นสามญัใน Allnex Holding GmbH (“กลุ่มบริษัทเป้าหมาย”) จาก Allnex 
Holdings S.à.r.l รวมทั้งส้ินร้อยละ 100 ของกลุ่มบริษทัเป้าหมาย ท่ีราคา 3,575.9 ลา้นยูโร หรือ
เทียบเท่ามูลค่าประมาณ 132,608 ลา้นบาท และ ข) สัญญาเงินกู้ให้กลุ่มบริษทัเป้าหมาย จาก 
Allnex S.à.r.l มูลค่า 426.3 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ลา้นบาท และ 

(2) ธุรกรรมท่ี 2: ซ้ือหุ้นบุริมสิทธ์ิใน Allnex Holding Germany II GmbH (“Holding II”) ซ่ึงเป็น
ส่วนนึงของกลุ่มบริษทัเป้าหมายจาก WP INVEST GMBH (“WP Invest”) เทียบเท่าร้อยละ 6 
ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ท่ีราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซ่ึง 
Allnex Holdings S.à.r.l และ Allnex S.à.r.l (“ผู้ขาย”) จะด าเนินการให้ WP Invest โอนหุ้น
ดงักล่าวให ้GC Inter B.V. 
 
โดยผูข้ายเป็นกองทุนท่ีมี Advent International เป็นท่ีปรึกษากองทุน และการเขา้ท าธุรกรรมทั้ง
ธุรกรรมท่ี 1 และธุรกรรมท่ี 2 รวมเรียกวา่ “ธุรกรรม” 

 
การท าธุรกรรมขา้งตน้เป็นไปภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุน้ฉบบัเดียวกนัโดยท่ีสัญญาซ้ือขายหุ้นไดถู้กลง

นาม เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2564 มูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,002.2 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ลา้น
บาท (ท่ีอตัราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อ 1 ยโูร1) ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนตามปัจจยับางประการ 
บริษทัฯ คาดวา่การท าธุรกรรมดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ทั้ ง น้ี  การเข้าท าธุรกรรมซ้ือหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีมีการแก้ไข

 
1 อา้งอิงอตัราแลกแปลี่ยน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเป็นรายการท่ีไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ารวมสูงสุดจาก
การค านวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.85 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนซ่ึงค ำนวณโดยอา้งอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีผ่านการสอบทานจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
เม่ือค ำนวณขนำดรำยกำรโดยนับรวมขนาดรายการไดม้ำท่ีเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลง
เขา้ท ารายการคร้ังน้ีจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 28.21 (ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน) ซ่ึงขนาด
รายการมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุในประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป เขำ้ข่ำยเป็นกำรเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 2 ภายใตป้ระกาศการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเกดิรายการ 

การซ้ือหุ้นจะเกิดขึ้นเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาดังกล่าวส าเร็จครบถว้น และการ
ไดรั้บการอนุมติั หรือการผ่อนผนัจากหน่วยงานหรือจากคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ในเบ้ืองตน้บริษทัฯ คาดว่า
การซ้ือหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2564  

2. คู่กรณีท่ีเกีย่วข้อง และความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

กลุ่มผู้ซ้ือ: GC Inter B.V. (“ผู้ซ้ือ”) และบริษทัฯ (“ผู้ร่วมภาระผูกพนั”) 

กลุ่มผู้ขาย: Allnex S.à.r.l และ Allnex Holdings S.à.r.l (“ผู้ขาย” ) ซ่ึง เป็นกองทุนท่ี มี  Advent 
International เป็นท่ีปรึกษากองทุน 

ความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน: กลุ่มผูซ้ื้อและกลุ่มผูข้ายไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

บริษทัฯ เข้าร่วมท าสัญญากับ  GC Inter B.V. ในฐานะผูร่้วมภาระผูกพนัเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงใน
สัญญาซ้ือขายหุน้ ทั้งน้ีธุรกรรมขา้งตน้ GC Inter B.V. จะเป็นผูด้  าเนินการ 

3. ลกัษณะโดยท่ัวไป ประเภท และขนาดของรายการ 

แผนภาพท่ี 1 แสดงถึงทั้ง 2 ธุรกรรมท่ีจะเขา้ท าตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  
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แผนภาพที่ 1: โครงสร้างโดยสรุปของกลุ่มบริษทัเป้าหมายและธุรกรรม 

