
 

หน่วยงานการเงินองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทร. 02 265 8400 ต่อ 8172, 8665, 8513, 8533, 8534 

 

ที่  16-004/2565 

21 มกราคม 2565 

เรื่อง  การยื่นเอกสารแกไ้ขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บรษิัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน)  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย เอกสารแกไ้ขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-4)  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 21 มกราคม 2565 
บริษัทฯ ในฐานะผูท้  าค าเสนอซือ้ในการเขา้ท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ี่เหลือทั้งหมดของบริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 
(“VNT”) ไดย้ื่นเอกสารแกไ้ขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์อง VNT (แบบ 247-4) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยขา้งตน้  

 

  

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                  

                               -ภทัรลดา สง่าแสง- 

                         (นางสาวภทัรลดา สง่าแสง) 

        รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี 
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เอกสำรแก้ไขเพิ่มเติมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพยข์องบริษัท วีนิไทย จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 

 

1. ส่วนที ่1 ข้อ 4 วัตถุประสงคใ์นกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

จำกเดิม 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการของผูท้  าค าเสนอซือ้ นดัพิเศษ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ไดม้ี
มติอนุมัติใหผู้ท้  าค าเสนอซือ้ด าเนินการเก่ียวกับแผนการเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) โดยผูท้  าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หุน้สามญั
ทั้งหมดที่เหลือของกิจการจ านวน 889,154,755 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75.02 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมด
ของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพยข์องกิจการจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้
หลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศกำร
เข้ำถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร”) รวมถึงการอนุมัติใหผู้ท้  าค าเสนอซือ้ด าเนินการประสานงานร่วมกันกับ 
AGC Inc.1 ซึ่งปัจจบุนัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของกจิการโดยถือหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.78 ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้
ทัง้หมดของกิจการ ในการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจการ โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี ้ เป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรมการปรับ
โครงสรา้งหน่วยธุรกิจเคมีภณัฑข์องทัง้ผู้ท  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ซึ่งหากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยผูท้  า
ค าเสนอซือ้และการด าเนินการเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ
กิจการไดส้ าเรจ็เป็นท่ีเรียบรอ้ย ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. มีแผนท่ีจะสนบัสนนุการควบบรษิัทระหว่างกิจการกับ
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภณัฑ ์จ ากัด (“AGC-TH”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AGC Inc. ถือหุน้ทัง้หมด) เพื่อเกิดเป็นบริษัท
ใหม่ (“บริษัทใหม่”) ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหำชน”) โดยก่อนการด าเนินการควบบรษิทัดงักล่าว AGC-TH จะมีการปรบัโครงสรา้งโดย
จะรวมธุรกิจของ AGC Inc.ในประเทศเวียดนามมาอยู่ภายใต ้AGC-TH โดย AGC-TH จะรบัโอนเงินลงทนุจ านวนรอ้ย
ละ 78.112 ใน AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd. มาจาก AGC Inc. นอกจากนี ้ ในกรณีที่การด าเนินการควบ
บรษิัทระหว่างกิจการกบั AGC-TH ส าเรจ็จนเกิดเป็นบรษิัทใหม่ไดแ้ลว้นัน้ ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาซือ้หุน้เพิ่มทุน
ในบรษิัทใหม่ ตามจ านวนและราคาของหุน้เพิ่มทนุท่ีผูท้  าค าเสนอซือ้จะไดพ้ิจารณาต่อไป ทัง้นี ้ธุรกรรมการควบบรษิัท
ระหว่างกิจการและ AGC-TH จะด าเนินการภายหลงัจากที่กิจการสามารถท าการเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจากการเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไดส้ าเร็จเท่านั้น และยังขึน้อยู่กับความส าเร็จของเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมไปถึงการขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ และ AGC-TH และการด าเนินการตามขัน้ตอน
การควบบรษิัทตามหลกัเกณฑข์องพ.ร.บ.บรษิัทมหาชน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์่อไป 

ดว้ยธุรกรรมการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ์ เป็นธุรกรรมที่จะเกิดขึน้ก่อนการควบบริษัทระหว่างกิจการและ AGC-TH ดังนั้น AGC Inc. ใน
ฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ จึงไม่มีความประสงคท์ี่จะขายหุน้และไดแ้สดงเจตนาที่จะไม่ขายหุน้สามัญของ
กิจการ ที่ AGC Inc. ถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 696,663,509 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.78 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้

 
1  AGC Inc. เป็นบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจกระจก ธุรกิจชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์และธุรกิจเคมีภัณฑ ์โดยมีธุรกิจและการลง ทุน
 ครอบคลมุทั่วโลกทัง้ในภมูิภาคเอเชีย ยโุรป และอเมริกา  
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ทัง้หมดของกิจการ ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูท้  าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ ทัง้นี ้ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ไม่มีและไม่เคยมี
เจตนาหรือลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมใดๆ ร่วมกันอันจะเข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น 
(Acting-in-Concert) ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 
มาตรา 247 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2552 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ผูท้  าค าเสนอซือ้คาดว่าการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงธุรกรรมต่อเนื่องในการปรับโครงสรา้งหน่วยธุรกิจเคมีภัณฑ ์จะช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกิจเคมภีณัฑใ์นภมูิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตข้องกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑเ์คมีภณัฑเ์พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ  

การเริ่มตน้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  าค าเสนอซือ้ในครัง้นีอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนบางประการ ซึ่งไดส้ าเรจ็
เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของกิจการ เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง 
กิจการจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ และไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้เกินรอ้ยละ 10 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ 

2. ผู้ท  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานดา้นการแข่งขันทางการคา้จากประเทศที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศไตห้วนั และประเทศเกาหลีใต ้ 

3. กิจการไดร้บัหนังสืออนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนจาก
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการเพิกถอนหลกัทรพัยอ์ยู่ภายใตเ้งื่อนไขว่าผูท้  าค าเสนอซือ้จะตอ้งด าเนินการเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเสรจ็สิน้ก่อน 

เพิ่มเติมเป็น 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการของผูท้  าค าเสนอซือ้ นดัพิเศษ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ไดม้ี
มติอนุมัติใหผู้ท้  าค าเสนอซือ้ด าเนินการเก่ียวกับแผนการเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) โดยผู้ท  าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หุน้
สามัญทั้งหมดที่เหลือของกิจการจ านวน 889,154,755 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75.02 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้
ทั้งหมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพยข์องกิจการจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ 
ภายใตห้ลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม (“ประกำศ
กำรเข้ำถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร”) รวมถึงการอนุมตัิใหผู้ท้  าค าเสนอซือ้ด าเนินการประสานงานรว่มกนั
กับ AGC Inc. ซึ่งปัจจบุนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการโดยถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.78 ของหุน้ที่ออกและ
ช าระแลว้ทัง้หมดของกิจการในการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจการ 



เอกสารแกไ้ขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
 

หนา้ 5 
 

ทัง้นี ้โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยฯ์ ในครัง้นี ้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรมการปรบัโครงสรา้งหน่วยธุรกิจเคมีภณัฑข์องทั้งผูท้  าค าเสนอซือ้และ 
AGC Inc. ซึ่งหากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยผูท้  าค าเสนอซือ้และการด าเนินการเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจาก
การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของกิจการไดส้ าเร็จเป็นที่เรียบรอ้ย ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC 
Inc. มีแผนที่จะสนบัสนุนการควบบริษัทระหว่างกิจการกบับรษิัท ไทยอาซาฮีเคมีภณัฑ ์จ ากัด (“AGC-TH”) (ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ AGC Inc. ถือหุน้ทัง้หมด) เพื่อเกิดเป็นบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหำชน”) โดยก่อนการด าเนินการ
ควบบริษัทดังกล่าว AGC-TH จะมีการปรบัโครงสรา้งโดยจะรวมธุรกิจของ AGC Inc.ในประเทศเวียดนามมาอยู่
ภายใต ้AGC-TH โดย AGC-TH จะรบัโอนเงินลงทนุจ านวนรอ้ยละ 78.112 ใน AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd. 
มาจาก AGC Inc. นอกจากนี ้ในกรณีที่การด าเนินการควบบริษัทระหว่างกิจการกับ AGC-TH ส าเร็จจนเกิดเป็น
บริษัทใหม่ไดแ้ลว้นัน้ ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาซือ้หุน้เพิ่มทุนในบรษิัทใหม่ ตามจ านวนและราคาของหุ้นเพิ่มทนุ
ที่ผูท้  าค าเสนอซือ้จะไดพ้ิจารณาต่อไป โดยรายละเอียดการปรบัโครงสรา้งในแต่ละขัน้ตอน สรุปไดด้งันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1: ผูท้  าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจการจากการเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เนื่องจากธุรกรรมการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยน์ีเ้ป็น
ธุรกรรมขั้นตอนหนึ่งของการปรับโครงสรา้งหน่วยธุรกิจของผู้ท  าค าเสนอซือ้  และ AGC Inc. ดังนั้น  
AGC Inc. ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ จึงไม่มีความประสงคท์ี่จะขายหุน้และไดแ้สดงเจตนาที่
จะไม่ขายหุน้สามญัของกิจการท่ี AGC Inc. ถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 696,663,509 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
58.78 ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทัง้หมดของกิจการ ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยผูท้  าค าเสนอ
ซือ้ในครัง้นี ้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จ านวนหุน้สามญัสงูสดุของกิจการที่ผูท้  าค าเสนอซือ้คาดว่าจะไดร้บั
จากการท าค าเสนอซือ้ (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายอื่นของกิจการทกุรายนอกเหนือจาก AGC Inc. ตอบรบัค า
เสนอซือ้หลักทรัพย์) จะมีจ านวนทั้งสิน้ 192,491,246 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 16.24 ของหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ และคิดเป็นรอ้ยละ 16.24 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ โดย
ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการซึ่งจะเสรจ็สิน้ในวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 ตลาด
หลักทรพัยฯ์ จะด าเนินการเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจการออกจากตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยคาดว่าใน
ขัน้ตอนนีจ้ะแลว้เสรจ็ในเดือนมีนาคม 2565 

