รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559 (ต่ อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา)
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน ห้ องแกรนด์ ฮอลล์ ชัน้ 2 เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
นายชลณัฐ ญาณารณพ เป็ นประธานที่ประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ ขอเชิญกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้เข้ าร่ วมประชุม ยืนถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากนัน้ ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 122 ราย รวม
จานวนหุ้นได้ 1,428,501 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จานวน 56 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 834,861,519 หุ้น รวมเป็ น
ผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาร่ วมประชุมจานวน 178 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 836,290,020 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 95.576
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดจ
้
านวน 875,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอ
เปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ทังนี
้ ้ หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพิ่มเติมอีกจานวน 29 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 101,762 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจานวน 10 ราย รวมจานวน
หุ้นได้ 5,609 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังหมดจ
้
านวน 217 ราย
รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 836,397,391 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 95.5883 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดจ
้
านวน
875,000,000 หุ้น
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
มีมติเห็นชอบให้ เลื่อนการลงมติวาระการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และกาหนดให้ มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17
ตุลาคม 2559 โดยมีวาระการประชุมหลักคือการพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้บริ ษัทได้
จัดส่งใบแทรกเพิ่มเติมของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในวันนี ้เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้น
ให้ ข้อเสนอแนะเรื่ องครัง้ ที่ของการประชุม ซึง่ บริ ษัทได้ หารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ วมีความเห็นว่าการประชุม
ในวันนีเ้ ป็ นการประชุมต่อเนื่องจากครัง้ ที่เลื่อนมา ซึง่ ถือเป็ นการประชุมครัง้ เดียวกัน จึงเรี ยกการประชุมครั ง้ นี ้ว่า
“ครั ง้ ที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่ เลื่อนมา)” และเนื่ องจากระยะเวลาจัดเตรี ยมหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมมีจากัด บริ ษัทจึงได้ จดั ทาใบแทรกของหนังสือนัดประชุมแทนการแก้ ไขเอกสารทังหมด
้
เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559 ยังไม่แล้ วเสร็ จ จึงไม่มีการรั บรองรายงานการประชุมใน
วันนี ้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่เสร็ จสิ ้นดังกล่าวแล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด และได้ เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จัดทาสรุ ปประเด็นคาถามและ
การชี ้แจงเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 และได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้ ตามคาแนะนาของผู้ถือหุ้นแล้ ว

