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11. รายการระหวางกัน

11.1 รายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ส ําหรบัปสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2545 และรอบ 6 เดอืนสิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2546 บรษิทัมบีรษิทัทีเ่กีย่วของกนั ซึง่มคีวามสมัพนัธกับบรษิทัดงัรายละเอยีด ตอไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษัท
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) - บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทรอยละ 1.45

- บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) เปนบริษัทในกลุม บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการของบรษิทั ปโตรเคมแีหงชาต ิจ ํากดั (มหาชน) (นายมน ู เลยีวไพโรจน) เปนประธานกรรมการของบรษิทั
- กรรมการของบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) (นายวิโรจน มาวิจักขณ นายวรพล  โสคติยานุรักษ  นายอภิพร ภาษวัธน
และนายพิชิต  นิธิวาสิน) เปนกรรมการของบริษัท

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด
(มหาชน)

- บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) เปนบริษัทในกลุมของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย
จํ ากัด (มหาชน)

- กรรมการของบรษิทั อะโรเมตกิส (ประเทศไทย) จ ํากดั (มหาชน)  (นายโชคชยั อกัษรนนัท นายอดศิร  พลอยสงัวาลย นายพชิัย ชุณหวชริ
นายอภพิร ภาษวัธน  และนายคเณศ  ขาวจนัทร) เปนกรรมการของบรษิทั

- ประธานกรรมการของบรษิทั อะโรเมตกิส (ประเทศไทย) จ ํากดั (มหาชน) (นายพละ สขุเวช) เปนกรรมการของบริษัท
บริษัท โรงกลั่นนํ้ ามันระยอง จํ ากัด - บริษัท โรงกลั่นนํ้ ามันระยอง จํ ากัด เปนบริษัทในกลุมของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํ ากัด - บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํ ากัด เปนบริษัทในกลุมของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล แกส จํ ากัด - กรรมการของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํ ากัด (นายวิโรจน มาวิจักขณ) เปนกรรมการของบริษัท
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จํ ากัด (มหาชน) - กรรมการของบริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จํ ากัด (มหาชน)  (นายโชคชัย อักษรนันท) เปนกรรมการของบริษัท
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํ ากัด (มหาชน) - บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํ ากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทรอยละ 9.97
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษัท
- กรรมการของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํ ากัด (มหาชน)  (นายไพรินทร ชูโชติถาวร และนายพิชิต  นิธิวาสิน) เปนกรรมการของ
บริษัท

บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) - บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทรอยละ 3.84
- กรรมการและประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั วีนไิทย จ ํากดั (มหาชน)  (นายโชคชยั อกัษรนนัท ) เปนกรรมการของบริษัท
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทั วีนไิทย จ ํากดั (มหาชน) (นายพละ สขุเวช) เปนกรรมการของบริษัท
- กรรมการของบริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) (นายฌอง-ปอล เดอตูเนย) เปนกรรมการของบริษัท

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด ถือหุนในบริษัทรอยละ 3.62
- กรรมการของบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด (นายพิชิต นิธิวาสิน  นายคเณศ  ขาวจันทร  และนายอภิพร ภาษวัธน) เปนกรรมการของ
บริษัท

- ผูจัดการสวนบัญชีและการเงินของบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด  (นายเจนตชัย ลิ้มวัฒนะกูร) เปนกรรมการของบริษัท
บริษัท  สยามสไตรีนโมโนเมอร จํ ากัด - บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํ ากัด ถือหุนในบริษัทรอยละ 3.46

- กรรมการของบริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํ ากัด (นายชลณัฐ ญาณารณพ นายอดิศร พลอยสังวาลย  นายอภิพร  ภาษวัธน  และนาย
คเณศ  ขาวจันทร) เปนกรรมการของบริษัท

บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 3.62 ถือหุนในบริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด รอยละ 2.73
- บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 9.66 ถือหุนในบริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด รอยละ 62
- กรรรมการของบริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด (นายชลณัฐ ญาณารณพ นายอดิศร พลอยสังวาลย  นายอภิพร  ภาษวัธน  นายคเณศ  ขาว
จันทร  และนายพิชิต  นิธิวาสิน) เปนกรรมการของบริษัท

บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด - บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด เปนบริษัทในกลุมของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 9.66
- กรรมการของบริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด (นายชลณัฐ ญาณารณพ  นายอดิศร พลอยสังวาลย  และนายอภิพร  ภาษวัธน) เปน
กรรมการของบริษัท

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด - บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด เปนบริษัทในกลุมของ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 9.66
- กรรมการของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด (นายชลณัฐ ญาณารณพ และ นายอดิศร พลอยสังวาลย) เปนกรรมการของบริษัท
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษัท
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด
(มหาชน)

- บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทรอยละ 4.97
- กรรมการผูจัดการใหญของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน) (นายทองฉัตร หงศลดารมภ ) เปนกรรมการของ
บริษัท

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) - บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทรอยละ 63.03
- กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนในบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) รอยละ 69.27
- กรรมการของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) (นายมนู เลียวไพโรจน) เปนประธานกรรมการของบริษัท
- กรรมการของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) (นายโอฬาร ไชยประวัติ นายวิเศษ จูภิบาล และนายพละ สุขเวช) เปนกรรมการของบริษัท
- ผูบรหิารของบรษิทั ปตท. จ ํากดั (มหาชน) (นายวิโรจน  มาวิจกัขณ และ นายพชิัย  ชุณหวชริ) เปนกรรมการของบรษิทั
- ผูบริหารของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) (นายอดิเทพ พิศาลบุตร) เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท

บริษัท ไทยออยล จํ ากัด - บริษัท ไทยออยล จํ ากัดเปนบริษัทในกลุมของ บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
- กรรมการของบริษัท ไทยออยล จํ ากัด (นายพิชัย  ชุณหวชิร  และนายพละ สุขะเวช) เปนกรรมการของบริษัท
- ประธานกรรมการของบริษัท ไทยออยส จํ ากัด (นายมนู  เลียวไพโรจน) เปนประธานกรรมการของบริษัท

บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัลจํ ากัด - บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัล จํ ากัด เปนบริษัทในกลุมของบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน)
- กรรมการของบริษัท ไทยแทงคเทอรมินัล จํ ากัด (นายวิโรจน มาวิจักขณ) เปนกรรมการของบริษัท

บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิตปโตรเลียม จํ ากัด
(มหาชน)

- บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิตปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน) เปนบริษัทในกลุมของ บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการของบริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิตปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน) (นายมนู เลียวไพโรจน) เปนประธานกรรมการของ
บริษัท

- กรรมการของบรษิทั ปตท. ส ํารวจและผลติปโตรเลยีม จ ํากดั (มหาชน)  (นายพละ สขุเวช และนายพชิัย ชุณหวชริะ) เปนกรรมการของบริษัท
บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํ ากัด - บริษัทถือหุนใน บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํ ากัด รอยละ 15

- กรรมการของบริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํ ากัด  (นายอดิเทพ พิศาลบุตร) เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท
- กรรมการของบริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํ ากัด (นายคเณศ ขาวจันทร) เปนกรรมการของบริษัท

บริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) - บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) รอยละ 13.33
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษัท
- กระทรวงการคลังซึ่งเปนผูถือหุนใหญในบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) จํ ากัด รอยละ

3.65
- ธนาคารออมสิน จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรอยละ 100 ถือหุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) รอย
ละ 11.69

- กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (นายพิชัย ชุณหวชิร) เปนกรรมการของบริษัท
บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํ ากัด - บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํ ากัด เปนบริษัทในกลุมของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการของบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํ ากัด (นายวิเศษ จูภิบาล) เปนกรรมการของบริษัท
ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) - กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ถือหุนในธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) รอยละ   

49.84
บริษัท ปตท. คาสากล จํ ากัด - เปนบริษัทในกลุมของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
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ลักษณะของรายการระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