  
 

เม่ือพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑต์ามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยอา้งอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รายการดงักล่าวเป็นรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการค านวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.85 (ตามเกณฑม์ูลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน) ซ่ึงขนาดรายการจะมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ระบุในประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยมีรายละเอียดของการค านวณเป็นดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 1: การค านวณขนาดรายการ 

เกณฑ์การค านวณ สูตร การค านวณ1 ขนาดรายการ1 
1. เกณฑม์ูลค่า

สินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ 
(NTA) 

(NTA ของบริษทัท่ีไดม้า x 
สัดส่วนท่ีไดม้า) x 100 / NTA 
ของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณได้2 

2. เกณฑก์ าไร
สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

(ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีไดม้า x 
สัดส่วนท่ีไดม้า) x 100 / ก าไร
สุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

(3,263 ลา้นบาท x ร้อยละ 
100) x 100 / 18,679 ลา้น

บาท 

ร้อยละ 17.47 

3. เกณฑม์ูลค่า 
รวมส่ิงตอบ
แทน 

จ านวนเงินท่ีจ่ายไป x 100 / 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจด
ทะเบียน 

(148,417 ลา้นบาท x 100) / 
552,692 ลา้นบาท 

ร้อยละ 26.85 
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เกณฑ์การค านวณ สูตร การค านวณ1 ขนาดรายการ1 
4. เกณฑม์ูลค่า

ของหลกั 
ทรัพย ์

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระ 
ค่าสินทรัพย ์x 100 / จ านวน
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของ
บริษทัจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณได้3 

ตามท่ีบริษทัฯ ขอแจง้ให้ทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติั
เห็นชอบใหบ้ริษทัฯ การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ บริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (“VNT”) 
ถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นระยะเวลา 6 เดือน เม่ือค ำนวณรวมรำยกำรดงักล่ำวแลว้ ขนาดของ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ะมีมูลค่ารวมสูงสุดจากการค านวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.21 (ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน) ตำมท่ีปรำกฏในตำรำงท่ี 2 

ตารางท่ี 2: การค านวณขนาดรายการ (เม่ือนบัรวมรายการไดม้าซ่ึงหุน้ VNT) 

เกณฑ์การค านวณ สูตร การค านวณ1 ขนาดรายการ1 
1. เกณฑม์ูลค่า

สินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ 
(NTA) 

(NTA ของบริษทัท่ีไดม้า x 
สัดส่วนท่ีไดม้า) x 100 / NTA 
ของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณได้2 

2. เกณฑก์ าไร
สุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

(ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีไดม้า x 
สัดส่วนท่ีไดม้า) x 100 / ก าไร
สุทธิของบริษทัจดทะเบียน 

(3,263 ลา้นบาท x ร้อยละ 
100) + (1,998 ลา้นบาท x 

16.24) x 100 / 18,679 ลา้น
บาท 

ร้อยละ 19.21 

3. เกณฑม์ูลค่า 
รวมส่ิงตอบ
แทน 

จ านวนเงินท่ีจ่ายไป x 100 / 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจด
ทะเบียน 

(148,417 ลา้นบาท + 7,507 
ลา้นบาท) x 100 / 552,692 

ลา้นบาท 

ร้อยละ 28.21 

4. เกณฑม์ูลค่า
ของหลกั 
ทรัพย ์

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระ 
ค่าสินทรัพย ์x 100 / จ านวน
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของ
บริษทัจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณได้3 

หมายเหตุ:   
1ขนาดรายการของธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปค านวณโดยอา้งอิง
ขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผ่านการสอบทานของผูส้อบบัญชีรับ
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อนุญาต ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเป้าหมายและบริษทัท่ี
เ ก่ี ยวข้อง ท่ีผ่ านการสอบทานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต ส้ินสุด ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม 2564  
โดยมูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทนในกรณีน้ีไดค้  ำนวณโดยน ำเงินกูข้องผูถื้อหุ้นในบริษทัเป้ำหมำย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 รวมในรำคำซ้ือขำยทั้งหมด 
2ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) มีค่าติดลบ 
3ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่ไดมี้การออกหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงตอบแทน 
4อา้งอิงอตัราแลกแปลี่ยน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ท่ีซ้ือมา 

