รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2556
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
-----------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.
กอนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ไดฉายวีดิทัศนแนะนําความปลอดภัยในการใชหองประชุม
นายประเสริ ฐ บุ ญสัมพัน ธ ประธานกรรมการ ทําหน าที่ ประธานในที่ประชุม ไดก ลาว
ตอนรับผูถือหุน และไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
จํานวน 45,129,302,690 บาท (สี่หมื่นหาพันหนึ่งรอยยี่สิบเกาลานสามแสนสองพันหกรอยเกาสิบบาท)
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 4,512,930,269 หุน (สี่พันหารอยสิบสองลานเกาแสนสามหมื่นสองรอยหกสิบเกา
หุน) มูลคาหุนละ 10 บาท และเรียกชําระแลวเปนเงิน 45,088,491,170 บาท (สี่หมื่นหาพันแปดสิบแปดลาน
สี่แสนเกาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบบาทถวน) และขณะนี้มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและดวยการ
มอบฉันทะจํานวนทั้งสิ้น 5,470 ราย นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 3,253,209,818 หุน คิดเปนรอยละ 72.15
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และแนะนํากรรมการ
บริษัทฯ ที่มารวมประชุม ดังนี้
1. นายสมชาย
คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
2. พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และประธานกรรมการอิสระ
3. นายปรัชญา
ภิญญาวัธน
กรรมการ
4. นางรวีพร
คูหิรัญ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุเทพ
เหลี่ยมศิริเจริญ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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7.

นายอนนต

สิริแสงทักษิณ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหาร

8.

นายบวร

วงศสินอุดม

กรรมการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผูจัดการใหญ

9.

นายวศิน

ธีรเวชญาณ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

10. นายสุกฤตย

สุรบถโสภณ

11. นายณัฐชาติ

จารุจินดา

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

12. พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

13. นายอํานวย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปรีมนวงศ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 5 ทาน คือ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
นายวศิน ธีรเวชญาณ นายอํานวย ปรีมนวงศ พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท เปนผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุนบางรายในการประชุมครั้งนี้
จากนั้น ประธานฯ ไดใหนายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวแนะนํา
ผูบริหารที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. นายธเนศ
เจริญทรัพย
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรและความเปนเลิศ
2. นางพันธทิพ
อึ๊งผาสุข
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานกลยุทธองคกร
3. นายปฏิภาณ
สุคนธมาน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี
4. นายวริทธิ์
นามวงษ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานบริหารศักยภาพองคกร
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5.

นางทัศนาลักษณ สันติกุล

6.

นางศรีวรรณ

เอี่ยมรุงโรจน

7.

นายกัญจน

ปทุมราช

8.

นายสุวิทย

ทินนโชติ

9.

นายณรงค

บัณฑิตกมล

10. นายพรเทพ

บุตรนิพันธ

11. นายอัฒฑวุฒิ

หิรัญบูรณะ

12. นายเสริมศักดิ์

ศรียาภัย

13. นายทศพร

บุณยพิพัฒน
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รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานกิจการองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานวิศวกรรมและบํารุงรักษา
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมผลิตภัณฑโอเลฟนส
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมผลิตภัณฑอะโรเมติกส
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมผลิตภัณฑปโตรเลียมและสาธารณูปการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจผลิตภัณฑเอทิลีนออกไซด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจผลิตภัณฑ High-Volume
Specialties

จากนั้น ประธานฯ ไดแนะนํา นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ และนายวินิจ ศิลามงคล จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต สังขนวล
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ที่เขารวมตอบขอซักถามจากผูถือหุน
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม นายอนนต สิริแสงทักษิณ เลขานุการคณะกรรมการ
ไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผูถือหุน ซึ่งจะตองลงมติในแตละ
ระเบียบวาระ เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังนี้
ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละ
ระเบียบวาระได ในบัตรลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถือ
หนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
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ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ในแตละระเบียบวาระ หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวยในระเบียบวาระนั้น ๆ
ในแตละระเบียบวาระ หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหยกมือ
เพื่อใหเจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลว เพื่อนํามานับคะแนนตอไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็ บใบลงคะแนนเสี ยงของทานผูถือหุนที่เห็นดวยในทุกวาระ
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคะแนนเสียงตอไป
หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
ในแตละระเบียบวาระ ขอใหยกมือ และขอความกรุณาแถลงตอที่ประชุมดวยวาเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ
ชื่อและนามสกุลใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปนไปอยาง
ถูกตองครบถวน
ขอความกรุณาสอบถามหรือใหความเห็นตรงประเด็นและกระชับ เพื่อเปดโอกาส
ใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อใหการบริหารการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กรณีที่มีผูถือหุนตางชาติสอบถามเปนภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ไดจัดเตรียม
เจาหนาที่สําหรับแปลคําถามเปนภาษาไทย และกรรมการ / ผูบริหาร จะตอบเปนภาษาไทย เพื่อใหผูถือหุนที่
เขาประชุมไดเขาใจ โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะแปลคําตอบเปนภาษาอังกฤษใหผูถือหุนที่สอบถามไดเขาใจดวย
ในการประชุม ครั้ง นี้ นางสาวปถมาภรณ ดํ า รงสุ น ทรชัย และนางสาวณั ฐ หทั ย
อิศรางกูร ณ อยุธยา จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด และนายไพบูลย พิศลยกุลพันธ ตัวแทน
ผูถือหุนในที่ประชุม ไดรวมเปนพยานในการนับคะแนน
ประธานฯ ไดรายงานวา เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ซึ่งไดแจง
ตอตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทฯ โดยไดกําหนดระยะเวลาการนําเสนอไว ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบ
วาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการเขามายังบริษัทฯ จากนั้น ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังตอไปนี้
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รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว
ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอคิดเห็นและขอซักถามประการใดหรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและเสนอแกไขรายงานการประชุม สรุปไดดังนี้
1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน แจงวาไดติดตอไปยังบริษัทฯ ตาม
หมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เพื่อสงคําถามลวงหนา แตไมสามารถติดตอได
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดขอใหบริษัทฯ รับไปพิจารณาดวย
2. รองศาสตราจารย วันเพ็ญ ทับทิมทอง ผูถือหุน ไดขอใหแกไขรายงานการ
ประชุมหนา 25 จากคําวา “Lending” เปน “Landing”
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดขอใหทีมงานแกไขใหถูกตอง
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,438,406,368 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 32,685 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,369,089 เสียง
ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2555 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
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รับทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2555 และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการ
ในอนาคต