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าก่อนที่จะมีการลงมติเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท จะขอให้ ตวั แทน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จากบริ ษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
สรุ ปสาระสาคัญของรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ตามที่ได้ เคยชี ้แจงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ผ่านมา เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ทราบอีกครัง้
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารของบริ ษัท
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตัวแทนที่ปรึ กษากฎหมาย และเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท เข้ าร่ วมประชุม
เพื่อตอบข้ อซักถาม และมีตวั แทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยาน
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้ วย ดังนี ้
กรรมการบริษัทเข้ าร่ วมประชุม ครบจานวน 9 คน
1. นายชลณัฐ
ญาณารณพ
ประธานกรรมการ
2. นายเทพ
วงษ์ วานิช
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเชาวลิต เอกบุตร
กรรมการ
5. นายสมชัย
คงศาลา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสมชาย
หวังวัฒนาพาณิช กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายอวิรุทธ์
วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
กรรมการ
9. นายสุชยั
อัศวถาวรวานิช
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 2 คน
1. นางสาวภรณี เมฆญารัชชนานนท์ ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ Supply Chain
2. นางวรนันท์
โสดานิล
ผู้จดั การสานักงานบัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุมเพื่อชีแ้ จงความเห็น
และตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรั พย์ ของบริษัท จานวน 2 คน
1. นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)
2. นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม
Senior Executive Vice President
ผู้ประเมินราคาทรั พย์ สินอิสระซึ่งเป็ นผู้จัดทารายงานประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ ถาวรของบริ ษัท
และบริษัทย่ อยที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 3 คน
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากบริ ษัทอเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด 2 คน ได้ แก่
1. นายประเสริ ฐ ฉลองปรัชญา
ผู้จดั การโครงการ-ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
2. นายเจษฎา
บิลมาศ
วิศวกรฝ่ ายประเมินค่าเครื่ องจักร
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากบริ ษัทที่ปรึกษา เฟิ ร์ สสตาร์ จากัด 1 คน ได้ แก่ นายวันชัย สาสนรักกิจ กรรมการ
ผู้จดั การ
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 2 คน
1. นายกิตติ
ตังจิ
้ ตรมณีศกั ดา กรรมการผู้จดั การ
2. นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2559 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 3 คน
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559
2. นางสาวนวพร ทรงศรี
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวโสรยา รัตนวโรภาส
ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นางพรเพ็ญ
นามวงษ์
นอกจากนี ้ กรรมการผู้จัดการได้ กล่าวเชิ ญชวนให้ ผ้ ูถือหุ้นเป็ นสักขี พยานในการนับคะแนนเสียงร่ วมกับ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จากนันกรรมการผู
้
้ จดั การได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารลาดับที่ 5 ของหนังสือนัดประชุม (หน้ า 12-13) ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ าแล้ ว พร้ อมทังชี
้ ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและเพื่อให้ การบันทึกรายงานการประชุม เป็ นไปอย่างถูกต้ องและ
ครบถ้ วน สรุ ปได้ ดงั นี ้
การลงคะแนน
บริ ษัทจะใช้ บตั รยืนยันการลงคะแนนในการลงมติแต่ละวาระ ซึง่ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ การ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยถือว่า
หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธียกมือ
ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระที่ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือและลงคะแนนตามความเห็นลงในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนพร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่ อในบัตรด้ วย และเจ้ าหน้ าที่ บริ ษัทจะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณี เห็นด้ วยและ
ไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ เพื่อทาการรวบรวมคะแนน โดยการสแกนบาร์ โค้ ดบัตรยืนยันการลงคะแนนและใช้ เป็ นหลักฐาน
อ้ างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบได้ สาหรับบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่งดออกเสียง
จะเก็บพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะยกมือ
และลงคะแนนเสียงตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
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การนับคะแนน
การนับคะแนนเสียงจะใช้ ระบบบาร์ โค้ ด โดยใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง โดยวาระที่ 1 เป็ นวาระเพื่อทราบ
จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน สาหรั บมติของวาระที่ 2 ในเรื่ องพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
จะต้ องได้ รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และต้ องไม่มี
ผู้ถือหุ้นคัดค้ านเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542
การประกาศผลคะแนน
สาหรับผลการนับคะแนนนัน้ จะแจ้ งผลเมื่อเสร็ จสิ ้นการนับคะแนน
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผล
คะแนนตามรายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว ประธานฯ จึงได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1. รั บทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรั พย์ ของบริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และข้ อเสนอของผู้ทาคาเสนอซือ้ ตลอดจน
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า จะขอให้ ตวั แทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จากบริ ษัทแอสเซท
โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (นายสมศักดิ์ ศิริชยั นฤมิตร) ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบสรุ ปสาระสาคัญ
ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริ ษัท ตามที่
ได้ เคยชี ้แจงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ผ่านมา เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ทราบอีกครัง้
ตัวแทน IFA ได้ สรุ ปประเด็นสาคัญของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทก่อนและหลังการเพิกถอนฯ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCC) ถือหุ้นของบริ ษัทโดยตรงร้ อยละ
45.64 และถือหุ้นของบริ ษัทโดยอ้ อมผ่านบริ ษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด (SCG Chemicals) ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทังหมดอี
้
กร้ อยละ 45.36 และมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 9 หากการ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทในครัง้ นี ้เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ และผู้ถือหุ้นรายย่อยขายหุ้นให้ แก่
SCG Chemicals ทังหมด
้
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทจะเปลี่ยนเป็ น SCC ถือหุ้นของบริ ษัทโดยตรง
ร้ อยละ 45.64 และถือหุ้นของบริ ษัทโดยอ้ อมผ่าน SCG Chemicals อีกร้ อยละ 54.36
ความเป็ นมาของการเพิกถอนหลักทรัพย์
1) บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดให้ ต้องมี
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 150 ราย และต้ องถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทมีสดั ส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 9 มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี แล้ ว บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ SCC และ SCG Chemicals ไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริ ษัท ทาให้ การแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวเป็ นไปได้ ยาก
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2) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการ SCC มีมติเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเสนอให้ SCG Chemicals เป็ นผู้ทาคาเสนอซื ้อ โดยในวันเดียวกันนี ้คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติ
ให้ เสนอเรื่ องดังกล่าวเพื่อขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
3) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 SCG Chemicals ได้ แสดงเจตจานงทาคาเสนอซื ้อหุ้นของบริ ษัท ในราคา
เสนอซื ้อหุ้นละ 40 บาท
เหตุผลของการเพิกถอนหลักทรัพย์
1) SCC และ SCG Chemicals ไม่ประสงค์จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
2) บริ ษัทไม่มีความจาเป็ นในการใช้ ประโยชน์ จากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในการระดมทุน ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต
3) เพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารงาน
เงื่อนไขบังคับก่อนทารายการเสนอซื ้อหุ้นของบริ ษัท โดย SCG Chemicals
1) บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท (ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559)
2) บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เพิกถอนหลักทรั พย์ ของบริ ษัท ซึ่งจะมีการพิจารณาเพื่ อ
อนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในวันนี ้
3) บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
1) ผลกระทบต่อบริ ษัท
บริ ษัทจะไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เช่น โอกาส
ในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เพื่อใช้ ในการ
ขยายธุรกิจในอนาคต
2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
2.1) ขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.2) ลดโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื ้อขายหลักทรั พย์ (Capital Gain)
โดยผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับจะอยู่ในรู ปของเงินปั นผล
2.3) ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ได้ รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินได้ ในกรณี ที่มีกาไรจากการ
ขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)
2.4) ได้ รับข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทลดลง เนื่องจากบริ ษัทจะสิ ้นสุดหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.5) ไม่สามารถถ่วงดุลอานาจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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ความเหมาะสมของราคาเสนอซื ้อ
ราคาที่คานวณตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธี การในการเข้ าถื อหลักทรั พย์ เพื่ อครอบงากิ จการ ข้ อ 56 ซึ่งก าหนดว่าราคาเสนอซือ้ หุ้นกรณี ท า
คาเสนอซื ้อเพื่อเพิ กถอนหลักทรั พย์ ต้องไม่ต่ากว่าราคาสูงสุด ของราคาที่ คานวณได้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์
1. ราคาสูงสุดที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อหรื อบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ ห้ นุ สามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธินนมาในระหว่
ั้
าง
ระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื ้อต่อสานักงาน ก.ล.ต.
2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นนันในระหว่
้
าง 5 วันทาการ
ก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถื อหุ้ นพิ จารณาเพิ กถอนหุ้ น หรื อวันที่ ที่ ประชุมผู้ถื อหุ้ น ของ
กิ จ การมี ติ ใ ห้ เพิ ก ถอนหุ้ นออกจากการเป็ นหลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดก่อน
3. มูลค่าสินทรั พย์ สุทธิ ของกิจการ โดยคานวณจากมูลค่าทาง
บัญ ชี ที่ ปรั บปรุ งให้ สะท้ อนราคาตลาดล่าสุดของสิน ทรั พ ย์
และหนี ้สินของกิจการนัน้
4. มูลค่ายุติ ธรรมของหุ้น ของกิ จ การซึ่งประเมินโดยที่ ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ

ราคา (บาทต่อหุ้น)
ไม่มี*

31.31

33.23
29.44-39.39

* เนื่องจากการยื่นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของบริ ษัทจะมีขึ ้นภายหลัง จากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 (ต่อเนื่องในวาระที่เลื่อนมา) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และภายหลัง
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมตั ิให้ บริ ษัทสามารถเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ด้ วยเหตุนี ้ จึงยังไม่สามารถคานวณราคาโดยเกณฑ์นี ้ได้ ทังนี
้ ้ ในช่วง 90 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
การเพิกถอนหุ้นสามัญของบริ ษัทจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นัน้ SCG Chemicals
ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัทเพิ่มเติม

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัท
IFA ได้ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัทด้ วยวิธีต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอซื ้อ
(40 บาทต่อหุ้น) เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการประเมินราคาหุ้นในแต่ละวิธี ผลการคานวณ
และเปรี ยบเทียบ สรุ ปได้ ดงั นี ้
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ราคาประเมิน
(บาทต่อหุ้น)

วิธีประเมินราคาหุ้น

1. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
20.43
(Book Value Approach)
2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี
33.23
(Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด
29.44-31.12
(Market Value Approach)
4. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
22.58-25.67
(Price to Book Value Approach: P/BV Ratio)
5. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น
54.60-55.52
(Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
6. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
39.39
(Discounted Cash Flow Approach: DCF)

ราคาประเมินสูงกว่า (ต่ากว่า)
ราคาเสนอซื ้อ
บาทต่อหุ้น
ร้ อยละ
(19.57)

(48.93)

(6.77)

(16.93)

(10.56)(8.88)
(17.42) –
(14.33)

(26.40)(22.20)
(43.55)(35.83)

14.60-15.52 36.50-38.80
(0.61)

(1.53)