4.1 รายละเอยีดของหุ้นท่ีจะได้มา 

หัวข้อ รายละเอยีดธุรกรรมท่ี 1 รายละเอยีดธุรกรรมท่ี 2 

จ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีจะซ้ือ 11 หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง  Allnex 
Holding GmbH (เทียบเท่าร้อย
ล ะ  100)  ข อ ง หุ้ น ท่ี ถื อ โด ย 
Allnex Holdings S.a.r.l 

1,500 B-shares (หุ้นบุริมสิทธ์ิ) 
ของ Allnex Holding Germany 
II GmbH เทียบเท่าร้อยละ 6 ท่ี
ถือโดย WP Invest 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น 25,000 ยโูร 1 ยโูร 
ราคาซ้ือขายต่อหุ้น 325.1 ลา้นยโูร 1.163 ยโูร 
มูลค่าท่ีซ้ือขาย 3,575. 9 ล้ า น ยู โ ร  ซ่ึ ง อ า จ

เป ล่ียนแปลงจากปัจจัยบาง
ประการ 

1,744 ยูโร ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง
จากปัจจยับางประการ 

จ านวนการถือหุ้นของ GC 
Inter B.V. (หลงัการซ้ือ) 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 6 

4.2 รายละเอยีดของบริษัทท่ีเกีย่วข้องกบัหุ้นท่ีจะได้มา 

(ก) ข้อมูลท่ัวไป 

หัวข้อ รายละเอยีดธุรกรรมท่ี 1 รายละเอยีดธุรกรรมท่ี 2 
กลุ่มบริษัทเป้าหมาย Allnex Holding GmbH Allnex Holding Germany II 

GmbH 
วันท่ีก่อตั้งบริษัท 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2545 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกิจในการผลิต       
Coating Resins แ ล ะ ส า ร 
Additives ท่ีใช้ส าหรับการใช้
ง านในงานสถาปัตยกรรม 
อุตสาหกรรมทัว่ไป สารเคลือบ
ป้องกัน อุตสาหกรรมรถยนต์ 
รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึก
ชนิดพิเศษ 

การประกอบธุรกิจโดยมีรายได้
จากการถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเป็น
หลัก รวมทั้ งให้บริการอ่ืนใด
กบับริษทัในกลุ่ม 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ The Squaire 13, Am 
Flughafen, 60549 Frankfurt am 
Main, Germany 

Industriepark Kalle Albert, 
Kasteler Str. 45, 65203 
Wiesbaden, Germany 

เลขทะเบียนนิติบุคคล HRB 110775 HRB Wiesbaden 13463 
ทุนจดทะเบียน 275,000 ยโูร 25,000 ยโูร 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 275,000 ยโูร 25,000 ยโูร 
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 11 หุน้สามญั 25,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น 25,000 ยโูร 1 ยโูร 
ท่ีมา: หนังสือจดทะเบียน Allnex Holding GmbH และ อา้งอิงขอ้มูลจากผูข้ายท่ีผ่านการรับรอง

จากผูข้าย 

(ข) รายช่ือกรรมการ 

 ธุรกรรมท่ี 1 
Allnex Holding GmbH 

ธุรกรรมท่ี 2 
Allnex Holding Germany II GmbH 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  Miguel Mantas Managing Director Duncan Adrian 

Taylor 
Managing Director  

2.  Duncan Taylor Managing Director Johann-Ehrenfried 
Dorn 

Managing Director 

3.  - - Rainer Blaha              Managing Director 

ท่ีมา:  หนงัสือจดทะเบียน Allnex Holding GmbH และ อา้งอิงขอ้มูลจากผูข้ายท่ีผ่านการรับรองจาก
ผูข้าย  
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(ค) รายช่ือผู้ถือหุ้น  

ล าดับ รายช่ือ 
จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 Allnex Holding GmbH   
1.  Allnex Holdings S.a.r.l 11 100 

รวม 11 100 
 Allnex Holding Germany II GmbH   
1. Allnex Holdings Germany I GmbH 23,500 A-

