รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2557
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
-----------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ หองจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เริ่มการประชุมเวลา
14:00 น.
กอนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ไดฉายวีดิทัศนแนะนําความปลอดภัยในการใชหองประชุม
นายประเสริ ฐ บุ ญสัมพัน ธ ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดก ลาว
ตอนรับผูถือหุน และไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
จํ า นวน 45,088,491,170 บาท แบง เปน หุนสามัญจํ า นวน 4,508,849,117 หุน มูลคาหุ นละ 10 บาท และ
เรี ย กชํ า ระแล ว เป น เงิ น 45,088,491,170 บาท และขณะนี้ มี ผู ถื อ หุ น มาประชุ ม ด ว ยตนเองและด ว ยการ
มอบฉันทะจํานวนทั้งสิ้น 5,136 ราย นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 3,152,808,042 หุน คิดเปนรอยละ 69.92
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 และแนะนํากรรมการ
บริษัทฯ ที่มารวมประชุม ดังนี้
1. นายสุเทพ
เหลี่ยมศิริเจริญ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวศิน
ธีรเวชญาณ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
3. นายไพรินทร
ชูโชติถาวร
กรรมการ
4. นายอธิคม
เติบศิริ
กรรมการ
5. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการอิสระ
6. นายบวร
วงศสินอุดม
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การใหญ
7. นายสมชาย
คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
ประธานกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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9.

นายปรัชญา

ภิญญาวัธน
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กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

10. พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

11. พลตํารวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ

กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

12. นายสรัญ

รังคสิริ

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

13. นายอํานวย

ปรีมนวงศ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 5 ทาน คือ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
นายวศิน ธีรเวชญาณ พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท และพลตํารวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ เปนผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนบางรายในการประชุมครั้งนี้
จากนั้น ประธานฯ ไดใหนายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
กลาวแนะนําผูบริหารที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. นายกัญจน
ปทุมราช
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเคมี
ขั้นตน และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานวิศวกรรมและบํารุงรักษา
2. นายอัฒฑวุฒิ
หิรัญบูรณะ
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเคมี
ขั้นปลาย
3. นายธเนศ
เจริญทรัพย
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรและความเปนเลิศ
4. นางทัศนาลักษณ สันติกุล
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานกิจการองคกร
5. นายปฏิภาณ
สุคนธมาน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี
6. นางศรีวรรณ
เอี่ยมรุงโรจน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ
7. นายณรงค
บัณฑิตกมล
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมผลิตภัณฑอะโรเมติกส
8. นายวริทธิ์
นามวงษ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานบริหารศักยภาพองคกร
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9.

นายอรรถวุฒิ

วิกิตเศรษฐ

10. นายอนุทิน

ชวยเพ็ญ

11. นายบุญเชิด

สุวรรณทิพย
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รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานกิจการสัมพันธ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจผลิตภัณฑปโตรเลียมและสาธารณูปการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

จากนั้น ประธานฯ ไดแนะนํา นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ และนายวินิจ ศิลามงคล จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต สังขนวล
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ที่เขารวมตอบขอซักถามจากผูถือหุน และได
แนะนํานายสันติ อัศวศรีพงศธร อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน ซึ่งเปนผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยที่
เขารวมประชุม ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ นางสาวดวงพร
เที่ยงวัฒนธรรม
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม นายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผูถือหุน
ซึ่งจะตองลงมติในแตละระเบียบวาระ เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังนี้
ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละ
ระเบียบวาระได ในบัตรลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถือ
หนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ในแตละระเบียบวาระ หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จํานวนผูถือหุนและคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ
อาจไมเทากัน เนื่องจากอาจมีผูที่มาประชุมบางทานออกจากหองประชุม หรือเขามาเพิ่มเติม
ในแตละระเบียบวาระ หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหยกมือ
เพื่อใหเจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลว เพื่อนํามานับคะแนนตอไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของทานผูถือหุนที่เห็นดวยในทุกวาระ
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคะแนนเสียงตอไป
หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
ในแตละระเบียบวาระ ขอใหยกมือ และแถลงตอที่ประชุมดวยว าเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะชื่อและ
นามสกุลใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน
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ขอความกรุณาสอบถามหรือใหความเห็นตรงประเด็นและกระชับ เพื่อเปดโอกาส
ใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อใหการบริหารการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมครั้งนี้ นายภัคพล ขันทมณี และนายกฤษฎิพงศ เพ็ชรพิรุณ จากบริษัท
เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด และนางสาวดาวรุง ติรวงศกุศล ตัวแทนผูถือหุนในที่ประชุม ไดรวมเปน
พยานในการนับคะแนน
นอกจากนี้ กรณีที่มีผูถือหุนตางชาติสอบถามเปนภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ไดจัดเตรียม
เจาหนาที่สําหรับแปลคําถามเปนภาษาไทย และกรรมการ / ผูบริหาร จะตอบเปนภาษาไทย เพื่อใหผูถือหุนที่
เขาประชุมไดเขาใจ โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะแปลคําตอบเปนภาษาอังกฤษใหผูถือหุนที่สอบถามไดเขาใจดวย
ประธานฯ ไดรายงานวา เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ซึ่งไดแจง
ตอตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทฯ โดยไดกําหนดระยะเวลาการนําเสนอไว ตั้งแตวันที่
25 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบ
วาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการเขามายังบริษัทฯ จากนั้น ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว
ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอคิดเห็นและขอซักถามประการใดหรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็น สรุปไดดังนี้
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะ ไดตั้งขอสังเกตดังตอไปนี้
- รายงานการประชุ มถูก ตอ งแล ว แต มีบ างข อมู ลไม ส อดคล อ งกัน และ
บันทึกเปนนามธรรม โดยที่ไมมีการยกตัวอยางการดําเนินการที่ลุลวงไปแลวของบริษัทฯ
- หลักการที่ใชในการกําหนดจัดประชุมผูถือหุนไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลาวคือ กําหนดการประชุมผูถือหุนคือวันที่ 8 เมษายน 2557 แตรายงานของผูสอบบัญชีรับรองงบการเงิน
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งไมเปนไปตาม
มาตรา 60 และ 82 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และเกิน 21 วันตามที่กฎหมายกําหนด
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นางสาวฐานะนันต สังขนวล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่
จํากัด ไดชี้แจงดังนี้
- กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุนคือ มาตรา 60 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และมาตรา 89/26 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- PTTGC เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เลือกใชวิธีการ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งไมไดกําหนดเรื่อง
21 วันดังที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
- การกําหนดประชุมผูถือหุนในเดือนเมษายนนั้น บริษัทฯ ยึดหลักความ
เหมาะสม และสอดคลองกับกฎหมายที่กําหนดวาคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
2. นายทองอินทร แสงงาม ผูรับมอบฉันทะ ไดใหขอเสนอแนะวา บริษัทฯ ควร
จัดสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนแสดงขอคิดเห็นภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยไมตองเสียเวลานํามา
รับรองในการประชุมครั้งตอไป
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ขอรับขอเสนอแนะ
ไปพิ จ ารณา บริ ษั ท ฯ ได จั ด ส ง ให ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และเผยแพร ผ า นเว็ บ ไซต ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
อยางไรก็ตาม กฎหมายไมไดกําหนดชัดเจนใหมีการรับรองรายงานการประชุม ซึ่งหากไมนํามารับรอง
อาจมีผูถือหุนบางรายไมพอใจ
3. นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดแสดงความเห็นดวยกับขอเสนอแนะของ
นายทองอินทร แสงงาม ที่ใหจัดสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนภายหลังการประชุม
4. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะ ไดใหขอเสนอแนะดังนี้
- การประชุมสามัญผูถือหุนที่จัดขึ้นในปนี้ ควรจะเปนการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2556 เนื่องจากระเบียบวาระทั้งหมดเปนเรื่องของป 2556
- บริษัทฯ ควรจัดสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนรับรองภายใน 14 วัน
นางสาวฐานะนันต สังขนวล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่
จํากัด ไดชี้แจงวา ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งรับทราบผลการดําเนินของปที่ผานมา และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของปปจจุบันที่จะมาถึง จึงเปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งสอดคลองกับ
กฎหมายและการดําเนินการของบริษัทอื่นโดยทั่วไป
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ขอรับขอเสนอเรื่องการ
จัดสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนรับรอง ไปพิจารณา
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5. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดใหขอเสนอแนะวา
ผูถือหุนอาวุโสไมสะดวกอานรายงานการประชุมที่เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ และการเผยแพรรายงาน
การประชุมผานชองทางดังกลาว ถูกตองตามกฎหมายหรือไม
6. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุน ไดเสนอแนะดังนี้
- ใหจัดประชุมใหเร็วขึ้น เพื่อจะไดไมตองจัดประชุมใกลวันกับบริษัทอื่น
ในเดือนเมษายนซึ่งเปนเดือนสุดทายของการประชุม
- ควรนํางบประมาณที่ใชในการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวดในการ
ประชุมวันนี้ และงบประมาณโครงการผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการ มาจายเปนเงินปนผลใหผูถือหุนทุกคน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ขอรับขอเสนอแนะ
ไปพิจารณา และไดชี้แจงวา เนื่องจากในปนี้เหตุการณบานเมืองไมปรกติ บริษัทฯ เปนหวงความปลอดภัย
ของผูถือหุน จึงจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวดขึ้นมา พรอมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม
อยางไรก็ตาม ในปหนา หากสถานการณบานเมืองเขาสูสภาวะปรกติ บริษัทฯ ก็จะดําเนินการตามปรกติ
ดังเดิม
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,326,598,706 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน และไมเ ห็นดวย 15,215 เสียง คิดเปน รอยละ 0.00 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 4,281,046 เสียง
ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุ น
ประจําป 2556 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

รับทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2556 และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการ
ในอนาคต

ประธานฯ ไดแจงวา บริษัทฯ ไดรายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบป
2556 ใหแกผูถือหุนปรากฏตามรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทาน พรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว จากนั้นไดเสนอสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2556 และขอเสนอแนะการ
ดําเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวีดิทัศนตอที่ประชุม
เมื่อจบการนําเสนอ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากระเบียบ
วาระนี้เกี่ยวโยงกับระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่
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31 ธันวาคม 2556 จึงขอใหนายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
นําเสนอระเบียบวาระที่ 3 กอน จากนั้นจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดตอไป
ซึ่งหลังจากนายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ไดนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แลว
จากนั้นประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในป 2556 และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต รวมทั้งงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน ไดสอบถามในประเด็นความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ดังตอไปนี้
- Business Risk : ธุรกิจปโตรเคมีมีความเสี่ยงอยางไร
- Market Risk : ความเสี่ยงดานการตลาดของบริษัทฯ เปนอยางไร
- Operational Risk : ความเสี่ยงดานการผลิตซึ่งเกี่ยวของกับกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
- Financial Risk : ความเสี่ยงดานการเงิน การจัดหาเงินและผลกระทบ
ทางดานการเงิน ซึ่งตองมีผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินที่รอบรูมาเปนที่ปรึกษา
- CSR Risk : ความเสี่ยงดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ มีวิธีปองกัน
และเยียวยาชดเชยผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมอยางไร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ตั้งโรงงาน
- Emergency Risk : ความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้นและ
อยูนอกเหนือความควบคุม เชน แผนดินไหว ฟาผา หรือน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเล หากเกิดขึ้น บริษัทฯ ควร
เรงแกไขและแสดงความรับผิดชอบตอผูไดรับผลกระทบ
- เหตุ ก ารณ น้ํ า มั น ดิ บ รั่ ว ไหลในทะเล เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ ประมาท
การเขาพื้นที่เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผูที่ไดรับผลกระทบ รวมทั้งผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดแสดงความ
ขอบคุณที่ผูถือหุนไดใหขอเสนอแนะ และไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานสากล เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งหมด
16 ดาน และไดจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงทั้ง 16 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงทาง
การตลาด ความเสี่ยงดานนวัตกรรม ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบ ความเสี่ยงดานการจัดหาสาธารณูปการ
ความเสี่ยงดานการเดินเครื่องจักรอุปกรณโรงงาน ความเสี่ยงในการ Turnaround โรงงานลาชาไปจาก
แผนงาน ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ความเสี่ยงดานกฎหมายและขอกําหนด ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงดานการดําเนินงานโครงการ
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ปรับปรุงกระบวนการทํางานและติดตั้งระบบ One SAP (ATOMs) ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ความ
เสี่ ย งด า นเครดิ ต ของลู ก ค า และความเสี่ ย งด า นการจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
นอกจากนี้ นายสุเทพไดขอใหนายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
และเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหขอมูลเพิ่มเติม
นายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ได ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม วา บริ ษั ทฯ ให ค วามสํ า คั ญกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง อยูภ ายใต ก ารกํ า กั บดู แ ลของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีคณะจัดการเปนกลไกหลักในการบริหารความเสี่ยง
ในระดับองคกรและมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานความผันผวนของตนทุนราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
และความเสี่ยงดานการเงินทําหนาที่กําหนดกลยุทธ ระดับราคา และปริมาณในการบริหารความเสี่ยงดาน
ราคาวัตถุดิบผลิตภัณฑและความเสี่ยงดานการเงิน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความ
เสี่ยงตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําแผนจัดการความ
เสี่ยง (Mitigation Plan) ในกรณีที่มีความจําเปนและเหมาะสมตามแนวทางที่กําหนดไว ทําใหการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชนในกรณีของน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเล บริษัทฯ เรง
จัดการแกปญหาอยางรวดเร็ว และใหมีผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด
2. นายสันติ อัศวศรีพงศธร อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน ซึ่งเปนผูแทนจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย ไดตั้งขอสังเกตวา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจระดับโลก มีรายไดสูง และมีสวนชวยเหลือ
สังคมตลอดมา ทั้งยังไดประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมของภาคเอกชนตอตานคอรรัปชั่น เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2555 แตยังไมไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต ทั้งนี้ จึงขอทราบกรอบการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เพื่อรายงานตอสมาคมฯ ตอไป พรอมทั้ง
เสนอแนะใหบริษัทฯ เรงดําเนินการเพื่อใหไดรับการรับรองโดยเร็ว
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีเจตนาแนวแน
ในการตอตานคอรรัปชั่นในองคกร โดยไดเปดเผยในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัทฯ และไดเริ่มเขาสูกระบวนการ
เพื่อนําไปสูการรับรองมาตั้งแตป 2556 โดยไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู
ในขั้นตอนของการประเมินตนเอง เพื่อเตรียมเขาสูกระบวนการการรับรองตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
ได รั บ รางวั ล แห ง ความสํ า เร็ จ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล ที่ ยื น ยั น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งมี
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไดแก
- ไดรับการจัดอันดับจาก Down Jones Sustainability Indices (DJSI) World
Member โดยเปน 1 ใน 9 บริษัทชั้นนําของโลกในกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑที่ไดรับการยอมรับจาก
นักลงทุนทั่วโลก ซึ่งไดพิจารณาสถานภาพทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบที่บริษัทฯ มีตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนตัวชี้วัดแสดงใหเห็นถึงสภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ความมั่นคง และ
ผลตอบแทนในระยะยาวสําหรับผูถือหุน
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- ในป 2556 บริษัทฯ ไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (สํ า นั ก งาน ป.ป.ช.) ว า บริ ษั ท ฯ ได รั บ คั ด เลื อ กให ไ ด รั บ รางวั ล ชมเชย
ในโครงการองคกรโปรงใสประจําป 2556 แตเนื่องจากเกิดเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเล ป.ป.ช. จึงขอ
ชะลอการใหรางวัลดังกลาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับรางวัล 5 ดาวจาก ASEAN CG Scorecard และ
บริษัทฯ ไดประเมินผลการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในระดับดีเลิศ ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
มาโดยตลอด
3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน ไดสอบถามและใหขอเสนอแนะดังนี้
- ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันมีรายไดสูง แตกําไรนอย ขณะที่ธุรกิจโอเลฟนส
มีรายไดไมสูง แตกําไรสูง ดังนั้น การควบบริษัทจึงเปนการนําของดีและไมดีมารวมกันใชหรือไม
- บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจที่ซับซอนใหไดกําไรอยางไร
- ธุรกิจปโตรเคมีกลางน้ําและปลายน้ํามีความผันผวนของราคาและกําไร
ตางกันอยางไร
- บริ ษั ท ฯ วางแผนงานวิ จั ย ร ว มกั บ Myriant ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
Specialties อยางไร
- ตามที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปตางประเทศ หากบริษัทฯ สามารถผลิต
ผลิตภัณฑโดยใชแบรนดรวมกับนวัตกรรมในการคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ จะเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ในระดับโลกไดอยางยั่งยืน
- ชมเชยการจัดทํารายงานประจําป แตตองการใหเนนจุดสําคัญทางการเงิน
ไดแก Key Index หรือราคาวัตถุดิบ เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวาธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันมีรายไดสูง
ขณะที่ธุรกิจปโตรเคมีมีกําไรสูง และธุรกิจ HVS (High Volume Specialties) จะได Margin ที่สูงขึ้น
นายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ไดชี้แจงดังนี้
- เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั นแล ว ธุ รกิ จโรงกลั่ น น้ํ ามั น มี กํ าไรน อยที่ สุ ด ธุ รกิ จ
อะโรเมติกสขณะนี้อยูในชวงที่ไมคอยดีนัก แตเนื่องจากบริษัทฯ ผลิตแบบ Economy of Scale จึงยังคงดําเนิน
ธุรกิจตอไปไดดีกวาผูประกอบการรายอื่น และผลิตโอเลฟนสแบบ Economy of Scale เชนเดียวกัน
จึงสามารถตอยอดออกไปไดพอสมควร
- สําหรับกลุมผลิตภัณฑที่เปน Specialties ของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่
จะนําไปใชเปนสวนประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง ไดแก ฟนอล /
บิสฟนอล เอ ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตโพลีคารบอเนต ซึ่งบริษัทฯ จะมีการตอยอด แตตองขึ้นอยูกับจังหวะเวลา
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เพราะธุรกิจโพลีคารบอเนตในปที่ผานมาไมคอยดี และบริษัทฯ ไดไปรวมลงทุนในบริษัท Emery ซึ่งผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑเคมีเพื่อสิ่งแวดลอม และมีแบรนดเปนของเราเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดผลิต
เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนซึ่งบริษัทฯ จําหนายภายใตแบรนดของบริษัทฯ รวมทั้งของที่ระลึกที่แจกให
ผูถือหุนคือกลองใสอาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ PLA ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมลงทุนในตางประเทศกับ
บริษัท NatureWorks เปน World-Scale Bio Plastics Hub แหงแรกของโลกซึ่งมีกําลังการผลิตเชิงพาณิชย
150,000 ตันตอป และขวดน้ํา InnoPlus ซึ่งเปนแบรนดของบริษัทฯ ฝาขวดผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน
ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มทําวิจัยในประเทศเพื่อผลิตเคมีภัณฑชนิดพิเศษสําหรับพลาสติกชนิดพิเศษมากขึ้น
- Myriant เปนบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเปนเจาของทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกี่ยวของกับการผลิตกรดซัคซินิก (Succinic Acid) อยูระหวางการปรับปรุงโรงงานใหเดินเครื่อง
ไดอยางตอเนื่อง และผลิตภัณฑที่ไดจะสงตอเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอพลาสติกชนิด PBS ซึ่งเปน
พลาสติกชีวภาพยอยสลายได เชน ที่ใชเคลือบแกวกระดาษกาแฟอะเมซอน
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธานฯ ได ก ล า วเสริ ม ว า บริ ษั ท ฯ ขอรั บ
ขอเสนอแนะเรื่องรายงานประจําปไปพิจารณาปรับปรุง
4. นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามและไดเสนอแนะ
ดังนี้
- Synergy จากการควบบริษัทเปนอยางไร
- บริษัทฯ ดําเนินงานเปนไปดวยดี โดยเฉพาะการแกไขปญหาน้ํามันดิบ
รั่วไหลในทะเล จึงมีความเปนหวงบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ควรจัดประชุมเพื่อใหผูถือหุนรายยอยได
ทราบขอมูล และรับฟงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากผูถือหุน
- ในปตอไป ควรรวมวาระที่ 2 และ 3 เปนวาระเดียวกัน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณที่เปนหวงบริษัทฯ และ
ไดชี้แจงดังนี้
- PTTGC เปนการควบกิจการของ 4 บริษัทคือ NPC, TOC, ATC และ RRC
ปจจุบันซึ่งเพิ่งควบกิจการระหวาง PTTCH กับ PTTAR มาได 2 ปกวา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 และไดทํา
Synergy ในการบริหารจัดการใหพนักงานจากหลายบริษัทมาทํางานรวมกัน และนําสินทรัพยที่มีอยูมากมาย
มาทําใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวยตนทุนที่ต่ํา
- เมื่ อ บริษั ท ฯ ประสบปญ หา ควรให ผู มี ส ว นได เ สี ย โดยเฉพาะผู ถื อ หุ น
รายยอยรับรู ซึ่งความหวงใยและหวังดีของผูถือหุนจะเปนพลังที่ดี และจะชวยสื่อความตอกันไป
นายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ได
ชี้แจงเรื่อง Synergy ดังนี้
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- หลังจากการควบกิจการ บริษัทฯ มีผลประโยชนจากการ Synergy อยาง
ตอเนื่อง โดยที่ผานมา บริษัทฯ ไดผลประโยชนกวา 80 ลานเหรียญสหรัฐฯ และในปหนาถัด ๆ ไปเมื่อ
โครงการทั้งหมดแลวเสร็จ คาดวาจะมีผลโยชนประมาณ 150 ลานเหรียญสหรัฐฯ
- ผลที่ไดจากการควบบริษัท ไมใชมีเพียงการเกิด Synergy ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น
แตบริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสในการลงทุนในโครงการตาง ๆ เพิ่มขึ้น
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
- การควบกิจการระหวาง 4 บริษัท มีผลใหบริษัทฯ มี Synergy เพิ่มสูงขึ้น
และทําใหฐานธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตขึ้น รวมทั้งมีความนาเชื่อถือมากขึ้น จนกระทั่งอยูในอันดับที่ 18
จากการจัดอันดับ 100 บริษัทชั้นนําในธุรกิจปโตรเคมีของ ICIS และอยูในอันดับที่ 607 จากการจัดอันดับ
ของ Forbes แตยังไมติดอันดับใน Fortune Global 500 เชนเดียวกับ ปตท. ซึ่งเปนบริษัทเดียวในประเทศไทย
ที่ติดอันดับ นอกจากนั้น Pertamina ซึ่งเปนบริษัทปโตรเคมีของประเทศอินโดนีเซีย และ Sinochem ซึ่งเปน
บริษัทปโตรเคมีของรัฐบาลจีน ไดเลือกบริษัทฯ เปนพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตร
ทางธุรกิจระดับโลกอีกหลายประเทศ
- ตามที่ น ายฤทธิ ชั ย หยิ บ เจริ ญ พร ได ตั้ ง ข อ สั ง เกตว า การควบบริ ษั ท
เปนการนําของไมดีมารวมกับของดีหรือไมนั้น ในความเปนจริง วัฏจักรปโตรเคมีมีชวงขาขึ้นและขาลง
บริษัทฯ จึงตองขยายธุรกิจจากตนน้ํา กลางน้ํา ไปจนถึงปลายน้ํา เพื่อใหเปน Value Chain เปนการบริหาร
ความเสี่ยง
- อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตองการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
เนื่องจากมี Margin สูง
5. นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ
ผูบริหาร และพนักงาน ที่ไดรวมกันแกไขปญหาน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเลจนคลี่คลาย และไดสอบถามวา
บริษัทฯ จะเรียกคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยไดหรือไม และจะปองกันไมใหเกิดเหตุเชนนี้อีกได
อยางไร
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดจัดการแกไข
สถานการณและจัดทําแผนฟนฟูเยียวยาเปนอยางดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ นับตั้งแตเกิดเหตุจนถึงเดือน
มีนาคม 2557 บริษัทฯ จายชดเชยคาเสียหายไปแลวประมาณกวา 900 ลานบาท และยังคงตรวจสอบคํารอง
เพื่อจายคาฟนฟูเยียวยาเพิ่มเติม ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการดานเอกสารเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน
จากบริษัทประกันภัย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดเพิ่มมาตรการความปลอดภัยตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นใจตอ
สาธารณชนวาจะไมเกิดเหตุการณเชนนี้อีกในอนาคต จากเหตุการณที่เกิดขึ้น บริษัทฯ เขาใจดีถึงความหวงใย
ของผูถือหุนรายยอยที่ตองการทราบขอมูลอยางใกลชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งบริษัทในกลุม ปตท. หนวยงานราชการ ไดแก ทหารเรือ ทหารบก ตํารวจ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ และภาคเอกชน