ส ําหรบัปสิน้สดุวันที ่ 31 ธนัวาคม 2545 และรอบ 6 เดอืนสิน้สดุวันที ่ 30 มถุินายน 2546 รายการระหวางกนัของ
บรษิทักบับรษิทัทีเ่กีย่วของกนัมรีายละเอยีด ดงันี้

(1) รายการขายสินคา– เปนรายการที่บริษัทขายสินคาแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทท่ีเก่ียวของ

รายการระหวางกัน
สํ าหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธ.ค. 2545 (ลานบาท)

รายการระหวางกัน
รอบ 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2546

(ลานบาท)
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) 459.39 340.70
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) 1,191.46 856.17
บริษัท โรงกลั่นนํ้ ามันระยอง จํ ากัด 10.97 9.85
บริษัท สตาร ปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํ ากัด 10.97 9.85
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล แกส จํ ากัด 2.84 0.78
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จํ ากัด (มหาชน) 10.36 10.87
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํ ากัด (มหาชน) 1,925.58 1,304.51
บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) 1,704.33 1,022.64
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด 553.54 406.92
บริษัท สยามสไตรีน โมโนเมอร จํ ากัด 1,070.56 825.42
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด 142.95 290.25
บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด 1,389.33 806.35
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด 781.17 409.11
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน) 2,102.07 1,491.68
บริษัท ปตท. คาสากล จํ ากัด 51.73 -

รวม 11,407.25 7,785.10
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(2) รายการซื้อสินคา วัตถุดิบ - เปนรายการที่บริษัท ซื้อสินคา วัตถุดิบ จากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกัน
สํ าหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธ.ค. 2545 (ลานบาท)

รายการระหวางกัน
รอบ 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2546

(ลานบาท)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) 4,006.76 2,722.40
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) 487.88 340.70
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด 120.74 274.99
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) 2,826.51 2,125.14
บริษัท โรงกลั่นนํ้ ามันระยอง จํ ากัด 888.06 416.94
บริษัท สตาร ปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํ ากัด 888.06 416.94

รวม 9,218.01 6,297.11
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(3) รายการลูกหนี้การคากับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน – เปนรายการของยอดคงคาง

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกัน
สํ าหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธ.ค. 2545 (ลานบาท)

รายการระหวางกัน
รอบ 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2546

(ลานบาท)
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) 69.24 37.38
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) 187.39 132.47
บริษัท โรงกลั่นนํ้ ามันระยอง จํ ากัด 1.10 1.69
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํ ากัด 1.10 1.69
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํ ากัด (มหาชน) 95.80 164.52
บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) 125.02 236.70
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด 63.02 68.01
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํ ากัด 90.54 116.62
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด 24.12 37.47
บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด 166.09 203.15
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด 121.72 111.88
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน) 270.77 253.65

รวม 1,215.91 1,365.23
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(4) รายการลูกหนี้อ่ืนกับบริษัทท่ีเก่ียวของ - เปนรายการของยอดคงคางอื่น

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกัน
สํ าหรับปสิ้นสุด วันที่
31 ธ.ค. 2545 (ลาน

บาท)

รายการระหวางกัน
รอบ 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2546

(ลานบาท)
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) 0.04 0.07
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) 0.02 0.04
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด - *

รวม 0.06 0.11
* ตํ่ ากวา 1,000 บาท
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(5) รายการเจาหนี้การคากับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน – เปนรายการของยอดคงคางทางการคา

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกัน
สํ าหรับปสิ้นสุด วันที่
31 ธ.ค. 2545 (ลาน

บาท)

รายการระหวางกัน
รอบ 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2546

(ลานบาท)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) 1,191.55 752.93
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) 68.81 37.38
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) 56.39 -
บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) 1.66 1.62
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด 15.16 57.78
บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํ ากัด 189.00 112.12

รวม 1,522.57 961.83
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(6) รายการเจาหนี้อ่ืนกับบริษัทท่ีเก่ียวของ - เปนรายการของยอดคงคางอื่น

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกัน
สํ าหรับปสิ้นสุด วันที่
31 ธ.ค. 2545 (ลาน

บาท)