ขัน้ตอนท่ี 2: AGC Inc. จะด าเนินการปรบัโครงสรา้งหน่วยธุรกิจเคมภีณัฑภ์ายในกลุ่มของ AGC Inc. โดยจะโอนเงนิ
ลงทุนซึ่งถืออยู่ใน AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd. (“AGC-VN”) จ านวนรอ้ยละ 78.112 ให้แก่ 
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จ ากัด (“AGC-TH”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่  AGC Inc. ถือหุน้ทั้งหมด) ซึ่ง 
ปัจจบุนั AGC Inc. อยู่ในระหว่างการด าเนินการปรบัโครงสรา้งภายในกลุ่ม  

ขัน้ตอนท่ี 3: ภายหลังจากการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกิจการ  การเพิกถอนหลักทรัพยข์องกิจการออกจาก
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการปรบัโครงสรา้งภายในกลุ่มของ AGC Inc. ตามขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 เสร็จสิน้
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการจะสนบัสนุน
การควบบริษัทระหว่างกิจการกับ AGC-TH เพื่อเกิดเป็นบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ตามหลักเกณฑ์
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัท
มหำชน”) ทัง้นี ้ธุรกรรมการควบบรษิัทระหว่างกิจการและ AGC-TH จะถกูด าเนินการตามขัน้ตอนการ
ควบบรษิัทตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซึ่งรวมถึง
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การตอ้งไดร้ับอนุมัติการควบบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทและตอ้งด าเนินการตาม
ขัน้ตอนต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการควบบรษิัทตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งหน่ึงในขัน้ตอนการควบบรษิัทนัน้ 
กิจการจะด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการเพื่อเปิดเผย
ขอ้มลูของบริษัทใหม่ใหผู้ถื้อหุน้ของกิจการพิจารณาอนุมตัิ โดยหากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการมีมติ
อนมุตัิการควบบรษิัท แต่มีผูถื้อหุน้ของกิจการท่ีมาประชมุผูถื้อหุน้และลงมติคดัคา้นการควบบรษิัทในที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ และไม่ประสงคท์ี่จะถือหุน้ในบริษัทใหม่ต่อไป ผูท้  าค าเสนอซือ้จะท าหนา้ที่
เป็นผูร้บัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ที่ลงมติคดัคา้นการควบบริษัทดงักล่าว (ตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน) โดยผูท้  าค าเสนอซือ้มีความตัง้ใจที่จะรบัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ที่คดัคา้นดงักล่าวในราคาที่ไม่สงู
กว่าราคาเสนอซือ้ส าหรบัการท าค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (39.00 บาทต่อ
หุน้) เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้คาดว่าขัน้ตอนการควบ
บริษัท จะใชเ้วลาประมาณ 4-6 เดือน หลังจากการเพิกถอนหลักทรัพยข์องกิจการออกจากตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

ขัน้ตอนท่ี 4: ภายหลงัการควบบริษัทแลว้เสร็จ บริษัทใหม่มีแผนที่จะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอ
ซือ้พิจารณา ทัง้นีร้าคาและจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะถูกพิจารณาและก าหนดอย่างชดัเจน
ต่อไปในอนาคต โดยจะเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหม่พิจารณาและอนมุตัิก่อนการเพิ่มทุน 
อย่างไรก็ตาม ตามกรอบความตกลงระหว่างผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. สัดส่วนการถือหุน้ของ 
AGC Inc. ในบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัทและการเพิ่มทุนโดยผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้เสร็จ จะถูก
ก าหนดใหไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 65.00 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทใหม่ ทัง้นี ้คาดว่า
ขัน้ตอนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ จะใชเ้วลาประมาณ 1-2 เดือน หลงัจากการควบบรษิัทเสรจ็สิน้ 
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หมายเหต:ุ  สดัส่วนการถือหุน้สดุทา้ยของ AGC Inc. ของผูท้  าค าเสนอซือ้ และของผูถ้ือหุน้รายอื่นเดิมของกิจการที่จะไปถือหุน้ในบริษัทใหม่หลงัการปรบัโครงสรา้ง 

  จะขึน้อยู่กบัจ านวนหุน้เพิ่มทนุของผูท้  าค าเสนอซือ้ในบริษัทใหม่ ซึ่งยงัไม่ไดถ้กูก าหนดอย่างชดัเจน ดงันัน้จึงยงัไม่สามารถก าหนดเป็นตวัเลขที่ชดัเจนได้
  ในปัจจบุนั 

อย่างไรก็ตามการควบบริษัทและการเพิ่มทุนของผู้ท  าค าเสนอซือ้ในอนาคตจะเกิดขึน้ภายหลังจากการเพิกถอน
หลักทรพัยข์องกิจการออกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส าเร็จเท่านั้น และยังขึน้อยู่กับความส าเร็จของเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง  ซึ่งรวมไปถึงการขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ และ AGC-TH และการด าเนินการตามขัน้ตอน
การควบบรษิัทตามหลกัเกณฑข์องพ.ร.บ.บรษิัทมหาชน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์่อไป 

ดว้ยธุรกรรมการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยฯ์ เป็นธุรกรรมที่จะเกิดขึน้ก่อนการควบบริษัทระหว่างกิจการและ AGC-TH ดังนั้น AGC Inc. ใน
ฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ จึงไม่มีความประสงคท์ี่จะขายหุน้และไดแ้สดงเจตนาที่จะไม่ขายหุน้สามญัของ
กิจการ ที่ AGC Inc. ถืออยู่ทัง้หมดจ านวน 696,663,509 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.78 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้
ทัง้หมดของกิจการ ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูท้  าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ทัง้นี ้ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ไม่มีและไม่เคยมี
เจตนาหรือลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมใดๆ ร่วมกันอันจะเข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น 
(Acting-in-Concert) ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เขา้ลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 
มาตรา 247 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2552 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ผูท้  าค าเสนอซือ้คาดว่าการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ รวมถึงธุรกรรมต่อเนื่องในการปรบัโครงสรา้งหน่วยธุรกิจเคมีภัณฑ์ จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้องกิจการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีความตอ้งการใชผ้ลิตภัณฑเ์คมีภัณฑเ์พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตามการ
เจรญิเติบโตของเศรษฐกิจ 
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การเริ่มตน้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  าค าเสนอซือ้ในครัง้นีอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนบางประการ ซึ่งไดส้ าเรจ็
เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของกิจการ เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง 
กิจการจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ และไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้เกินรอ้ยละ 10 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ 

2. ผู้ท  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานดา้นการแข่งขันทางการคา้จากประเทศที่
เก่ียวขอ้ง ซึ่งไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศไตห้วนั และประเทศเกาหลีใต ้ 

3. กิจการไดร้บัหนังสืออนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนจาก
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการเพิกถอนหลกัทรพัยอ์ยู่ภายใตเ้งื่อนไขว่าผูท้  าค าเสนอซือ้จะตอ้งด าเนินการเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเสรจ็สิน้ก่อน 
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2. ส่วนที ่2 ข้อ 1.2.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

จำกเดิม 

โครงสรา้งกลุ่มบรษิัทของผูท้  าค าเสนอซือ้ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2564 สามารถแสดงไดด้งันี ้   

 

ที่มา : ผูท้  าค าเสนอซือ้  
หมายเหต ุ:  ผูท้  าค าเสนอซือ้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหุน้ที่ส  าคญัในกลุ่มบริษัท โดยในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผูท้  าค าเสนอซือ้
 ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม Emery โดยได้ขายหุ้นใน EOM และ ESC ออกไปทั้งหมด และรับโอนหุ้นใน Emery 

 Oleochemicals UK Limited (EOUK) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50  
โปรดดูรายละเอียดชื่อของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของผูท้  าค าเสนอซือ้เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของผูท้  า
ค าเสนอซือ้ 
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เพิ่มเติมเป็น 

โครงสรา้งกลุ่มบรษิัทของผูท้  าค าเสนอซือ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สามารถแสดงไดด้งันี ้   

 

ที่มา : ผูท้  าค าเสนอซือ้, www.pttgcgroup.com  
หมายเหต ุ: ผูท้  าค าเสนอซือ้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหุน้ที่ส  าคญัในกลุ่มบริษัท โดยในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผูท้  าค าเสนอ
 ซือ้ได้ปรับโครงสรา้งการถือหุ้นในกลุ่ม Emery โดยได้ขายหุ้นใน EOM และ ESC ออกไปทั้งหมด และรับโอนหุ้นใน Emery 