-12-

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
8 เมษายน 2557
หนา 12/34

6. นายจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเกี่ยวกับระเบียบ
วาระที่ 2 ดังตอไปนี้
- จากรายงานประจําป หนา 159 เหตุใดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงไมมีคะแนนเฉลี่ยเชนเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น
ดังนั้น จึงไมสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินได
- หนา 168 ขอ 1 ยอหนา 2 “รวมถึงไดสอบทานและใหความเห็นชอบตอ
การประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเล.......” ผลสอบที่เปดเผยไดเปนอยางไร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดเคยประเมินความเสี่ยงดานนี้มากอนหรือไม
- หนา 174 ขอ 10 “สอบทานขอมูลเบื้องตนกรณีเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหล
ในทะเล.......” คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะเพื่อใหฝายจัดการนําไปพิจารณาดําเนินการในเรื่องการ
ทบทวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ การควบคุมภายในมีขอบกพรองอยางไร และไดเสนอแนะดานใดบาง
นอกจากนี้นายจิรพันธ ยังไดสอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 3 ดังตอไปนี้
- จากรายงานประจําป หนา 253 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ 12
ลูกหนี้อื่น แสดงลูกหนี้อื่นจํานวน 708 ลานบาท ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น 375 ลานบาท เปนรายการหลัก ๆ อะไรบาง
- หนา 266 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 เงินลงทุนในบริษัทรวม
ทางออม – Myriant Corporation แสดงผลป 2555 ขาดทุน 1,178 ลานบาท ขณะที่หนา 221 หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ 7 การซื้อธุรกิจ Myriant Corporation ยอหนาที่ 2 ระบุวา ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2556
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทดังกลาวมีกําไรสุทธิ 0.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ Myriant Corporation มี
ผลประกอบการในป 2556 ทั้งปกําไรหรือขาดทุนจํานวนทั้งสิ้นเทาใด หากกําไร เหตุใดผลประกอบการจึง
แตกตางจากป 2555 มาก
- หนา 311 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 35 การกระทบยอดเพื่อหาอัตรา
ภาษีที่แทจริง คาใชจายตองหามทางภาษี 416 ลานบาท เพิ่มขึ้น 312 ลานบาท คาใชจายตองหามทางภาษี
ดังกลาว สวนใหญประกอบดวยรายการอะไรบาง มีรายการคาเลี้ยงรับรอง คาของขวัญหรือคาใชจายลักษณะ
สวนตัวบางหรือไม
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดวาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณาการ
ประเมินผลเปนคะแนนเฉลี่ย
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานข อ มู ล เบื้ อ งต น กรณี เ หตุ ก ารณ
น้ํามันดิบรั่วไหลในทะเลตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ
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กรณีเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอมูลจากผูเกี่ยวของ ผลการ
ตรวจสอบออกมาตรงกับของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเลคือเกิด
อุบัติเหตุทอสงน้ํามันแตก ไมไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดเรงระงับเหตุอยาง
เต็มที่ และไดรับผิดชอบตอผูไดรับผลกระทบทุกภาคสวน
- นอกจากนี้ ยังไดใหขอเสนอแนะเพื่อใหฝายจัดการไปพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องการใหขอเท็จจริงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การทบทวน การควบคุมภายในที่เกี่ยวของ การพิจารณา
ประเด็นทางกฎหมาย การรับผิดชอบตอผลกระทบ และการเรียกคาชดเชยจากบริษัทประกันภัย
- ทั้งนี้ การเรียกคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย อยูในขั้นตอนของ
การพิจารณาขอมูล หลักฐาน และเอกสาร ซึ่งตองใชเวลา แตบริษัทฯ ไดเรงจายเงินชดเชย เยียวยา ฟนฟูให
ผูที่ไดรับผลกระทบอยางเต็มที่
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดชี้แจงดังนี้
- ภายหลัง การเกิด เหตุก ารณ ดั งกล า วซึ่ง เป น อุ บัติ เ หตุที่ ไ ม เ คยเกิด ขึ้น กั บ
บริษัทฯ มากอน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงไดกําหนดใหการประเมินความเสี่ยงดานการผลิต
(Operational Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงดานอุบัติภัยรายแรงของระบบรับสงและขนถายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณ ฑ ทั้งบนบกและในทะเลของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ ม โดยมี มาตรการจั ดการความเสี่ย งคื อ
กลุมบริษัทฯ มีการทบทวนแผนการรับมือเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ และจัดทําระบบและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติการ เพื่อยกระดับความสามารถในการปองกันและรองรับกรณีเกิดอุบัติภัยรายแรงที่อาจ
สุมเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิต หรือเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรง
นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงดังนี้
- จากรายงานประจําป หนา 253 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 12 ลูกหนี้
อื่นคือคา Minimum Take or Pay ซึ่งเปนสิทธิของบริษัทฯ ในการซื้อไฟฟาและไอน้ําจากบริษัท โกลบอล
เพาเวอร ซิ น เนอร ยี่ จํ า กั ด (GPSC) ตั้ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ภ าระในการที่ จ ะรั บ ไฟฟ า และไอน้ํ า
ในอนาคต
- หนา 266 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 ในป 2555 Myriant Corporation
ขาดทุน 1,178 ลานบาท ขณะที่ในหนา 221 เปดเผยวามีกําไร 0.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนกําไรเฉพาะชวง
23 – 31 ธันวาคม 2556 คือตั้งแตที่บริษัทฯ เขาไปซื้อหุนเพิ่ม และในชวงเวลานั้น Myriant บันทึกตัวเลขวา
มีกําไรเนื่องจากเปนการกลับรายการเงินโบนัสและสิทธิประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดจายใหพนักงาน
- หนา 311 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 35 คาใชจายตองหามทางภาษีที่
เพิ่มขึ้นมากในปนี้สวนใหญเกิดจากการขาดทุนหรือลดทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ซึ่งไดมีการลดทุน
ในชวงที่ผานมา ซึ่งในทางภาษีนั้นยังไมใหนํามาเปนคาใชจายทางภาษี
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7. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะ ไดตั้งขอสังเกตดังนี้
- ระเบียบวาระประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนควรระบุความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดวย
- รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 และไมทราบวาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อใด
ดังนั้น บริษัทฯ ดําเนินการถูกตองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม
- บริษัทฯ ไมไดรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการในการประชุมวันนี้ แสดง
เฉพาะงบการเงินรวม
- จากการชี้ แ จงการบริ ห ารความเสี่ ย งเรื่ อ งน้ํ า มั น ดิ บ รั่ ว ไหลในทะเล
กรรมการไมไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาวัสดุที่ใชผลิตทอมีคุณภาพไดมาตรฐานหรือไม
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงดังนี้
- ในรายงานประจํ า ป ได มี ก ารเป ด เผยทั้ ง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การและ
งบการเงินรวม
- ในรายงานประจําปหนา 175 มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ลงนามโดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานกรรมการ และนายบวร
วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ก็ลงนามโดยประธานกรรมการแตละคณะ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอการบริหารงานของ
บริษัทฯ ซึ่งดําเนินการทุกอยางถูกตองครบถวนตามกฎหมาย
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีแลวกอนที่จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในวันที่ 18
กุมภาพันธ 2557 และไดจัดสงให ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ เปนที่เรียบรอย
นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การลงวันที่ที่ใชลงนามของผูสอบบัญชีในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตาม
มาตรฐานการรายงานของการสอบบัญชีคือ วันที่ที่งบการเงินไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557
8. นายวี ร ะ ไชยมโนวงศ ผู ถื อ หุ น ได ก ล า วชื่ น ชมและให กํ า ลั ง ใจประธานฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานที่รวมกันนําพาบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนาจนถึงทุกวันนี้ และ
ไดสอบถามดังนี้
- เปาหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปนี้เปนอยางไร
- แนวโนมธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางไรในปนี้เทียบกับที่ผานมา
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นายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ไดชี้แจงดังนี้
- ในปนี้ บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
ตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งลด
ตนทุนการผลิตอยางตอเนื่องตามแผนกลยุทธดาน Operational Excellence นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทํา
Synergy Project Excellence เพื่อเรงรัดโครงการ Synergy จากการควบรวมใหแลวเสร็จตามกําหนดและ
ดําเนินการไดตามแผน และไดขยายงานอีกหลายโครงการ ไดแก โครงการ By Product Value Added (BV