ประธานฯ ไดแจงวา บริษัทฯ ไดรายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบป
2555 ใหแกผูถือหุนปรากฏตามรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทาน พรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว จากนั้นไดเสนอสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555 และขอเสนอแนะการ
ดําเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวีดิทัศนตอที่ประชุม
เมื่อจบการนําเสนอ ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถาม
เกี่ยวกับผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2555 และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคตหรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามความคืบหนา
ของโครงการในประเทศอินโดนีเซีย และสัดสวนการรวมทุนของบริษัทฯ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไดลงนามความรวมมือ
ในขอตกลงขั้นตนที่เรียกวา Head of Agreement (HoA) กับ Pertamina เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผานมา และ
ขอใหนายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติม
นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงดังนี้
- บริษัทฯ มีแผนจะไปลงทุนโครงการที่อินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียมี
ประชากรกวา 200 ลานคน และถือเปนตลาดใหญ โดยนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมีถึง 40% จึงเปน
ตลาดเปาหมายของบริษัทฯ โดยบริษัท Pertamina ซึ่งเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติอินโดนีเซียไดเลือกใหบริษัทฯ
เปนผูรวมลงทุนโครงการปโตรเคมีในโครงการปโตรเคมีคอมเพล็กซขนาดใหญระดับโลก ดวยเงินทุน
เบื้องตนประมาณ 4-5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยขอตกลงหลัก (HoA) ที่ไดลงนามรวมกันเมื่อวันที่
1 เมษายน 2556 เปนขอตกลงที่ทั้งสองฝายจะรวมกันกําหนดกรอบความรวมมือ แนวทางในการศึกษา
รายละเอียดการลงทุน การจัดทําแผนธุรกิจ จนถึงการจัดตั้งบริษัทรวมทุนดําเนินการกอสรางโครงการปโตรเคมี
คอมเพล็กซ ซึ่งประกอบดวยธุรกิจตนน้ําถึงปลายน้ําที่มีกําลังการผลิตใหญระดับโลก
- สําหรับสัดสวนการถือหุนนั้น บริษัท Pertamina ของอินโดนีเซียจะถือหุน
รอยละ 51 และบริษัทฯ จะถือหุนรอยละ 49 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาควบคูไปกับการศึกษาเรื่องนี้วา มีความ
จําเปนหรือไมที่จะหาผูรวมลงทุนเพิ่มเติมเปนรายที่ 3 ทั้งนี้ ถือเปนสิทธิของบริษัทฯ ในการพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวดวย
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การที่บริษัท Pertamina
เลือกบริษัทฯ เปนผูรวมลงทุน แสดงใหเห็นวา บริษัทฯ มีความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม จากวีดิทัศนทานผูถือหุน
จะเห็นวาบริษัทฯ ไดขยายการลงทุนไปยังตางประเทศทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย และมีแผนจะขยายเพิ่มเติม
ซึ่งบริษัทฯ มีความสนใจในการรวมทุนกับบริษัท Sinochem ประเทศจีน และที่ผานมาไดลงนามในขอตกลง
เบื้องตนกับบริษัท Petronas ประเทศมาเลเซีย เพราะฉะนั้นในอนาคตขางหนา การลงทุนของบริษัทฯ จะ
มุงเนนในตางประเทศ
2. นายสมศักดิ์ แกนสุวรรณ ผูถือหุน ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีโครงการขยายไป
ในธุรกิจอื่นหรือไม เชน การขยายธุรกิจโรงไฟฟา เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดสวนหนึ่งจากการจําหนายไฟฟา
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงดังนี้
- บริษัทฯ ทําการผลิตไฟฟาเพื่อใชภายในโรงงาน เพื่อความประหยัด และ
เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดานระบบไฟฟา รวมทั้งผลิตไอน้ําสําหรับใชเองในลักษณะที่เรียกวา Combined
Heat เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางคุมคา โดยรายไดที่ปรากฏในรายงานเปนการขายไฟฟาสวนที่เหลือใช
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ขณะนี้ ไดมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาจากการควบรวมการผลิตไฟฟา
ของบริษัทในกลุม ปตท. โดยขั้นตนไดรวมโรงผลิตไฟฟาของ TOP คือบริษัท IPT กับโรงผลิตไฟฟาที่
PTTGC ถือหุนคือ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด เปนบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด เพื่อใหเปนแกน
นําในการดําเนินธุรกิจไฟฟาในกลุม ปตท. ธุรกิจหลักของบริษัทนี้คือการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และ
น้ําอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรม และไฟฟาสวนที่เหลือจะจําหนายใหการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
- นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดําเนินกิจการเพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติการของ
บริษัทฯ และบริษัทในกลุม ปตท. ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก ระบบทาเรือ ระบบถัง ระบบการขนสง
ระบบ Logistic ฯลฯ
3. นายวิชา โชคพงษพันธุ ผูถือหุนไดสอบถามกรรมการบริหารความเสี่ยงในการ
ซื้อหุน PTTGC ที่อาจมีความเสี่ยง เนื่องจากวันนี้ ราคาหุนลดลง
นายสุ ก ฤตย สุ ร บถโสภณ ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได ข อให
พิจารณาเรื่อง P/E Ratio ของหุนในกลุม ปตท. ซึ่งคอนขางต่ํา สําหรับผลประกอบการ ประธานเจาหนาที่บริหาร
จะรายงานใหทราบตอไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทําหนาที่ใหดีที่สุด เพราะฉะนั้น ขอให
ผูถือหุนมั่นใจวาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี
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4. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา ภายใน 3 ป
ขางหนา บริษัทฯ จะมีความไดเปรียบ และความเสี่ยงอยางไรบาง
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงดังนี้
- ในปที่ผานมา หุนเกือบจะทุกกลุมมีการปรับตัวขึ้นสูง ยกเวนกลุมพลังงาน
ตามที่คุณสุกฤตยไดชี้แจง ปจจัยพื้นฐานและภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทในกลุมพลังงานไมได
เปลี่ยนไปในทางที่ไมดี แตราคาหุนไมไดปรับขึ้นไปตามตลาด (Set Index)
- บริ ษั ท ฯ เกิ ด จากการควบรวมของ 4 บริ ษั ท และวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช มี ทั้ ง
กาซธรรมชาติและน้ํามัน บริษัทฯ มีโรงกลั่นที่ผลิตวัตถุดิบเอง และมีสัญญาระยะยาวของการซื้อวัตถุดิบจาก
โรงแยกกาซธรรมชาติ ดังนั้น ศักยภาพในการแขงขันของบริษัทฯ คอนขางไดเปรียบ และมีความยืดหยุน
ในการเลือกวัตถุดิบในการผลิตใหไดสินคาปลายทางในราคาที่แขงขันได
- ในปที่ผานมา ราคาหุน PTTGC เปนที่นาพอใจ และเงินปนผลที่จายเปน
ผลตอบแทนแกผูถือหุนอยูในระดับที่นาจะยอมรับได
นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่อง
ขอไดเปรียบของบริษัทฯ ดังนี้
- ภายหลังการควบรวม บริษัทฯ มีทั้งโรงกลั่นน้ํามัน โรงอะโรเมติกส และ
โรงโอเลฟนส ทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในการใชวัตถุดิบตามที่ทานประธานฯ ชี้แจง ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ
มากสําหรับธุรกิจปโตรเคมีหรือธุรกิจโรงกลั่น ทําใหตนทุนของบริษัทฯ สามารถแขงขันได
- นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามหลากหลายที่ ส ามารถสร า ง
โอกาสที่จะทําใหบริษัทฯ ตอยอดธุรกิจออกไปไดอีกกวางไกล จะเห็นไดวาหลายบริษัทในภูมิภาคนี้พรอมจะ
เปนพันธมิตรกับบริษัทฯ เนื่องจากเห็นวาบริษัทฯ มีจุดเดนในเรื่องของวัตถุดิบ มีขีดความสามารถ และมี
ประสบการณที่สั่งสมมา
- ในเชิงผลประกอบการ ภายหลังการควบรวม บริษัทฯ มีโครงการที่จะ
สราง Synergy ใหเกิดประโยชนจากการควบรวม จึงคาดวาบริษัทฯ จะสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ
4,000-5,000 ลานบาทตอป โดยที่ไมตองใชเงินลงทุนมาก
- ภายหลังการควบรวม บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายคอขวดกําลัง
การผลิตตาง ๆ ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทฯ ไดดําเนินการเต็มกําลังการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ ใหความสําคัญกับ
การดูแลประสิทธิภาพการผลิต และพยายามพัฒนาปรับปรุงการผลิตและการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูง
ตอเนื่องไป
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- บริ ษั ทฯ มีสว นแบงตลาดสูง เปน ลําดับตน ในประเทศไทย และตลาด
ประเทศไทยยังคงเติบโตตอเนื่องตอไป ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีโอกาสจะสงออกผลิตภัณฑไปขายใน
ตลาดภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง และสรางผลกําไรอยางตอเนื่อง ยุทธศาสตรของบริษัทฯ คือการขยายฐาน
ออกไปสูภูมิภาค เพื่อสรางความเติบโตใหกับบริษัทฯ โดยการตั้งเปา Return on Investment Capital หรือ
ผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปจจุบันเปน 14-15% ใน 10 ปขางหนา
- บริษัทฯ กําลังขยายสูการใชเทคโนโลยีเพื่อเขาสูผลิตภัณฑชนิดพิเศษ โดย
การเขาไปถือหุนในบริษัทในฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนการที่บริษัทฯ เดินตามแผนยุทธศาสตร
ในปจจุบันและการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อเริ่มเขาสูผลิตภัณฑที่มีกําไรสูง จะทําใหบริษัทฯ เติบโตไดตาม
เปาหมาย และมีความโดดเดนอยางแนนอนในภูมิภาคนี้
5. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดกลาวขอบคุณประธานฯ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการทุกทาน สําหรับการชี้แจง ทําใหผูถือหุนมั่นใจในการถือหุน PTTGC
และขอใหผูถอื หุนปรบมือใหคณะกรรมการบริษัทฯ ดวย
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงดังตอไปนี้
- ขอบคุณคุณชาตรีที่มั่นใจในบริษัทฯ
- บริ ษั ท ฯ เป น บริ ษั ท ในธุ ร กิ จ ป โ ตรเคมี ที่ มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด และดี ที่ สุ ด
ในประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดการดําเนินงานระบุ อยูในรายงานประจําป ทั้งทางดานปฏิบัติการ สังคม
สิ่งแวดลอม
- ขอแจงใหผูถือหุนทราบวา บริษัทฯ ไดรับการพิจารณาใหเปนผูรวมลงทุน
กับหลายบริษัทชั้นนําของโลก เพราะฉะนั้น วันนี้บริษัทฯ มีความพรอม และถาไดรับการสนับสนุนที่ดีจาก
ผูถือหุน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาในอนาคตขางหนา บริษัทฯ จะเติบใหญแข็งแรง และเปนอีกบริษัทหนึ่ง
ในกลุม ปตท. ที่สามารถเติบโตไปในเวทีโลกไดอยางแนนอนและมั่นคง
6. นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเกี่ยวกับ
คณะกรรมการชุดยอย ดังตอไปนี้
1) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ : ใหชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลงานที่เดนที่สุด
ในป 2555 พรอมเหตุผลประกอบโดยสังเขป
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : จากรายงานประจําป หนา
149 ซึ่งไดรายงานเกี่ยวกับโครงการสํารวจคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) “....เพื่อยกระดับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการใหเทากับมาตรฐานสากล
......” ขอทราบวาคาตอบแทนกรรมการตามมาตรฐานสากลเปนอยางไร และคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ แตกตางจากมาตรฐานสากลมากนอยเพียงใด
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3) คณะกรรมการความเสี่ยง :
- ความเสี่ยงใดสําคัญที่สุด และบริษัทฯ ไดมีการเฝาระวังตลอดเวลา
- ความเสี่ยงใดมีโอกาสเกิดขึ้นนอย แตหากเกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไมอาจเพิกเฉยไดเชนกัน
4) คณะกรรมการตรวจสอบ : จากรายงานประจําป หนา 155 การกํากับดูแล