IFA มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีต่าง ๆ ข้ างต้ นมีจุดเด่น ข้ อจากัด และความเหมาะสมที่
แตกต่างกัน ดังนี ้
1) การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็ นวิธีที่ใช้ ข้อมูลตัวเลข
จากงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ สิ ้นงวดบัญชีล่าสุด (งบการเงินรวมของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ฉบับสอบทาน) การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี จ้ ะไม่
สะท้ อนความสามารถในการดาเนินงานและผลประกอบการของบริ ษัทในอนาคต รวมทังไม่
้ สะท้ อน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ในบางรายการที่ ยงั บันทึกในงบการเงินในราคาปั จจุบนั ดังนันวิ
้ ธีนี ้ไม่
สะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริ งของกิจการ
2) การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เป็ นวิธี
ที่ใช้ ข้อมูลตัวเลขจากงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ สิ ้นงวดบัญชีลา่ สุด (งบการเงินรวม
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ฉบับสอบทาน) และปรับปรุ งรายการสินทรัพย์
และหนี ้สินให้ สะท้ อนมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าที่เหมาะสมของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ ขณะที่ทาการ
ประเมิน โดยการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรพิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่า
ของผู้ประเมินราคาทรั พย์ สินอิสระ ได้ แก่ บริ ษัทที่ปรึ กษา เฟิ ร์ สสตาร์ จากัด และบริ ษัทอเมริ กัน
แอ๊ พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้จะไม่สะท้ อนความสามารถ
ในการดาเนินงานและผลประกอบการของบริ ษัท ในอนาคต ซึง่ ในกรณีที่ธุรกิจยังดาเนินการอยู่
การประเมินมูลค่าหุ้นที่ได้ จงึ ไม่อาจสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของกิจการ
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3) การประเมินมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็ นการอ้ างอิงราคาซื ้อขายหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 7-360 วันทาการ ซึง่ จะสะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นของบริ ษัท
ตามอุปสงค์ และอุปทานในการซือ้ ขายหุ้นในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ของนักลงทุน โดยราคาซือ้ ขาย
ดังกล่าวได้ สะท้ อนการรับรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลของบริ ษัทที่ได้ เปิ ดเผย รวมถึงการคาดการณ์
ผลประกอบการในอนาคตในมุมมองของนักลงทุนแล้ ว ดังนัน้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนีจ้ ึง
สะท้ อนราคาหุ้นที่เหมาะสมของกิจการในกรณีที่ดาเนินธุรกิจต่อไป
4) การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach:
P/BV Ratio) เป็ นวิธีที่นาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับธุรกิจของบริ ษัท จานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทอินโดรามา
เวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (IVL) บริ ษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC) และบริ ษัท
วีนิไทย จากัด (มหาชน) (VNT) มาใช้ ในการคานวณกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริ ษัท เพื่อให้ ได้
ราคาหุ้นของบริ ษัท ซึง่ มีข้อจากัดเนื่องจากแต่ละบริ ษัทมีความแตกต่ างกันในการประกอบกิจการ
ทาให้ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ อาจจะไม่สะท้ อนราคาหุ้นที่แท้ จริ งของบริ ษัท
5) การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach:
P/E Ratio) เป็ นวิธีที่นาค่าเฉลี่ยของราคาต่อกาไรต่อหุ้น (P/E) ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับธุรกิจของบริ ษัท จานวน 3 บริ ษัท ได้ แก่ IVL PTTGC และ VNT มาใช้ ใน
การคานวณกับกาไรต่อหุ้นของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ ราคาหุ้นของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัท
ที่นามาเทียบเคียงมีผลประกอบการที่บางช่วงขาดทุน มีความผันผวนในเรื่ องราคา ทาให้ การประเมิน
มูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้จึงอาจจะไม่สะท้ อนราคาหุ้นที่แท้ จริ งของบริ ษัท
6) การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach:
DCF) เป็ นวิธีที่ประเมินกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity)
แล้ วคานวณคิดลดให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยในการจัดทาประมาณการทางการเงินของบริ ษัทจะอ้ างอิง
สมมติฐานในการดาเนินธุรกิจ การศึกษาข้ อมูลในอดีต การสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร ข้ อมูลอุตสาหกรรม
ข้ อมูลทางสถิติ และการวิเคราะห์ การเติบโต และการเปลี่ยนแปลงราคา การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วย
วิธีนีจงึ สะท้ อนราคาหุ้นที่เหมาะสมของกิจการ
ทังนี
้ ้ IFA ได้ ใช้ วิธีต่าง ๆ ข้ างต้ นในการประเมินมูลค่าหุ้นแม้ ว่าบางวิธีจะไม่ได้ เลือกว่าเป็ นวิธีที่เหมาะสม
เนื่องจากต้ องการให้ เกิดความครบถ้ วนในการประเมิน และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบรายละเอียดการประเมิน
แต่ละวิธีและมีเหตุผลในการชี ้แจงว่าวิธีใดเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม
สรุ ปความเห็นของ IFA เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
1) ราคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่ SCG Chemicals แสดงความจานงที่ 40 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากเป็ นราคาที่สงู กว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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2) บริ ษัทมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การดารงสถานะบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทัง้ SCC และ
SCG Chemicals ไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
3) ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถถ่วงดุลอานาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
4) การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
ความสมเหตุสมผล และเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม
การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
จากนัน้ IFA ที่ปรึกษากฎหมาย และกรรมการผู้จดั การ ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
1) ความเหมาะสมในการคานวณราคายุติธรรมของการใช้ ข้อมูลย้ อนหลัง 90 วันสาหรับการคานวณ
ตามวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) และวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น (P/E
Ratio) หรื อการใช้ คา่ P/E ของบริ ษัทย้ อนหลัง 5 ปี หรื อความแตกต่างของค่า Terminal Value สาหรับ
การคานวณด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เมื่อกาหนดช่วงเวลาคิดลดแตกต่างกันหรื อ
การกาหนดค่าเบต้ าที่ตา่ งกัน
- IFA ทางานภายใต้ ใบอนุญาตของ ก.ล.ต. อย่างมีมาตรฐาน วิธีการคานวณราคายุติธรรมนันได้
้
มีการกาหนดรู ปแบบ ระยะเวลา และช่วงเวลาในการประเมินไว้ ชัดเจน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
สาหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง การทารายงานความเห็นของ IFA มีการกาหนดหลักเกณฑ์และรู ปแบบ
ไว้ เป็ นมาตรฐานอยู่แล้ วก่อนการคานวณหรื อประเมินราคายุติธรรม ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถติดต่อ
ขอดูโมเดลการคานวณได้ ในกรณีทั่วไปที่หลักทรั พย์ มีอตั ราการซื ้อขายสูง เช่น เกินร้ อยละ 15
ราคาตลาดจะเป็ นราคาที่เชื่อมัน่ ได้ ดีที่สดุ แต่ในกรณีของบริ ษัทนัน้ อัตราการซื ้อขายหลักทรัพย์
อยู่ในระดับที่ต่าเพียงประมาณร้ อยละ 2 เท่านัน้ จึงต้ องใช้ ประกอบกับการคานวณด้ วยวิธีอื่น
รายงานของ IFA เป็ นการให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ไม่ได้ มีส่วนในการกาหนด
ราคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด และการลงมติก็เป็ นการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
2) ราคาหุ้นที่ใช้ ในการคานวณภาษี เงินได้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นบุคคลธรรมดาขายหุ้น นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินได้ จากกาไรที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื ้อขายหลักทรัพย์
(Capital Gain)
- ราคาหุ้นที่ใช้ ในการคานวณกาไรเพื่อเสียภาษี เงินได้ นนั ้ ใช้ ราคาที่เป็ นต้ นทุนจริ งของหุ้นที่ได้ มา ซึ่ง
ตัวแทนซื ้อขายหุ้น (Broker) ของผู้ถือหุ้นอาจให้ ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นได้
3) โอกาสในการต่ออายุสญ
ั ญาซื ้อเอทิลีนที่บริ ษัทมีกบั บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
(PTTGC) ซึง่ สัญญาจะหมดอายุในสิ ้นปี 2559
- อยู่ระหว่างการเจรจา
4) ข้ อดีของการถือหุ้นของบริ ษัทต่อไป
- หากบริ ษัทมีผลประกอบการที่ดี ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล
5) เสนอแนะให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อรับซื ้อหุ้นในราคาเสนอซื ้อทันทีเพื่อลดความยุ่งยากในเรื่ องเอกสาร
- รับข้ อเสนอแนะไปแจ้ งให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อพิจารณา
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ภายหลังการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า
กรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วย นายประวิตร นิ ลสุวรรณากุล นายสมชัย คงศาลา และ
นายอภิพร ภาษวัธน์ ได้ พิจารณารายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรั พย์ของบริ ษัท
และข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว มีความเห็นร่ วมกันว่าการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมใน 4 ประเด็น ดังนี ้
1) บริ ษัทขาดคุณสมบัติในการดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน โดย SCC และบริ ษัทในเครื อถือหุ้น
บริ ษัทรวมประมาณร้ อยละ 91 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ในขณะที่บริ ษัทมีสดั ส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 9 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กาหนดให้ ต้องมีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท จึงทาให้ บริ ษัทมีภาระหน้ าที่และค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมในการดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ประกอบกับ SCC ไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วน
การถือหุ้นของ SCC และบริ ษัทในเครื อ จึงทาให้ บริ ษัทไม่สามารถดาเนินการแก้ ปัญหาได้
2) บริ ษัทไม่มีความจาเป็ นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริ ษัทมีฐานะทางการเงิน
และเงินทุนเพียงพอ
3) เพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารงาน โดยสามารถลดระยะเวลาของขันตอนต่