Project) ซึ่งเปนโครงการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ Mixed C4 ของโรงงานโอเลฟนส โดยนําไปเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตบิวทาไดอีนและบิวทีน-1 และไดเริ่มการผลิตเชิงพาณิชยแลว และการกอสรางโครงการฟนอล
หนวยที่ 2 รวมทั้งโครงการขยายกําลังการผลิตอะโรเมติกสหนวยที่ 2 ที่จะแลวเสร็จในป 2558 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งธุรกิจโอเลฟนสและโพลิเมอรสามารถทํากําไรสูงใหบริษัทฯ มาตั้งแตปลายป 2556
- บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ โดยการรวมลงทุนในโครงการ
ตาง ๆ ไดแก โครงการรวมลงทุนกับบริษัท Pertamina ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- ดั ง นั้ น แนวโน ม ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ต อ จากนี้ ไ ปจะเป น ช ว งเวลาของ
ผลตอบแทนการลงทุนที่บริษัทฯ ไดทุมเทตลอดมา ซึ่งจะเปนผลดีตอผูถือหุนดวยเชนกัน
9. นางสุ ม ณฑา วั ฒ นสิน ธุ ผูรับ มอบฉั น ทะ ได ตั้งข อสัง เกตวา ในการลงมติ
ระเบียบวาระที่ 1 ที่ผานมา มีผูไมเห็นดวย 2,000 กวาคะแนน แตตนเองไดลงมติไมเห็นดวย 3,000 คะแนน
กลับไมปรากฏในการแสดงผล ถึงแมจะไมทําใหมติเปลี่ยนแปลง แตมีผลกับธรรมาภิบาล
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดขอใหนางสุมณฑา วัฒนสินธุ หารือ
รวมกับพยานในการนับคะแนน และหากผิดพลาดก็ใหปรับแกไขใหถูกตอง อยางไรก็ตาม การแกไขจะไมมีผล
กับมติของที่ประชุม
10. นางสุนี แซซึง ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา งบการเงินของบริษัทฯ
ในปที่ผานมา กําไรกอนหักภาษีนอยกวาปกอนหนานี้ และปที่ผานมาอัตราภาษีก็ลดลง เหตุใดบริษัทฯ จึง
เสียภาษีเพิ่มขึ้น
นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) และปที่แลว บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอันเนื่องมาจากการกอสรางโรงงานที่
ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีคอนขางสูง และบริษัทฯ ใชสิทธินั้นหมดไป
ตั้งแตปที่แลว ทําใหมีภาษีที่ตองชําระสูงขึ้น สวนทางกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ลดลง อยางไรก็ตาม
อัตราภาษีที่เปน Effective Tax Rate ของบริษัทฯ ในป 2556 อยูที่ประมาณกวารอยละ 5 ตางกันไมมากจาก
อัตราภาษีของป 2555 ซึ่งอยูที่ประมาณกวารอยละ 4
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11. พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน ไดใหขอเสนอแนะ และไดสอบถาม
ดังตอไปนี้
- หากบริษัทฯ เริ่มประชุมเร็วขึ้น จะเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดง
ความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ มากขึ้น เพื่อปองกันความเสี่ยงและนําบริษัทฯ ไปสูความสําเร็จ
- ขอทราบถึงแผนกลยุทธของบริษัทฯ ในการไปลงทุนในตางประเทศ
- การลงทุน ในต า งประเทศจะตอ งใชภ าษาต า งประเทศ และใช เ งิ นสกุ ล
ตางประเทศ และสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตรทางการคาของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN HUB) บริษัทฯ อาจจะ
บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยใชเงินอาเซียนหรือเงินหยวนในการทําธุรกิจระหวางประเทศ
- การเรียกคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยจากกรณีน้ํามันดิบรั่วไหล
ในทะเล ควรติดตามอยางใกลชิด เนื่องจากกระทบถึงผลประโยชนของผูถือหุน
นายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ไดชี้แจงดังนี้
- บริษัทฯ มีการรวมลงทุนในตางประเทศในธุรกิจเคมีภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
โดยผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ และนํานวัตกรรมมาผลิตพลาสติกที่ยอยสลายไดเอง เพื่อสงเสริ ม
สิ่งแวดลอม และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดจัดทํา Project Economic Model เพื่อวิเคราะหผลตอบแทนการ
ลงทุนโครงการ ศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอโครงการ (Sensitivity Analysis) และเปรียบเทียบขอบเขต
การลงทุนในกรณีตาง ๆ กัน (Scenario Analysis) สําหรับโครงการในประเทศ
- โครงการที่บริษัทฯ ลงทุนรวมกับบริษัท Vencorex ประเทศฝรั่งเศส และ
อยูระหวางการดําเนินการกอตั้งโรงงานในประเทศไทย เพื่อผลิตสารที่มีความสําคัญในธุรกิจกอสรางและ
อุตสาหกรรมยานยนต โดยสามารถนํามาใชเพื่อเคลือบสีผิวไม เฟอรนิเจอร และรถยนต ทําใหมีความคงทน
ตอการขีดขวนมากขึ้น ซึ่งเปน Value Added ของธุรกิจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับบริษัท Pertamina ประเทศอินโดนีเซีย และบริษัท
Sinochem ประเทศจีน เพื่อเขาสูตลาดอินโดนีเซียและตลาดจีน และจะเปนตลาดสํารองของบริษัทฯ เปนการ
บริหารความเสี่ยงดานการตลาดอีกทางหนึ่ง
นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงวา รายไดและคาใชจายของบริษัทฯ เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น บริษัทฯ มีการบริหารความ
เสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดกลาวเพิ่มเติมวา ขอรับขอเสนอการ
เริ่มประชุมใหเร็วขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการ สวนการเรียกคาสินไหมทดแทนกรณีน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเล
จะไดติดตามการดําเนินการอยางใกลชิดตอไป
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12. นายบุญชู ทองเจริญพูลพร ผูถือหุน ไดสอบถามดังนี้
- มีแผนแกไขขอกลาวหาของ ปตท. ที่ถูกยกเปนประเด็นทางการเมืองอยางไร
- การดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการในบริ ษั ท นอกกลุ ม ปตท. ของประธานฯ
ถูกตองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงดังนี้
- การแปรรูป ปตท. ขอใหผูถือหุนอานบทความของนายบรรยง พงษพานิช
อดีตประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) [(ปจจุบันรวมกับธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)] ซึ่งเปน 1 ใน 6 บริษัทที่ปรึกษาที่ทําเรื่องแปรรูป ไดเขียนอธิบายขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด
และไดชี้แจงขอของใจทั้งหมดในการแปรรูป ปตท. ซึ่งเปนขอมูลที่ถูกตอง โดยจะเห็นไดวาการดําเนินการ
เปนไปอยางมืออาชีพและถูกตองกับสถานการณในขณะนั้น และเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด อีกทั้งในชวง
ที่ ปตท. เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ป 2544 เปนชวงที่ตลาดหุนทั่วโลกตกต่ํา เกิดการกอการรายใช
เครื่องบินถลมตึก World Trade ทั้งสองตึกพังพินาศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา SET Index อยูที่ประมาณ 300 จุด
ตลาดมีมูลคาเพียง 1.5 ลานลานบาท ขณะที่ปจจุบันนี้ SET Index อยูที่ประมาณ 1,300-1,400 จุด ตลาดหุนมี
มูลคาขึ้นมาถึง 12 ลานลานบาท
- การรับตําแหนงกรรมการนอกกลุมบริษัท ปตท. เกิดขึ้นภายหลังการพน
จากตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.ในปลายป 2554 ทั้งบริษัท
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส
จํากัด (มหาชน) และเขาดํารงตําแหนงกรรมการในฐานะมืออาชีพ ไมมีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองใด รวมทั้ง
ไมมีประเด็นขัดแยงทางผลประโยชน
13. นายชัชชัย คุณงาม ผูถือหุน ไดแสดงความประสงคขอบทความของนายบรรยง
พงษพานิช เพื่อจะไดทราบขอเท็จจริง นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอแนะวา บริษัทฯ ไดจายคาชดเชยใหผูที่
ไดรับผลกระทบจากเหตุน้ํามันดิบรั่วไหลในทะเล ก็นาจะดูแลผูถือหุนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียดวย เนื่องจาก
ผูถือหุนชวยเปนปากเสียงใหบริษัทฯ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา ผูถือหุนรายยอยกวา 50,000
รายมีความสําคัญตอบริษัทฯ มาก ถึงแมบริษัทฯ จะถูกโจมตี แตนักวิเคราะหที่ปรากฏในขอมูล PTTGC ของ
ตลาดหลักทรัพยฯ สวนใหญยังคงแนะนํา “ซื้อ” หุน PTTGC และราคาเปาหมาย (Target Price) ยังอยูในระดับสูง
แสดงวานักวิเคราะหยังเชื่อมั่นในหุน PTTGC มาก อยางไรก็ตาม ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ มีหนาที่
ตองรวมมือกันชวยชี้แจงขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนเขาใจอยางถูกตอง
และเนื่องดวยระเบียบวาระที่ 2 เปนเรื่องเสนอใหผูถือหุนรับทราบผลการ
ดําเนินการประจําป 2556 และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต จึงสรุปเปนมติดังนี้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2556
และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ
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พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพื่อขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีคือ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําป 2556 ที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุนแลว สรุปได ดังนี้
บริ ษั ท ฯ มี ร ายได ร วม 558,518 ล า นบาท มี กํ า ไรสุ ท ธิ 33,277 ล า นบาท โดยมี
สินทรัพยรวม 432,362 ลานบาท หนี้สินรวม 187,129 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 245,233 ลานบาท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ แจงวา ผูถือหุนไดสอบถามมามากแลว จึงได
สอบถามที่ประชุมวาจะมีขอคิดเห็นและขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม เมื่อไมมีคําถาม ประธานฯ ไดแจงผลการ
นับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,341,368,419 เสียง คิดเปนรอยละ 100
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 38,165 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง
11,586,231 เสียง ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอตอที่ประชุม