การตรวจสอบภายใน ระบุวา “…..รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง” ขอทราบตัวอยางขอเสนอแนะดังกลาวในป 2555
นายประเสริ ฐ บุ ญสั มพั น ธ ประธานฯ ได ขอให นายสุ กฤตย สุ รบถโสภณ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงเปนทานแรก
นายสุกฤตย สุรบถโสภณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดชี้แจงดังนี้
- ความเสี่ยงสําคัญที่อาจจะมีผลกระทบมากที่สุดคือเศรษฐกิจโลก จากการที่
บริษัทฯ มีทั้งธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจปโตรเคมี ซึ่งแปรผันโดยตรงกับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ถา GDP ของ
โลกโต ความตองการของทั้งผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมีก็จะเพิ่มขึ้นไปดวย ถือเปนสวนสําคัญที่สุด ซึ่ง
บริษัทฯ มีแผนการจะติดตามอยางใกลชิดทั้งเรื่องอุปสงค/อุปทาน และเรื่องการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก
และบริหารความเสี่ยงในเรื่องผลิตภัณฑและวัตถุดิบใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยจะทําการบริหารความ
เสี่ยง (Hedging) ซึ่งจะชวยปองกันความเสี่ยงไดบางสวน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได
ติดตามสถานการณโลกอยางใกลชิด
- สําหรับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นนอย แตหากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบ
รุน แรง ได แ ก การประกาศสงครามของเกาหลี ซึ่ง เป น สิ่ งที่ เ หนื อ การคาดการณ แตห ากเกิด ขึ้ น จะมี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอราคาน้ํามัน และตอเศรษฐกิจโลก หรือกรณีที่ยุโรปประสบปญหาเศรษฐกิจ หาก
ประเทศใดประเทศหนึ่งลมละลาย จะทําใหสภาวะการเงินของทุกประเทศเกิดปญหา ซึ่งจะสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอความตองการของผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดดูแลปญหาตาง ๆ
เหลานี้ดวยแลว
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบภายในทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคลองกับทิศทางกลยุทธ
ทางธุรกิจและความเสี่ยงขององคกร การตรวจสอบมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงปองกัน หรือการปรับปรุง
กระบวนการ/กิจกรรมเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มตอบริษัทฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะแกคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส ขอตรวจพบไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากฝายจัดการ และมีการดําเนินการแลวเสร็จตามแผน หากขอตรวจพบ ไมไดรับการแกไข
คณะกรรมการตรวจสอบจะใหขอเสนอแนะกับหนวยงานตรวจสอบภายในใหไปติดตามอยางใกลชิด และ
หากขอสังเกตนั้นไดรับการแกไขแลว คณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการใหหนวยงานตรวจสอบภายในไป
ติดตามวาไดแกไขเรียบรอยเพียงใด และรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ การดําเนินงานลักษณะ
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เชนนี้จะทําใหงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินระบบ
ควบคุมภายในโดยการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และไดสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ปละ 1 ครั้ง
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธานฯ ได ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว า บริ ษั ท ฯ ให
ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบ และระบบตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีพื้นฐานที่ดี กอนการควบ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบของ PTTCH ก็ไดรับการคัดเลือกจาก IOD ใหเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบแหงป (Audit Committee of the Year) ประจําป 2551/2552
พล.ต.อ. สมบัติ อมรวิวัฒน ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดชี้แจงดังนี้
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได และรับผิดชอบตอผูมีสวนได
เสียทุกฝาย ดวยเล็งเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีไมเพียงแตจะสรางความเชื่อมั่นในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ เทานั้น แตยังเปนหลักสําคัญอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตอยางเขมแข็งและมั่นคง เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
แกองคกรและผูถือหุน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนดูแลรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
ไดอยางยั่งยืน รวมทั้งจะตองหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนของกรรมการหรือพนักงาน ขณะนี้คูมือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ไดจัดทําแลวเสร็จ และสงมอบใหกรรมการและ
พนักงานเปนที่เรียบรอย หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับคูมือดังกลาว กรุณาติดตอบริษัทฯ ได
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการประเมินอยูในระดับดีเลิศ (90-100 คะแนน)
จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies: CGR) ประจําป 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. และ IOD
นายประเสริ ฐ บุ ญสัม พัน ธ ประธานฯ ไดชี้ แ จงเพิ่ม เติม วา บริษั ท PTTGC
ไดรับการประเมินอยูในระดับดีเลิศ ซึ่งแสดงผลดวยตราสัญลักษณของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ
จํานวน 5 ดวงตรา
นายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดชี้แจง
ดังนี้
- คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค า ตอบแทนมี ห น า ที่ กํา หนดวิ ธี ก าร
หลักเกณฑการสรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการบริษัทฯ และ
สรรหาประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร เพื่ อ ให เ กิ ด ความโปร ง ใส รวมทั้ ง พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางกํ า หนด
คาตอบแทนใหแกกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารอยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล
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- หลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการบริษัทฯ ไดแก พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด / ขอกําหนดของ ก.ล.ต./ มติ ครม. เรื่องการแตงตั้ง
ขาราชการระดับสูงหรือบุ คคลดํารงตํ าแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐ วิสาหกิจ
เปนผูถือหุนหลายแหง / ขอบังคับบริษัทฯ / หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนั้น
คณะกรรมการสรรหาจะตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบุคคลที่ไดรับการสรรหา มีความรู ความสามารถ
และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทฯ หรือไม
- สําหรับการกําหนดคาตอบแทน โดยเฉพาะคาตอบแทนกรรมการจะตอง
พิจารณาขอมูลเปรียบเทียบและองคประกอบตาง ๆ ไดแก ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ ในลักษณะขอมูลเชิง
เปรียบเทียบกับระดับของบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยพิจารณาจาก
ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน / หนาที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
กรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง / หลักการและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูถือหุน / ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งป / สถานการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจ องคประกอบเหลานี้
คือหลักเกณฑมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนยึดถือปฏิบัติ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา นอกจากคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง จะปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็งแลว บริษัทฯ ยังไดประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อใหมั่นใจวากรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณคา และ
เกิดประโยชนแกบริษัทฯ เพื่อที่จะไดเดินหนาไปอยางมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน
7. นายวิโรจน ทรงวัฒนา ผูถือหุน สอบถามวา ขณะนี้เปนชวงวัฏจักรขาขึ้นหรือ
ขาลงของผลิตภัณฑ
8. นายเกียรติศักดิ์ แสวงการ ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะไดสอบถามเรื่องโครงการ
ควบรวมบริษัทระหวาง PTTGC กับ IRPC ดังนี้
- ความคืบหนาของการควบรวม และผลดีตอธุรกิจ
- เรื่องทอยาว 20 กิโลเมตร ของกลุม ปตท. จาก IRPC ไปยังมาบตาพุด
อยูในโครงการนี้หรือไม
- แผนฟนิกซของ IRPC อยูในโครงการนี้หรือไม
- ความคืบหนาและผลประกอบการของ NatureWorks รวมทั้งจะมีการตัง้
โรงงานในประเทศไทยหรือไม หากมีจะเปนผลดีตอพืชเกษตรของไทยหรือไม
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9. นายสมศักดิ์ แกนสุวรรณ ผูถือหุน ไดสอบถามวา ตามที่คุณอนนตชี้แจงวา
อีก 2 ปขางหนา บริษัทฯ จะสรางรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ 4,000-5,000 ลานบาทตอป หากเงินบาทแข็งคาหรือ
ออนคา จะมีผลกระทบหรือไม
นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงดังนี้
- วัฏจักรราคาของปโตรเคมีและน้ํามันขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ปนี้มี
การคาดการณวาจะเปนชวงขาขึ้น แตอาจจะขึ้นชา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งตองติดตามสถานการณ
อยางใกลชิด
- NatureWorks เปนบริษัทที่บริษัทฯ รวมลงทุนกับบริษัท Cargill ใน
สัดสวนรอยละ 50 ซึ่งผลิตพลาสติกชีวภาพโดยใชขาวโพดเปนวัตถุดิบ ถือเปนการผลิตเชิงพาณิชยรายแรก
ของโลกที่มีการจําหนายพลาสติกชีวภาพ โดยใชขาวโพดเปนวัตถุดิบ ผลประกอบการของ NatureWorks ใน
ปที่ผานมาไมดีนัก เนื่องจากผลิตภัณฑยังไมเปนที่ตองการของตลาด ตลาดของพลาสติกชีวภาพยังเล็กอยู
ทําให NatureWorks ไมสามารถผลิตไดเต็มกําลังการผลิต
- บริ ษั ท ฯ อยู ร ะหว า งการเจรจากั บ ผู ร ว มทุ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มองเห็ น
โอกาสที่จะมาตั้งโรงงานที่ประเทศไทย โดยใชออย หรือน้ําตาลจากออย หรือแปงจากมันสําปะหลังเปน
วัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ขณะนี้ บริษัทฯ กําลังประสานงานกับหลายฝาย ทั้งผูประกอบการดาน
การเกษตร ผูผลิตน้ําตาล และรัฐบาลเพื่อใหมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนวาธุรกิจนี้หรืออุตสาหกรรมนี้
จะสรางรายไดและจะตอยอดจากอุตสาหกรรมภาคเกษตร ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอประเทศไทยที่เปน
ประเทศเกษตรกรรม และเทคโนโลยี ที่บริ ษัทฯ ได ร ว มลงทุ น กั บบริ ษัทในสหรั ฐ อเมริก า เป น เรื่ องที่ ดี
เพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะสั้น บริษัทฯ ยังไมคาดหวังในเรื่องผลกําไร แตคาดหวังวาจะนําเทคโนโลยีนี้
มาตอยอดและขยายผลใหกับประเทศ และสามารถสรางกําไรใหกับบริษัทฯ ในระยะยาวได
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงดังนี้
- เมื่อ 2-3 ปที่ผานมา ไดมีการพิจารณาควบรวมระหวาง IRPC กับ PTTAR
แตเนื่องจากยังไมพรอม จึงไดชะลอโครงการไปกอน
- ตอมา PTTAR ไดมาควบรวมกับ PTTCH กลายเปน PTTGC ซึ่งคําวา
PTT Global Chemical สะทอนวาอนาคตของบริษัทฯ ที่จะเติบโตไปยังตางประเทศ จะเห็นไดวาบริษัทฯ ได
สงสินคาที่ผลิตไดประมาณรอยละ 50 ไปขายตางประเทศ และไดขยายการลงทุนไปตางประเทศมากขึ้นโดย
ไดไปรวมลงทุนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อนําเทคโนโลยีกลับมา