รายการระหวางกัน
รอบ 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2546

(ลานบาท)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) 38.05 7.72
บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิตปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน) 0.12 0.18

รวม 38.17 7.90
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(7) รายการเจาหนี้เงินกูกับบริษัทท่ีเก่ียวของ – เปนรายการของยอดคงคางหนี้เงินกู

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกันสํ าหรับปสิ้นสุด วันที่
31 ธ.ค. 2545 (ลานบาท)

รายการระหวางกันรอบ 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2546 (ลานบาท)

ธนาคารทหารไทย จํ ากัด
(มหาชน)

1,319.64 1,267.10

รวม 1,319.64 1,267.10
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(8) รายการคาใชจายกับบริษัทท่ีเก่ียวของ – เปนรายการของดอกเบี้ยจาย

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกันสํ าหรับปสิ้นสุด วันที่
31 ธ.ค. 2545 (ลานบาท)

รายการระหวางกันรอบ 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2546 (ลานบาท)

ธนาคารทหารไทย จํ ากัด
(มหาชน)

86.78 42.69

รวม 86.78 42.69
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(9) รายการรายไดอ่ืน – เปนรายการที่บริษัทไดรับจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกันสํ าหรับป
สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2545

(ลานบาท)

รายการระหวางกันรอบ 6
เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย.

2546 (ลานบาท)
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) 4.46 0.80
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํ ากัด (มหาชน) 91.11 -
บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) 0.87 -
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด 2.58 1.34
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํ ากัด 3.78 -
บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด 7.29 -
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด 5.76 -

รวม 115.85 2.14
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(10) รายการคาใชจาย – เปนรายการที่บริษัทจายใหบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

บริษัทท่ีเก่ียวของ รายการระหวางกันสํ าหรับป
สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2545

(ลานบาท)

รายการระหวางกันรอบ 6
เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย.

2546 (ลานบาท)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) 107.91 18.87
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) 3.61 15.59
บริษัท ไทยออยล จํ ากัด 0.03 -
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล แกส จํ ากัด 0.04 0.06
บริษัท ไทยอินดัสเทรียล แกส จํ ากัด (มหาชน) 20.65 4.71
บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัล จํ ากัด 136.73 72.85
บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิตปโตรเลียม จํ ากัด
(มหาชน)

4.60 2.30

บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํ ากัด 3.56 1.78
บริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด 105.69 79.99

รวม 382.82 196.15
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11.2 รายการระหวางกนัดงักลาวเกิดขึน้จากธรุกรรมหรอืสญัญาตาง ๆ ซึง่มีลักษณะของรายการและสญัญาโดยสรปุดงันี้

บริษัทเขาทํ าสัญญาตาง ๆ กับผูถือหุนและบริษัทที่เกี่ยวของ และเขาทํ าธุรกรรมกับบุคคลเหลานั้นเปนครั้งคราว 
บริษัทเชื่อวาโดยทั่วไปสัญญาและธุรกรรมเหลานี้ทํ าบนพื้นฐานการมีอํ านาจตอรองที่เทาเทียมกันหรือเงื่อนไขที่บริษัทเชื่อวา
อยางนอยที่สุดเอื้อประโยชนตอบริษัทเชนเดียวกับธุรกรรมที่ทํ ากับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน  ธุรกรรมที่สํ าคัญที่บริษัทเขาทํ า
กับผูถือหุนและบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งมีผลบังคับในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2545 มีรายละเอียดดังนี้

11.2.1 ธุรกรรมกับผูถือหุนและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน

(1) รายการขายสินคาและ/หรือใหบริการ

บริษัทเขาทํ าสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาวกับบีพีอี เอสเอสเอ็มซี ทีพีอี ทีพีพี และวีนิไทย ซึ่งตามสัญญาดัง
กลาวบุคคลเหลานี้ตองรับซื้อเอทิลีนและโพรพิลีนสวนใหญของบริษัท  บีพีอี เอสเอสเอ็มซีและวีนิไทยเปนผูถือหุนของ
บริษัท ในขณะที่ทีพีอีและทีพีพีเปนบริษัทในกลุมของปูนซิเมนตไทยซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทดวยเชนกัน และเอสเอสเอ็ม
ซีเปนบริษัทที่เกี่ยวของของปูนซิเมนตไทย   