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556
และการจายเงินปนผล

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 และการจายเงินปนผล ทั้งนี้ นโยบาย
จายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและ
ทุนสํารองตาง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขวา การจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความ
จําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตดวย และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 48 ไดกําหนดวา การจายเงิน
ปนผลใหกระทําภายในหนึง่ (1) เดือนนับแตวนั ที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้
ใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพเปนเวลาไมนอยกวาสาม (3) วันดวย
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 มีกํ า ไรรวมที่ผานการตรวจสอบจากบริ ษั ท เคพี เ อ็มจี ภูมิไ ชย สอบบั ญชี จํากั ด
(KPMG) จํานวน 33,277 ลานบาท
จากการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ความสามารถดานกระแสเงินสดในปจจุบัน และเพื่อ
รัก ษาระดับการจ ายเงิ น ปนผลในอั ตราที่เทีย บเคีย งไดกั บผลตอบแทนการลงทุน อื่น บริ ษัทฯ จึ ง เห็ น ควร
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พิ จ ารณาให มี ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานป 2556 ในอั ต รา 3.40 บาทต อ หุ น รวมเป น
เงินประมาณ 15,330 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 46 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิป 2556
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว
ในอัตราหุนละ 1.62 บาท หรือเทากับอัตรารอยละ 45 ของกําไรสุทธิครึ่งปแรก คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่ม
ในอัตราหุนละ 1.78 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 47 ของผลกําไรสุทธิครึ่งปหลัง โดยผูถือหุนสามารถศึกษา
สิทธิประโยชนทางภาษีของเงินปนผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา เปนดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2556

(ปที่เสนอ)

ป 2555

(ปที่ผานมา)

