รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
______________________________
วัน เวลา และรู ปแบบ
ประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 09.00 น. ในรู ปแบบการประชุ ม
ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 รวมถึ ง
กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ก่ อนเริ่มการประชุมฯ
นางพิลาสพรรณ อุดมจารุ มณี เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ ระบาดระลอกใหม่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
บริ ษทั ฯ มีความห่ วงใยต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุ้น รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการจัดประชุ ม
ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็ นไปตามพระราช
กาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
นายปิ ยสวัส ดิ์ อั ม ระนั น ทน์ ประธานกรรมการ ท าหน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ของหน่ ว ยงานราชการ บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น การประชุ ม อย่า งกระชับ
โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 1.30 ชัว่ โมง
รวมถึ งได้สรุ ปจานวนผูถ้ ื อหุ้นและจานวนหุ้นที่ มาลงทะเบี ยน โดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยน
ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ มี ทุนจดทะเบียนที่ได้ชาระแล้วจานวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
4,508,849,117 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทั้ง นี้ ในการนับ องค์ป ระชุ ม และนับ คะแนนเสี ย ง บริ ษ ทั ฯ ได้หัก จานวนหุ ้นที่ บ ริ ษ ัท ฯ
ซื้ อคืนตามโครงการซื้ อหุ ้นคืน (Treasury Stock) ทั้งสิ้ น 22,300,000 หุ ้น ออกจากจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมด
ของบริ ษ ัท ฯ เนื่ อ งจากจ านวนหุ ้ น ที่ ซ้ื อ คื น ดัง กล่ า วไม่ นับ เป็ นองค์ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ดัง นั้น จานวนหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ ที่ ใ ช้เป็ นฐานเสี ย งในการเปิ ดประชุ ม คิ ดเป็ นจ านวน
4,486,549,117 หุน้
ขณะนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ ม ด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจานวนทั้งสิ้ น 2,773 ราย
นับจานวนหุ ้นรวมกันได้ท้ งั สิ้ น 3,140,968,316 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 70.0085 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
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ประธานฯ ได้ ก ล่ า วเปิ ดการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2564 และแนะน า
กรรมการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมครบ 15 ท่าน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ดังนี้
1. นายปิ ยสวัสดิ์
อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ
2. นายอภิศกั ดิ์
ตันติวรวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายกฤษฎา
บุญราช
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นายดอน
วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
6. นายประภาศ
คงเอียด
กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ
7. นายปกรณ์
นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. พลโท นิธิ
จึงเจริ ญ
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
9. นางวาทนันทน์
พีเทอร์สิค
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการตรวจสอบ
10. นายชาญศิลป์
ตรี นุชกร
กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ
11. นายสราวุธ
แก้วตาทิพย์ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
12. นายวิทวัส
สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
13. นางอรวดี
โพธิสาโร
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
14. นายดิษทัต
ปันยารชุน
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
15. นายคงกระพัน
อินทรแจ้ง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ทั้ง นี้ กรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น คื อ นายอภิ ศัก ดิ์ ตัน ติ ว รวงศ์ นายกฤษฎา บุ ญ ราช และ
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ บางรายในการประชุมครั้งนี้
จากนั้นได้มอบหมายให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กล่าวแนะนา
ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. นายปฏิภาณ
สุคนธมาน
ผูจ้ ดั การใหญ่
2. นายวริ ทธิ์
นามวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มปฏิบตั ิการ
เพื่อความเป็ นเลิศ
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3.

นายทศพร

บุณยพิพฒั น์

4.

นายวิบูลย์

ชูชีพชื่นกมล

5.
6.
7.

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง
นางวราวรรณ
ทิพพาวนิช
นายสาโรจน์
พุทธธรรมวงศ์

8.

นายพิรุณ

กริ่ มวงษ์รัตน์

9.

นางพิลาสพรรณ

อุดมจารุ มณี
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รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ต้น
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ปลาย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการตลาดและ
พาณิชยกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบริ หารศักยภาพองค์กร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานเลขานุการบริ ษทั
และกฎหมาย และเลขานุการบริ ษทั