-14-

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
4 เมษายน 2556
หนา 14/34

- การที่บริษัทฯ จะควบรวมกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตอไปในอนาคต เปน
เรื่องละเอียดออน และตองศึกษาอยางรอบคอบ ถาควบรวมแลว เกิดผลดีตอทุกฝาย โดยเฉพาะผูถือหุน ก็ควร
ดําเนินการ แตหากยังไมเกิดประโยชนตอฝายใด ก็ยังไมควรดําเนินการ ขณะนี้ทั้ง PTTGC และ IRPC ตางมี
ความสามารถ PTTGC กําลังขยายการลงทุนไปตางประเทศมากขึ้น สวน IRPC กําลังดําเนินการไปสู
เปาหมายที่จะทําใหแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ สําหรับโครงการฟนิกซซึ่งมีโครงการยอยทั้งหมดประมาณ
20 โครงการนั้น คาดวาในอีก 2 ปครึ่ง IRPC จะมีความแข็งแรงมากขึ้น สวนจะควบรวมกันหรือไม
เปนเรื่องของอนาคตที่จะตองศึกษารวมกันตอไป
นายบวร วงศสินอุดม กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องทอตอ
ที่ประชุมวา ทอดังกลาวนําน้ํามันดีเซลที่มีกํามะถันสูงจาก IRPC มาใสในหนวยกลั่นของ PTTGC เพื่อที่จะ
กําจัดกํามะถันออก ทําใหไดน้ํามันดีเซลยูโร 4 ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง IRPC กับ PTTGC และได
ประโยชนทั้งสองฝาย โดย IRPC สามารถนําน้ํามันดีเซลไปขายในประเทศ สวน PTTGC ไดรับเงินคาจางที่
ทําใหกํามะถันลดนอยลง
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯไดลงนาม
บันทึกชวยจํา (เอ็มโอยู) กับบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษารวมกันในการทําธุรกิจเมื่อวันที่ 3
เมษายน 2556 นับเปนการสราง Synergy รวมกัน ทําใหไมลงทุนซ้ําซอนและแขงขันกันเอง สําหรับคําถาม
เรื่อง Synergy ขอใหนายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจง
นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงวาตามที่อธิบาย
เรื่องประโยชนของการควบรวมวา จะสามารถทํากําไร 4,000-5,000 ลานบาทตอปนั้น เปนประมาณการที่
คํานวณจากเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 140-150 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป ที่อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2555
และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดกลาวสรุปดังนี้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2555
และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ
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พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพื่อขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) ที่ไดผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุนแลว
สรุปได ดังนี้
บริ ษั ท ฯ มี ร ายได ร วม 572,018 ล า นบาท มี กํ า ไรสุ ท ธิ 34,001 ล า นบาท โดยมี
สินทรัพยรวม 436,062 ลานบาท หนี้สินรวม 198,017 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 238,045 ลานบาท
จากนั้น ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเกี่ยวกับงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายอรุณ นิรมลภารตี ผูถือหุน สอบถามดังตอไปนี้
1) จากขอมูลในรายงานประจําป บริษัทฯ ขาดทุนจากการลงทุนในตางประเทศ
จึงขอใหผูบริหารชี้แจงวาบริษัทฯ ไดประโยชนและโอกาสอยางไรในการไปลงทุนตางประเทศ
2) ตามที่ไดชี้แจงวาจะมีการศึกษาความเปนไปไดที่จะนําผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพมาผลิตในประเทศไทย การใชพืชผลการเกษตรเปนวัตถุดิบในประเทศไทย มีความเสี่ยงคอนขางสูง
อาจจะทําใหควบคุมราคาไมได
3) ขอทราบความแตกตางระหวางพลาสติกชีวภาพและพลาสติกธรรมดา
นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงดังนี้
1) ผลประกอบการในการลงทุนในตางประเทศไมคอยดี มีสาเหตุดังนี้
- บริษัท Vencorex ที่บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนกับบริษัทของสวีเดน
โดยโรงงานตั้งอยูที่ประเทศฝรั่งเศสนั้น
มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเทคโนโลยีในการผลิตสารตั้งตนชื่อ
ไอโซไซยาเนทที่จะนําไปผลิตผลิตภัณฑที่เรียกวาโพลียูรีเทนซึ่งเปนสารที่ใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท
ได แ ก อุ ต สาหกรรมรถยนต อุ ต สาหกรรมก อสร าง ซึ่ง ทั้ง สองอุต สาหกรรมนี้ จ ะเป น ดาวรุง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในภูมิภาคนี้ การที่ผลประกอบการไมคอยดีเนื่องมาจากสภาวะตลาดตกต่ําของยุโรป อยางไรก็ตาม บริษัทนี้มี
โรงงานอยูที่สหรัฐอเมริกาดวย และผลิตผลิตภัณฑชนิดพิเศษอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมที่จะนํามาผลิต
ในประเทศไทย และสามารถสรางกําไรใหบริษัทฯ ได ดังนั้น เหตุผลที่ไปรวมลงทุนกับบริษัท Vencorex คือ
เรื่องการนําเทคโนโลยีกลับมาพัฒนาและขยายตลาดในภูมิภาค
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- สําหรับบริษัท NatureWorks ก็เชนเดียวกัน เปนบริษัทที่มีเทคโนโลยี
ใหมที่ใชวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตพลาสติกชีวภาพ แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน พลาสติก
ชีวภาพซึ่งมีราคาสูงกวาพลาสติกธรรมดา ความตองการซื้อจึงยังไมสูงพอ อยางไรก็ตาม หลายบริษัทคิดวา
มีความจําเปนจะมุงเนนการดําเนินธุรกิจที่สรางสรรคจิตสํานึกตาง ๆ ใหกับผูบริโภคดวยการผลิตผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หากบริษัทฯ เขาสูธุรกิจนี้เร็ว และมีเทคโนโลยีเปนของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ จะสามารถ
พัฒนาตลาดตอเนื่องไปได ดังนั้น จึงเปนเหตุผลที่บริษัทฯ เขาไปรวมลงทุนในบริษัทนี้
- บริษัท Myriant เปนบริษัททําวิจัยอยูที่สหรัฐอเมริกา เปนการผลิต
วัตถุดิบเพื่อปอนใหกับการผลิตพลาสติกชีวภาพเชนกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเติบโตอยางยั่งยืนได จะตองมีผลงาน
ทางวิจัย และเทคโนโลยี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเขาไปรวมลงทุนในบริษัทนี้
2) หากสามารถนําเทคโนโลยีมาผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย วัตถุดิบ
ที่จะใช ไมวาจะเปนน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง จะมาจากสวนที่สงออก เนื่องจากประเทศไทยสงออกน้ําตาล
และมันสําปะหลังคอนขางมาก แตในอนาคตอาจจะนําเทคโนโลยีที่ไมตองพึ่งพาพืชผลการเกษตรมาเปน
วัตถุดิบตอเนื่อง ซึ่งอาจจะใชเศษวัสดุทางการเกษตรที่เรียกวาเซลลูโลซิกซึ่งเปนวิวัฒนาการในงานวิจัยของ
กลุม ปตท. ก็ได
3) พลาสติกชีวภาพมีราคาสูงกวาพลาสติกทั่ว ๆ ไป แตตอไปในอนาคต จะมี
การใชพลาสติกชีวภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องมาจากกระแส
โลกรอนรุนแรงขึ้นและประเทศไทยมีวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงจะนําวัตถุดิบนี้มาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ทางดานพลาสติกชีวภาพ ซึ่งในอนาคต ประเทศตาง ๆ ที่พัฒนาแลวจะมีขอกําหนดในเรื่องของผลิตภัณฑที่