1. กําไรสุทธิหลังหักภาษี (ลานบาท)
33,277
34,001
2. จํานวนหุน (ลานหุน) *
2.1 จํานวนหุนที่จายปนผลระหวางกาล (ลานหุน)
4,509
4,507
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป (ลานหุน)
4,509
4,509
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน)
3.40
3.40
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท : หุน)
1.62
0.95
3.2 เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท : หุน)
1.78
2.45
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
15,330
15,329
5. อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (รอยละ)
46
45
* โดยในป 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลวคิดเปน 4,508,849,117 หุน
เมื่อจบการนําเสนอ ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 และการจายเงินปนผล หรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะ ไดตั้งขอสังเกตวา ในการประชุม
วันนี้ บริษัทฯ ไมไดแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเปนสวนที่สําคัญ และไดสอบถามถึงหลักการในการ
จายเงินปนผลในอัตรานี้
นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงดังนี้
- โดยปรกติบริษัทฯ จะพิจารณาอัตราการจายเงินปนผลจากงบการเงินรวม
แตในการจายเงินออกจริง ไดจายจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกําหนด
- งบการเงินเฉพาะกิจการจะยังไมสะทอนผลประกอบการของบริษัทรวม /
บริษัทยอย ตราบใดที่ยังไมไดรับเงินปนผลจากบริษัทรวม / บริษัทยอยมา ในขณะที่งบการเงินรวมนั้น
จะแสดงผลประกอบการที่แทจริงของบริษัทรวม / บริษัทยอยดวย ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรฐานบัญชี
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- โดยทั่วไปงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะมีมูลคาสูงกวางบการเงินเฉพาะ
กิจการ ยกเวนเฉพาะปนี้ซึ่งมีกรณีพิเศษ จากการที่ผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหบริษัทฯ ควบรวมกิจการ
ของบริษัทยอยคือ PTTPE และ BPE เขามารวมกับบริษัทฯ ซึ่งทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการในปนี้ของ
บริษัทฯ จําเปนตองนํากําไรสะสมของ PTTPE และ BPE ซึ่งเปนสวนที่ยังไมไดจายปนผลออกมา นํามาจาย
เปนเงินปนผลใหกับบริษัทฯ ซึ่งรับรูในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทําใหปนี้งบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ แสดงผลกําไรที่สูงกวาปรกติ
- ในป 2555 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกําไร 34,001 ลานบาท ขณะที่
งบการเงินเฉพาะกิจการมีกําไร 24,188 ลานบาท แตในป 2556 ซึ่งมีกรณีพิเศษ ทําใหงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ มีกําไร 32,277 ลานบาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงผลกําไร 44,638 ลานบาท ซึ่งเปน
การรับรูทางบัญชีเทานั้น แตผลกําไรจริงนั้นใหพิจารณาที่งบการเงินรวมซึ่งจะเห็นวาไมแตกตางกันในแตละป
2. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะ ไดใหขอเสนอแนะดังนี้
- ตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ ควรจะ
ดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล ดวยความโปรงใสชัดเจน นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ ไดประกาศให
จายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- บริษัทฯ มีกําไรสะสมแสนกวาลานบาท ควรจะทําใหเกิดประโยชนตอผูถือหุน
ผลประกอบการในแตละปเปนสิทธิของผูถือหุนในปนั้น ๆ ควรจะจายเงินปนผลใหผูถือหุนอยางเหมาะสม
- ควรพิจารณาผลตอบแทนผูถือหุนที่อัตรารอยละ 46 จากกําไรตอหุน
(Earning per Share) ของงบเฉพาะกิจการที่ 9.90 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะตองจายเพิ่มอีก 2.98 บาทตอหุน ไมใช
1.78 บาทตอหุนตามที่เสนอ
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ ควรทําประโยชนให
ผูถือหุนทุกคน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ เคารพความเห็นที่
แตกตาง อยางไรก็ตาม นายปฏิ ภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบแลววา บริษัทฯ ไดดําเนินการถูกตองแลว และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา
แลววาเหมาะสม โดยปรกติงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะมีผลกําไรสูงกวางบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวน
ในป 2556 ซึ่งไดอธิบายแลว
3. นายสมศักดิ์ แกนสุวรรณ ผูถือหุน ไดสอบถามดังนี้
- จากรายงานประจําป หนา 307 คาใชจายในการขาย / การบริหาร เหตุใด
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรในป 2556 จึงเพิ่มขึ้น และในป 2557 จะเพิ่มขึ้นอีกเทาใด
- คาใชจายของบริษัทฯ มีคาธรรมเนียมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากป 2555 เปน
จํานวน 100 ลานบาท เปนของสาขาใดบาง และในป 2557 จะเพิ่มขึ้นจาก 100 ลานบาทหรือไม
- คาใชจายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น 230 ลานบาทคืออะไร
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นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงถึงคาธรรมเนียมวิชาชีพและคาใชจายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
- ป 2555 และป 2556 มีความแตกตางกัน โดยในป 2555 บริษัทฯ ไดเขา
รวมลงทุนในบริษัท Vencorex และบริษัท NatureWorks ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2555 ดังนั้น
บริษัทฯ จึงรับรูคาใชจายของทั้งสองบริษัทเปนเวลา 7 เดือน ในขณะที่ในป 2556 บริษัทฯ รับรูคาใชจายของ
ทั้งสองบริษัทฯ มาเต็ม 12 เดือน รวมถึงในป 2556 มีคาใชจายในการปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัท
Emery เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ลานบาท
- สําหรับในป 2557 คาใชจายคงไมตางจากนี้มาก หรืออาจจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ หรืออัตราการขึ้นเงินเดือน
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,348,229,380 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 375,810 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 4,387,625 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 2556 และการจายเงินปนผล ตามที่
เสนอตอที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ไดขอใหนายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เปนผูรายงานตอที่ประชุมสรุปไดวา ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดใหในการประชุม
สามัญประจําปทุก ครั้ง กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 กรรมการบริษัทฯ ที่จะตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระมีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
(1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานกรรมการ
(2) นายอํานวย ปรีมนวงศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(3) นายปรัชญา ภิญญาวัธน
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
(4) นายสรัญ รังคสิริ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(5) นายบวร วงศสินอุดม
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา ระหวางวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 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
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
เรื่องการแตงตั้งขาราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจถือหุนหลายแหง และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนความรูความสามารถ
ประสบการณและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันจะเปนประโยชนแกบริษัทฯ และขอเสนอของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญแลว เห็นสมควรใหนําเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียในกรณีนี้ไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออก
ตามวาระ ดังตอไปนี้
(1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหนึ่ง
(2) นายอํานวย ปรีมนวงศ
ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหนึ่ง
(3) นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
ดํารงตําแหนงกรรมการ แทน นายปรัชญา ภิญญาวัธน
(4) นายสรัญ รังคสิริ
ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหนึ่ง
(5) นายบวร วงศสินอุดม
ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ทั้งนี้ ผูไดรับการเสนอชื่อลําดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเปนอิสระตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเขมกวานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ในเรื่องสัดสวนการ
ถือหุนตามสิ่งที่สงมาดวย 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 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ นายอํานวย ปรีมนวงศ นายปรัชญา ภิญญาวัธน
นายสรัญ รังคสิริ และนายบวร วงศสินอุดม ไดออกจากหองประชุมขณะที่มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้
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นายวศิ น ธี ร เวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ได
สอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
หรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะ ไดตั้งขอสังเกตวา เหตุที่ไมมีผูเสนอ
วาระลวงหนา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา เนื่องจากขอจํากัดของบริษัทฯ จึงไมมี
คนดีที่จะสามารถรวบรวมหุน ไดมากพอ และไดสอบถามดังนี้
- กรรมการที่ไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนงตออีกวาระ ไดทําประโยชน
อันใดใหบริษัทฯ บาง
- นายอํ า นวย ปรี ม นวงศ และนายบวร วงศ สิ น อุ ด ม ดํ า รงตํ า แหน ง งาน
เกินกวา 3 แหง ซึ่งไมเปนไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
นายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ได
กลาวขอบคุณสําหรับคําถาม และไดชี้แจงดังนี้
- หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนาของบริษัทฯ เปนไปดวย
ความตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพยฯ
- การเสนอกรรมการที่ ค รบวาระกลับ เข าดํ า รงตํา แหน งตอ อีก วาระหนึ่ ง
บริ ษั ท ฯ ได พิ จ ารณาทั้ ง ในด า นคุ ณ สมบั ติ ที่ ส อดคล อ งกั บ กฎหมายและข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข อ ง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนแกบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทุมเท
ทํางานรวมกับผูบริหาร เพื่อใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตอไป
- นายอํานวย ปรีมนวงศ และนายบวร วงศสินอุดม มิไดดํารงตําแหนง
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่รัฐวิสาหกิจถือหุนเกินกวา 3 แหงตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2554
2. นายสิทธิโชค บุญวณิชย ผูถือหุน ไดสอบถามวา หากกรรมการดํารงตําแหนง
กรรมการในหลายบริษัทในกลุม ปตท. และมีการอนุมัติการดําเนินการที่มีผลกระทบกับบริษัทในกลุม
กรรมการคนนั้นจะทําอยางไร
นายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ได
ชี้แจงวา โดยปรกติ กลุม ปตท. จะไมดําเนินการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทในกลุม และ
กรรมการที่มีสวนไดเสียในระเบียบวาระใด จะไมแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระนั้นเพื่อความโปรงใส และเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นายวศิ น ธี ร เวชญาณ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดแจงใหที่ประชุมทราบดังตอไปนี้
- 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

ตอจากนั้น นายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ไดเชิญ
กรรมการทั้ง 5 ทานกลับเขาหองประชุมเพื่อดําเนินการประชุมในระเบียบวาระตอไป
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนซึ่งเปนการลงคะแนนเสียง
เปนรายบุคคล ดังนี้
ลําดับ
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
นายอํานวย ปรีมนวงศ
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
นายสรัญ รังคสิริ
นายบวร วงศสินอุดม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

เห็นดวย
คะแนนเสียง รอยละ
3,283,549,307 98.53
3,263,743,869 97.47
3,333,257,572 99.55
3,344,061,908 99.87
3,345,048,703 99.90

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง
49,102,292
1.47 20,350,280
84,778,088
2.53
4,479,922
15,141,272
0.45
4,603,035
4,455,989
0.13
4,483,982
3,524,796
0.10
4,428,380

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
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ นายอํานวย ปรีมนวงศ นายเสมอใจ
ศุ ข สุ เ มฆ นายสรั ญ รั ง คสิ ริ และนายบวร วงศ สิ น อุ ด ม เป น
กรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอตอที่ประชุม

พิจารณาอนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการ

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

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
8 เมษายน 2557
หนา 25/34

-25-

คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ได พิ จ ารณาค า ตอบแทนแก
กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สําหรับป 2557 และโบนัสกรรมการประจําป 2556 โดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี
ขนาดใกลเคียงกัน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และสภาวการณเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 แลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับป 2557 และโบนัสกรรมการประจําป 2556 ดังนี้
(1) คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ใหคงคาตอบแทนกรรมการรายเดือนไวในอัตรา
เดิมเทากับป 2556 และเสนอใหกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจายเฉพาะ
ครั้งที่กรรมการเขาประชุม ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2557 (ปที่เสนอ)
ป 2556
คาตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน
60,000
60,000
 ประธานกรรมการ
50,000
50,000
 กรรมการ
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
(จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

40,000
30,000

ไมมี
ไมมี

(2) คาตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ใหคงไวในอัตราเดิมเทากับป 2556
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 ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 ในหนั งสือเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถือหุน) ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2557 (ปที่เสนอ)
ป 2556
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
(จายเฉพาะกรรมการที่มา
ประชุม)
50,000
50,000
 ประธานกรรมการ
40,000
40,000
 กรรมการ
(3) โบนัสกรรมการประจําป 2556 : ใหคงตามหลักการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดังนี้
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“ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะไดรับโบนัส ถามีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