 Oleochemicals UK Limited (EOUK) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหุน้บริษัทในกลุ่มที่ส  าคญัตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 1/ ณ วนัที่ 8 มิถุนายน 2564 ผูท้  าค าเสนอซือ้ไดข้ายหุน้สามญัของ GPSC ใหก้ับคู่สญัญา โดยผูท้  าค าเสนอซือ้มีสดัส่วนการ
  ถือหุน้ใน GPSC ลดลงจากประมาณรอ้ยละ 22.73 เป็นรอ้ยละ 10 
 2/ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผูท้  าค าเสนอซือ้ไดป้รบัโครงสรา้งการถือหุน้ในกลุ่ม Emery โดยไดข้ายหุน้ Emery  
  Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (“EOM”) และ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (“ESC”) ออกทั้งหมด และรับ
  โอนหุน้ใน Emery Oleochemicals UK Limited (“EOUK”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 
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 3/ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564: ผู้ท  าค าเสนอซือ้ได้เขา้ลงทุนในธุรกิจ High Value Business (HVB) ในบริษัท allnex ผ่าน 
  PTTGC Netherlands โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 โปรดดูรายละเอียดรายชื่อของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของผูท้  าค าเสนอซือ้เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของ
 ผูท้  าค าเสนอซือ้หรือตาม www.pttgcgroup.com 

 
3. ส่วนที ่2 ข้อ 1.2.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

จากเดิม 

3. กลุ่มผลิตภัณฑโ์อเลฟินส ์(Olefins) 

  ผูท้  าค าเสนอซือ้เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์อเลฟินส ์เช่น เอทิลีน โพรพิลีน และบิวทาไดอีน เป็นตน้ โดยมี
 ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ไดแ้ก่ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline) มิกซซ์ี 4 (Mixed C4) เทลก๊าซ (Tail Gas) 
 แครกเกอรบ์อททอม (Cracker Bottom) และไฮโดรเจน (Hydrogen) 

นอกจากนี ้ผูท้  าค าเสนอซือ้ยงัสามารถผลิตสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ใชใ้นอตุสาหกรรม) ส าหรบัใชเ้อง
ภายใน โดยสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือยังสามารถจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
โรงงานปิโตรเคมีขา้งเคียง   

เพิ่มเติมเป็น 

3. กลุ่มผลิตภัณฑโ์อเลฟินส ์(Olefins) 

ผูท้  าค าเสนอซือ้เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์อเลฟินส ์เช่น เอทิลีน โพรพิลีน และบิวทาไดอีน เป็นตน้ โดยมี
 ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ไดแ้ก่ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline) มิกซซ์ี 4 (Mixed C4) เทลก๊าซ (Tail Gas) 
 แครกเกอรบ์อททอม (Cracker Bottom) และไฮโดรเจน (Hydrogen) 

นอกจากนี ้ โรงโอเลฟินส์ของผู้ท  าค าเสนอซือ้ยังสามารถผลิตสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าใช้ใน
อุตสาหกรรม) ส าหรบัใชเ้องภายใน โดยสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือยงัสามารถจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและโรงงานปิโตรเคมีขา้งเคียง   

 

4. ส่วนที ่2 ข้อ 1.2.5 สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

จากเดิม 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รำยกำร 1/ 

ส ำหรับงวดปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2561 2562 2563 2563 2564 
สินทรพัยร์วม  469,255.35 452,514.39 489,382.65 454,248.63 580,463.62 
หนีสิ้นรวม 165,773.14 158.919.04 200,388.69 172,153.38 259,024.34 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 303,482.21 293,595.35 288,993.96 282,095.25 321,439.28 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 296,045.76 285,830.17 281,015.11 274,452.34 313,261.56 
ทนุจดทะเบียน 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 
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รำยกำร 1/ 

ส ำหรับงวดปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 
รายไดร้วม 2/ 521,349.19 415,128.91 331,573.68 242,273.37 340,395.54 
ค่าใชจ้า่ยรวม 3/ 487,459.47 410,856.71 335,376.37 250,492.94 306,579.25 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 4/ 40,069.49 11,682.08 199.61 (6,204.99) 41,734.81 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 8.89 2.59 0.04 (1.38) 9.30 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 4.25 3.50 1.00 1.00 3.00 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 65.66 63.39 62.33 60.87 69.48 

ที่มา :  งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของผูท้  าค าเสนอซือ้ 

หมายเหต ุ: 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงินและหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของผู้ท  าค าเสนอซือ้ไดจ้าก website ของผู้ท  าค าเสนอซือ้  

  (www.pttgcgroup.com) หรือจาก website ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจาก website ของตลาดหลกัทรพัย์

  แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
                                2/ รายไดร้วม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ รายไดจ้ากการลงทนุ และ รายไดอ่ื้น 

 3/ ค่าใชจ้่ายรวม ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ ค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
  ตน้ทนุทางการเงิน ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

 4/ ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของผูท้  าค าเสนอซือ้ 

เพิ่มเติมเป็น 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รำยกำร 1/ 
ส ำหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
ส ำหรับงวด 9 เดือน  

สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2561 2562 2563 2563 2564 
สินทรพัยร์วม  469,255.35 452,514.39 489,382.65 454,248.63 580,463.62 
หนีสิ้นรวม 165,773.14 158.919.04 200,388.69 172,153.38 259,024.34 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 303,482.21 293,595.35 288,993.96 282,095.25 321,439.28 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 296,045.76 285,830.17 281,015.11 274,452.34 313,261.56 
ทนุจดทะเบียน 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 
รายไดร้วม 2/ 521,349.19 415,128.91 331,573.68 242,273.37 340,395.54 
ค่าใชจ้า่ยรวม 3/ 487,459.47 410,856.71 335,376.37 250,492.94 306,579.25 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 4/ 40,069.49 11,682.08 199.61 (6,204.99) 41,734.81 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 8.89 2.59 0.04 (1.38) 9.30 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 4.25 3.50 1.00 1.00 3.00 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 65.66 63.39 62.33 60.87 69.48 

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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ที่มา :  งบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของผูท้  าค าเสนอซือ้ 

หมายเหต ุ:  1/ ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ามารถดงูบการเงินและหาขอ้มลูเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ของผูท้  าค าเสนอซือ้ไดจ้าก website ของผูท้  าค าเสนอซือ้  

  (www.pttgcgroup.com) หรือจาก website ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจาก website ของตลาดหลกัทรพัย์

  แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
                                2/ รายไดร้วม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ รายไดจ้ากการลงทนุ และ รายไดอ่ื้น 

 3/ ค่าใชจ้่ายรวม ประกอบดว้ย ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหนา่ย ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
  ตน้ทนุทางการเงิน ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

 4/ ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของผูท้  าค าเสนอซือ้ 

 

5. ส่วนที ่2 ข้อ 4.3.3 กำรถือหุ้นโดยกรรมกำรของกิจกำรในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

จากเดิม 

การถือหุน้โดยกรรมการของกิจการในผูท้  าค าเสนอซือ้ 
- ไม่มี - 

เพิ่มเติมเป็น 
การถือหุน้โดยกรรมการของกิจการในผูท้  าค าเสนอซือ้ 
ณ วนัที่ยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์นางชนินทรา ชูชีพชื่นกมล ซึ่งเป็นภรรยา (บุคคลตามมาตรา 258) ของ นายวิบลูย ์ 
ชูชีพชื่นกมล ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ ถือหุน้สามัญในผูท้  าค าเสนอซือ้ รวมทั้งสิน้จ านวน 198 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของผูท้  าค าเสนอซือ้ และคิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผูท้  าค าเสนอซือ้ 

 

6. ส่วนที ่2 ข้อ 4.4.3 กำรมีขอ้ตกลงหรือสัญญำอืน่ๆ ระหวำ่งกัน 

จำกเดิม 

กรอบควำมตกลงระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้และ AGC Inc. (Framework Agreement) 
คู่สัญญำ 1) ผูท้  าค าเสนอซือ้ และ 

2) AGC Inc. 
วัตถุประสงค ์ ระบขุอ้ตกลงระหว่างผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ในแผนการปรบัโครงสรา้ง

ธุรกิจ 
รำยละเอียดส ำคัญในกรอบ
ควำมตกลง 

1) ผู้ท  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ต่างจะสนับสนุนกระบวนการเพิกถอน
หลักทรัพยข์องกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

2) ผู้ท  าค าเสนอซือ้จะด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน
หลักทรัพยข์องกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Delisting Tender Offer) ภายหลังจากการได้รับอนุญาต
หรือถือว่าไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานดา้นการแข่งขันทางการคา้จาก

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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ประเทศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงภายหลงักิจการไดร้บัหนงัสืออนุมตัิการขอเพิก
ถอนหลักทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนจากตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

3) AGC Inc. แสดง เจตนาจะไม่ ขายหุ้นของกิ จการที่ ถื ออยู่ จ  านวน 
696,663,509 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.78 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่าย
แล้วทั้งหมดของกิจการ ให้แก่ผู้ท  าค าเสนอซื ้อในการท าค าเสนอซื ้อ
หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

4) AGC-TH ซึ่งถือหุ้นของกิจการจ านวน 1,470 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.0001 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ จะขายหุ้น
จ านวนดังกล่าวใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยใ์น
ครัง้นี ้

5) ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากตลาดหลัก 
ทรพัยฯ์ เป็นผลส าเรจ็ ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ต่างจะสนบัสนนุการ
จดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการควบกิจการกับ AGC-TH เพื่อเกิดเป็นบริษัทใหม่ โดย
ก่อนการด าเนินการควบบริษัทดงักล่าว AGC-TH จะมีการปรบัโครงสรา้ง
โดยจะรวมธุรกิจของ AGC Inc. ในประเทศเวียดนามมาอยู่ภายใต้ AGC-
TH (โดย AGC-TH จะรับโอนเงินลงทุนจ านวนรอ้ยละ 78.112 ใน AGC 
Chemicals Vietnam Co., Ltd. มาจาก AGC Inc.) ซึ่งในขัน้ตอนการควบ
บริษัทนัน้ หากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ มีมติอนุมตัิการควบบริษัท แต่
มีผูถื้อหุน้คัดคา้นการควบบริษัทในที่ประชุมผูถื้อหุน้และไม่ประสงคท์ี่จะ
ถือหุน้ในกิจการต่อไป กิจการตอ้งจดัใหม้ีผูร้บัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ที่คดัคา้น
ตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน ซึ่งในกรณีนี ้ผูท้  าค าเสนอซือ้จะ
ท าหนา้ที่เป็นผูซ้ือ้หุน้กิจการจากผูถื้อหุน้ที่คัดคา้น โดยผูท้  าค าเสนอซือ้มี
ความตัง้ใจที่จะรบัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นดงักล่าวในราคาที่ไม่สงูกว่า
ราคาเสนอซือ้ส าหรับการท าค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลักทรพัยท์ั้งหมด
ของกิจการ 

6) ภายหลังการควบกิจการ ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาซือ้หุน้เพิ่มทุนใน
บริษัทใหม่ ตามจ านวนและราคาของหุน้เพิ่มทุนที่ผูท้  าค าเสนอซือ้จะได้
พิจารณาต่อไป  

เพิ่มเติมเป็น 

กรอบควำมตกลงระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้และ AGC Inc. (Framework Agreement) 
คู่สัญญำ 1) ผูท้  าค าเสนอซือ้ และ 

2) AGC Inc. 
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วัตถุประสงค ์ ระบขุอ้ตกลงระหว่างผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ในแผนการปรบัโครงสรา้ง
ธุรกิจ 

รำยละเอียดส ำคัญในกรอบ
ควำมตกลง 

1) ผู้ท  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ต่างจะสนับสนุนกระบวนการเพิกถอน
หลักทรัพยข์องกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

2) ผู้ท  าค าเสนอซือ้จะด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน
หลักทรัพยข์องกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Delisting Tender Offer) ภายหลังจากการได้รับอนุญาต
หรือถือว่าไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานดา้นการแข่งขันทางการคา้จาก
ประเทศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงภายหลงักิจการไดร้บัหนงัสืออนุมตัิการขอเพิก
ถอนหลักทรพัยข์องกิจการจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนจากตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

3) AGC Inc. แสดง เจตนาจะไม่ ขายหุ้นของกิ จการที่ ถื ออยู่ จ  านวน 
696,663,509 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.78 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่าย
แล้วทั้งหมดของกิจการ ให้แก่ผู้ท  าค าเสนอซื ้อในการท าค าเสนอซื ้อ
หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

4) AGC-TH ซึ่งถือหุ้นของกิจการจ านวน 1,470 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.0001 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ จะขายหุ้น
จ านวนดังกล่าวใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยใ์น
ครัง้นี ้

5) ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากตลาดหลัก 
ทรพัยฯ์ เป็นผลส าเรจ็ ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ในฐานะผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของกิจการต่างจะสนบัสนุนการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การจัดประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการเพื่อพิจารณาอนุมตัิการควบกิจการกับ 
AGC-TH เพื่อเกิดเป็นบริษัทใหม่  โดยก่อนการด าเนินการควบบริษัท
ดงักล่าว AGC-TH จะมีการปรบัโครงสรา้งโดยจะรวมธุรกิจของ AGC Inc. 
ในประเทศเวียดนามมาอยู่ภายใต ้AGC-TH (โดย AGC-TH จะรบัโอนเงิน
ลงทนุจ านวนรอ้ยละ 78.112 ใน AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd. มา
จาก AGC Inc.) ซึ่งในขัน้ตอนการควบบรษิัทนัน้ หากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
กิจการมีมติอนมุตัิการควบบรษิัท แต่มีผูถื้อหุน้ของกิจการท่ีมาประชุมผูถื้อ
หุน้และลงมติคดัคา้นการควบบรษิัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการและไม่
ประสงคท์ี่จะถือหุน้ในกิจการบริษัทใหม่ต่อไป กิจการตอ้งจดัใหม้ีผูร้บัซือ้
หุน้จากผูถื้อหุน้ที่คดัคา้นตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งใน
กรณีนี ้ ผู้ท  าค าเสนอซือ้จะท าหน้าที่ เป็นผู้ซือ้หุ้นกิจการจากผู้ถือหุ้นที่
คัดค้าน โดยผู้ท  าค าเสนอซือ้มีความตั้งใจที่จะรับซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้นที่
คัดคา้นดงักล่าวในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาเสนอซือ้ส าหรบัการท าค าเสนอ
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ซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (39.00 บาทต่อหุน้) เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

6) ภายหลังการควบกิจการ ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจพิจารณาซือ้หุน้เพิ่มทุนใน
บริษัทใหม่ ตามจ านวนและราคาของหุน้เพิ่มทุนที่ผูท้  าค าเสนอซือ้จะได้
พิจารณาต่อไป  
ภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่มีแผนที่จะเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้พิจารณา ทั้งนีร้าคาและจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกพิจารณาและก าหนดอย่างชัดเจนต่อไปใน
อนาคต โดยจะเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทใหม่พิจารณาและ
อนุมตัิก่อนการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ตามกรอบความตกลงระหว่างผูท้  า
ค าเสนอซือ้และ AGC Inc. สดัส่วนการถือหุน้ของ AGC Inc. ในบรษิัทใหม่
ภายหลงัการควบบริษัทและการเพิ่มทุนโดยผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้เสร็จ จะ
ถูกก าหนดให้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 65.00 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัทใหม่  

 

7. ส่วนที ่3 ข้อ 1.3 สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

จากเดิม 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รำยกำร 1/ 

ส ำหรับงวดปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2561 2562 2563 2563 2564 
สินทรพัยร์วม  21,596.23   23,558.24 26,401.37 25,428.95 30,829.35 
หนีสิ้นรวม 1,827.86 1,718.24 4,044.98 3,805.12 4,337.94 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 19,768.37 21,840.00 22,356.29 21,623.84 26,491.41 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 19,768.37 21,840.00 22,356.29 21,623.84 26,491.41 
ทนุจดทะเบียน 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16 
รายไดร้วม 2/ 20,081.22 18,871.41 17,073.99 12,168.73 20,148.98 
ค่าใชจ้า่ยรวม 3/ 17,112.47 15,184.07 14,859.35 10,696.89 14,802.37 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 4/ 3,059.41 3,635.43 2,172.74 1,441.96 5,261.15 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 2.58 3.07 1.83 1.22 4.44 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.90 1.30 1.40 1.40 0.90 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 16.68 18.43 18.86 18.24 22.35 

ที่มา : งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของกิจการ 



เอกสารแกไ้ขเพิ่มเติมค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
 

หนา้ 17 
 

หมายเหต ุ: 1/ ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ามารถดูงบการเงินและหาขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของกิจการไดจ้าก website ของกิจการ (www.vinythai.co.th) 
   หรือจาก website ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจาก website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
   (www.set.or.th) 
 2/ รายไดร้วม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้ ดอกเบีย้รบั และ รายไดอ่ื้นๆ 
 3/ ค่าใชจ้่ายรวม ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายสินคา้ ค่าใชจ้่ายการจัดจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ตน้ทุนทางการเงิน และภาษี 
  เงินได ้
 4/ ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของกิจการ 

เพิ่มเติมเป็น 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รำยกำร 1/ 

ส ำหรับงวดปีบัญช ี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

ส ำหรับงวด 9 เดือน  
สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 

2561 2562 2563 2563 2564 
สินทรพัยร์วม  21,596.23   23,558.24 26,401.37 25,428.95 30,829.35 
หนีสิ้นรวม 1,827.86 1,718.24 4,044.98 3,805.12 4,337.94 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 19,768.37 21,840.00 22,356.29 21,623.84 26,491.41 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 19,768.37 21,840.00 22,356.29 21,623.84 26,491.41 
ทนุจดทะเบียน 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16 7,111.16 
รายไดร้วม 2/ 20,081.22 18,871.41 17,073.99 12,168.73 20,148.98 
ค่าใชจ้า่ยรวม 3/ 17,112.47 15,184.07 14,859.35 10,696.89 14,802.37 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 4/ 3,059.41 3,635.43 2,172.74 1,441.96 5,261.15 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 2.58 3.07 1.83 1.22 4.44 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.90 1.30 1.40 1.40 0.90 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 16.68 18.43 18.86 18.24 22.35 

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของกิจการ 
หมายเหต ุ: 1/ ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ามารถดูงบการเงินและหาขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของกิจการไดจ้าก website ของกิจการ (www.vinythai.co.th) 
   หรือจาก website ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจาก website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
   (www.set.or.th) 
 2/ รายไดร้วม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้ ดอกเบีย้รบั และ รายไดอ่ื้นๆ 
 3/ ค่าใชจ้่ายรวม ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายสินคา้ ค่าใชจ้่ายการจัดจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ตน้ทุนทางการเงิน และภาษี 
  เงินได ้
 4/ ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของกิจการ 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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8. ส่วนที ่3 ข้อ 1.4.1 รำยชื่อผู้ถือหุ้นก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้  

จากเดิม 

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการ  ณ วันที่  29 
พฤศจิกายน 2564 

ชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับสทิธิออก
เสียงทัง้หมด 

1. AGC Inc. 696,663,509 58.78 58.78 
2. บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน) 
296,038,689 24.98 24.98 

3. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 16,924,121 1.43 1.43 
4. พ.อ. ยรรยง ภทัรเลาหะ 9,933,535 0.84 0.84 
5. นาย กิตติ ภทัรเลาหะ 6,716,230 0.57 0.57 
6. เรืออากาศเอก ณรงค ์ภทัรเลาหะ 6,620,645 0.56 0.56 
7. บรษิัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั 5,152,600 0.43 0.43 
8. นาย ศภุชยั สทุธิพงษ์ชยั 5,000,000 0.42 0.42 
9. นาย วิโรจน ์ตัง้สรุกิจ 5,000,000 0.42 0.42 
10. น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชยั 3,948,000 0.33 0.33 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 1,051,997,329 88.76 88.76 
11. ผูถื้อหุน้อื่นๆ 133,196,115 11.24 11.24 

รวม 1,185,193,444 100.00 100.00 

ที่มา : กิจการ 

เพิ่มเติมเป็น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการ  ณ วันที่  29 
พฤศจิกายน 2564 

ชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับสทิธิออก
เสียงทัง้หมด 

1. AGC Inc. 696,663,509 58.78 58.78 
2. บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน) 
296,038,689 24.98 24.98 

3. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 16,924,121 1.43 1.43 
4. พ.อ. ยรรยง ภทัรเลาหะ 9,933,535 0.84 0.84 
5. นาย กิตติ ภทัรเลาหะ 6,716,230 0.57 0.57 
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6. เรืออากาศเอก ณรงค ์ภทัรเลาหะ 6,620,645 0.56 0.56 
7. บรษิัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั 5,152,600 0.43 0.43 
8. นาย ศภุชยั สทุธิพงษ์ชยั 5,000,000 0.42 0.42 
9. นาย วิโรจน ์ตัง้สรุกิจ 5,000,000 0.42 0.42 
10. น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชยั 3,948,000 0.33 0.33 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 1,051,997,329 88.76 88.76 
11. ผูถื้อหุน้อื่นๆ 133,196,115 11.24 11.24 

รวม 1,185,193,444 100.00 100.00 

ที่มา : กิจการ 

รายชื่อผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรกของ AGC Inc. ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ (ขอ้มลู 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564)  

ชื่อ จ ำนวนหุ้น 1/ ร้อยละเม่ือเทยีบกับ
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำย

ได้แล้วทัง้หมด 
1. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust 

Account) 
22,923,000 10.33 

2. Custody Bank of Japan, Ltd.(Trust Account) 14,772,000 6.66 
3. Meiji Yasuda Life Insurance Company 

(Standing Proxy: Custody Bank of Japan, 
Ltd.) 

8,654,000 3.90 

4. Barclays Securities Japan Limited 6,077,000 2.74 
5. The Asahi Glass Foundation 5,982,000 2.70 
6. JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. 4,540,000 2.05 
7. Asahi Glass Business Partner Shareholding 

Association 
4,441,000 2.00 

8. Mitsubishi Estate Co., Ltd. 4,157,000 1.87 
9. SMBC Nikko Securities, Inc. 4,090,000 1.84 
10. Nippon Life Insurance Company (Standing 

Proxy: The Master Trust Bank of Japan, Ltd.) 
3,662,000 1.65 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 79,298,000 35.74 
11. ผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 142,546,981 64.26 

รวม 2/ 221,844,981 100.00 

ที่มา :  website ของ AGC Inc. (https://www.agc.com/en/ir/stock/stock/index.html) 
หมายเหต ุ: 1/ AGC Inc. มีจ านวนหุน้จดทะเบียนทัง้หมด 400,000,000 หุน้ โดยจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้
  มีจ านวนเท่ากบั 227,441,381 หุน้  
 2/ หกัหุน้ซือ้คืนที่ AGC Inc. ถืออยู่จ  านวน 5,596,400 หุน้ คงเหลือหุน้ 221,844,981 หุน้ 
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9. ส่วนที ่3 ข้อ 1.5.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรทีค่ำดว่ำจะเป็นภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

จากเดิม 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม หรืออาจเสนอชื่อกรรมการ
ในกรณีที่มีการลาออกหรือครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง  อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการจะด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ขอ้บงัคบัของกิจการ และการ
ขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ   

เพิ่มเติมเป็น 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม หรืออาจเสนอชื่อกรรมการ
ในกรณีที่มีการลาออกหรือครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวนหุน้สามญัสูงสดุของกิจการที่ผูท้  าค าเสนอซือ้
คาดว่าจะถืออยู่คิดเป็นรอ้ยละ 41.22 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายอื่นทกุ
รายนอกเหนือจาก AGC Inc. ตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  าค าเสนอซือ้) ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการปรบัเปล่ียน
จ านวนคณะกรรมการโดยค านึงถึงกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และค านึงถึงสดัส่วนการถือหุน้ภายหลงัจากการท าค าเสนอ
ซือ้หลักทรพัยอ์ย่างไรก็ตาม ซึ่งในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งคณะกรรมการ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะ
ด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ขอ้บงัคบัของกิจการ และการขออนุมตัิจากที่
ประชมุคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ  

นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการควบบริษัทจนเกิดเป็นบริษัทใหม่ขึน้ โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทใหม่อาจมีความ
แตกต่างจากโครงสรา้งคณะกรรมการของกิจการ  

 

10. ส่วนที ่3 ข้อ 2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร 

จากเดิม 

ดว้ยธุรกรรมการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจการโดยผูท้  าค าเสนอซือ้เป็นธุรกรรมที่จะ
เกิดขึน้ก่อนธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างกิจการและ AGC-TH (บริษัทย่อยของ AGC Inc.) ที่ผูท้  าค าเสนอซือ้และ 
AGC Inc. ต่างมีแผนที่จะสนบัสนุนการควบบริษัทดงักล่าว ดงันัน้ AGC Inc. ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการซึ่ง
ถือหุน้ทัง้สิน้ 696,663,509 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.78 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ 
จึงไม่มีความประสงคท์ี่จะขายหุน้และไดแ้สดงเจตนาที่จะไม่ขายหุน้สามญัของกิจการท่ีตนเองถืออยู่ในการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ผูท้  าค าเสนอซือ้คาดวา่ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ละการเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง
กิจการออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ AGC Inc. และผูท้  าค าเสนอซือ้จะกลายเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการในสัดส่วนรอ้ยละ 58.78 และ รอ้ยละ 41.22 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
กิจการ ตามล าดบั (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายอื่นทุกรายนอกเหนือจาก AGC Inc. ตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  า
ค าเสนอซือ้) ดงันัน้ นโยบายและแผนการบรหิารกิจการภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์งึจะมิไดถ้กูก าหนด
โดยผูท้  าค าเสนอซือ้แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่จะยงัคงตอ้งยึดปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของกิจการ ซึ่งจะถกู
ก าหนดโดยผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ต่อไป อย่างไรก็ดี ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ไม่มีและไม่เคยมีเจตนา
หรือลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤติกรรมใดๆ ร่วมกันอนัจะเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่น (Acting-in-
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Concert) ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์
หรือพฤติกรรมที่เขา้ลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ มาตรา 247 ลง
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2552 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้เนื่องจากผู้ท  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ต่างมีแผนที่จะสนับสนุนการควบบริษัทระหว่างกิจการและ 
AGC-TH เพื่อใหเ้กิดเป็นบริษัทใหม่ซึ่งอาจเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค า
เสนอซือ้หลักทรพัย ์ดังนั้นนโยบายและแผนการบริหารของบริษัทใหม่จึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจาก
กิจการ อย่างไรก็ตาม นโยบายและแผนการบรหิารของบรษิัทใหม่จะถกูก าหนดขึน้ในอนาคตภายหลงัจากธุรกรรมการ
ควบบริษัท ซึ่งยงัคงมีความไม่แน่นอนและยงัตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนการควบบริษัทตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์่อไป ซึ่งรวมไปถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
กิจการ  

ทั้งนี ้รายละเอียดของแผนการบริหารกิจการของผูท้  าค าเสนอซือ้ภายหลังการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์(และก่อน
ธุรกรรมการควบบรษิัทท่ีอาจเกิดขึน้) มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

วตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกจิของกจิการ  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการควบ
บรษิัทจนเกิดเป็นบรษิัทใหม่ขึน้ วตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจของบรษิัทใหม่ (ซึ่งจะถกูก าหนดขึน้ในอนาคต) อาจ
มีความแตกต่างจากวตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจของกิจการ 

การปรบัโครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร  

- คณะกรรมการของกิจการ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการ
เสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม หรืออาจเสนอชื่อกรรมการในกรณีที่มีการลาออกหรือครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งคณะกรรมการจะด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
รวมถึงนโยบายของกิจการ ขอ้บงัคบัของกิจการ และการขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/
หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ  

- โครงสรา้งองคก์ร 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการ
พิจารณาปรบัเปล่ียนเพิ่มหรือลดผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือแต่งตัง้ บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณใ์นธุรกิจของกิจการ เพื่อเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารและด าเนินกิจการในอนาคต โดยการ
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งองคก์ร จะด าเนินการตามความเหมาะสมและตามระเบียบปฏิบตัิของกิจการ ซึ่งรวมถึง
นโยบายของกิจการ ขอ้บงัคบัของกิจการ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