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนาบุคคลดังต่อไปนี้
ที่ปรึ กษากฎหมาย จากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
- นายโกวิท อดิเรกสมบัติ
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
- นางสาวนพวรรณ ผุยเจริ ญ
ก่ อ นเข้า สู่ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม นางพิ ล าสพรรณ อุ ด มจารุ ม ณี เลขานุ ก ารบริ ษ ัท
ได้ช้ ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี้
- ผูถ้ ื อหุ้นสามารถออกสี ยงลงคะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยในการออกเสี ยงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสี ยง ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นหนึ่ งรายมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ถือหรื อรับมอบฉันทะมา และหากผูถ้ ือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในระเบียบวาระใด
จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ๆ
- การนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ้นที่ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และ/
หรื อ งดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น จากนั้นจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้นที่ เข้า ร่ วมประชุม และออกเสี ย งหรื อมีสิทธิ ออกเสี ย งแล้วแต่ก รณี ตามมติที่ก ฎหมาย
กาหนด ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
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- ในการลงคะแนนเสี ยงผ่านระบบ Inventech Connect หากผูถ้ ือหุ้นทาการเลือก “ยกเลิก
ออกเสี ยงลงคะแนนล่าสุ ด ” หรื อ ไม่ออกเสี ยงลงคะแนนในระเบียบวาระใด ๆ ก็ตาม บริ ษทั ฯ จะถือว่าเป็ น
การลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้น ๆ โดยการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถทาการเปลี่ยนแปลง
ได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการลงคะแนนเสี ยง
- กรณีผรู ้ ับมอบฉันทะที่รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย ให้เลือก “ไอคอนผูใ้ ช้งาน”
และกด “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
- กรณี ผูถ้ ือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือก “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกด
“ออกจากการประชุม” ซึ่ งหากผูถ้ ือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนาคะแนนเสี ยงออกจากการประชุม
ในระเบียบวาระ
- ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุ ้นและคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจาก
อาจมีผทู ้ ี่มาประชุมบางท่านออกจากการประชุม
- ส าหรั บ การประชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ้น ครั้ งที่ 1/2564 ของบริ ษ ัท ฯ ตามระเบี ย บวาระ
ที่ ไ ด้แจ้ง ให้ผูถ้ ื อ หุ้นทราบ การนับ ผลคะแนนจะแบ่ ง เป็ น 1 ประเภท ตาม พ.ร.บ. บริ ษ ทั มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 คือ ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมคะแนนเสี ยงของผูม้ ีส่วนได้เสี ย คือ
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการขายหุน้
ซึ่งบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงจาก Treasury Stock
- ผูถ้ ือหุน้ มีเวลาในการลงคะแนนเสี ยง 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิ ดการลงคะแนน
เสี ยงของแต่ละระเบียบวาระ โดยระหว่างการเปิ ดลงคะแนนเสี ยงผูถ้ ือหุ้นจะได้รับชมวีดิทศั น์แนะนาวิธีการ
ลงคะแนนเสี ย ง และจะมี ก ารแจ้ง ปิ ดการส่ งผลการลงคะแนนเสี ย งในแต่ล ะระเบี ยบวาระ เพื่ อประกาศ
ผลการลงคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวจัวรอง โจว ทนายความจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
จากัด ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั ฯ
พร้อมทั้งทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
สาหรับการซักถามระหว่างการประชุม และก่ อนเปิ ดให้ลงมติ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระเบียบวาระ โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะ
สอบถามสามารถทาได้ 2 ช่องทาง คือ
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(1) ผ่า นเมนู Q&A โดยพิ มพ์ชื่ อ -นามสกุ ลและข้อซักถามในแถบเมนู Q&A แล้วกดส่ ง
คาถามเข้ามาในระบบ
(2) ผ่าน VDO Conference โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise Hand) และเจ้าหน้าที่จะแจ้ง
ลาดับในการถามคาถามของท่านผ่านช่องทาง Chat จากนั้น เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคาถามและเปิ ดกล้องเปิ ดไมโครโฟนแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ–นามสกุล ก่อนถามคาถามทุกครั้ง
จากนั้น ประธานฯ ขอนาเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลาดับดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติการเข้ าทําธุรกรรมการขายหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวสรุ ปประเด็นว่า บริ ษทั ฯ ประสงค์จะขายหุ้นสามัญของบริ ษทั
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) หรื อ GPSC ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ให้แก่ (ก) บริ ษทั
ปตท. จากัด (มหาชน) หรื อ PTT จานวน 305,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.82 ของจานวน
หุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC และ (ข) บริ ษทั สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด หรื อ
SMH จานวน 53,936,756 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 1.91 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของ GPSC รวมเป็ นจานวนทั้งหมด 358,936,756 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.73 ของ
จานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคาหุ้นละ 71.0 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่พิจารณา
จากงบการเงินรวมของ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ของ
GPSC เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานครึ่ งหลังของปี
2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยก าหนดจ่ า ยเงิ นปั นผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ดัง นั้น ราคาหลัง
ปรั บ ปรุ ง เงิ นปั นผลดัง กล่า วจะมี ราคาหุ้นละ 70.0 บาท รวมเป็ นมู ล ค่ า ทั้ง สิ้ นประมาณ 25,126 ล้านบาท
ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปั นผลของ GPSC และ
ภาระภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว (หากมี) ทั้งนี้ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
ไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ ทั้งกับ PTT และ SMH แล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ชี้แจงรายละเอียดของการเข้าทาธุรกรรมการขายหุน้ ดังนี้
ที่ ม าและเหตุ ผ ลในการเข้ า ท ารายการนั้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ษัท ฯ สามารถมุ่ ง เน้ น
การด าเนิ น การในธุ ร กิ จ หลัก กลุ่ ม ปิ โตรเคมี ซึ่ ง เป็ นการสนับ สนุ น การเป็ นแกนน าของธุ ร กิ จ เคมี ภัณฑ์