บรษิทัขายเอทิลีนจ ํานวนหนึง่และโพรพลีินจ ํานวนมากใหกับทพีีไอเปนครัง้คราวตามสญัญาระยะสัน้  ทพีีไอถอืหุน
ในบริษัทรอยละ 4.9 และไมมีกรรมการนั่งรวมกับบริษัท ซึ่งไมถือเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันตาม ประกาศคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เรื่องการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย

ในเดือนกุมภาพันธ 2545 บริษัทเขาทํ าสัญญาซื้อขายเอทิลีน (ethylene offtake agreement) กับปตท. ซึ่งตามสัญญา
ดังกลาว ปตท.  ผูกพันที่จะรับซื้อเอทีลีนสวนเพิ่มของบริษัทสูงถึงปละ 300,000 ตันในกรณีที่บริษัทไมสามารถใชผลผลิตนี้
ในโรงงานอีโอ/อีจี หรือไมสามารถขายไดในประเทศ โดยระยะเวลาขั้นตนของสัญญาคือเจ็ดปนับจากวันที่เริ่มตนเดินเครื่อง
หนวยผลิตเอทิลีนใหม

บริษัทขายไพโรไลซิสกาซโซลีนใหกับเอทีซีและปตท.  บริษัทขายมิกซซี4ใหกับบีเอสทีซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัท
และเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับกลุมธนาคารกรุงเทพและปูนซิเมนตไทย และขายเทลกาซใหกับอารโอซีซึ่งเปนบริษัทในกลุม
ของปูนซิเมนตไทยตามสัญญาระยะยาว  นอกจากนี้บริษัทไดเขาทํ าสัญญาระยะสั้นเพื่อขายเทลกาซใหกับอารโอซีและขาย
แครกเกอรบอททอมใหกับเออารซีต้ังแตเดือนเมษายน 2546 ถึงเดือนมีนาคม 2547  
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(2) รายการซื้อสินคาวัตถุดิบและ/หรือบริการ

บริษัทไดเขาทํ าสัญญาจัดหาวัตถุดิบระยะยาวกับเอทีซีและปตท. เอทีซีซึ่งเปนบริษัทในกลุมของปตท. เปนผูจัดหา
แนฟทาเบาสวนมากและราฟฟเนทเกือบทั้งหมดของบริษัท   

ปตท. เปนผูจัดหาอีเทนและเอ็นจีแอลเกือบทั้งหมดและแอลพีจีสวนใหญใหแกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขา
ท ําสญัญาจดัหาวตัถดุบิเพือ่ใหปตท. จดัหาอเีทนเพิม่ขึน้ปละ 375,000 ถึง 500,000 ตัน เมือ่หนวยผลิตเอทลีินใหมเริม่ด ําเนนิการ
เชิงพาณิชย

บริษัทไดเขาทํ าสัญญาระยะสั้นกับเออารซีเพื่อซื้อแนฟทาเบาโดยสัญญาจะมีอายุสัญญาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2545 – ธันวาคม 2546 ทั้งนี้เออารซีเปนบริษัทในกลุมของปตท.

บริษัทเขาทํ าสัญญาบริการคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑระยะยาวกับทีทีทีเพื่อการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
ของบริษัท ทีทีทีเปนบริษัทรวมคาที่มีผูถือหุนใหญคือเอ็นพีซีซึ่งเปนหนึ่งในผูถือหุนของบริษัท และเปนบริษัทในกลุม
ของปตท.

บริษัททํ าประกันภัยทั้งหมดไวกับบริษัททิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของปตท. และ
ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูใหกูรายใหญของบริษัท นอกจากนี้กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยผานธนาคารออมสินซึ่งเปนสถาบันการเงินที่มีกระทรวงการคลังถือหุนอยูทั้งหมดอีกดวย ทั้งนี้ การประกันภัย
เกือบทั้งหมดของบริษัทไดมีการทํ าประกันภัยตอไวกับบริษัทประกันระหวางประเทศหลายราย โดยบริษัทไดรับแจงจาก
ทิพยประกันภัยวาประมาณรอยละ 99.5 ของจํ านวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจายใหแกทิพยประกันภัยในป 2545 และในรอบหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 นั้นไดชํ าระไปใหแกผูรับประกันภัยตอเพื่อการประกันภัยตอดังกลาว

บริษัทเชาพื้นที่ที่สํ านักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 555 ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ จากบริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของปตท.