แผนการขยายการลงทนุ  

ณ วันที่ยื่นค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ ผู้ท  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการ ให้แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัจากแผนการลงทุนในปัจจุบนัของกิจการ ซึ่งแผนการลงทุนในปัจจุบนัรวมไปถึงแผนการลงทุนขยายก าลัง
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การผลิต PVC และ VCM ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึ่งโครงการขยายการลงทุนดงักล่าว กิจการ
ไดน้ าส่งรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสขุภาพ (Environmental Health Impact Assessment หรือ 
“EHIA”) ใหแ้ก่ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ONEP) และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (IEAT) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และการท าประชาพิจารณท์ี่จดัขึน้โดยการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยไดด้  าเนินการเสร็จสิน้แลว้ ขัน้ตอนต่อจากนีค้ือการพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการเทคนิคเพื่อประมวลผล
กระทบ กรณีโรงงานอตุสาหกรรม ที่แต่งตัง้โดยการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากนัน้โครงการจะยื่นขอความ
เห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป หากกระบวนการดังกล่าวแลว้เสร็จ คณะกรรมการของ
กิจการจะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิแผนการลงทนุในขัน้ตอนสดุทา้ย  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือมีการเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจยัภายนอกอื่นๆ ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการเสนอใหท้บทวนและปรบัปรุงแผนการลงทนุใหม่ในอนาคต ซึ่งแผนการ
ที่ผูท้  าค าเสนอซือ้น าเสนอจะยงัตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของกิจการ (เช่น การขอ
อนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้) รวมถึงขอ้บงัคบั กฎหมาย 
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

แผนการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์ ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
จ าหน่ายสินทรพัยห์ลกัของกิจการอย่างมีนยัส าคญั เวน้แต่จะเป็นการจ าหน่ายสินทรพัยจ์ากการด าเนินธุรกิจปกติ ซึ่ง
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ากการด าเนินธุรกิจปกติจะยึดปฎิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของกิจการ รวมถึง
ขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

แผนการเปล่ียนโครงสรา้งทางการเงิน  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางการเงินของกิจการอย่างมีนยัส าคญั  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากปัจจยัต่างๆ เช่น การตดัสินใจเขา้ลงทุนของกิจการใน
โครงการใหม่ หรือ การเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของฐานะทางการเงินของกิจการ เป็นตน้  ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมี
การเสนอใหเ้ปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางการเงินของกิจการเพื่อใหเ้หมาะสมกับสภาวะนัน้ๆ ซึ่งแผนการเปล่ียนแปลง
โครงสรา้งทางการเงินที่ผูท้  าค าเสนอซือ้น าเสนอจะตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของ
กิจการ (เช่น การขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้) รวมถึง
ขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากปัจจุบันที่กิจการมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 30 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดตามงบการเงินรวมของกิจการ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงิน สภาวะธุรกิจของกิจการ หรือมี
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัใดๆ ที่กระทบต่อกิจการ ผูท้  าค าเสนออาจมีการเสนอให้ปรบัเปล่ียนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคตเพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัการด าเนินงาน ฐานะการเงิน แผนการขยายธุรกิจและ
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สภาพคล่อง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของกิจการ ซึ่งในกรณีที่มีการพิจารณาเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล ผูท้  าค าเสนอซือ้จะยงัตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนการอนมุตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของกิจการ (เช่น การ
ขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือการขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้) รวมถึงขอ้บงัคบั กฎหมาย 
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

เพิ่มเติมเป็น  

ดว้ยธุรกรรมการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลักทรพัยข์องกิจการโดยผูท้  าค าเสนอซือ้เป็นธุรกรรมที่จะ
เกิดขึน้ก่อนธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างกิจการและ AGC-TH (บริษัทย่อยของ AGC Inc.) ที่ผูท้  าค าเสนอซือ้และ 
AGC Inc. ต่างมีแผนที่จะสนบัสนุนการควบบริษัทดงักล่าว ดงันัน้ AGC Inc. ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการซึ่ง
ถือหุน้ทัง้สิน้ 696,663,509 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.78 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกิจการ 
จึงไม่มีความประสงคท์ี่จะขายหุน้และไดแ้สดงเจตนาที่จะไม่ขายหุน้สามญัของกิจการท่ีตนเองถืออยู่ในการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ผูท้  าค าเสนอซือ้คาดวา่ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ละการเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง
กิจการออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ AGC Inc. และผูท้  าค าเสนอซือ้จะกลายเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการในสัดส่วนรอ้ยละ 58.78 และ รอ้ยละ 41.22 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ

กิจการ ตามล าดบั2 (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายอื่นทุกรายนอกเหนือจาก AGC Inc. ตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  า

ค าเสนอซือ้) ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ ผูท้  าค าเสนอ
ซื ้อไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายและแผนการบริหารของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ แผนการขยายการลงทุน แผนการจ าหน่ายสินทรัพย์ แผนการ
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางการเงิน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ตามขอ้มลูที่ไดอ้ธิบายไปในส่วน
ขา้งตน้ เนื่องจาก AGC Inc. จะไม่ขายหุน้สามญัของกิจการที่ตนเองถืออยู่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้
ดังนั้น AGC Inc. จะยังคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในกิจการในสัดส่วนรอ้ยละ 58.78 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นรอ้ยละ 58.78 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น นโยบายและแผนการ
บริหารกิจการภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ึงจะมิไดถู้กก าหนดโดยผูท้  าค าเสนอซือ้แต่เพียงฝ่ายเดียว  
โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงตามข้อเสนอของ AGC Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ อย่างไรก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงของนโยบายและแผนการบริหารกิจการใดๆ แต่จะยงัคงตอ้งยึดปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิ
ของกิจการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนมุตัิโดยคณะกรรมการของกิจการและที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ จะถกูก าหนด
โดยผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ต่อไป อย่างไรก็ดี ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ไม่มีและไม่เคยมีเจตนาหรือ
ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมใดๆ ร่วมกันอันจะเข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-
Concert) ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์
หรือพฤติกรรมที่เขา้ลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ มาตรา 247 ลง
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2552 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
2 ผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ไม่มีและไม่เคยมีเจตนาหรือลกัษณะความสมัพันธห์รือพฤติกรรมใดๆ ร่วมกันอันจะเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกับ
 บุคคลอื่น (Acting-in-Concert) ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤติกรรมท่ี
 เขา้ลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกบับคุคลอ่ืน และการปฏิบติัตามมาตรา 246 และ มาตรา 247 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2552 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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นอกจากนี ้เนื่องจากผู้ท  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. ต่างมีแผนที่จะสนับสนุนการควบบริษัทระหว่างกิจการและ  
AGC-TH เพื่อใหเ้กิดเป็นบริษัทใหม่ซึ่งอาจเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค า
เสนอซือ้หลักทรพัย ์ดังนั้นนโยบายและแผนการบริหารของบริษัทใหม่จึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจาก
กิจการ อย่างไรก็ตาม นโยบายและแผนการบรหิารของบรษิัทใหม่จะถกูก าหนดขึน้ในอนาคตภายหลงัจากธุรกรรมการ
ควบบริษัท ซึ่งยงัคงมีความไม่แน่นอนและยงัตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนการควบบริษัทตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์่อไป ซึ่งรวมไปถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
กิจการ  

ทัง้นี ้รายละเอียดของนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผูท้  าค าเสนอซือ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
(และก่อนธุรกรรมการควบบรษิัทท่ีอาจเกิดขึน้) มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

วตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกจิของกจิการ  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการควบ
บรษิัทจนเกิดเป็นบรษิัทใหม่ขึน้ วตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจของบรษิัทใหม่ (ซึ่งจะถกูก าหนดขึน้ในอนาคต) อาจ
มีความแตกต่างจากวตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจของกิจการ 

 การปรบัโครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร  

- คณะกรรมการของกิจการ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์ ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการ
เสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม หรืออาจเสนอชื่อกรรมการในกรณีที่มีการลาออกหรือครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง ปรบัเปล่ียนจ านวนคณะกรรมการโดยค านึงถึงกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและค านึงถึงสัดส่วนการถือหุน้
ภายหลังจากการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์  อย่างไรก็ตาม ทั้งนี ้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะด าเนินการภายใต้
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ  

- โครงสรา้งองคก์ร 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการ
พิจารณาปรบัเปล่ียนเพิ่มหรือลดผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือแต่ งตัง้ บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณใ์นธุรกิจของกิจการ เพื่อเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการบรหิารและด าเนินกิจการในอนาคต โดยการ
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งองคก์ร จะด าเนินการตามความเหมาะสมและตามระเบียบปฏิบตัิของกิจการ ซึ่งรวมถึง
นโยบายของกิจการ ขอ้บงัคบัของกิจการ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