(Chemical Flagship) ของกลุ่ม PTT นอกจากนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสภาพคล่อง ฐานะการเงินและเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนิ นธุ รกิจ ให้มีความแข็งแกร่ ง เพิ่มโอกาสในการลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ในอนาคตจากการลงทุนในสายธุรกิจปิ โตรเคมี นอกจากนั้น การรักษาสัดส่ วนการถือหุ้นหลังเข้าทารายการ
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ที่ร้อยละ 10 ทาให้บริ ษทั ฯ ยังมีความมัน่ ใจผ่านความสามารถในการกากับดูแลและให้คาแนะนาเชิงนโยบาย
แก่ GPSC ในฐานะผูถ้ ื อหุ้น และมี ตัว แทนในคณะกรรมการบริ ษ ทั GPSC ซึ่ งจะยัง คงรั ก ษาความมั่น คง
ในการจัดหาไฟฟ้าสาหรับกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ
ก่อนเข้าทารายการ บริ ษทั ฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยลงทุนผ่านการถือหุ้น GPSC
ในสัดส่ วนร้อยละ 22.73 โดยในการเข้าทารายการ บริ ษทั ฯ ประสงค์จะขายหุ้นสามัญ GPSC ในสัดส่ วนร้อย
ละ 12.73 หรื อประมาณ 359 ล้านหุน้ ให้แก่ PTT ในสัดส่วนร้อยละ 10.82 และ SMH ในสัดส่วนร้อยละ 1.91
ในราคาหุ้นละ 70.0 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ นประมาณ 25,126 ล้านบาท ดังนั้น หลังเข้าทารายการ จะทาให้
สัดส่ วนการถือหุ้นใน GPSC ของบริ ษทั ฯ ลดลงเหลือ ร้อยละ 10 และส่ วนการถือหุ้นใน GPSC ของ PTT
และ SMH เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 42.54 และ 1.91 ตามลาดับ
ในการประเมินมูลค่ากิจการของ GPSC บริ ษทั ฯ พิจารณาวิธีการคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) และวิธี มู ล ค่ า หุ้นตามราคาตลาดควบคู่ด้วย โดยหลังจากพิ จารณาแล้ว ได้ราคา
เหมาะสมที่ 70.0 บาทต่อหุน้ หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 25,126 ล้านบาท
ทั้งนี้การเข้าทาธุรกรรมการขายหุน้ ดังกล่าวถือเป็ น
(1) รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล และ
การปฏิ บ ัติก ารของบริ ษ ทั จดทะเบีย นในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2546
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจาก (1) ส่ วนหนึ่งเป็ นรายการขายหุ้น GPSC ให้แก่ PTT ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ และ (2) อีกส่ วนหนึ่งเป็ นรายการขายหุ้น GPSC ให้แก่ SMH ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ PTT และ
SMH เป็ นนิติบุคคลที่มี PTT เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ซึ่ งเมื่อนับรวมรายการทั้งรายการขายหุ ้น GPSC ให้ PTT
และ SMH แล้ว เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่ารวมสูงสุ ดจากการคานวณคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.7 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2) รายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ มี นัย ส าคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไป
ซึ่ งทรั พ ย์สิ น ลงวัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 (และที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษ ัท จดทะเบี ย น
ในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยเป็ นรายการที่จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมสู งสุ ดจากการคานวณคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.1
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ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ดัง นั้ น บริ ษ ัท ฯ จึ ง ไม่ มี ห น้า ที่ ต ามหลัก เกณฑ์ต่ า ง ๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นประกาศ
เรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะนาเสนอธุ รกรรมการขายหุ้นดังกล่าว
ทั้งส่ วนที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษ ทั ฯ
พิจารณา เพื่อให้ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เข้าทาธุ รกรรมการขายหุ ้นครั้งนี้
แล้ว บริ ษทั ฯ จะไม่ตอ้ งนามูลค่าของธุรกรรมการขายหุ้นไปนับรวมกับมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์อื่น ๆ ที่บริ ษทั ฯ จะเข้าทาในรอบระยะเวลาหกเดื อนหลังจากการเข้าทา
ธุรกรรมครั้งนี้อีก (ถ้ามี)
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการดังนี้
(1) จัด ให้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเข้า ท า
ธุรกรรมการขายหุน้
(2) จัดทารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับธุ รกรรมการขายหุ้น
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) จัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้น
(4) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการ
ดังกล่าว ซึ่งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับ คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นับส่ วนของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ย ซึ่ งได้แก่
PTT และ SMH
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังได้น าเสนอคาดการณ์ ผลกระทบทางการเงิ นในปี 2564
ต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ที่เกิดจากการเข้าทาธุ รกรรมดังกล่าวด้วย โดยในงบกาไรขาดทุนรวม บริ ษทั ฯ
คาดว่าจะมี ก าไรจากการขายหลังหักภาษี เพิ่มขึ้ น ประมาณ 9,400 ล้านบาท และงบแสดงฐานะการเงิ นรวม
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีเงินสดจากการขายหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น ประมาณ 23,000 ล้านบาท
จากนั้นนายวรวัสส์ วัสสานนท์ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจากบริ ษทั อวานการ์ ด
แคปปิ ตอล จากัด ได้นาเสนอรายละเอียดดังนี้
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ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
ข้อดีของการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของ GPSC
1) สนับสนุนการปรับโครงสร้างการลงทุนของบริ ษทั ฯ
- การเข้าทารายการเป็ นส่ วนหนึ่ งของขั้นตอนการดาเนิ นการตามแผนการ
ลดสัดส่ วนในธุ รกิจที่ไม่ ใช่ธุ รกิ จหลัก ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเติ บโตระยะกลางของ
บริ ษทั ฯ ในการมุ่งเน้นดาเนินธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ซ่ ึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
2) สามารถนาเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหุน้ สามัญใน GPSC ไปลงทุนตามแผนกลยุทธ์
- บริ ษทั ฯ จะสามารถนาเงินที่ได้จากการขายหุ้น GPSC ไปใช้ในการลงทุน
ตามแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งมุ่งเน้นในธุรกิจหลักในกลุ่มปิ โตรเคมีเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น อันส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถลดภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับลงทุน
ซึ่งอาจรวมถึง 1) การกูย้ ืมจากธนาคาร และ 2) การออกหุ้นกูซ้ ่ ึงจะส่ งผลให้เกิดภาระทางการเงินต่อบริ ษทั ฯ
เช่ น มี อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ที่ มี ด อกเบี้ ย ต่ อ ทุ น (Interest Bearing Debt to Equity) เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ การเพิ่ ม ทุ น