โดยไดรับรอยละ 0.30 ของกําไรสุทธิป 2556 แตไมเกินวงเงินปละ 50 ลานบาท โดย
จายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการในป 2556 และประธานกรรมการไดรับ
คาตอบแทนสูงกวากรรมการรอยละ 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 จนกวาที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเกี่ยวกับคาตอบแทน
กรรมการหรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะ ไดตั้งขอสังเกตดังนี้
- ตามที่ อ า งว า ค า ตอบแทนกรรมการได พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท
ในธุรกิจเดียวกัน ขอใหยกตัวอยาง เพื่อความถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
- การจายเบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มขึ้นมาจากคาตอบแทนรายเดือน จะทําให
บริษัทฯ มีรายจายเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ควรจะดําเนินการอยางชัดเจนเพื่อใหผูถือหุนเขาใจ
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธานฯ ได ชี้ แ จงว า ส ว นที่ ข อเพิ่ ม เติ ม คื อ
เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งซึ่งจะจายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม สําหรับการจายคาตอบแทนกรรมการตอเดือน
ของบริษัทในธุรกิจเดียวกันที่ไดเปดเผยตอสาธารณชน ไดแก ปตท. 80,000 บาท ปตท.สผ. 80,000 บาท
บางจาก 60,000 บาท ไทยออยล 75,000 บาท ไออารพีซี 90,000 บาท และปูนซิเมนตไทย จายคาตอบแทน
รายเดือนเดือนละ 1.8 ลานบาทใหคณะกรรมการบริษัท 12 คน โดยใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง ทั้งนี้ การ
เทียบเคียงเปนไปอยางเหมาะสม
2. นายธงชัย ลักขณะวิสิฏฐ ผูถือหุน ไดสอบถามวา เหตุใดจึงไมกําหนดการจาย
โบนัสใหคณะกรรมการบริษัทฯ ที่รอยละ 0.30 ของเงินปนผล
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา หากจายโบนัสกรรมการจาก
เงินปนผล โดยปรกติบริษัทชั้นนําของไทยและธนาคารจะจายอยูที่อัตรารอยละ 0.50 ของเงินปนผล ซึ่งเมื่อ
คํานวณ จะเกินวงเงินปละ 50 ลานบาท ทั้งนี้ จากขอมูลผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การจายโบนัสกรรมการมีหลายรูปแบบ ไดแก การจาย
เปนรอยละของกําไรสุทธิ หรือการจายเปนรอยละของเงินปนผล ดังนั้น การจายโดยอิงเปนรอยละกับกําไรสุทธิ
ของบริษัทฯ จึงเหมาะสมแลว อีกทั้งยังสอดคลองกับวิธีการของกลุม ปตท.
3. นายสุ ร ยา สุ พั น ธุ ว ณิ ช ผู ถื อ หุ น ได ส อบถามว า ผู บ ริ ห ารที่ ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการดวย ไดรับคาตอบแทนสําหรับทั้งสองตําแหนง หรือตําแหนงเดียว
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นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธานฯ ได ชี้ แ จงว า กฎหมายไม มี ข อ จํ า กั ด
สําหรับบริษัทฯ นายบวร วงศสินอุดม เปนผูบริหารคนเดียวที่ดํารงตําแหนงกรรมการ และรับคาตอบแทน
ทั้งสองตําแหนง ขณะที่บางบริษัทใหคาตอบแทนสําหรับตําแหนงผูบริหารตําแหนงเดียว แตจะตั้งเงินเดือน
ในระดับสูง โดยครอบคลุมรายไดสวนที่จะไดจากการเปนกรรมการแลว
4. นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร ผูถือหุน ไดสอบถามวาบริษัทที่จายคาตอบแทนเพียง
ตําแหนงเดียวคือ ESSO ใชหรือไม
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงหลักปฏิบัติทั่วไปในการจาย
คาตอบแทนใหผูบริหารที่ควบตําแหนงกรรมการดวย บริษัทขามชาติจะคิดรวมในเงินเดือนซึ่งตั้งไวสูงแลว
สวนของบริษัทไทย บริษัทสวนใหญจะแยกเงินเดือนจากคาตอบแทนกรรมการ
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,294,901,455 เสียง คิดเปนรอยละ 98.27 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และไมเห็นดวย 53,500,755 เสียง คิดเปนรอยละ 1.60 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 4,602,479 เสียง คิดเปนรอยละ 0.13 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุปเปนมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสีย ง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2557 และโบนัสกรรมการประจําป 2556 ตามที่เสนอตอ
ที่ประชุม

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2557

ประธานฯ ไดขอใหนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงตอ
ที่ประชุมสรุปไดวา เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยในการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมไดไมเกิน 5 รอบปบัญชี และเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
บริษัทเรื่องการคัดเลือกผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบใหผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2557 ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผานมาเปน
ที่ยอมรับและอยูในเกณฑที่ดี และ KPMG ไดเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2557 เปนจํานวนเงิน 3,504,000
บาท (ไมรวมคาใชจายอื่น เชน คาเอกสาร/สิ่งพิมพ คาไปรษณียากร คาติดตอสื่อสาร แตไมเกินรอยละ 10 ของ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาบริการสอบบัญชีป 2556 แลว คาบริการสอบบัญชี
สําหรับป 2557 ไดเพิ่มขึ้นจํานวน 102,000 บาท หรือรอยละ 3 ตามอัตราเงินเฟอ และขอบเขตงานของ
บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดทั้งการดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของ
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บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (“BPE”) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (“PTTPE”)
เขามาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อและสํานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 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 2557 เห็นควรเสนอกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557
เปนจํานวนเงิน 3,504,000 บาท ดังนี้
ป 2556
คาตอบแทนผูส อบบัญชี (หนวย : บาท) ป 2557 (ปที่เสนอ)
1,822,010
1,769,000
คาสอบบัญชีสําหรับป
คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล
รวม

1,681,990

1,633,000

3,504,000

3,402,000

3) ความสัมพันธกับบริษัทฯ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
4) จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ นับเปนรอบบัญชีปที่สี่
5) การใหบริการบริษัทอื่น ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) เปนผูใหบริการประจําป 2556 ของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนอยู
รวม 16 บริษัท
ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเขาใจในธุรกิจ
ของกลุมบริษัทเปนอยางดี ซึ่งจะชวยใหงานตรวจสอบบัญชีป 2557 ของบริษัทฯ เปนไปอยางรวดเร็ว คลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีขอคิดเห็นและขอซักถามประการใดหรือไม
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถือหุน ไดสอบถามและเสนอขอคิดเห็นดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผูสอบบัญชีจาก 3-4 บริษัทหรือไม หากใช
ควรระบุอัตราที่แตละบริษัทเสนอ และอัตราที่ต่ําที่สุด
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- คาตอบแทนของผูสอบบัญชี KPMG มีราคาสูง ทําใหตนทุนคาใชจายของ
ผูถือหุนสูงตามไปดวย
- ควรจัดทําปฏิทินการประชุมใหถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหสามารถจัด
ประชุมผูถือหุนไดเร็วขึ้น และอาจจะจัดในเดือนมีนาคมเชนเดียวกับหลายบริษัท
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงดังนี้
- บริษัทที่บริษัทฯ ไปรวมลงทุนในตางประเทศ ตางใชบริการสอบบัญชีของ
KPMG ซึ่งมีเครือขายทั่วโลก
- KPMG เปนผูสอบบัญชีของทั้ง PTTCH และ PTTAR กอนการควบกิจการ
นับวาเปนบริษัทที่มีประสบการณการทํางานกับบริษัทฯ มาอยางตอเนื่อง
- ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัทชั้นนํา 3-4 บริษัท
และไดพิจารณาแลวเห็นวา KPMG เสนอราคาที่เหมาะสมและต่ําที่สุด
- ในปนี้บริษัทฯ ยังคงพิจารณาเห็นชอบใหแตงตั้ง KPMG เปนผูสอบบัญชี ซึ่ง
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาผลการปฏิบัติงานที่ผานมามีคุณภาพและเปนที่ยอมรับดวยราคาที่เหมาะสม ซึ่งได
ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟอ
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะเห็นดวยรวม 3,210,451,169 เสียง คิดเปนรอยละ 95.88 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมเห็นดวย 138,006,638 เสียง คิดเปนรอยละ 4.12 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 4,546,882 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 2557 และ
อนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน
3,504,000 บาท ไม ร วมค า ใช จ 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)

-30-

ระเบียบวาระที่ 8

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
8 เมษายน 2557
หนา 30/34

ปรึกษากิจการอื่น ๆ
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม
ผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1. นายชัชชัย คุณงาม ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็นดังนี้
- ขอแสดงความยินดีกับกรรมการที่ไดรับเลือกเขามาทุกคน
- ขอสําเนาบทความของนายบรรยง พงษพานิช ตั้งแตตอนที่ 1 เพื่อจะได