11.2.2 ธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ

บริษัทเกี่ยวของกับรัฐบาลทางออมโดยผานทางปตท.ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 กระทรวงการคลังเปนผูถือหุน
ในปตท. รอยละ 69.3  บริษัทเปนคูสัญญาของสัญญาหลายฉบับที่ทํ ากับนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งรัฐบาล และ/หรือกระทรวงการ
คลังเปนเจาของ หรือควบคุมอยู หรือมีความเกี่ยวของกับรัฐบาลไมวาโดยตรงหรือโดยออม

ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยตาง ๆ ที่กระทรวงการคลัง และ/หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินถือหุน ซึ่งเปนผูใหกูของบริษัทภายใตสัญญาเงินกูฉบับเดือนมกราคม 2545  ไดแก ธนาคารทหารไทย จํ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน)] 
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และธนาคารเพื่อการสงออกและนํ าเขาแหงประเทศไทย ซึ่งภายใตกฎหมายไทย ธนาคารเหลานี้ไมถือเปนบุคคลที่เกี่ยวของ
กับบริษัท ยกเวนธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)

บริษัทเชาที่ดินจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาล  โดยที่ดินดังกลาวมีเนื้อที่ 
499,956.92 ตารางเมตรซึ่งเปนที่ต้ังของโรงงานและตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และการเชาจะสิ้นสุดลงในเดือน
พฤศจิกายน 2563

11.3 ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํ ารายการระหวางกัน

สํ าหรับการเขาทํ ารายการขายสินคาที่บริษัทผลิตใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกันนั้น โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งอยูในฐานะผูซื้อนํ าเอาผลิตภัณฑที่ซื้อจากบริษัทไปแปรรูปเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑของตน ทั้งนี้ 
ราคาที่จํ าหนายเปนไปตามสูตรที่กํ าหนดไวในสัญญา หรือราคาซื้อขายในตลาดจร (spot price) แลวแตกรณี ซึ่งราคาดังกลาว
เปนราคาที่สมประโยชนแกคูสัญญาทั้งสองฝายและอางอิงกับราคาตลาด โดยที่มิไดมีการถายเทผลประโยชนระหวางกัน 
หรือมีรายการใดเปนพิเศษแตอยางใด สวนการเขาทํ ารายการใหบริการแกบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัทนั้น เปนไปเพื่อให
บริษัทที่เกี่ยวของสามารถวางทอในโครงสรางระบบทอของบริษัทได เพื่อประโยชนในการขนสงผลิตภัณฑซึ่งบริษัท
ที่ เกี่ยวของรับซื้อจากบริษัท โดยราคาคาบริการที่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวของกันนั้นเปนราคาตามที่กํ าหนดไวใน
สัญญาซึ่งเปนอัตราที่คํ านวณตามพื้นที่ที่วางทอและความยาวของทอ โดยไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางกัน

ในสวนของการเขาทํ ารายการซื้อสินคา วัตถุดิบ และ/หรือ รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท เปนไปตาม
การดํ าเนินธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินคาหรือวัตถุดิบที่บริษัทซื้อ หรือบริการที่บริษัทไดรับจากบริษัทที่เกี่ยวของนั้น
สอดคลองกับความตองการและการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ราคาที่รับซื้อหรือรับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวของมีลักษณะ
เปนไปตามทีต่กลงกนัในสญัญาซึง่กอใหเกดิประโยชนทางการคาแกทัง้บรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วของ โดยทีม่ไิดมวัีตถุประสงค
ในการถายเทผลประโยชนระหวางกัน หรือมีรายการใด ๆ เปนพิเศษ  นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจํ าเปนที่จะตองซื้อวัตถุดิบ
ที่ใชในการผลิตเอทิลีน โพรพิลีน และผลิตภัณฑพลอยไดอื่น ๆ จากบริษัทที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวของมีกํ าลังผลิต
เพียงพอที่จะขายใหกับบริษัทและวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของก็มีคุณภาพตรงตามความตองการของโรงงาน อีกทั้ง 
บริษัทยังไดรับประโยชนจากการประหยัดคาขนสง เนื่องจากสามารถขนสงวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของผานทางระบบ
ทอซึ่งมีความปลอดภัยสูง เพราะบริษัทที่เกี่ยวของมีโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบซึ่งขายใหแกบริษัท ต้ังอยูในหรือบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการเขาทํ ารายการระหวางกัน