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (Dilution Effect)
ข้อเสี ยของการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของ GPSC
1) มีสัดส่วนการถือหุน้ ใน GPSC ลดลง
- ภายหลังการเข้าท าธุ รกรรม บริ ษ ัทฯ จะถื อหุ้นสามัญของ GPSC ลดลง
จากเดิมร้อยละ 22.73 เป็ นร้อยละ 10.00 อันส่ งผลกระทบต่อสัดส่ วนเงินปันผลในอนาคตที่จะได้รับ อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจากการจาหน่ ายหุ้นในมูลค่าที่สะท้อนการเสี ยโอกาสจากเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว ภายใต้
สมมติฐานการดาเนินงานในปัจจุบนั ของ GPSC
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ ของการเข้าทารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน
เมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) เป็ นการบริ หารจัดการสัดส่ วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
- การจ าหน่ ายหุ้ นใน GPSC เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในขั้นตอนการบริ หารจัดการ
สัดส่ วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น PTT นับเป็ นผูซ้ ้ื อที่ มีบทบาทสาคัญ
ซึ่ งจะสามารถให้การสนับสนุ นเชิ งกลยุทธ์ เพื่ อให้ม ั่นใจว่าการดาเนิ นธุ รกิ จของ GPSC จะยังคงเติ บโตได้
ในระยะยาว เนื่องจาก PTT มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการเข้าทารายการ
และยังเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ GPSC ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่ องแก่ GPSC เพื่อให้เป็ นแกนนา
ด้านธุ รกิจไฟฟ้ าของกลุ่ม PTT ดังนั้น การเข้าทารายการดังกล่าวกับ PTT จึงเป็ นผลดี ต่อการลงทุนใน GPSC
ของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
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2) ราคาซื้อขายหุน้ ของ GPSC ให้แก่ PTT เป็ นราคาที่เหมาะสม
- จากการประเมิ นมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมของเงิ นลงทุ นในหุ้ นสามัญของ GPSC
โดยวิธีมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของกระแสเงิ นสดและราคาตลาดถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักพบว่ามี มูลค่ารวมระหว่ าง
23,483.9 – 28,015.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาที่บริ ษทั ฯ จะจาหน่ายหุ้น GPSC ให้แก่ PTT ที่เท่ากับ
ประมาณ 25,125.6 ล้านบาท จึ งเป็ นราคาที่ เหมาะสม อี กทั้ง การจ าหน่ ายหุ้นของ GPSC เป็ นจ านวนมาก
ผ่าน ตลท. ให้แก่ บุคคลภายนอกอาจส่ งผลกระทบเชิ งลบต่ ออุ ปทานในการซื้ อขายหุ ้นตามกลไกตลาดและ
ราคาหุน้ ของ GPSC ได้
- การทาธุ รกรรมเป็ นการเจรจาอย่างฉันมิ ตรเพื่ อสมประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย
จึงมีความเชื่ อมัน่ ถึงโอกาสในการประสบความสาเร็ จในการเจรจาเงื่ อนไขต่าง ๆ ภายใต้ข้ นั ตอนการดาเนิ น
ธุ ร กรรมที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นจึ ง ใช้ ร ะยะเวลาที่ ส้ ั นกว่ า อี ก ทั้ง เป็ นการท าธุ ร กรรมด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ ยุ ติ ธ รรมตาม
Arm’s Length Basis เหมือนกับการทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
ข้อเสี ยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) ภาระหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ในการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- เนื่ องจากการเข้าทารายการกับ PTT และ SMH เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 9.7 ซึ่ งเกินกว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
(NTA) ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการสอบทานของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนั้น ธุ รกรรมดังกล่าว จึงเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ และบริ ษทั ฯ จึงมีภาระหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ ก.ล.ต.
ดังกล่าวดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้า
ทาธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น
(2) เปิ ดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และ
(4) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการ
ดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน (โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสี ย)
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ความเสี่ ยงของการเข้าทาธุรกรรมดังนี้
ก่อนเข้าทาธุรกรรม
1) ความเสี่ ยงจากการที่ผถู ้ ือหุ้นไม่อนุมตั ิเข้าทารายการ : การเข้าทาธุรกรรมจะต้อง
ได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการเข้าทาธุ รกรรมดังกล่าวด้วยจานวนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งหากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นไม่
อนุมตั ิการทาธุรกรรม บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมเข้าทาธุรกรรม
หลังเข้าทาธุรกรรม
1) ความเสี่ ยงของการสู ญเสี ยโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของ GPSC สู งกว่า
มูลค่าซื้ อขาย : กรณี ที่ผลประกอบการในอนาคตของ GPSC สู งกว่าประมาณการ ส่ งผลให้มูลค่าหุ้นของ GPSC
สู งกว่ามูลค่าซื้อขาย ทาให้บริ ษทั ฯ อาจสู ญเสี ยโอกาสในกรณี ที่มูลค่าหุ ้นของ GPSC สู งกว่ามูลค่าซื้อขาย
2) ความเสี่ ย งผลตอบแทนที่ จะได้รั บจากการลงทุ นในอนาคตไม่ เป็ นไปตาม
คาดหวัง : บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนตามแผนกลยุทธ์ในอนาคตต่ ากว่า
ผลตอบแทนที่ได้จากการถือหุ้นของ GPSC โดยหากกลุ่มบริ ษทั ที่บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนมีผลประกอบการที่ต่าหรื อ
ขาดทุน บริ ษทั ฯ จะต้องแบกรับภาระผลตอบแทนดังกล่าวด้วย
โดยสรุ ปความเห็ นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ซึ่ งเห็ นว่าการเข้าทาธุ รกรรม
การขายหุน้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
• ส่ งเสริ มการด าเนิ นธุ รกิ จตามแผนระยะกลางโดยการลดสั ดส่ วนเงิ นลงทุ น
ของธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
• สนับสนุนการปรับโครงสร้างการลงทุนของบริ ษทั ฯ
• สามารถนาเงิ นที่ได้รับจากการจาหน่ ายหุ้น GPSC ไปลงทุนตามแผนกลยุทธ์
ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจหลักในกลุ่มปิ โตรเคมี
• เป็ นการบริ หารจัดการสั ดส่ วนการลงทุ นเพื่ อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของบริ ษทั ฯ และกลุ่ม PTT
ในด้านความเหมาะสมของราคา จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่จาหน่าย
โดยวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก พบว่าราคาเข้าทาธุ รกรรม
มีความเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่ นช่วงราคาที่ประเมิน
ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จึงควรอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการขายหุน้ ดังกล่าว
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ภายหลังการนาเสนอรายละเอียด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาดังนี้