้
าง ๆ ในการดาเนิน
ธุรกิจ และลดความเสี่ยงที่คแู่ ข่งจะทราบข้ อมูลทางธุรกิจในการตัดสินใจที่สาคัญต่าง ๆ
4) ความเหมาะสมของราคาเสนอซื ้อหุ้น ของบริ ษัทที่ 40 บาทต่อหุ้น ในประเด็นนีก้ รรมการอิสระมี
ความเห็นสอดคล้ องกับ IFA ว่าราคาเสนอซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ 40 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
ตามที่ IFA ชี ้แจงแล้ ว เนื่องจากมีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัทซึง่ ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาดและวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ซึง่ อยู่ในช่วง 29.44 - 39.39 บาทต่อหุ้น และไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ
จากนัน้ มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ฝากข้ อสังเกตแก่บริ ษัทเพื่อแจ้ งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามติการเพิกถอนหุ้นนัน้
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ควรจะถือว่ามีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษหรื อไม่ และเสนอแนะว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรเป็ นผู้วา่ จ้ าง IFA เพื่อทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
แทนการให้ บริ ษัทเป็ นผู้วา่ จ้ าง ซึง่ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ วตามกฎหมายปั จจุบัน อย่างไรก็ตามจะแจ้ งข้ อสังเกตของ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมรั บทราบความเห็น ของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้ อเสนอของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ตลอดจนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมรั บทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรั พย์ ของบริ ษัทออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้ อเสนอของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ตลอดจนข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง
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วาระที่ 2. พิจารณาอนุ มัติการเพิกถอนหลักทรั พย์ ของบริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าจากข้ อเท็จจริ งและเหตุผลในการขอให้ เพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือนัดประชุม และ
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ รวมทังความเห็
้
นของกรรมการอิสระนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี ้พิจารณาอนุมตั ิ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริ ษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
จะเป็ นผู้ทาคาเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทในราคาหุ้นละ 40 บาท ทังนี
้ ้ การทาคาเสนอซื ้อดังกล่าวจะ
สามารถดาเนิ นการได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรั พย์ ฯ อนุมตั ิการเพิ กถอนหลักทรั พย์ แล้ ว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ นายสุชยั อัศวถาวรวานิช กรรมการผู้จดั การ เป็ น
ผู้จัดทาและลงลายมือชื่อในคาขอและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษัทออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม
ในนามของบริ ษัท
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์
ของบริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวาระนี ้ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ านการเพิกถอนหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท
ระหว่างรอผลการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามเกี่ยวกับกาหนดช่วงเวลาในการรั บซื ้อหุ้ นและ
การเพิกถอนหุ้นของบริ ษัท ซึง่ ที่ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงว่าหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะ
ยื่นคาขอเพิกถอนหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าบริ ษัทจะได้ รับอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ประมาณวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 จากนันคาดว่
้
าผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเริ่ มรับซื ้อหุ้นได้ ในช่วงประมาณ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 ผู้ถือหุ้นจะได้ รับเงินค่าหุ้นประมาณวันที่ 13
มกราคม 2560 และจะสามารถเพิกถอนหุ้นได้ ประมาณวันที่ 17 มกราคม 2560 ทังนี
้ ก้ ่อนวันเพิกถอน
หุ้นนัน้ ผู้ถือหุ้น ยังคงสามารถขายหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรั พย์ ฯ หรื อผ่านวิธีการตามที่ระบุไว้ ในคา
เสนอซื ้อก็ได้
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุมมีมติ อนุมตั ิการเพิ กถอนหลักทรั พย์ ของบริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ นายสุชยั อัศวถาวรวานิช กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้จดั ทา
และลงลายมือชื่อในคาขอและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษัทออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสมในนามของบริ ษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มี
มติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
คัดค้ านการเพิกถอนหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ดังนี ้
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เห็นด้ วย