Shares 
94 

2.  WP Invest GmbH 1,500 B-
Shares 

6 

รวม 25,000 100 

ท่ีมา:  หนังสือจดทะเบียน Allnex Holding GmbH และ อา้งอิงขอ้มูลจากผูข้ายท่ีผ่านการรับรอง
จากผูข้าย 

 

(ง) ข้อมูลทางการเงิน 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ล้านยูโร) 

 ธุรกรรมท่ี 1 
Allnex Holding GmbH 

ธุรกรรมท่ี 2 
Allnex Holding Germany II GmbH 

 ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที ่
31 มีนาคม 

2564 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที ่
31 มีนาคม 

2564 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

650.1 683.7 808.0 0.0 0.0 0.0 

สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน 

1,556.1 1,440.6 1,440.0 42.3 42.3 42.5 

รวมสินทรัพย์ 2,206.2 2,124.3 2,248.0 42.3 42.3 42.5 
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 ธุรกรรมท่ี 1 
Allnex Holding GmbH 

ธุรกรรมท่ี 2 
Allnex Holding Germany II GmbH 

 ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที ่
31 มีนาคม 

2564 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2562 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2563 

ณ วันที ่
31 มีนาคม 

2564 

หนีสิ้นและ 
ส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

      

หน้ีสิน
หมุนเวียน 

436.6 456.2 522.2 0.0 0.0 0.0 

หน้ีสินไม่
หมุนเวียน 

1,214.7 1,057.8 1,068.8 0.0 0.0 0.0 

รวมหนีสิ้น 1,651.3 1,514.0 1,591.0 0.1 0.1 0.1 

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้น 

554.9 610.3 657.0 42.2 42.2 42.4 

 

ผลการด าเนินงาน  
(หน่วย: ล้านยูโร) 

 ธุรกรรมท่ี 1 
Allnex Holding GmbH 

ธุรกรรมท่ี 2 
Allnex Holding Germany II GmbH 

 ส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 

2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม

2563 

ส าหรับ
รอบระยะ 
เวลาบัญชี 
ส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม

2564 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 

2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม

2563 

ส าหรับ
รอบระยะ 
เวลาบัญชี 
ส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม

2564 

รายได้ 2,035.0 1,831.2 1,897.1 0.0 0.0 0.0 
EBITDA 270.3 315.9 327.6 -0.1 -0.1 -0.1 
ก าไรสุทธิ 39.1 71.9 87.9 0.4 -0.1 0.1 

ท่ีมา: ขอ้มูลทางการเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2564 ของ Allnex Holding 
GmbH อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีผ่านการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับ
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อนุญาต ขอ้มูลทางการเงินประจ าปี 2563 ของ Allnex Holding GmbH อา้งอิงขอ้มูลจากงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  และขอ้มูลทาง
การเงินประจ าปี 2562 ของ Allnex Holding GmbH อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ ผา่นการรับรองจากผูข้าย ขอ้มูลทางการเงินของ Allnex Holding Germany II GmbH 
อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีผา่นการรับรองจากผูข้าย 

(จ) บุคคลเกีย่วโยงและจ านวนการถือหุ้น 

ไม่มี 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและวิธีการช าระเงิน 

5.1 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ี GC Inter B.V. จะตอ้งช าระใหก้บักลุ่มผูข้ายจะประกอบไปดว้ย  

ก) การช าระค่าหุ้นเป็นเงินสดมูลค่ารวมทั้งส้ิน 3,575.9  ลา้นยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 
132,608 ลา้นบาท (ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 37.0836 บาทต่อยูโร) ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวอาจมีการ
ปรับเปล่ียนจากปัจจยับางประการ 

ข) การช าระเงินส าหรับสัญญาเงินกูท่ี้กลุ่มบริษทัเป้าหมายเป็นผูกู้จ้ากกลุ่มผูข้าย ซ่ึงมีมูลค่า ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่า 426.3 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ลา้นบาท 
(ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 37.0836 บาทต่อยูโร) ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนจากปัจจยั
บางประการ 
 