กรณีที่กรรมการของบริษัทจะทํ าการซื้อทรัพยสินของบริษัท หรือขายทรัพยสินใหแกบริษัท หรือกระทํ าธุรกิจ
อยางใดอยางหนึ่งกับบริษัท ไมวาจะกระทํ าในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น ขอบังคับของบริษัทกํ าหนดไวอยางชัดเจนวา 
การทํ ารายการในลักษณะดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท จึงจะทํ าใหรายการดังกลาวมีผล
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ผูกพันบริษัท  อยางไรก็ตาม กรรมการที่มีสวนไดเสียในการซื้อทรัพยสิน ขายทรัพยสิน หรือกระทํ าธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง
กับบริษัทจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท

นอกจากจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัทแลว การที่บริษัทหรือบริษัทยอยเขาทํ ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือกระทํ าการเพื่อใหไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอยในลักษณะที่เปนไปตาม
หลักเกณฑที่กํ าหนดไวในประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับกับการทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี  บริษัท และ/หรือบริษัท
ยอยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกํ าหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย

11.5 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือผูสอบบัญชี เก่ียวกับรายการระหวางกัน

สํ านักงานการตรวจเงินแผนดินในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทไดสอบทานรายการระหวางกัน สํ าหรับปสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2545 และสํ าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ตามรายละเอียดเอกสารราย
การระหวางกันที่แสดงในแบบแสดงรายการขอมูลตามที่บริษัทเปนผูจัดทํ าแลวเห็นวา รายการระหวางกันตามรายละเอียด
ในเอกสารรายการระหวางกันเปนไปตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2543 เปนไปตามลกัษณะธรุกิจทัว่ไป ส ําหรบัราคาสนิคา บรษิทัมสีญัญาระยะยาวในการขายสนิคาสวนใหญและการซือ้วัตถุดิบ
กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งราคาจะเปนไปตามราคาที่อางอิงจากราคาตลาดโลก

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา รายการระหวางกันสํ าหรับปวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ตามรายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่แสดงใน
แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนทุกรายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตาม
ความหมายของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 44/2543 นั้น เปนไปตามลักษณะปกติทางธุรกิจทั่วไป และ
เปนรายการเพื่อใหบริษัทไดรับประโยชนสูงสุดจากการดํ าเนินธุรกิจทั้งสิ้น

11.6 นโยบาย หรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต

รายการระหวางกันของบริษัทในอนาคต จะเปนรายการที่ดํ าเนินการตามปกติของธุรกิจเชนเดิม ไมมีรายการใด
เปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่เกี่ยวของ สวนนโยบายการกํ าหนด
ราคาระหวางบริษัท กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน ก็จะกํ าหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับที่กํ าหนดใหแก
บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ ราคาสินคาหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันก็จะเปนไปตาม
ที่ตกลงกันไวในสัญญา หรือเปนราคาที่อิงกับราคาตลาดสํ าหรับวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ในสวนของคาบริการที่จะจาย
ใหแกบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันก็จะอิงกับอัตราคาบริการปกติที่อาจจายใหแกบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน 
สวนราคาขายสินคาที่บริษัทจะขายใหแกบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันนั้น จะเปนราคาที่อิงกับราคาตลาด ซึ่งสวนใหญมัก
เปนราคามาบตาพุด
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ในสวนของการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่สํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทยกํ าหนด อีกทั้งเปนไปตามมาตร
ฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
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