1) อนุมตั ิการขายหุ้นของบริ ษทั ฯ ที่ถืออยู่ในบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน) ให้บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และบริ ษทั สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด เพื่อปรับ
สัดส่ วนการถื อหุ้นในธุ รกิ จไฟฟ้ า ของบริ ษ ทั ฯ จานวน 358,936,756 หุ้น มูล ค่าหุ้นละ 71.0 บาทต่อหุ้น
ซึ่งเป็ นราคาที่พิจารณาจากงบการเงินรวมของ GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ของ GPSC เมื่ อ วัน ที่ 2 เมษายน 2564 ได้มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ
ผลการดาเนิ นงานครึ่ งหลัง ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยก าหนดจ่ ายเงิ นปั นผลในวันที่ 21
เมษายน 2564 ดังนั้น ราคาหลังปรับปรุ งเงินปั นผลดังกล่าวจะมีราคาหุ ้นละ 70.0 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น
ประมาณ 25,126 ล้ า นบาท ซึ่ งมู ล ค่ า ดั ง กล่ า วอาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นถึ งผลกระทบ
จากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
(หากมี) ทั้งนี้ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 30 ล้านบาท
2) อนุ มตั ิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บ ริ หาร
มอบหมายระดับตั้งแต่ผชู ้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ นึ ไป เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1) รวมทั้งการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณา กาหนด รายละเอียด เงื่อนไขที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
(2) เจรจา เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ
(3) ติดต่อและยืน่ เอกสารเพื่อขออนุญาต บอกกล่าว หรื อ ขอความยินยอม
ต่อหน่วยงาน หรื อ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ หนังสื อบอกกล่าวหรื อหนังสื อ
ขอความยินยอมหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง และ
(5) ด าเนิ น การอื่ น ใดที่ จ าเป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับ การขายหุ้น ภายใต้สั ญ ญา
ซื้อขายหุน้
เมื่ อ จบการน าเสนอ ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ้น แสดงความคิ ด เห็ น /
ซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้
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ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิม่ เติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายป้องไท วิไลเรื องสุวรรณ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามดังนี้
- เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงขายหุน้ GPSC ทั้งที่ธุรกิจไฟฟ้าก็มีแนวโน้มเติบโตและ
ทากาไรได้ดี
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ พิจารณาเข้าทาธุ รกรรม
การขายหุ้นเนื่ องจาก 1) เป็ นการบริ หารจัดการ Portfolio ของบริ ษทั ฯ ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเน้นธุ รกิ จ
เคมีภณ
ั ฑ์ และลดสัดส่ วน Non-Core Business ของบริ ษทั ฯ อีกทั้งผลตอบแทนจากธุ รกิจ Chemical จะให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเสริ มการเติบโตได้ตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ และ 2) บริ ษทั ฯ ได้รับ
ผลทางอ้อมจากการลดสัดส่ วนการถือหุ้น GPSC ในการลดก๊าซเรื อนกระจกทางตรง Scope 1 และ Scope 2
สอดคล้องกับแผนการปรับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่า (Low Carbon Economy Transition)
- บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากการขายหุน้ หรื อไม่
นายคงกระพัน ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษ ทั ฯ พิ จารณาว่า จะนาเงิ นที่ ไ ด้รั บ จาก
การทาธุรกรรมไปต่อยอดสร้างผลตอบแทนส่ วนเพิ่มให้แก่กิจการ โดยลงทุนในธุรกิจที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์และให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ากับเงินลงทุน ซึ่ งในที่สุดจะส่ งผลให้มูลค่าของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น
และสะท้อนเป็ นผลตอบแทนที่สูงขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ ้น อีกทั้ง ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีการจ่ายปันผลซึ่ง Payout Ratio
อยู่ใ นอัตราไม่ ต่ า กว่า ร้ อยละ 40 หากบริ ษ ทั ฯ มี ก าไรเพิ่ ม สู งขึ้ น ก็ จะส่ ง ผลให้เงินปั นผลต่อหุ้น อาจปรับ
เพิ่มขึ้นตามผลกาไรเช่นกัน
2. นางจินดา กาลังประสิ ทธิ์ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีการลงทุนใน
ธุรกิจไฟฟ้าอยูห่ รื อไม่
นายคงกระพั น ได้ ช้ ี แจงว่ า ภายหลั ง การเข้ า ท าธุ ร กรรมการขายหุ้ น
บริ ษทั ฯ จะยังคงมีสัดส่ วนการถือหุ้นใน GPSC อยู่ร้อยละ 10 โดยบริ ษทั ฯ ยังสามารถกากับดูแลผ่านการให้
คาแนะนาเชิงนโยบายแก่ GPSC ในฐานะผูถ้ ือหุน้ อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีโครงการติดตั้ง Gas Turbine Generator
และ Heat Recovery Steam Generator ในหน่วยผลิตสาธารณู ปการของบริ ษทั ฯ โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ า
ขนาด 49.7 เมกะวัตต์ (MW) และไอน้ าขนาด 140 ตันต่อชัว่ โมง
3. นางสาวเขมกร วชิรวราการ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามดังนี้
- เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงขายหุ้น GPSC ให้แก่ ปตท. เพียงรายเดียว
นายคงกระพัน ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ เนื่ องจากโอกาสที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จไฟฟ้ ารายอื่ นจะเข้ามาเสนอซื้ ออาจมี จากัด เนื่ องจาก
สัดส่ วนหุ้นที่ เสนอขายมี จานวนไม่มากพอที่ จะดึ งดู ดผูเ้ สนอซื้ อรายอื่ น ทั้งนี้ ปตท. มี ความสนใจซื้ อหุ้น
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GPSC โดยเป็ นไปตามกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. และนโยบายของกลุ่ม ปตท. ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างความมัน่ คงและเสถียรภาพในการผลิตของกลุ่ม ปตท.
- เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงลดสัดส่วนการถือหุน้ ใน GPSC ลงมาเหลือร้อยละ 10
นายคงกระพัน ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีการรับไฟฟ้า และ
ไอน้ าจาก GPSC ประมาณร้อยละ 70 และ 59 ตามลาดับ บริ ษทั ฯ จึงต้องการคงความสามารถในการกากับ
ดูแลผ่านการให้คาแนะนาเชิงนโยบายแก่ GPSC ในฐานะผูถ้ ือหุน้
เมื่อการแสดงความคิดเห็น/ตอบคาถามเสร็ จสิ้ น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุม
ลงมติ ใ นระเบี ย บวาระนี้ และเมื่ อ ผลการนับ คะแนนพร้ อ มแล้ว ประธานฯ จึ ง ขอให้เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท
แจ้ง ผลการนับ คะแนนเสี ย งของจานวนเสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
1,033,782,172
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.2352
ไม่เห็นด้วย
18,568,665
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.7644
งดออกเสี ยง
2,894
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0002
บัตรเสี ย
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
มติที่ประชุม

