ฉบับที่ 39/2548

วันที่ 1 มิถุนายน 2548

การลงนามซื้อขายหุนบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)
___________________
วันนี้ (1 มิถุนายน 2548) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ไดเปนประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายหุนบริษัท อุตสาหกรรม ปโตรเคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน) (บริษัท ทีพีไอ) ระหวาง Consortium ของผูรวมลงทุนนําโดยกลุมผูรวมลงทุนหลัก ซึ่งประกอบดวย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคารออมสิน และกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
รวมกับกลุมบริษัทหลักทรัพยที่จะทําหนาที่กระจายหุนตอใหแกผูถือหุนเดิมและเจาหนี้ ซึ่งประกอบดวย บริษัท
หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูซื้อ กับ
บริษัท ทีพีไอ และผูรักษาหุนของเจาหนี้ ในฐานะผูขาย
การลงนามในสัญญาซื้อขายหุนในวันนี้ เปนผลมาจากการดําเนินการใหเปนไปตามแผนฟนฟู
กิ จ การของบริ ษั ท ที่ ศ าลล ม ละลายกลางได มี คํ า สั่ ง เห็ น ชอบด ว ยข อ เสนอขอแก ไ ขแผน โดยกํ า หนดให
กระทรวงการคลั ง มี สิ ท ธิ โ ดยเด็ ด ขาดในการจั ด สรรการขายส ว นทุ น ตามแผนทั้ ง หมดให แ ก ผู ร ว มลงทุ น ที่ มี
คุณสมบัติสําคัญตามที่กําหนดในแผนฟนฟูกิจการ กลาวคือ ตองเปนนิติบุคคลไทยที่เปนกองทุนหรือมีความ
เชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและปโตรเลียมหรือกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายใน 4 พฤศจิกายน 2548
หุนสวนทุนทั้งหมดที่ทําสัญญาซื้อขายในวันนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 17,550 ลานหุน (คิดเปนรอยละ
90 ของทุนจดทะเบียนของทีพีไอ) แยกเปนหุนเพิ่มทุนใหมจํานวน 11,651 ลานหุน และหุนเดิมของเจาหนี้จํานวน
5,899 ลานหุน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดจัดสรรการกระจายหุนจํานวนดังกลาวใหแกกลุมผูรวมลงทุนหลักเปน
จํานวนรอยละ 61.5 ผูถือหุนเดิม จํานวนรอยละ 20 และเจาหนี้ จํานวนรอยละ 8.5 ตามลําดับ ดังนี้
1) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารออมสิน
3) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
และ/หรือ กองทุนที่เปนพันธมิตรของ กบข.

รอยละ 31.5
รอยละ 10
รอยละ 10

4) กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
5) ผูถือหุน เดิม
6) เจาหนีต้ ามแผนปรับโครงสรางหนี้ทางการเงิน

