รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
----------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
เริ่ มการประชุมเวลา 14:05 น.
ก่อนเริ่ มการประชุม บริ ษทั ฯ ได้ฉายวีดิทศั น์แนะนําความปลอดภัยในการใช้หอ้ งประชุม
นายประเสริ ฐ บุ ญสั ม พันธ์ ประธานกรรมการ ทํา หน้า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ได้ก ล่ า ว
ต้อนรั บผูถ้ ื อหุ ้น และได้แถลงต่อที่ประชุ มว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ มี ทุนจดทะเบียน
จํา นวน 45,088,491,170 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้นสามัญ จํา นวน 4,508,849,117 หุ ้ น มู ล ค่า หุ ้น ละ 10 บาท และ
เรี ย กชํา ระแล้ว เป็ นเงิ น 45,088,491,170 บาท และขณะนี้ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น มาประชุ ม ด้ว ยตนเองและด้ว ยการ
มอบฉันทะจํานวนทั้งสิ้ น 4,841 ราย นับจํานวนหุน้ รวมกันได้ท้งั สิ้ น 2,919,821,136 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 64.76
ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่ าวเปิ ดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558 และแนะนํากรรมการ
บริ ษทั ฯ ที่มาร่ วมประชุม ดังนี้
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย
คูวจิ ิตรสุ วรรณ
ประธานกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวศิน
ธีรเวชญาณ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
4. นายเสมอใจ
ศุขสุ เมฆ
กรรมการอิสระ
5. นายศิริ
จิระพงษ์พนั ธ์
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
กรรมการอิสระ
7. นางบุบผา
อมรเกียรติขจร
กรรมการ
8. นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
9. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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10.
11.

นายอนนต์
นายสรัญ

สิ ริแสงทักษิณ
รังคสิ ริ

12.
13.
14.

นายวีรศักดิ์
นางสาวรื่ นวดี
พันเอก นิธิ

โฆสิ ตไพศาล
สุ วรรณมงคล
จึงเจริ ญ
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กรรมการ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล นายเสมอใจ
ศุขสุ เมฆ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ บางรายในการประชุ มครั้งนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ให้นายสุ พฒั นพงษ์
พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กล่าวแนะนําผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. นายกัญจน์
ปทุมราช
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมี
ขั้นต้น
2. นายอัฒฑวุฒิ
หิรัญบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมี
ขั้นปลาย
3. นายประมินทร์ พันทวีศกั ดิ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั พีทีที ฟี นอล จํากัด
4. นายปฏิภาณ
สุ คนธมาน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี
5. นางวราวรรณ ทิพพาวนิช เลขานุการบริ ษทั
และคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ ที่ได้เข้าร่ วมประชุม
จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนํา นายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์ และนายวินิจ ศิลามงคล จาก
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และนางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร
และนายปิ ยะ ครุ ฑ เดชะ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายจากบริ ษ ัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็น ซี่ จํา กัด ที่ เ ข้า ร่ ว มตอบ
ข้อซักถามจากผูถ้ ือหุ ้น และได้แนะนํานายสุ วิทย์ จันทร์ อาํ พร อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจาก
สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยที่เข้าร่ วมประชุ ม ทั้งนี้ ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) คือ นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ช้ ี แจงวิธีปฏิ บตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุ น้ สามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบ
วาระได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือหนึ่ งหุ ้นเป็ น
หนึ่งเสี ยง โดยผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือหรื อรับมอบฉันทะมา
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- ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษ ทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ ไม่ เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยง
ที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จํานวนผูถ้ ือหุน้ และคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผทู ้ ี่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรื อเข้ามาเพิ่มเติม
- สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ การนับผลคะแนนแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คือ
• ระเบี ย บวาระที่ ต้อ งใช้ค ะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน คือ
ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระเบี ย บวาระที่ 3 : พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรเงิ น กํา ไรสํ า หรั บ ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ
ปี 2558
โดยบริ ษทั ฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็ นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ที่งดออกเสี ยง
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริ ษทั ฯ จะคํานวณ
ฐานคะแนนเสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ยกมือ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อนํามานับคะแนนต่อไป
- ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสี ยงของท่านผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการ
ประชุมเสร็ จสิ้ น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสี ยงต่อไป
- หากผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติมในแต่ละ
ระเบียบวาระ ขอให้ยกมื อ และแถลงต่อที่ประชุ มด้วยว่าเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ชื่ อและนามสกุล
แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรื อคําถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ขอความกรุ ณาสอบถามหรื อให้ความเห็ นตรงประเด็นและกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ น้ รายอื่นได้ใช้สิทธิ ดว้ ย และเพื่อให้การบริ หารการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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- ในการประชุ มครั้งนี้ นายกฤษฎิพงศ์ เพ็ชร์ พิรุณ และนายอภิชาต เกษมศรี ณ อยุธยา จาก
บริ ษ ทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด และนางสาวจุ ไ รวรรณ อุ ตตะโมท ตัวแทนผูถ้ ื อหุ ้นในที่ ประชุ ม
ได้ร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
- นอกจากนี้ กรณี ที่ มี ผูถ้ ื อหุ ้นต่างชาติ ส อบถามเป็ นภาษาอังกฤษ บริ ษ ทั ฯ ได้จดั เตรี ย ม
เจ้าหน้าที่สําหรับแปลคําถามเป็ นภาษาไทย และกรรมการ / ผูบ้ ริ หาร จะตอบเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นที่
เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ จะแปลคําตอบเป็ นภาษาอังกฤษให้ผถู ้ ือหุ ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย
ประธานฯ ได้รายงานว่า เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ และการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ โดยได้กาํ หนดระยะเวลา
การนําเสนอไว้ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้น
รายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการเข้ามายังบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 บนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 พร้อมทั้ง
จัดส่ งถึงผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายทางไปรษณี ย ์ เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นตรวจทานความถูกต้องหรื อแก้ไขรายงานการประชุ ม
ซึ่ งมีผถู ้ ื อหุ ้นขอแก้ไข และบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มฉบับที่ผถู้ ือหุ ้นแก้ไขบนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
เรี ยบร้อยแล้ว จึงถือว่าผูถ้ ือหุ น้ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
จากนั้น ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้ อเสนอแนะการดําเนินกิจการ
ในอนาคต