จะนําเขา โดยกําหนดสัดสวนของชีวภาพในระดับหนึ่งดวย
2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน ไดสอบถามวาการจัดทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 30 ของบริษัทฯ แตกตางจากของ PTTEP ซึ่ง สตง. เปนผูสอบบัญชี และของ
อีกบริษัทหนึ่งซึ่ง KPMG เปนผูสอบบัญชีเชนกัน และผูสอบบัญชีจะตองไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ
หรือไม โดยไดขอใหทบทวนความถูกตองในเรื่องผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแสดงงบตาง ๆ และ
การแสดงที่มาที่ไปของผลการดําเนินงาน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา PTTEP ใชมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) และเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง สตง. เปนผูสอบบัญชี และใชเงินสกุลหลักที่
ชัดเจน ขณะที่บริษัทฯ ยังไมไดใชมาตรฐาน IFRS อยางเต็มรูปแบบ และมี KPMG ซึ่งเปนผูสอบบัญชีระดับ
Top 5 ของโลก เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม การสอบบัญชีมีมาตรฐานเดียวกัน
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นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด ได
ชี้แจงวา ผูสอบบัญชีไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต. แลว และตรวจสอบบัญชีเปนไปตามมาตรฐานบัญชีของ
ผูสอบบัญชีทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนทุกแหงในประเทศไทย และ
โดยทั่วไป งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย (TFRS) มีลักษณะใกลเคียงกับ IFRS โดยเฉพาะในเรื่อง
หลัก ๆ เพราะฉะนั้นการแสดงขอมูล การจัดทํางบการเงิน จะอยูบนมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย หรือ
ที่เรียกวา TFRS
นอกจากนี้ มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศนั้น สภาวิชาชีพบัญชีไดปรับปรุงใหมเปนมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 21 ซึ่งใชอยู
ในปจจุบัน
3. นายชั ช ชั ย คุ ณ งาม ผู ถื อ หุ น ได ส อบถามว า บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะดํ า เนิ น การ
อยางไรเพื่อใหราคาหุนสูงขึ้น เนื่องจากหุนกลุมพลังงานและปโตรเคมี Underperformed มา 2 ปแลว
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวาบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี
และจายเงินปนผลในระดับที่เหมาะสม ซึ่งผลตอบแทนของผูถือหุนมาจากสองสวนคือ ราคาหุนและเงินปน
ผล บริษัทฯ ใสใจมากกับทั้งสองสวนนี้ แตการที่ราคาหุน PTTGC ไมสูง อาจจะมีสาเหตุมาจากนักลงทุนซื้อ
หุนกลุมอื่นมากกวา เนื่องจากหุนกลุมพลังงานขึ้นสูงแลว เปนตน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อยูในธุรกิจที่ยังมี
การเติบโตจากความตองการดานพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
4. นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามดังตอไปนี้
1) จากรายงานประจําป หนา 244 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 14 ที่ดิน
อาคารและอุปกรณระบุวา ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ
ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 14,991 ลาน
บาท อัตราคาเสื่อมราคาสูงเกินไปหรือไม นอกจากนี้ หนา 185 ที่กําหนดวา “วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการ
ใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม” จึงขอทราบมูลคาคงเหลือของทรัพยสินเหลานี้โดยประมาณ
2) หนา 251 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 17 สินทรัพยไมมีตัวตน แสดง
รายการสินทรัพยไมมีตัวตนรอตัดจําหนาย จํานวน 574 ลานบาท ขอคําอธิบายรายการวาเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตนชนิดใดบาง และวิธีการตัดจําหนาย
3) หนา 303 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 40 คดีฟองรองรายงานวา “...
ศาลแพงจึงเห็นควรใหเลื่อนไปนัดพรอมเพื่อฟงคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในวันที่ 13 ธันวาคม
2555 ซึ่งตอมาไดเลื่อนเปนวันที่ 18 มีนาคม 2556….” ขอทราบผลคําวินิจฉัย
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นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงดังตอไปนี้
1) ในการดํ า เนิน ธุ รกิจ ทั่ว ไป หากมีก ารบํารุงรั ก ษาสิ น ทรัพ ยที่เ หมาะสม
ซึ่งบริษัทฯ ไดบํารุงรักษาอยางตอเนื่องมา ก็สามารถใชสินทรัพยนั้นไดในอายุที่เกินกวาที่ไดเคยกําหนด
คาเสื่อมราคาไวตั้งแตแรก ดังนั้น จึงมีสินทรัพยที่ตัดคาเสื่อมราคาไปแลว แตยังคงใชงานอยู และมีสินทรัพย
ที่ไดมีการพิจารณายืดอายุการใชงาน
2) สินทรัพยที่ไมมีตัวตนมีหลายประเภท และตามที่ระบุในหนา 251 ไดแก
คาลิขสิทธิ์ / กระบวนการผลิต / คอมพิวเตอรซอฟแวร / สัญญาลูกคาตาง ๆ รวมถึงสินทรัพยไมมีตัวตนรอตัด
จําหนาย ซึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดจากการควบบริษัทระหวาง PTTCH กับ PTTAR สินทรัพยไมมี
ตัวตนเหลานั้นจึงมีมูลคาทั้งหมด 574 ลานบาท
นายวิณา เขมะจิโต ผูชํานาญการ หนวยงานกฎหมาย ไดชี้แจงเรื่องคดีฟองรอง
ในหนา 303 ซึ่งเปนการฟองเรื่องเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาระหวาง PTTAR กับคูสัญญาวา ตามที่ศาลแพง
ไดเลื่อนการฟงคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ไปเปนวันที่ 18 มีนาคม 2556 นั้น
เมื่อถึงวันดังกลาว ศาลแพงยังไมชี้ขาด
5. นายเกรียงไกร วงษมาลีวัฒนา ผูถือหุน ไดสอบถามดังตอไปนี้
- บริษัท NatureWorks เปนผูผลิตพลาสติกชีวภาพรายแรกของประเทศไทย
หรือไม
- สภาอุตสาหกรรมมีความเห็นอยางไรในเรื่องนี้
- สวนแบงตลาดของพลาสติกชีวภาพ และการเติบโตในอนาคตจะเปนอยางไร
นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงดังตอไปนี้
- บริษัท NatureWorks เปนผูผลิตพลาสติกชีวภาพเชิงพาณิชยรายแรกของโลก
และผลิตที่สหรัฐอเมริกา และจําหนายทั่วโลก ไมใชในประเทศไทย
- สภาอุตสาหกรรมใหก ารสนั บสนุนในการเจรจาเรื่องนี้กับภาครัฐ ฯ ซึ่ง
เรื่องนี้ถือเปนนโยบายของประเทศ
- ป จ จุ บั น นี้ ส ว นแบ ง ตลาดของพลาสติ ก ชี ว ภาพค อ นข า งน อ ยประมาณ
รอยละ 2-3 ของการใชพลาสติกทั่วโลก มีการประเมินวาหากเศรษฐกิจดีขึ้น ตลาดของพลาสติกชีวภาพ
จะเติบโตเร็วมาก อาจจะประมาณรอยละ 10-20 ตอป และเปาหมายในอีก 15 ปขางหนา อาจจะมีสวนแบง
ตลาดถึงรอยละ 30
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอคิดเห็นและขอซักถามประการใดหรือไม
เมื่อไมมีคําถาม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม
3,438,859,589 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และไมเห็นดวย 66,494 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,393,805 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