ที่ ประชุ มมี มติ ด้วยคะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงอนุ มตั ิให้
บริ ษทั ฯ เข้าทาธุ รกรรมการขายหุ ้นภายใต้สั ญญาซื้ อขายหุ ้น และ
อนุ มัติ ใ ห้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร หรื อบุ ค คลที่ ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารมอบหมายระดับตั้งแต่ผชู ้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้ น ไปเป็ นผู ้มี อ านาจในการด าเนิ น การใด ๆ ที่ จ าเป็ นและ
เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
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ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบี ย บวาระนี้ ก าหนดไว้เ พื่ อ ให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ได้ส อบถามข้อ สงสั ย หรื อ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้ช้ ี แจงข้อ ซั ก ถามหรื อ ข้อ สงสั ย ต่ า ง ๆ ของผู ้ถื อ หุ ้ น (ถ้า มี ) ดัง นั้ น จึ ง ไม่ มี
การนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและไม่มีการลงมติใด ๆ ในระเบียบวาระนี้
โดยประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ้น แสดงความคิ ด เห็ น /ซัก ถามเพิ่ ม เติ ม
ทั้งนี้ ไม่มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามใด ๆ จากผูถ้ ือหุ้น
ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ ประชุ มได้พิ จารณาครบถ้วนตามระเบี ยบวาระที่ ได้ก าหนดแล้ว
โดยหากมี ค าถามใดที่ ไม่ ได้ตอบในที่ ป ระชุ ม บริ ษ ัทฯ ได้รวบรวมและบันทึ กค าถามและค าตอบไว้ใ น
เอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ แล้ว
สรุ ปจานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุ มครั้ งนี้
รวมทั้ง สิ้ น จ านวน 2,795 ราย จ านวนหุ ้ น รวมกั น ทั้ง สิ้ น 3,224,815,146 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.8774
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 64 ราย นับจานวน
หุ้น ได้ 718,879 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.0160 ผูถ้ ื อ หุ้น ที่ ม าประชุ ม โดยการมอบฉัน ทะ จ านวน 2,731 ราย
นับ จ านวนหุ้น ได้ 3,224,096,267 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.8614 โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ต รวจสอบคะแนนเสี ย ง
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 10.00 น.