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ปรากฏตามรายงานประจําปี 2557 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่าน พร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุ มแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุ ปรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 และข้อเสนอแนะการ
ดําเนินกิจการในอนาคต ในรู ปแบบวีดิทศั น์ต่อที่ประชุม
เมื่อจบการนําเสนอวีดิทศั น์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องจาก
ระเบี ยบวาระนี้ เกี่ ยวโยงกับระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณาอนุ มตั ิงบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนสําหรับปี
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 จึ ง ขอให้ นายสุ พ ัฒนพงษ์ พันธ์ มี เชาว์ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารและ
กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ นํา เสนอระเบี ย บวาระที่ 2 ก่ อ น จากนั้น จะเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถาม
รายละเอียดต่อไป
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ซึ่ งหลั ง จากนายสุ พัฒ นพงษ์ พัน ธ์ มี เ ชาว์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้นาํ เสนอรายละเอียดเกี่ ยวกับงบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 แล้ว จากนั้นประธานฯ ได้ส อบถามที่ป ระชุ มว่ามีข้อคิ ดเห็ น/ข้อซักถามเกี่ ย วกับ ผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 และข้อเสนอแนะการดําเนิ นกิจการในอนาคต รวมทั้งงบดุ ลและบัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายธรรมนู ญ จุลมณี โชติ ผูถ้ ื อหุ ้น / ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า
บริ ษทั ฯ ควรจะปรับปรุ งการลงทะเบียนเข้าประชุมให้รวดเร็ วกว่านี้ และได้สอบถามดังต่อไปนี้
- เพื่ อเป็ นการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ผูถ้ ื อหุ ้นอยากทราบแนวคิ ดการ
ดําเนินธุ รกิจของประธานฯ เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์หุน้ PTTGC เป็ นระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ทิศทางการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จะเป็ นอย่างไร
- ในการประชุ ม ครั้ งนี้ ควรจะมี ระเบี ยบวาระรับ รองรายงานการประชุ ม
ครั้งที่ผา่ นมา เพื่อความโปร่ งใสชัดเจน
- ตามมาตรา 98 พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด คณะกรรมการมีหน้าที่
เรี ย กประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี ดัง นั้น ผูท้ ี่ มี อ าํ นาจลงนามในหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น
คื อ ประธานกรรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งทําหน้าที่ แทนคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ มิ ใช่ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- กําไรสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ลดลง 55% ทําให้เงินปั นผลลดลง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มีแนวทางในการแก้ไขปั ญหานี้อย่างไร
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังต่อไปนี้
- บริ ษทั ฯ ขอรับไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป สําหรับระเบียบวาระ
เรื่ องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- จากข้อมูลในรายงานประจําปี 2557 และวีดิทศั น์ที่ฉายให้ที่ประชุ มรับชม
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ว่าบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูน้ าํ ใน
ธุ รกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยจะมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
การเติบโตทางธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน และการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนแผนการเติบโตใน
อนาคต ทั้งการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
- บริ ษ ัท ฯ ได้เ ผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2557
ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดส่ งถึงผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทางไปรษณี ย ์ เพื่อให้
ผูถ้ ื อหุ ้นตรวจทานความถู ก ต้องหรื อแก้ไ ขรายงานการประชุ ม ภายในระยะเวลาที่ ก าํ หนด ซึ่ ง มี ผูถ้ ื อหุ ้ น
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ขอแก้ไข และบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มฉบับที่ผถู้ ือหุ ้นแก้ไขบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ จึงถือว่า
ผูถ้ ือหุ น้ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ลงนามในหนังสื อ
เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ในธุ รกิจพลังงานและปิ โตรเคมีทวั่ โลกต่างประสบปั ญหาจากราคา
นํ้ามันที่ปรับตัวลดลง ซึ่งบางบริ ษทั มีผลประกอบการขาดทุน
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงเพิม่ เติมดังนี้