รอยละ 10
รอยละ 20
รอยละ 8.5

สําหรับราคาซื้อขายหุนไดมีการตกลงราคาไวที่ราคาหุนละ 3.30 บาท ซึ่งจะทําใหบริษัท ทีพีไอ มี
รายรับจากการขายหุนในครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 57,915 ลานบาท (1,448 ลานเหรียญ สรอ.) ซึ่งสูงกวาจํานวนเงินที่
แผนฟนฟูกิจการกําหนดไววาจะตองไมต่ํากวา 650 ลานเหรียญ สรอ.ความสําเร็จจากการขายหุนบริษัท ทีพีไอ
ดังกลาว เมื่อรวมกับจํานวนหนี้ที่จะลดลงอีกไมนอยกวา 250 ลานเหรียญ สรอ. จากการขายหุนทีพีไอโพลีน
จํานวน 249 ลานหุนที่บริษัท ทีพีไอ ถืออยู จะสงผลใหหนี้ตามแผนปรับโครงสรางหนี้ทางการเงินของบริษัท ที
พีไอ ลดลงจากปจจุบันที่มีประมาณ 2,650 ลานเหรียญ สรอ. เหลือเพียงประมาณ 950 ลานเหรียญ สรอ. ซึ่งจะทําให
บริษัท ทีพีไอ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงทัดเทียมกับบริษัทชั้นนําอื่น ๆ ของไทย และจะเปนสวนสําคัญในการ
เสริมสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
การที่กระทรวงการคลังไดดําเนินการจัดหาผูรวมลงทุนและจัดสรรสวนทุนของบริษัท ทีพีไอ
ตามแผนฟนฟูกําหนดไว จนนํามาสูการลงนามสัญญาซื้อขายหุนในวันนี้ จะสงผลดีตอทุกฝาย ที่เกี่ยวของสมดัง
เจตนารมณของแผนที่ศาลลมละลายกลางไดใหความเห็นชอบไว โดยจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
ถือหุนจากเดิมที่เจาหนี้ถือหุนในสัดสวนรอยละ 75 มาเปนผูรวมลงทุนหลักที่มีบริษัท ปตท. เปนแกนนําถือหุน
รวมกันรอยละ 61.5 ซึ่งจะเปนหลักประกันไดวาบริษัท ทีพีไอ จะกลับมาเปนอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตร
เคมีครบวงจรที่มีความกาวหนาตอไป
สําหรับผูถือหุนเดิม นอกจากจะไดรับประโยชนจากการที่บริษัท ทีพีไอ กลับมาเปนบริษัทที่มี
ความมั่นคงแข็งแกรงทางดานการเงินซึ่งจะนําไปสูการไดรับผลตอบแทนจากเงินปนผล ที่ดีขึ้นในอนาคตแลว
ผูถือหุนเดิมยังไดรับสิทธิจากการจัดสรรหุนในครั้งนี้ ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 2 หุนใหม ในราคาเดียวกันกับกลุมผู
รวมลงทุนหลัก และไมมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาหามขายเชน ที่กําหนดไวในกรณีหุนที่ขายใหกับกลุมผูรวม
ลงทุนหลักและเจาหนี้ ที่กําหนดระยะเวลาหามขายไว 2 ปเพื่อเปนหลักประกันในความเปนเอกภาพของการ
ฟนฟูกิจการ สิทธิประโยชนดังกลาวจะสงผลใหผูถือหุนเดิมมีสัดสวนการถือหุนโดยรวมเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ถือ
รวมกันรอยละ 25 จะเพิ่มเปนรอยละ 30
การดําเนินการภายใตแผนฟนฟูกิจการจะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้คืนจากกระแสรายรับของ
กิจ การที่ จ ะดีขึ้ น ซึ่ ง จะทํ า ให ไ ด รับชํา ระคืน หนี้เ ร็ว ขึ้ น กว า เดิม ความเสี่ย งตอ ภาระหนี้ลดลง และระดั บ ความ
นาเชื่อถือของเงินกูก็จะปรับดีขึ้นจากหนี้ภายใตการปรับโครงสรางกลายเปนหนี้ปกติ นอกจากนี้ เจาหนี้จะไดรับ
การจัดสรรหุนจํานวนรอยละ 8.5 โดยมีกําหนดระยะเวลาหามขาย 2 ปเชนเดียวกับผูรวมลงทุนหลักรายอื่น
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ส ว นประโยชน ที่ จ ะมี ต อ พนั ก งานนั้ น นอกจากจะมี ค วามมั่ น คงในการทํ า งานแล ว ตาม
ขอกําหนดของแผนฟนฟูกิจการจะมีการเพิ่มทุนอีกจํานวน 975 ลานหุน เพื่อรองรับโครงการ ออกหลักทรัพย
ใหแกพนักงาน (ESOP) ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความผูกพันและมีสวนรวมในความเปนเจาของกิจการดวยกัน
ความสําเร็จของการดําเนินงานของคณะผูบริหารแผนและคณะทํางานของกระทรวงการคลังใน
ครั้งนี้ จะสรางประโยชนตอกิจการในระยะยาวอยางแทจริง กลาวคือ เปนการแกปญหาของบริษัท ทีพีไอ แบบ
เบ็ดเสร็จ ไมทําใหบริษัทตองมีความเสี่ยงกับปญหาทางการเงินอีกในอนาคต ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะผลักดัน
ให บริษัท ทีพีไอ เปนธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมี ครบวงจรชั้นนําตอไป
___________________
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