มีมติดว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามทีเ่ สนอตอที่ประชุม

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555
และการจายเงินปนผล

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 การจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง และ
การจายเงินปนผล ทั้งนี้ นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 30
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสํารองตาง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขวา การจายเงินปนผล
จะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตดวย และขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 48 ไดกําหนดวา การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือ
คณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพเปนเวลา
ไมนอยกวาสาม (3) วันดวย
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2555 มี กําไรรวมที่ผานการตรวจสอบจากบริ ษั ท เคพี เ อ็มจี ภู มิไ ชย สอบบั ญชี จํ ากัด
(KPMG) จํานวน 34,001 ลานบาท
ณ สิ้นป 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 45,129,302,690 บาท และมีทุนสํารองตาม
กฎหมายครบแลวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ในอัตรา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เปนจํานวน 4,512,930,269 บาท ดังนั้น จึงไมตองจัดสรรกําไร เพื่อเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายอีก
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
4 เมษายน 2556
หนา 20/34

จากการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ความสามารถดานกระแสเงินสดในปจจุบัน และเพื่อ
รัก ษาระดับการจ ายเงิ น ปนผลในอั ตราที่เที ย บเคีย งไดกับผลตอบแทนการลงทุ น อื่น บริษัทฯ จึ ง เห็น ควร
พิ จ ารณาให มี ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานป 2555 ในอั ต รา 3.40 บาทต อ หุ น รวมเป น
เงินประมาณ 15,329 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 45 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิป 2555
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว
ในอัตราหุนละ 0.95 บาท หรือเทากับอัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิครึ่งปแรก คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่ม
ในอั ต ราหุ น ละ 2.45 บาท คิ ด เป น อั ต ราร อ ยละ 47 ของผลกํ า ไรสุ ท ธิ ค รึ่ ง ป ห ลั ง ผู ถื อ หุ น สามารถศึ ก ษา
สิทธิประโยชนทางภาษีของเงินปนผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา เปนดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2555
1. กําไรสุทธิหลังหักภาษี (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน) *
2.1 จํานวนหุนที่จายปนผลระหวางกาล (ลานหุน)
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป (ลานหุน)
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน)
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท : หุน)
3.2 เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท : หุน)
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
5. อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (รอยละ)

ป 2554

(ปที่เสนอ)

(เสมือนควบรวม)

34,001

30,033

4,507
4,509
3.40
0.95
2.45
15,329
45

4,495
4,507
2.98
1.68
1.30
13,411
45

* บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,512,930,269 หุน โดยในป 2555 ทุนที่ออกและชําระแลวคิดเปน
4,508,849,117 หุน
เมื่อจบการนําเสนอ ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 และการจายเงินปนผล หรือไม
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
4 เมษายน 2556
หนา 21/34

ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
- นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดเสนอแนะใหบริษัทฯ จาย
เงินปนผลระหวางกาลเพิ่มมากขึ้น และจายเงินปนผลปลายปลดนอยลง
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,438,802,858 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 78,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,461,829 เสียง ประธานฯ
จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไรสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป 2555 และการจายเงินปนผล ตามที่
เสนอตอที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ไดขอใหนายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เปนผูรายงานตอที่ประชุมสรุปไดวา ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดใหในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้ง กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก
สวนในปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ป 2556 ซึ่งเปนปที่สองที่มีกรรมการบริษัทฯ ตองออกจากตําแหนงตามวาระโดย
วิธีจับสลาก จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1) พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ เตมียาเวส
2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
3) นางรวีพร คูหิรัญ
4) นายเกรียงไกร เธียรนุกลุ
5) นายอนนต สิริแสงทักษิณ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 กอนครบวาระ)
กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
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บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพรให
ผู ถื อ หุ น ทราบผ า นระบบข า วตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เมื่ อ ครบ
กําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขามายังบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงไดพิจารณาสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามหลักเกณฑวิธีการสรรหา
และคัดเลือก โดยพิจารณาทั้งในดานคุณสมบัติที่สอดคลองตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแตงตั้งขาราชการ
ระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุนหลายแหง
และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนความรูความสามารถประสบการณและความเชี่ยวชาญที่
หลากหลายอันจะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัทฯ และไดนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ผานการ
พิจารณาแลว ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียในกรณีนี้ไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะตอง
ออกตามวาระ ดังตอไปนี้
1) พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ
ดํารงตําแหนงกรรมการ
แทน พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส
กรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ
2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
3) นางรวีพร คูหิรัญ
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
4) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
5) นายอนนต สิริแสงทักษิณ
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 5 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน โดยผูไดรับการเสนอชื่อลําดับที่ 1, 3 และ 4 มีคุณสมบัติความเปนอิสระ
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดไวโดยสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และเขมกวาในเรื่องของสัดสวนการถือหุนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
บริ ษั ท ฯ ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ใช สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาอย า งเต็ ม ที่ ดั ง นั้ น
กรรมการที่ครบวาระดังตอไปนี้ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ นางรวีพร คูหิรัญ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล และ
นายอนนต สิริแสงทักษิณ ไดออกจากหองประชุมขณะที่มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน สอบถามวา บุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อเปนกรรมการที่เปนขาราชการประจําจะมีเวลาปฏิบัติหนาที่กรรมการหรือไม และการมารับตําแหนง
กรรมการจะทําใหปฏิบัติงานราชการไดไมเต็มที่หรือไม
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวากรรมการทั้ง 4 ทานที่ไดรับ
การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งนั้น ปฏิบัติหนาที่กรรมการทั้งชุดใหญและชุดยอยอยางทุมเท ได
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ และไดใชความรูความชํานาญในการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับ พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ ผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อใหม เปนผูมีความรูความชํานาญดานกฎหมาย และความมั่นคง รวมทั้งดานสารสนเทศที่จะมาชวย
เติมเต็ม และการปฏิบัติหนาที่กรรมการ จําตองดําเนินการตามขั้นตอนอยางถูกตองตามกฎระเบียบทางราชการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว
2. นายสมศักดิ์ แกนสุวรรณ ผูถือหุน เสนอแนะดังตอไปนี้
1) จากรายงานประจําป หนา 147 ขอ 8. . “พิจารณาทบทวนแนวทางการ
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทฯ ที่กําหนดไวในคูมือ เพื่อใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกั บสภาพธุรกิจปจ จุบัน ตลอดจนการพัฒนาความรู ความสามารถ และการนํา
ประสบการณ จ ากธุ ร กิ จ อื่ น ที่ ห ลากหลายของกรรมการมาใช ป ระโยชน ต อ บริ ษั ท ฯ โดยให พิ จ ารณา
ความสามารถในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเปนสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ไดเห็นชอบแกไขเกณฑการจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ แตละคนจะดํารงตําแหนงได
จาก “ไมเกิน 3 บริษัท” เปน “ไมเกิน 5 บริษัท” และเพิ่มเติมเรื่องความสามารถในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ประกอบดวย” นั้น หากเปนกรรมการที่เปนขาราชการประจํา ขอใหลดลงเหลือไมเกิน 3 บริษัท
2) ควรจะกําหนดวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงดังตอไปนี้
1) กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อในวาระนี้ 2 ทานที่เปนขาราชการประจําคือ
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 บริษัท และ พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ เพียงแหงเดียวเทานั้น
นายอํานวย ปรีมนวงศ กรรมการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การพิจารณาทบทวน
แนวทางการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทฯ นั้น เปนระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทฯ สําหรับกรรมการที่เปนขาราชการประจํานั้น จะถูกควบคุมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2554 เรื่องการแตงตั้งขาราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนหลายแหง ซึ่งกําหนดใหเปนกรรมการไดไมเกินทานละ 3 บริษัท
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2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวาในเรื่องการดํารงตําแหนง
กรรมการนั้น ขึ้นอยูกับการกําหนดของแตละบริษัท
อยางไรก็ตาม ในตางประเทศ มีบุคคลผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณ เปนกรรมการอาชีพ โดยไมมีการกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ประธานฯ ได แ จ ง ให
ที่ประชุมทราบดังตอไปนี้
- บริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า ใบลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ผู ถื อ หุ น สามารถใช สิ ท ธิ เ ลื อ ก
กรรมการเปนรายบุคคล หรือลงคะแนนแบบทั้งคณะซึ่งหมายถึงลงคะแนนใหทั้ง 5 ทานใบลงคะแนนเดียว
ก็ได โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลําดับ
- โดยเจาหนาที่จะเก็บใบลงคะแนนสําหรับทั้ง 5 ทานในคราวเดียว และขอเก็บ
ใบลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนที่ “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” กอน
-