ลงนาม

ประธานกรรมการ
(นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
หน้า 15/19

เอกสารแนบท้าย
รวมคําถามและคําตอบจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้ าทําธุรกรรมการขายหุ้น
ลําดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
1 นายป้ อ งไท วิ ไ ลเรื องสุ วรรณ (ผู ้ถื อ หุ้ น )
ได้สอบถามดังนี้
- เหตุ ใ ดบริ ษัท ฯ จึ ง ขายหุ้ น GPSC ทั้ ง ที่
ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ก็ มี แ นวโน้ ม เติ บ โตและท า
กาไรได้ดี

คําตอบ
บริ ษ ทั ฯ พิ จารณาเข้าท าธุ ร กรรมการขายหุ้น เนื่ อ งจาก
1) เป็ นการบริ หารจัดการ Portfolio ของบริ ษทั ฯ ให้มีคุณภาพ
มากขึ้ น โดยเน้น ธุ ร กิ จ เคมี ภัณ ฑ์ และลดสั ด ส่ ว น Non-Core
Business ของบริ ษทั ฯ อี กทั้งผลตอบแทนจากธุ รกิ จ Chemical
จะให้ ผ ลตอบแทนที่ ดี ก ว่ า ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ซึ่ งจะช่ ว ยเสริ ม
การเติบโตได้ตามกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ และ 2) บริ ษทั ฯ ได้รับผล
ทางอ้อมจากการลดสัดส่ วนการถื อหุ้น GPSC ในการลดก๊ าซ
เรื อนกระจกทางตรง Scope 1 และ Scope 2 สอดคล้อ งกับ
แผนการปรั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ไปสู่ ธุ ร กิ จ คาร์ บ อนต่ า
(Low Carbon Economy Transition)
- บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมจากการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าจะนาเงินที่ได้รับจากการทาธุ รกรรม
ขายหุน้ หรื อไม่
ไปต่อยอดสร้างผลตอบแทนส่ วนเพิ่มให้แก่กิจการ โดยลงทุน
ในธุ รกิ จที่ เหมาะสม ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
ให้ผลตอบแทนที่ คุ้มค่ากับเงินลงทุน ซึ่ ง ในที่ สุ ดจะส่ งผลให้
มูลค่าของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นและสะท้อนเป็ นผลตอบแทนที่สูงขึ้น
แก่ผถู ้ ือหุ ้น อีกทั้ง ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีการจ่ายปั นผลซึ่ ง Payout
Ratio อยู่ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 หากบริ ษทั ฯ มีกาไรเพิ่ม
สู งขึ้น ก็จะส่ งผลให้เงิ นปั นผลต่อหุ ้นอาจปรั บเพิ่มขึ้นตามผล
กาไรเช่นกัน
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ลําดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คําตอบ
ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการขายหุ้น บริ ษทั ฯ จะยังคง
2 น า ง จิ น ด า ก า ลั ง ป ร ะ สิ ท ธิ์ (ผู ้ ถื อ หุ้ น )
ได้สอบถามดังนี้
มี สัดส่ วนการถื อหุ้นใน GPSC อยู่ร้อยละ 10 โดยบริ ษ ทั ฯ ยัง
- บริ ษั ท ฯ มี ก ารลงทุ น ในธุ รกิ จ ไฟฟ้ า สามารถกากับดูแลผ่านการให้คาแนะนาเชิงนโยบายแก่ GPSC
อยูห่ รื อไม่
ในฐานะผู ้ถื อ หุ ้ น อี ก ทั้ง บริ ษัท ฯ ยัง มี โ ครงการติ ด ตั้ง Gas
Turbine Generator และ Heat Recovery Steam Generator ใน
หน่ ว ยผลิ ต สาธารณู ป การของบริ ษ ัท ฯ โดยมี ก าลัง การผลิ ต
ไฟฟ้าขนาด 49.7 เมกะวัตต์ (MW) และไอน้ าขนาด 140 ตันต่อ
ชัว่ โมง
- ท าไมถึ ง ไม่ เ สนอการขาย หุ้ น GPSC
บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้เวลาศึกษาพิจารณาธุ รกรรมอย่าง
ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ าปี รอบคอบ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง
2564 ที่ผา่ นมา
ยังเป็ นธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน ต้องมีการเจรจากับ
คู่สัญญาด้วยความละเอียดถี่ถว้ นและ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เข้าร่ วม
ประเมินมูลค่า เพื่อให้ความเห็นแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วย
นอกจากนี้ หากน าธุ ร กรรมเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ที่ผ่านมา จะทาให้ช่วงเวลาศึกษาและ
ดาเนินการโครงการทับซ้อนกับการดาเนินการของธุรกรรมการ
ขายหุน้ GPSC ระหว่างบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (TOP)
และ ปตท. ด้วย
- บ ริ ษั ท ฯ มี ก า ร ล ง ทุ น ร่ ว ม กั บ GPSC
บริ ษทั ฯ และ GPSC มีโครงการที่ดาเนินการร่ วมกันดังนี้
อะไรบ้าง และการจาหน่ ายหุ้นจะกระทบ
(1) ระบบกัก เก็ บพลังงานอัจฉริ ย ะ SMART ENERGY
กับโครงการที่ร่วมลงทุนไปหรื อไม่
STORAGE SYSTEM (ESS) ขนาด 1.5 MWh เพื่ อ ใช้ ง านใน
อาคารสานักงานและศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ
โดยสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี
และจะขยายระบบ Solar Roof และ Solar Floating ไปที่
VISTEC ขนาด 1.39 MW
(2) พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชนิ ด พิ เ ศษ “InnoPlus
HD8200B” เพื่ อผลิ ตเป็ นทุ่ นลอยน้ า ซึ่ ง เพิ่ ม สารลดการสะสม
ของเพรี ยงทะเล (Barnacle-Bore) ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สั ต ว์ท ะเล และลดการเกาะของตะไคร่ น้ า (Antifouling) และ
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ลําดับ