แผนการขยายการลงทนุ  

ณ วันที่ยื่นค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ ผู้ท  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการ ให้แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัจากแผนการลงทุนในปัจจุบนัของกิจการ ซึ่งแผนการลงทุนในปัจจุบนัรวมไปถึงแผนการลงทุนขยายก าลัง
การผลิต PVC และ VCM ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึ่งโครงการขยายการลงทุนดงักล่าว  กิจการ
ไดน้ าส่งรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสขุภาพ (Environmental Health Impact Assessment หรือ 
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“EHIA”) ใหแ้ก่ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ONEP) และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (IEAT) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และการท าประชาพิจารณท์ี่จดัขึน้โดยการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยไดด้  าเนินการเสร็จสิน้แลว้ ขัน้ตอนต่อจากนีค้ือการพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการเทคนิคเพื่อประมวลผล
กระทบ กรณีโรงงานอตุสาหกรรม ที่แต่งตัง้โดยการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากนัน้โครงการจะยื่นขอความ
เห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไป หากกระบวนการดังกล่าวแลว้เสร็จ คณะกรรมการของ
กิจการจะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิแผนการลงทนุในขัน้ตอนสดุทา้ย  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสถานภาพทางการเงินหรือมีการเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจยัภายนอกอื่นๆ ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมีการเสนอใหท้บทวนและปรบัปรุงแผนการลงทนุใหม่ในอนาคต ซึ่งแผนการ
ที่ผูท้  าค าเสนอซือ้น าเสนอจะยงัตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของกิจการ (เช่น การขอ
อนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้) รวมถึงขอ้บงัคบั กฎหมาย 
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

แผนการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์ ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
จ าหน่ายสินทรพัยห์ลกัของกิจการอย่างมีนยัส าคญั เวน้แต่จะเป็นการจ าหน่ายสินทรพัยจ์ากการด าเนินธุรกิจปกติ ซึ่ง
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ากการด าเนินธุรกิจปกติจะยึดปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของกิจการ รวมถึง
ขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

แผนการเปล่ียนโครงสรา้งทางการเงิน  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางการเงินของกิจการอย่างมีนยัส าคญั  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัจากปัจจยัต่างๆ เช่น การตดัสินใจเขา้ลงทุนของกิจการใน
โครงการใหม่ หรือ การเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของฐานะทางการเงินของกิจการ เป็นตน้  ผูท้  าค าเสนอซือ้อาจมี
การเสนอใหเ้ปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางการเงินของกิจการเพื่อใหเ้หมาะสมกับสภาวะนัน้ๆ ซึ่งแผนการเปล่ียนแปลง
โครงสรา้งทางการเงินที่ผูท้  าค าเสนอซือ้น าเสนอจะตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของ
กิจการ (เช่น การขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้) รวมถึง
ขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

ภายหลังการควบบริษัทแลว้เสร็จ บริษัทใหม่มีแผนที่จะเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูท้  าค าเสนอซือ้พิจารณา 
ทั้งนีร้าคาและจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกพิจารณาและก าหนดอย่างชัดเจนต่อไปในอนาคต  โดยจะ
เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทใหม่พิจารณาและอนมุตัิก่อนการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ตามกรอบความตกลง
ระหว่างผูท้  าค าเสนอซือ้และ AGC Inc. สดัส่วนการถือหุน้ของ AGC Inc. ในบริษัทใหม่ภายหลงัการควบบริษัทและ
การเพิ่มทุนโดยผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้เสร็จ จะถูกก าหนดใหไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 65.00 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัทใหม่  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์ผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากปัจจุบันที่กิจการมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 30 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดตามงบการเงินรวมของกิจการ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัของสถานภาพทางการเงิน สภาวะธุรกิจของกิจการ หรือมี
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัใดๆ ที่กระทบต่อกิจการ ผูท้  าค าเสนออาจมีการเสนอให้ปรบัเปล่ียนนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคตเพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัการด าเนินงาน ฐานะการเงิน แผนการขยายธุรกิจและ
สภาพคล่อง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของกิจการ ซึ่งในกรณีที่มีการพิจารณาเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล ผูท้  าค าเสนอซือ้จะยงัตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนการอนมุตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิของกิจการ (เช่น การ
ขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือการขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้) รวมถึงขอ้บงัคบั กฎหมาย 
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

 

11. ส่วนที ่3 ข้อ 2.3 รำยกำรระหวำ่งกัน 

จากเดิม 

ปัจจุบันกิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการท า
รายการระหว่างกันของกิจการกบั บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์  

ภายหลังการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยเ์สร็จสิน้และกิจการมิไดม้ีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 
แลว้ ภาระหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งที่กิจการตอ้งปฏิบตัิตามในฐานะบรษิัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสิน้สดุลง โดยในกรณีที่มีผูถื้อหุน้รายอื่น ซึ่งมิใช่ผูท้  าค าเสนอซือ้ บุคคลที่กระท า
การร่วมกับผูท้  าค าเสนอซือ้ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค าเสนอซือ้และของบคุคลที่กระท า
การร่วมกับผูท้  าค าเสนอซือ้ ถือหุน้รวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือ มี
จ านวนผูถื้อหุน้รวมกันไม่เกิน 100 ราย กิจการรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารของกิจการจะไดร้บัยกเวน้ไม่อยู่ภายใต้
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบรหิารกิจการของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามที่ก าหนดไวใ้นหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
ซึ่งก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไม่ตอ้งปฎิบตัิตามเงื่อนไขของประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  

อย่างไรก็ดี หากมีรายการระหว่างกนัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะค านึงถึงความจ าเป็น 
ความสมเหตสุมผลของรายการและผลประโยชนข์องกิจการเป็นหลกั โดยผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลง
นโยบายการท ารายการระหว่างกันของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัย ์และยงัคงจะใหก้ิจการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกิจการและบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน โดยจะขึน้อยู่กบัมติที่ประชมุคณะกรรมการของกิจการเป็นส าคญั 
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เพิ่มเติมเป็น 

ปัจจุบันกิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการท า
รายการระหว่างกันของกิจการกบั บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์  

ภายหลังการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยเ์สร็จสิน้และกิจการมิไดม้ีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 
แลว้ ภาระหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งที่กิจการตอ้งปฏิบตัิตามในฐานะบรษิัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสิน้สดุลง โดยในกรณีที่มีผูถื้อหุน้รายอื่น ซึ่งมิใช่ผูท้  าค าเสนอซือ้ บุคคลที่กระท า
การร่วมกับผูท้  าค าเสนอซือ้ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้  าค าเสนอซือ้และของบคุคลที่กระท า
การร่วมกับผูท้  าค าเสนอซือ้ ถือหุน้รวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือ มี
จ านวนผูถื้อหุน้รวมกันไม่เกิน 100 ราย กิจการรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารของกิจการจะไดร้บัยกเวน้ไม่อยู่ภายใต้
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบรหิารกิจการของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามที่ก าหนดไวใ้นหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
ซึ่งก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไม่ตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขของประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  

อย่างไรก็ดี หากมีรายการระหว่างกนัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะค านึงถึงความจ าเป็น 
ความสมเหตสุมผลของรายการและผลประโยชนข์องกิจการเป็นหลกั โดยผูท้  าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลง
นโยบายการท ารายการระหว่างกันของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัย ์และยงัคงจะใหก้ิจการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกิจการและบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน โดยจะขึน้อยู่กบัมติที่ประชมุคณะกรรมการของกิจการเป็นส าคญั   

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์แลว้เสร็จ รายการระหว่างกันระหว่างผูท้  าค าเสนอซือ้และกิจการจะ
ไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัไปจากปัจจบุนั โดยรายการระหว่างกันจะยงัคงเป็นรายการตามการด าเนิน
ธุรกิจปกติ (ตามขอ้มูลในส่วนที่ 2 ขอ้ 4.4.3 การมีขอ้ตกลงหรือสัญญาอื่นๆ ระหว่างกัน ในค าเสนอซือ้หลักทรพัย์) 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่โครงการขยายก าลังการผลิตผลิตภัณฑ ์PVC ประมาณ 400,000 ตันต่อปี ของกิจการแลว้
เสร็จและเริ่มด าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเบือ้งตน้คาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปี 2567 ผูท้  าค าเสนอซือ้จะมีการ
จ าหน่ายเอทิลีนใหแ้ก่กิจการเพิ่มเติมประมาณเท่าตวั เพื่อใชเ้ป็นวตัถดุิบส าหรบัโครงการขยายก าลงัการผลิตดงักล่าว  

 

12. ส่วนที ่4 ข้อ 6.1 ทีม่ำของรำคำเสนอซือ้ วธิีเปรียบเทยีบอัตรำส่วนตลำด (Market Comparable Approach) 

จากเดิม 

การประเมินมูลค่าหุน้ของกิจการโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุน้ของกิจการโดย
เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ที่มี
ลกัษณะการประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกับกิจการ ทัง้นี ้อตัราส่วนที่น ามาประเมินมลูค่าหุน้ของกิจการ ไดแ้ก่อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าทางบญัชี (Price to Book Value 
Ratio) และ อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด
จ าหน่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio)  
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ที่ปรึกษาทางการเงินไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนที่เหมาะสมในการน ามาอา้งอิงไดแ้ก่บริษัทที่มีการ
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ในประเทศไทย ท่ีมีลกัษณะธุรกิจที่คลา้ยคลงึกบักิจการ ทัง้นี ้มีบรษิัทท่ีใชอ้า้งอิงจ านวน 7 บรษิัทดงันี ้

รำยชื่อบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
Tokuyama Corporation 

(“Tokuyama”) 
Tokuyama ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ซีเมนต ์ผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกส ์ผลิตภณัฑช์ีววิทยาศาสตร ์และผลิตภณัฑเ์พื่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งนี ้ภายใต้กลุ่มธุรกิจ
เคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑส์ าคญัของ Tokuyama ครอบคลมุถึง คลอรอ์ลั-คาไล และไว
นิลคลอไรด ์