เผยแพรใหบริษัทฯ
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธานฯ ได ก ล า วขอบคุ ณ ที่ จ ะช ว ยเผยแพร
เพื่อใหสังคมไดรับทราบขอเท็จจริง
2. นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดกลาวชมเชยประธานฯ ที่ดําเนินการประชุม
ไดเปนอยางดี และไดใหขอเสนอแนะวา การสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนรับรองตามที่ไดเสนอ
ในระเบียบวาระที่ 1 นั้น หมายถึงสงใหเฉพาะผูถือหุนที่มาลงทะเบียนเขาประชุม และในการประชุมในปตอไป
ก็จะไมมีระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุม นอกจากนี้ ยังไดสอบถามวา จากรายงานประจําป สัดสวน
รายไดของบริษัทฯ แบงตามภูมิภาคในประเทศรอยละ 60 และตางประเทศรอยละ 40 ในอนาคตสัดสวน
ดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงหรือไม
นายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ได
ชี้แจงวา สัดสวนรายได 60/40 อาจจะเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต เชน หากการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศ
อินโดนีเซีย ประสบความสําเร็จ รายไดจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นสัดสวนจะเพิ่มขึ้นจาก 40 อยางไรก็ตาม ตามแผน
ธุรกิจระยะสั้น บริษัทฯ ตองการเพิ่มรายไดในประเทศใหมากขึ้น แตในระยะยาว บริษัทฯ ตองการเพิ่มรายได
ในตางประเทศใหมากขึ้น
3. นายไววิทย เหลาวรวิทย ผูถือหุน ไดใหขอคิดเห็นวา บริษัทฯ ควรจะเสนอ
รายงานการประชุมใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมปถัดไป ดังเชนที่ไดปฏิบัติมา เนื่องจากมติ
ที่ประชุมผูถือหุนจะมีผลผูกพันผูถือหุนทุกคนไมวาจะมาประชุมหรือไมมาประชุม
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธานฯ ได ชี้ แ จงว า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
ใหความเห็นวาควรจะสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกคน มิเชนนั้นจะถือวาเลือกปฏิบัติ อยางไรก็ตาม
ไมวาจะรับรองหรือรับทราบรายงานการประชุม ก็ไมขัดตอกฎหมายทั้งสิ้น
4. นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดเสนอแนะวา ขอใหประธานฯ รับความเห็นที่
แตกตางกันของผูถือหุนไปพิจารณาถึงความเหมาะสมวาจะดําเนินการอยางไร
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ขอรับขอเสนอแนะ
ไปพิจารณา
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5. นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร ผูถือหุน ไดใหขอคิดเห็นดังนี้
- เมื่อครั้งที่ทั้ง 4 บริษัทคือ NPC, TOC, ATC และ RRC ยังไมไดควบกิจการ
ไดมีการจัดทําหนังสือความรูเกี่ยวกับปโตรเคมี ซึ่งใหความรูดานปโตรเคมีแกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป จึงขอเสนอใหจัดทําตอไป
- บทความของนายบรรยง พงษพานิช ที่นายชัชชัย คุณงาม ตองการ หาอาน
ไดในเว็บไซต Thaipublica.org
- เห็นดวยกับประธานฯ ที่วาภายหลังการลงมติในแตวาระ จะไมรับบัตร
ลงคะแนนเพิ่มเติม เปนการปฏิบัติที่เหมาะสม
- ขอเสนอใหบรรจุรายงานประจําปและรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนไว
ในแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) แผนเดียวกัน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดขอรับขอคิดเห็นไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
6. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามดังนี้
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่นประกอบดวยอะไรบาง
- กําไรขาดทุนจากตราสารอนุพันธมีความเปนมาอยางไร ตราสารอนุพันธนั้น
เปนลักษณะใด เหตุใดจึงแสดงแยกเปน 2 สวน ไมแสดงคาสุทธิ
นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงดังนี้
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,494 ลานบาทประกอบดวยภาษีที่ขอคืนแลว
แตยังไมไดรับคืน
- ตราสารอนุพันธที่บริษัทฯ ทําธุรกรรมไดแก ตราสารอนุพันธน้ํามัน เพื่อ
บริหารความเสี่ยงของกําไร และตราสารอนุพันธทางการเงิน เพื่อบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
- เหตุผลที่มีทั้งกําไรและขาดทุนของตราสารอนุพันธ เนื่องจากบริษัทฯ
ทําธุรกรรมหลายรายการในระหวางป ซึ่งมีทั้งไดกําไรและขาดทุน จึงตองแยกเพื่อใหเห็นความแตกตาง
อยางชัดเจน ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรฐานบัญชี
7. นายสิทธิโชค บุญวณิชย ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็นวา ผูถือหุนควรที่จะ
ดูแลรับผิดชอบเอง โดยจะไปอานรายงานการประชุมผูถือหุนในเว็บไซตของบริษัทฯ และไดสอบถาม
ดังตอไปนี้
- บริษัทฯ มีนวัตกรรมในการผลิตเม็ดพลาสติกที่เหนือบริษัทตางชาติหรือไม
และขาวที่เสีย จะนํามาแปรรูปไดหรือไม
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- ในการทําธุรกิจกับตางประเทศ บริษัทฯ ตองตั้ง Nominee เพื่อทําการแทน
หรือไม และมีฝายกํากับดูแลใหไมมีการจายคา Commission หรือไม
- ไดอานบทความของนายบรรยง พงษพานิช เรื่องการกระจายหุน ปตท. แลว
อยากจะทราบวา หากยอนเวลาได ประธานฯ จะเลือกใชวิธีกระจายหุนใหผูถือหุนรายยอยมากขึ้นหรือไม
นายบวร วงศสินอุดม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ไดชี้แจงดังตอไปนี้
- บริษัทฯ มีนวัตกรรมที่เหนือบริษัทตางชาติ ไดแก
 ถุงเพาะกลาทําจากพลาสติกยอยสลายได
 พลาสติกชีวภาพที่สามารถกรองรังสีได และปลอยกลิ่นไลแมลง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีอีกหลายนวัตกรรมที่ใกลจะเผยแพรใหสาธารณชนรูจัก
ซึ่งจะเปนประโยชนตอคนทั่วไป อยางไรก็ตาม นวัตกรรมของบริษัทฯ จะตองใชใหเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยอยางเหมาะสม
- การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพื่ อ เป น ตั ว แทนดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในต า งประเทศ ได แ ก
สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และสิงคโปร บริษัทฯ ไมมีการจายคา Commission
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงดังนี้
- การตั้ ง บริ ษั ท ในต า งประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง หากบริ ษั ท ฯ ถื อ หุ น
100% ทุกอยางตองรายงานกลับมาที่บริษัทแม และปรากฏอยูในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปลายปเสมอ
- ณ ชวงที่หุน ปตท. จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในปลายป 2544
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก และมีการกอการรายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดทุนประสบปญหา ตลาดหุนไทย
(SET) มีมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) เพียง 1.5 ลานลานบาท ในการกระจายหุน ปตท. ตอง
หาวิธีที่จะขายหุนใหได เนื่องจากไมสามารถคาดการณไดวาหุนที่กระจายจะขายไดหรือไม เพราะตลาดทุน
อยูในชวงตกต่ํา จึงใชวิธีการกระจายหุนใหรายยอยที่ไมเปนลูกคาของ Broker ในขณะนั้น โดยใชระบบ First-in,
First-Served จองผานสาขาทั่วประเทศของธนาคารชั้นนํา 5 แหงที่กําหนดไวประมาณ 220 ลานหุน ปรากฏวาหมด
อยางรวดเร็ว มีคนจองมากถึงประมาณ 350 ลานหุน ซึ่งในที่สุด ก็จัดสรรใหเกือบทั้งหมดซึ่งคิดเปนประมาณ
1 ใน 3 ของหุนที่ขายทั้งหมด นับเปนจํานวนคอนขางมากและเหมาะสมแลว ภายหลังตลาดทุนโลกและ
ตลาดทุนไทยดีขึ้น หุนในกลุม ปตท. ที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในระยะเวลาตอมา ไดแก TOP,
RRC ฯลฯ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยไดจองซื้อไดอยางเต็มที่ และมา Random ในภายหลัง ทั้งนี้
ผูไมไดหุนไดรับเงินคืน หากยอนเวลากลับไป ยังยืนยันที่จะดําเนินการแบบเดิม เนื่องจากสถานการณ
ในขณะนั้นแตกตางจากสถานการณในวันนี้อยางสิ้นเชิง
- ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
ตรวจสอบการกระจายหุนของ ปตท. และผลการตรวจสอบปรากฏวา ปตท. ดําเนินการอยางถูกตองโปรงใส
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8. นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน ผูถื อหุน ได ใ หข อคิด เห็ น และได สอบถาม
ดังตอไปนี้
- การรั บ รองรายงานการประชุ ม ควรดํ า เนิ น การไปตามเดิ ม หากส ง ให
ผูถือหุนรับรองกอน จะทําใหบริษัทฯ สิ้นเปลือง
- จากรายงานประจําป หนา 181 การขาดทุนจากตราสารอนุพันธ ความ
แตกตางของงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบรวมกิจการในป 2555 และป 2556 เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือไม
นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
ไดชี้แจงวา ความแตกตางของงบการเงินดังกลาวนั้นอาจจะเกิดจากความแตกตางของการเขาทํากิจกรรม
ในตราสารอนุพันธ ไดแก ความแตกตางของ Transaction ขนาดของตราสารอนุพันธ การขึ้นลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ไมเทากันในแตละป หรือราคา Commodity ซึ่งก็คือผลิตภัณฑน้ํามัน
9. นายชัชชัย คุณงาม ผูถือหุน ไดใหขอเสนอแนะวา บริษัทฯ ควรจะไปออก
Road Show ในสื่อตาง ๆ เพื่อใหราคาหุน PTTGC ดีขึ้น
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ขอรับขอเสนอไป
พิจารณา ทั้งนี้ การไปทํา Road Show กับนักลงทุน จะทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
ประธานฯ ไดแถลงวา การประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได
สอบถามที่ประชุมแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงไดแจงวาบริษัทฯ ขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ โดยขอใหผูถือหุนสงบัตรลงคะแนน
เสียงใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลาอันมีคา
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พรอมทั้งไดเรียนใหผูถือหุนทราบวา คณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจ มุงมั่น ที่จะพัฒนาองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพและสรางความแข็งแกรง
ใหบริษัทฯ กาวไปสูความเปนผูนําในระดับสากลและเติบโตอยางยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และของผูถือหุนทุกทานดวย และไดกลาวปดประชุม

ปดประชุม :

เวลา 18.49 น.