812,285,695 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

92.8326

ไม่เห็นด้ วย

64,428 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0073

งดออกเสียง

24,014,266 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.7444

ไม่มาประชุม

38,635,611 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

4.4157

875,000,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดที่จะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
หมายเหตุ: หลังจากที่ประธานฯ ได้ ประกาศคะแนนเสียงข้ างต้ น และเสร็ จสิ ้นการประชุม แล้ ว ได้ มีการตรวจสอบ
รายละเอียดคะแนนเสียงกับหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ูถือหุ้นได้ แสดงเจตนาไว้ ล่วงหน้ าโดยละเอียดอีกครั ง้ พบว่า
คะแนนงดออกเสียงลดลง 23,504,100 เสียง และคะแนนเสียงเห็นด้ วยเพิ่มขึ ้น 23,504,100 เสียง บริ ษัทจึงได้ แจ้ ง
ผลการนับคะแนนเสียงที่ปรับปรุ งแล้ วให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบและแจ้ งบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
เห็นด้ วย

835,789,795* เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

95.5188

64,428 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0074

งดออกเสียง

510,166* เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0583

ไม่มาประชุม

38,635,611 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

4.4155

875,000,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

รวม

* เป็ นคะแนนเสียงที่ได้ ปรับปรุ งตามหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงเจตนาไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว

- ลงนามโดย (นายชลณัฐ ญาณารณพ)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ

- ลงนามโดย (นางพรเพ็ญ นามวงษ์ )
เลขานุการบริ ษัท
ผู้จดั ทารายงาน
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