3

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
หน้า 17/19

คําตอบ
ใช้สาหรับโครงการความร่ วมมือระหว่าง GPSC กับ PTT Tank
ที่เปิ ดตัวนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่ยงั่ ยืน “โซลาร์ ชนิ ดลอย
น้ าทะเล”(Floating Solar) ขนาด 100 กิ โ ลวัต ต์ แห่ ง แรกของ
ประเทศไทย
(3) บริ ษ ัทฯ ศึ กษาโครงการ Floating Solar ที่ โรงอะโรเม
ติ กส์ 2 ขนาด 700 กิ โลวัตต์ ซึ่ งปั จจุ บัน อยู่ระหว่างขออนุ ญ าต
ติ ดตั้ง และแก้ไ ขรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม
รวมทั้งดาเนินการด้านวิศวกรรม โดยมีกาหนดแล้วเสร็จไตรมาส
1 ปี 2565 ซึ่ งคาดว่าจะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 340,000 บาท
ต่อปี และลด CO2 emission ได้ 520 tonCO2e ต่อปี
(4) บริ ษ ัทฯ มี แ ผนศึ ก ษาร่ ว มกับ GPSC ในการลงทุ น
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย New S-Curve ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ และชิ้นส่ วนแบตเตอร์รี่
ทั้งนี้ การเข้าทาธุ รกรรมการขายหุ ้นครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบ
กับการดาเนินโครงการดังกล่าว
นางสาวเขมกร วชิ รวราการ (ผู ้ ถื อ หุ้ น )
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และความเป็ นไป
ได้สอบถามดังนี้
ได้ เนื่ องจากโอกาสที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จไฟฟ้ ารายอื่ นจะเข้ามา
- เหตุ ใ ดบริ ษ ัท ฯ จึ ง ขายหุ้ น GPSC ให้ แ ก่ เสนอซื้ ออาจมีจากัด เนื่ องจากสัดส่ วนหุ ้นที่เสนอขายมีจานวน
ปตท. รายเดียว
ไม่มากพอที่จะดึงดูดผูเ้ สนอซื้อรายอื่น ทั้งนี้ ปตท. มีความสนใจ
ซื้ อหุ ้น GPSC โดยเป็ นไปตามกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จไฟฟ้ า
ของ ปตท. และนโยบายของกลุ่ ม ปตท. ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการสร้างความมัน่ คงและเสถียรภาพในการผลิ ต
ของกลุ่ม ปตท.
- เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงลดสัดส่ วนการถือหุน้ ใน
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ มี ก ารรั บ ไฟฟ้ า และไอน้ า จาก GPSC
GPSC ลงมาเหลือร้อยละ 10
ประมาณร้อยละ 70 และ 59 ตามลาดับ บริ ษทั ฯ จึงต้องการคง
ความสามารถในการก ากับ ดู แ ลผ่ า นการให้ ค าแนะน าเชิ ง
นโยบายแก่ GPSC ในฐานะผูถ้ ือหุน้
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ลําดับ

4

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
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ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คําตอบ
- ร า ค า หุ้ น GPSC ที่ ข า ย ไ ป มี ค ว า ม
บริ ษ ทั ฯ ได้อ้างอิ งวิธี มูล ค่าปั จจุ บันของกระแสเงิ น สด
สมเหตุสมผลหรื อไม่
สุ ท ธิ (Discounted Cash Flow) ในการประเมิ น มู ล ค่ า กิ จ การ
เนื่ องจากเป็ นวิธีที่สะท้อนแผนการดาเนิ นธุรกิจ ความสามารถ
ในการทากาไร และแนวโน้มการเติ บโต รวมทั้งผลตอบแทน
ของผูถ้ ือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็ นการประมาณการบนสมมติฐาน
ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
ได้พิจารณาวิธีราคาตลาดควบคู่กนั ด้วย
นางสาวสุ พร แซ่ ซึง (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามว่า
มูลค่าทางบัญชี ของหุ้น GPSC ณ ไตรมาส 1/2564 อยู่ที่
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหุ้ น ที่ จ ะจ าหน่ า ย คื อ 10 37.25 บาทต่อหุน้
บาทใช่หรื อไม่
ระเบียบวาระที่ 2 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลําดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
1 Mr. Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถาม
และแสดงความคิดเห็นดังนี้
- บริ ษทั ฯ มีการประเมินมูลค่าผลตอบแทน
( Cost Benefit Analysis: CBA) ส า ห รั บ
โครงการจาหน่ายหุน้ ซื้อคืนเพื่อการบริ หาร
ทางการเงินอย่างไร

คําตอบ
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศโครงการจ าหน่ ายหุ ้ น ซื้ อคื น
โดยเป็ นหุ ้นที่ บริ ษทั ฯ ได้เคยซื้ อคืนไว้ใ นปี 2562 เพื่อเป็ นการ
บริ หารสภาพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และแสดงถึ งความเชื่ อมัน่ ในธุ รกิ จและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ให้แก่นกั ลงทุน
ส าหรั บ การจ าหน่ า ยหุ ้ น ซื้ อคื น ดั ง กล่ า ว เป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ ตลท.
ที่บริ ษทั ฯ สามารถจาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคืนหลังเสร็ จสิ้ นโครงการ
Treasury Stock ในระยะเวลา 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี โดยปัจจุบนั
เหลือระยะเวลาดาเนิ นการในกรอบดังกล่าวประมาณ 18 เดือน
หรื อระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 9 ธันวาคม 2565
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ลําดับ

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
หน้า 19/19

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คําตอบ
- บริ ษัท ฯ สามารถจัด ประชุ ม Roadshow
บริ ษ ัท ฯ จัด การประชุ ม Roadshow เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้
ให้ ม ากขึ้ นเพื่ อ ให้ มู ล ค่ า ทางตลาดของ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันมีโอกาสในการพบปะ
บริ ษทั ฯ สู งขึ้นได้หรื อไม่
ผูบ้ ริ หารและสื่ อสารกับบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการประชุ ม Roadshow พบนัก ลงทุ นทั้ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศ เพื่ อ รั ก ษาระดั บ และคุ ณ ภาพสื่ อสารกั บ
นักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
- บริ ษทั ฯ สามารถนาเสนอการเปลี่ยนแปลง
บริ ษ ทั ฯ รายงานตัวเลขทางการเงิ นไว้ในค าอธิ บายและ
ของก าไรสุ ท ธิ แ ทนการน าเสนอ N/A การวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การไว้แ ต่ ล ะไตรมาส ตามที่ แ จ้ง ต่อ
ได้หรื อไม่
ตลาดหลักทรัพย์
- ชื่ นชมการด าเนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ที่ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
( Market Cap) แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ผู ้ ถื อ หุ้ น
(Shareholder Equity) ของบริ ษัท ฯ ปรั บ
เพิ่มสู งขึ้น