5.2 วิธีการช าระเงิน 

GC Inter B.V. จะช าระมูลค่าส่ิงตอบแทนเป็นเงินสด เม่ือเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขาย
หุน้ส าเร็จครบถว้น โดยการช าระเงินภายใตส้ัญญาดงักล่าวจะเป็นการช าระคร้ังเดียวเต็มจ านวน
โดยไม่แบ่งช าระเป็นงวด 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มา  

มูลค่ารวมของหุน้และสัญญาเงินกูท่ี้จะมีการไดม้าจะมีมูลค่า 4,002.2 ลา้นยโูร โดยเป็นมูลค่าของส่ิงตอบ
แทนตามท่ีก าหนดในสัญญาซ้ือขายหุน้  

7. เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนของการซ้ือหุ้น จะเป็นไปตามการเจรจาตกลงกนัระหว่าง
กลุ่มผูซ้ื้อ และกลุ่มผูข้าย โดยอา้งอิงจากมูลค่าท่ีไดจ้ากการประเมินดว้ยวิธีต่าง ๆ กล่าวคือ วิธีการคิดลด
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กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) และ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และวิธีเปรียบเทียบ
กบัรายการซ้ือขายกิจการท่ีผา่นมา 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ 

บริษทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์ เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้เขา้สู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง ดว้ยการเพิ่ม
สัดส่วนก าไรจากกลุ่ม High Value Business (“HVB”) ท่ีมีการเจริญเติบโตและสนองตอบความตอ้งการ
ของผู ้บริโภคภายใต้ Megatrends ซ่ึงกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู ้ผลิต  Coating Resins และ 
Crosslinkers ชั้นน าระดบัสากลจะช่วยขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่าง
ย ัง่ยนืในระดบัสากล  

9. แหล่งเงินทุน 

บริษทัฯ มีแผนจะสนบัสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V. เขา้ท าธุรกรรม โดย ก) เพิ่มทุนจดทะเบียน และ/
หรือ ข) สนนัสนุนแหล่งเงินทุนดว้ยการใหเ้งินกูโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม 

แหล่งเงินทุนของบริษทัฯ จะมาจากเงินสดในมือของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีความสามารถในการจดัหา
แหล่งเงินทุนจากสัญญาเงินกูจ้ากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“สัญญาเงินกูจ้ากปตท.”) และเงินกูจ้าก
สถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัฯ จะยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอในการ
ด าเนินธุรกิจหลงัจากการสนบัสนุนเงินทุนให ้GC Inter B.V. 

สัญญาเงินกูจ้ากปตท.ถือเป็นรายการเก่ียวโยง ซ่ึงรายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวต้ามท่ีแจง้ตลาดหลกัทรัพย ์
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

10. รายละเอยีดของร่างสัญญาซ้ือขายหุ้น 

คู่สัญญา กลุ่มผู้ซ้ือ: GC Inter B.V. (“ผู้ซ้ือ”) และ บริษทัฯ (“ผู้ร่วมภาระผูกพนั”) 
กลุ่มผู้ขาย: Allnex Holdings S.à.r.l และ Allnex S.à.r.l (“ผู้ขาย”)  

หุ้นท่ีซ้ือขาย Allnex Holding GmbH: 11 หุน้ 
Allnex Holding Germany II GmbH: 1,500 หุน้ 

ราคาซ้ือขายหุ้นท่ีซ้ือขาย 3,575.9 ลา้นยโูร 
สัญญาเงินกู้ เขา้ซ้ือสัญญาเงินกูโ้ดยสมาชิกกลุ่มบริษทัฯ 
เ ง่ื อ น ไ ข ใ น ก า ร เ ข้ า ท า
รายการ 

ผูซ้ื้อไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานดา้นการแข่งขนัทางการคา้ใน 10 เขต
พื้นท่ี และไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานลงทุนในต่างประเทศอีก 9 เขต
พื้นท่ี 

วันส้ินสุดเง่ือนไขบังคับก่อน 30 มิถุนายน 2565 
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11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2564 มีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นไป                   
เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้ งของบริษัทฯ อีกทั้ งยงัอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล ดังนั้ น ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ  จึงมีมติเห็นชอบธุรกรรมดงักล่าวโดย GC Inter B.V. เขา้ท ารายการดงักล่าวและ
ใหอ้ านาจกรรมการของ GC Inter B.V. เขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน้และสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11 

ไม่มี 