Tosoh Corporation 
(“Tosoh”) 

Tosoh ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ธุรกิจหลักของ Tosoh คือกลุ่มผลิตภัณฑค์ลอรอ์ัลคาไล อาทิเช่น 
โซดาไฟ ไวนิลคลอไรดม์อนอเมอร ์โพลีไวนิลคลอไรด ์

Hanwha Solution 
Corporation (“Hanwha”) 

Hanwha ประกอบธุรกิจผลิตโพลีไวนิลคลอไรด ์รวมถึงเคมีภัณฑช์นิดอื่นๆ อาทิ
เช่น โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต ่า โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต ่าเชิงเสน้ และ
ผลิตภณัฑค์ลอรอ์ลัคาไล โดยผลิตภณัฑเ์หล่านีเ้ป็นผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นอตุสาหกรรม
หลากหลายประเภท บรษิัท Hanwha มีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศเกาหลีใต ้

China General Plastic 
Solution (“CGPS”) 

CGPS เป็นหนึ่งในสามผูผ้ลิตโพลีไวนิลคลอไรด ์หรือพีวีซีเรซินรายใหญ่ที่สุดใน
ไตห้วัน บริษัทมีการผลิต การขาย และบริการครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไวนิล
ทั้งหมด ตั้งแต่ระดับการผลิตปฐมภูมิ ไดแ้ก่ พีวีซีเรซิน ไปจนถึงระดับการผลิต 
ทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ฟิลม์ไวนิลและเครื่องหนงั และระดับการผลิตตติยภูมิ ไดแ้ก่ สินคา้
อุปโภคบริโภค การผสานรวมการผลิตตัง้แต่ตน้น า้ถึงปลายน า้จากเรซินไปจนถึง
สินคา้อุปโภคบรโิภค ผลิตภณัฑข์องบริษัทไดท้ าการตลาดและจ าหน่ายในไตห้วนั
และทั่วโลก 

Shanghai Chlor -Alkali 
Chemical Co., Ltd. 

(“SCAC”) 

SCAC ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโซดาไฟ คลอรีน และผลิตภัณฑค์ลอรีน 
โดยเนน้ที่เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑค์ลอรีนและโพลีไวนิลคลอไรด์ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทประกอบดว้ยโซดาไฟ ไดคลอโรอีเทน คลอรีนเหลว และเรซินชนิดอ่อน
และชนิดพิเศษ บรษิัท SCAC มีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศจีน 

Shaanxi Beiyuan Chemical 
Industry Group Co., Ltd. 

(“SBCI”) 

SBCI ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโพลีไวนิลคลอไรดแ์ละโซดาไฟ ผลิตภณัฑ์
ของบรษิัทประกอบดว้ยเรซิน ซีเมนต ์โซดาไฟ คลอรีนเหลว กรดไฮโดรคลอริก และ
แคลเซียมคารไ์บด์ บริษัทก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมี
ส านกังานใหญ่อยู่ที่เมือง Yulin ประเทศจีน 

Engro Polymer & 
Chemicals Ltd, (“EPCL”) 

EPCL ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโพลีไวนิลคลอไรดใ์นปากีสถาน รวมทัง้ยงั
ผลิตเคมีภณัฑอ์ื่นเช่น โซดาไฟ โซเดียมไฮโปคลอไรท ์เอทิลีนไดคลอไรด์ และ ไว
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รำยชื่อบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
นิลคลอไรด์โมโนเมอร ์EPCL เป็นผู้ผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์เพียงรายเดียวใน
ประเทศปากีสถาน 

เพิ่มเติมเป็น 
การประเมินมูลค่าหุน้ของกิจการโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุน้ของกิจการโดย
เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ที่มี
ลกัษณะการประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกับกิจการ ทัง้นี ้อตัราส่วนที่น ามาประเมินมลูค่าหุน้ของกิจการ ไดแ้ก่อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อก าไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าทางบญัชี (Price to Book Value 
Ratio) และ อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้  ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด
จ าหน่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio)  

ที่ปรึกษาทางการเงินไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนที่เหมาะสมในการน ามาอา้งอิงไดแ้ก่บริษัทที่มีการ
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ในประเทศไทย ท่ีมีลกัษณะธุรกิจที่คลา้ยคลงึกบักิจการ ทัง้นี ้มีบรษิัทท่ีใชอ้า้งอิงจ านวน 7 บรษิัทดงันี ้

รำยชื่อบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
Tokuyama Corporation 

(“Tokuyama”) 
Tokuyama ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ซีเมนต ์ผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกส ์ผลิตภณัฑช์ีววิทยาศาสตร ์และผลิตภณัฑเ์พื่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งนี ้ภายใต้กลุ่มธุรกิจ
เคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑส์ าคญัของ Tokuyama ครอบคลมุถึง คลอรอ์ลั-คาไล และไว
นิลคลอไรด ์

Tosoh Corporation 
(“Tosoh”) 

Tosoh ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ธุรกิจหลักของ Tosoh คือกลุ่มผลิตภัณฑค์ลอรอ์ัลคาไล อาทิเช่น 
โซดาไฟ ไวนิลคลอไรดม์อนอเมอร ์โพลีไวนิลคลอไรด ์

Hanwha Solution 
Corporation (“Hanwha”) 

Hanwha ประกอบธุรกิจผลิตโพลีไวนิลคลอไรด ์รวมถึงเคมีภัณฑช์นิดอื่นๆ อาทิ
เช่น โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต ่า โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต ่าเชิงเสน้ และ
ผลิตภณัฑค์ลอรอ์ลัคาไล โดยผลิตภณัฑเ์หล่านีเ้ป็นผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นอตุสาหกรรม
หลากหลายประเภท บรษิัท Hanwha มีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศเกาหลีใต ้

China General Plastic 
Solution (“CGPS”) 

CGPS เป็นหนึ่งในสามผูผ้ลิตโพลีไวนิลคลอไรด ์หรือพีวีซีเรซินรายใหญ่ที่สุดใน
ไตห้วัน บริษัทมีการผลิต การขาย และบริการครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไวนิล
ทั้งหมด ตั้งแต่ระดับการผลิตปฐมภูมิ ไดแ้ก่ พีวีซีเรซิน ไปจนถึงระดับการผลิต 
ทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ฟิลม์ไวนิลและเครื่องหนงั และระดับการผลิตตติยภูมิ ไดแ้ก่ สินคา้
อุปโภคบริโภค การผสานรวมการผลิตตัง้แต่ตน้น า้ถึงปลายน า้จากเรซินไปจนถึง
สินคา้อุปโภคบรโิภค ผลิตภณัฑข์องบริษัทไดท้ าการตลาดและจ าหน่ายในไตห้วนั
และทั่วโลก 
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รำยชื่อบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
Shanghai Chlor -Alkali 

Chemical Co., Ltd. 
(“SCAC”) 

SCAC ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโซดาไฟ คลอรีน และผลิตภัณฑค์ลอรีน 
โดยเนน้ที่เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑค์ลอรีนและโพลีไวนิลคลอไรด์ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทประกอบดว้ยโซดาไฟ ไดคลอโรอีเทน คลอรีนเหลว และเรซินชนิดอ่อน
และชนิดพิเศษ บรษิัท SCAC มีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศจีน 

Shaanxi Beiyuan Chemical 
Industry Group Co., Ltd. 

(“SBCI”) 

SBCI ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโพลีไวนิลคลอไรดแ์ละโซดาไฟ ผลิตภณัฑ์
ของบรษิัทประกอบดว้ยเรซิน ซีเมนต ์โซดาไฟ คลอรีนเหลว กรดไฮโดรคลอรกิ และ
แคลเซียมคารไ์บด์ บริษัทก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมี
ส านกังานใหญ่อยู่ที่เมือง Yulin ประเทศจีน 

Engro Polymer & 
Chemicals Ltd, (“EPCL”) 

EPCL ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโพลีไวนิลคลอไรดใ์นปากีสถาน รวมทัง้ยงั
ผลิตเคมีภณัฑอ์ื่นเช่น โซดาไฟ โซเดียมไฮโปคลอไรท ์เอทิลีนไดคลอไรด์ และ ไว
นิลคลอไรด์โมโนเมอร ์EPCL เป็นผู้ผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์เพียงรายเดียวใน
ประเทศปากีสถาน 

ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินมิไดร้วมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของกิจการมาเป็นหนึ่งในข้อมูลอ้างอิง เนื่องจาก  
1) ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าขอ้มูลอัตราส่วนทางการเงินเฉล่ียซึ่งน ามาใชป้ระเมินมูลค่ากิจการตามวิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนตลาดควรสะทอ้นขอ้มูลตลาดและมุมมองของนักลงทุนต่อบริษัทเทียบเคียงโดยปราศจาก
ผลกระทบจากอัตราส่วนทางการเงินของกิจการเอง 2) ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าขอ้มูลตลาดของกิจการ
ไดร้บัผลกระทบจากการประกาศข่าวเรื่องการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจการออกจาก
การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนฯ ตัง้แต่ วนัที่ 19 มีนาคม 2564 ดงันัน้ ราคาตลาดของกิจการจึงปรบัตวัเขา้ใกลร้าคา
เสนอซือ้และส่งผลใหอ้ตัราส่วนทางการเงินของกิจการสะทอ้นความคาดหวงัของนกัลงทนุต่อการท าค าเสนอซือ้ในครัง้
นีม้ากกว่าแนวทางการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต 