สําหรับใบลงคะแนนเสียง “เห็นดวย” จะเก็บภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนซึ่งเปนการลงคะแนน
เสียงเปนรายบุคคล ดังนี้
ลําดับ
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
นางรวีพร คูหิรัญ
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
นายอนนต สิริแสงทักษิณ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง
3,431,610,608 99.79 7,127,477
0.21
8,617,961
3,436,966,120 99.95 1,763,031
0.05
8,626,895
3,437,010,612 99.95 1,725,611
0.05 8,619, 823
3,435,149,925 99.90 3,548,160
0.10
8,657,961
3,437,010,990 99.95 1,803,309
0.05
8,541,747
มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม
แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง ล ง ค ะ แ น น เ ลื อ ก ตั้ ง บุ ค ค ล ทั้ ง 5 ค น คื อ
พล.ต.ท. ประวุ ฒิ ถาวรศิ ริ นายสุ เ ทพ เหลี่ ย มศิ ริ เ จริ ญ
นางรวี พ ร คู หิ รั ญ นายเกรี ย งไกร เธี ย รนุ กุ ล และนายอนนต
สิริแสงทักษิณ เปนกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอตอที่ประชุม

พิจารณาอนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ไดขอใหนายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเปนผูรายงานตอที่ประชุมสรุปไดวา ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 15 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามขอบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
4 เมษายน 2556
หนา 25/34

-25-

คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ได พิ จ ารณาค า ตอบแทนแก
กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สําหรับป 2556 และโบนัสกรรมการประจําป 2555 โดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี
ขนาดใกลเคียงกัน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณเศรษฐกิจโดยรวมแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับป 2556 และโบนัสกรรมการประจําป
2555 ดังนี้
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ใหคงไวในอัตราเดิมเทากับป 2555 ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2556 (ปที่เสนอ)
ป 2555
คาตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน
(ไมมีเบี้ยประชุม)
60,000
60,000
 ประธานกรรมการ
50,000
50,000
 กรรมการ
(2) ค า ตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง
ให ค งไวใ นอัต ราเดิ ม เท ากั บ ป 2555
โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (ขอบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5) ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน
เบี้ยประชุม
(จายเฉพาะกรรมการที่มา
ประชุม)
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

ป 2556 (ปที่เสนอ)
บาท/คน/ครั้ง

ป 2555
บาท/คน/ครั้ง

50,000
40,000

50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจําป 2555 ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะไดรับโบนัส ถามี
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในปนั้น ๆ โดยไดรับรอยละ 0.30 ของกําไรสุทธิ
ปนั้น ๆ แตไมเกินวงเงินปละ 50 ลานบาท โดยจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง
กรรมการ และประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนสูงกวากรรมการรอยละ 25
ทั้ ง นี้ ให มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2556
เปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเกี่ยวกับคาตอบแทน
กรรมการหรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดใหขอเสนอแนะวาการที่
กําหนดวงเงินโบนัสกรรมการไมเกินปละ 50 ลานบาทนั้น ควรจะระบุวาภายในระยะกี่ป
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พัน ธ ประธานฯ ได ชี้ แจงว า ไดระบุ ไวแล วว า จนกว า
ที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
2. นายวิชา โชคพงษพันธุ ผูถือหุน ไดใหความเห็นชอบ เนื่องจากเชื่อมั่นวา
คณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถบริหารใหหุน PTTGC มีราคาสูงขึ้น
3. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน
กรรมการของ PTTGC สูงกวาบางบริษัท

ไดใหขอคิดเห็นวาคาตอบแทน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ต่ํากวาบางบริษัทที่อางถึง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับเฉพาะคาตอบแทนรายเดือน และมีการ
ประชุมทุกเดือน โดยไมมีคาเบี้ยประชุม
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,438,337,069 เสียง คิดเปนรอยละ 99.74 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และไมเห็นดวย 518,914 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 8,501,081 เสียง คิดเปนรอยละ 0.24 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งมากกว า สองในสามของจํ า นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมอนุมัติคา ตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2556 และโบนัสกรรมการประจําป 2555 ตามที่เสนอตอ
ที่ประชุม

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับป 2556

ประธานฯ ไดขอใหนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงตอ
ที่ประชุมสรุปไดวา เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยในการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได

-27-

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
4 เมษายน 2556
หนา 27/34

ในปนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีการสอบราคาใหมเพื่อคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2555 มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาอยูในเกณฑดี และไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีพรอมทั้งขอบเขตงานที่ใหบริการ
สําหรับป 2556 ต่ําที่สุด เปนจํานวนเงิน 3,402,000 บาท (ไมรวมคาใชจายอื่น เชน คาเอกสาร/สิ่งพิมพ คา
ไปรษณียากร คาติดตอสื่อสาร แตไมเกินรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการสอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาบริการสอบบัญชีป 2555 แลว คาบริการสอบบัญชีสําหรับป 2556 ไดปรับลดลงจํานวน 348,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อและสํานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316

2) คาสอบบัญชีประจําป 2556 เห็นควรเสนอกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556
เปนจํานวนเงิน 3,402,000 บาท ดังนี้
ป 2555
คาตอบแทนผูส อบบัญชี (หนวย : บาท) ป 2556 (ปที่เสนอ)
1,769,000
1,950,000
คาสอบบัญชีสําหรับป
คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล
รวม

1,633,000

1,800,000

3,402,000

3,750,000

3) ความสัมพันธกับบริษัทฯ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
4) จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ นับเปนรอบบัญชีปที่สาม
5) การใหบริการบริษัทอื่น ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) เปนผูใหบริการประจําป 2555 ของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนอยู
รวม 17 บริษัท
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ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเขาใจในธุรกิจ
ของกลุมบริษัทเปนอยางดี ซึ่งจะชวยใหงานตรวจสอบบัญชีป 2556 ของบริษัทฯ เปนไปอยางรวดเร็ว คลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีขอคิดเห็นและขอซักถามประการใดหรือไม
- นายพฤทธานันต ศรีวงศเลียง ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา เนื่องจากคา
ไปรษณียากรมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะสงผลใหคาใชจายอื่น ๆ ที่กําหนดไวไมเกินรอยละ 10
ของคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ปรับเพิ่มขึ้นหรือไม
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธานฯ ได ชี้ แ จงว า ค า ใช จ า ยอื่ น กํ า หนดไว
ไมเกินรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนั้น จะไมมีการปรับเพิ่ม
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,434,672,081 เสียง คิดเปนรอยละ 99.88 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 4,195,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0. 12 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,499,204 เสียง
ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตงตั้งนายไวโรจน จินดามณีพิทักษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 และ
อนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน
3,402,000 บาท ไม ร วมค า ใชจ า ยอื่ น เช น ค า เอกสาร /สิ่ ง พิ ม พ
ค า ไปรษณี ย ากร ค า ติ ด ต อ สื่ อ สาร (ไม เ กิ น ร อ ยละ 10 ของ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี)
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พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด
(มหาชน) และบริ ษั ท พี ที ที โพลี เ อทิ ลี น จํ า กั ด รวมถึ ง การดํ า เนิ น การต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของ

ประธานฯ ได ใ ห น ายอนนต สิ ริ แ สงทั ก ษิ ณ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารแจ ง ต อ
ที่ประชุมสรุปไดวา การปรับโครงสรางการจัดการบริหารบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในกลุมธุรกิจ Olefins และ
Polymers คือ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE)
ใหโอนกิจการทั้งหมดใหกับ บริษัทฯ และเลิกบริษัท BPE และ PTTPE รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 6
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)
และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด รวมถึงการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของบริษัทในกลุมใหมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความคลองตัว และสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ
ทั้งนี้ การเข าทํา รายการดั ง กล า วไดรับ การยกเว น ตามมาตรา 89/12 แหง พระราชบั ญญัติห ลัก ทรัพ ยแ ละ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ใหไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเรื่องรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไมเขาขายที่จะตองรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑการไดมาและ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
เมื่อจบการนําเสนอ ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถาม
เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน
จํากัด รวมถึงการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวาผลประกอบการ
ของทั้งสองบริษัทเปนอยางไร
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวาทั้งสองบริษัทมีผลประกอบการที่ดี
2. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน ไดสอบถามเรื่องการเขาทํารายการ
ดังกลาวไดรับการยกเวนตามมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ถูกตองหรือไม
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา บริษัทฯ ได
ดําเนินการตามกฎหมายอยางถูกตอง และคณะกรรมการตรวจสอบก็ไดตรวจสอบอยางรอบคอบแลว
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นางสาวฐานะนันต สังขนวล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่
จํากัด ชี้แจงในฐานะที่เปนที่ปรึกษากฎหมายของโครงการนี้วา มาตรา 89/12 เปนเรื่องของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะตองดําเนินการที่เกี่ยวของภายใตมาตรา 89/12
อยางไรก็ตาม ในกรณีนี้เปนการทํารายการระหวางบริษัทจดทะเบียนคือบริษัทฯ กับบริษัทลูกที่ถือหุนเกินกวา
90% คือ BPE และ PTTPE เพราะฉะนั้นจึงไดรับการยกเวน ไมตองปฏิบัติตามมาตรา 89/12
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,438,863,810 เสียง คิดเปนรอยละ 99.75 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 69,832 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,432,643
เสียง คิดเปนรอยละ 0.25 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 9

มีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด
(มหาชน) และบริ ษั ท พี ที ที โพลี เ อทิ ลี น จํ า กั ด รวมทั้ ง การ
ดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่เสนอตอที่ประชุม

พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ทฯ โดยการตัด หุน ที่ยั ง มิ ไ ด นํ า
ออกจําหนาย

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมสรุปไดวา ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ยังมิไดชําระ
จํานวน 40,811,520 บาท เปนหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายและออกไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งหุนจํานวนดังกลาวไดสิ้นสุดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแลว
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 45,129,302,690 บาท เปน 45,088,491,170 บาท โดยการตัดหุน
ที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 4,081,152 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท
เมื่อจบการนําเสนอ ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถาม
เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย หรือไม

-31-

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
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ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
- พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน ใหขอเสนอแนะวาตามมาตรา 139
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ระบุวาจะลดทุนลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด
ไมได ดังนั้น บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมขอความนี้ใหชัดเจน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดรับขอเสนอแนะไปพิจารณา
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,438,857,764 เสียง คิดเปนรอยละ 99.75 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 68,436 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,440,085
เสียง คิดเปนรอยละ 0.25 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 10

มีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
การลดทุ น จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัด หุน ที่ ยังมิไ ด นํา
ออกจําหนาย ตามที่เสนอตอที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุน
จดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมสรุปไดวา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยใหแกไขเพิ่มเติมเปนดังนี้
“ทุนจดทะเบียนจํานวน 45,088,491,170 บาท (สี่หมื่นหาพันแปดสิบแปดลานสี่แสน
เกาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบบาท)
แบงออกเปน
4,508,849,117 หุน (สี่พันหารอยแปดลานแปดแสนสี่หมื่น
เกาพันหนึ่งรอยสิบเจ็ดหุน)
มูลคาหุนละ
10
บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
4,508,849,117 หุน (สี่พันหารอยแปดลานแปดแสนสี่หมืน่
เกาพันหนึ่งรอยสิบเจ็ดหุน)
หุน ( - ) ”
หุนบุริมสิทธิ
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คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เมื่อจบการนําเสนอ ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถาม
เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนหรือไม เมื่อไมมีคําถาม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
เห็นดวยรวม 3,438,898,491 เสียง คิดเปนรอยละ 99.76 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 46,032 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,421,762 เสียง คิดเปนรอยละ
0.24 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงสรุป
เปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 11

มีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่อง
ทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน ตามที่เสนอตอ
ที่ประชุม

ปรึกษากิจการอื่น ๆ
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ใหขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) บริษัทฯ ควรจะสงเสริมกีฬาฟุตซอลสําหรับเยาวชนชาวระยอง

2) สําหรับโครงการผูถือหุนเยี่ยมชมโรงงาน ควรจะอนุญาตใหผูรับมอบฉันทะ
ของผูถือหุนสูงอายุไปเยี่ยมชมโรงงานแทน
นายบวร วงศสินอุดม กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาขณะนี้กลุม ปตท.
ได จั ด ตั้ ง ที ม ฟุ ต บอล ปตท. ระยองขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ ยาวชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยองได มี โ อกาสร ว ม
ทีมฟุตบอล
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดขอใหบริษัทฯ รับขอเสนอแนะ
เรื่องการจัดตั้งทีมฟุตซอล และประเด็นผูถือหุนสูงอายุเยี่ยมชมโรงงาน ไปพิจารณาดวย
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2. นายชัชชัย คุณงาม ผูถือหุน เสนอแนะดังตอไปนี้
1) ใหเปดโอกาสใหผูถือหุนอาวุโสไดเขารวมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน
2) ใหบริษัทฯ พิจารณาการทําประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางความเขาใจใน
เรื่องตาง ๆ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ชี้แจงดังตอไปนี้
1) บริษัทฯ จะรับขอเสนอแนะนี้ไปพิจารณาดําเนินการ
2) บริษัทฯ เห็นดวยกับการดําเนินการสื่อสารเชิงรุก เพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง
ตอผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งจะรับไปพิจารณา
3. นายพฤทธานันต ศรีวงศเลียง ผูรับมอบฉันทะ เสนอแนะใหบริษัทฯ พิจารณา
ใชระบบ Cumulative Voting การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธานฯ ได ชี้ แ จงว า ขณะนี้ บ ริ ษั ท ในตลาด
หลักทรัพยฯ เกือบทั้งหมดยังไมไดดําเนินการตามวิธีนี้ อยางไรก็ตาม ขอใหรับขอเสนอแนะไปพิจารณา
4. นายปรีดาพล ปาเทศน ผูถือหุน เสนอแนะใหบริษัทฯ พิจารณาทบทวนระบบ
การตรวจรับเรือขนสงผลิตภัณฑของบริษัทฯ
นายบวร วงศสินอุดม กรรมการผูจัดการใหญ ไดรับขอเสนอแนะไปพิจารณา
5. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน เสนอแนะใหบริษัทฯ พิจารณาดําเนิน
กิจกรรม CSR เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดกับสังคมและสิ่งแวดลอม
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดรับขอเสนอแนะไปพิจารณา
ประธานฯ ไดแถลงวา การประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได
สอบถามที่ประชุมแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงไดแจงวาบริษัทฯ ขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ โดยขอใหผูถือหุนสงบัตรลงคะแนน
เสียงใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลาอันมีคา
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พรอมทั้งไดเรียนใหผูถือหุนทราบวา คณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ไดยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ซึ่งจะเปน
แนวทางที่บริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติตอไป เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และของผูถือหุนทุกทานดวย
และไดกลาวปดประชุม

ปดประชุม :

เวลา 18.20 น.