- จากรายงานประจําปี 2557 หน้า 1 บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจตามมาตรฐานโลก
โดยคนไทย เพื่อคนไทย และมีกาํ ลังการผลิตโอเลฟิ นส์ ติดอันดับหนึ่ งในภูมิภาคอาเซี ยน แม้วา่ จะเคยผ่านวัฏจักร
ขึ้นลงของธุ รกิจปิ โตรเคมีมาก่อน บริ ษทั ฯ สามารถผ่านพ้นมาโดยสามารถทํากําไรได้ ขณะที่บางบริ ษทั ใน
ธุ รกิ จเดี ย วกันประสบปั ญหาขาดทุ น ดัง นั้น จึ ง ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นมัน่ ใจว่า บริ ษ ทั ฯ จะรั ก ษาความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างนี้ต่อไป
- จากวีดิทศั น์ จะเห็นได้ว่า ผูบ้ ริ หารได้ทุ่มเทอย่างเต็มกําลังความสามารถ
ในการบริ หารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์ ราคานํ้ามันดิ บที่ลดลง ด้วยการบริ หารการผลิ ตและการจัด
จําหน่ าย รวมถึงสิ นค้าคงคลัง เร่ งสร้างผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ต่าง ๆ
2. นายธรรมนูญ จุลมณี โชติ ผูถ้ ือหุ ้น / ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า ตามที่
บริ ษทั ฯ ระบุวา่ เพื่อสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผูถ้ ือหุ ้นที่จะ
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
ล่วงหน้า จะต้องมีสัดส่ วนการถือหุน้ ขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ฯ นั้น
เป็ นข้อกําหนดที่สูงเกินไป

นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พัน ธ์ ประธานฯ ได้ ช้ ี แจงว่ า แต่ ล ะบริ ษัท มี ค วาม
หลากหลายในการกําหนดหลักเกณฑ์ ได้แก่ ปตท. และ ปตท.สผ. กําหนดว่าต้องมีสัดส่ วนการถือหุ ้นขั้นตํ่า
ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุ ้น นอกจากนี้ ไออาร์ พีซี ได้กาํ หนดไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 อย่างไรก็ตาม ประธานฯ
ได้ขอรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณา
3. นายทองอินทร์ แสงงาม ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
- บริ ษทั ฯ ควรจะคัดเฉพาะข้อมูลสําคัญ ได้แก่ รายได้ รายจ่าย กําไร และ
ภาษี กําไรสุ ทธิ เป็ นต้น และส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นเอกสารเพิม่ เติม แทนที่จะจัดส่ งเฉพาะ CD-ROM
- ขอบคุณผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถบริ หารงานให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
- ควรปรับปรุ งระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ให้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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- บริ ษทั ฯ ควรนําเงินที่จะใช้จ่ายในโครงการผูถ้ ือหุ ้นเยี่ยมชมโรงงาน มาเป็ น
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณา
4. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
- ภายหลังการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนา
รายงานการประชุ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา หากมีขอ้ แก้ไขหรื อท้วงติง ให้แจ้งบริ ษทั ฯ ภายในเวลาที่กาํ หนด
หากไม่มีขอ้ แก้ไขใด ๆ ถือว่าผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งนํามาให้
ที่ประชุมในวันนี้รับรอง
- สถานที่ประชุมในปี นี้ สะดวกกว่าปี ที่แล้วซึ่ งอยูไ่ กลและทําให้ผถู ้ ือหุ ้นเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น
- บริ ษทั ฯ ควรบริ หารความเสี่ ยงระบบการลงทะเบียนการประชุม เพื่อไม่ให้
เกิดปั ญหาระบบขัดข้องดังเช่นปี นี้
- บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลระดับโลกหลายรางวัล ดังนั้น ควรจะพิจารณามอบ
รางวัลให้ผถู ้ ือหุ น้ ดีเด่นในแต่ละปี ด้วย
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณา สําหรับ
ข้อเสนอแนะเรื่ องผูถ้ ือหุ น้ ดีเด่น คงจะต้องหาวิธีพิจารณา เนื่องจากเป็ นเรื่ องใหม่ของประเทศไทย
5. นายฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังต่อไปนี้
- ในปี ที่ผา่ นมา เหตุใดผลการดําเนินงานของกลุ่มธุ รกิจอะโรเมติกส์ปรับตัว
ลดลง ขณะที่ผลการดําเนินงานของกลุ่มธุ รกิจโอเลฟิ นส์ปรับตัวดีข้ ึนจากปี ก่อนหน้า
- แนวโน้ม การเติ บ โตของธุ ร กิ จ เคมี ภ ัณ ฑ์ ช นิ ด พิ เ ศษของบริ ษ ัท ฯ และ
จุดประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการไปร่ วมลงทุนใน Vencorex และ Myriant
- งานวิจยั ที่จะอยูไ่ ด้ จะต้องเป็ น Research Base และไปตั้งบริ ษทั เล็ก ๆ ใน
ธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลายนํ้า
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังต่อไปนี้

- ผลการดําเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ในปี 2557 ปรับตัวลดลงอย่าง
มากจากปี ก่อนหน้า เนื่ องมาจากกําลังการผลิตที่ลดลงและส่ วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กบั วัตถุดิบที่
ลดลง ประกอบกับการปรับตัวลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ตามราคานํ้ามันดิบที่ลดลงอย่างมากในไตรมาส
4/2557 นอกจากนี้ ภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ยงั อยู่ในวัฏจักรขาลง ซึ่ งมีเหตุผลหลักมาจาก
อุปทานที่เพิ่มมากจากผูผ้ ลิตรายใหม่ ประกอบกับความต้องการที่มีการเติบโตลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ทําให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปลายทางของเบนซี นและพาราไซลีนลดลง ขณะที่ผลการดําเนินงานของ
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กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์ และผลิ ตภัณฑ์ต่อเนื่ องปรับตัวดีข้ ึนจากปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากราคาผลิตภัณฑ์
และปริ มาณการผลิตในปี 2557 ปรับตัวดีข้ ึน
- บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในธุ รกิจเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษ (High Volume Specialties)
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของตลาดปลายทางที่กาํ ลังเติบโต โดยมีเป้ าหมายขยายฐาน
การดําเนินธุ รกิ จสู่ ภูมิภาคเอเชี ย ซึ่ งเป็ นภูมิภาคที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของตลาดสู ง ได้แก่ การเข้าสู่ ตลาด
ธุ รกิจผลิตภัณฑ์ในสายโพลียรู ี เทนร่ วมกับ Vencorex โดยได้เปิ ดสํานักงานขายร่ วมกันในประเทศจีน และ
อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโรงงานผลิ ต HDI Derivatives ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสู งในประเทศไทย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ให้ Myriant เป็ นฐานการวิจยั เพื่อพัฒนาไบโอเทคโนโลยี
สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมสําหรับบริ ษทั ในกลุ่ม
ทั้ง นี้ การลงทุ น ในธุ ร กิ จ เคมี ภ ัณ ฑ์ ช นิ ด พิ เ ศษในต่ า งประเทศนี้ เป็ นการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยกระจาย
การลงทุนในผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็ นการดําเนิ นการตามแผนความร่ วมมือและการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยีผา่ นบริ ษทั ร่ วมทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น Myriant และ Vencorex โดยการคิดค้นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็ นที่ตอ้ งการและสามารถแข่งขันได้ในตลาดร่ วมกัน การนําความสามารถและจุดแข็ง
ของบริ ษทั ต่าง ๆ เพื่อร่ วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี จะทําให้การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ของแต่ละบริ ษทั เป็ นไป
อย่างก้าวกระโดด สามารถลดระยะเวลาในการนําเทคโนโลยีจากระดับห้องปฏิบตั ิการเข้าสู่ กระบวนการผลิต
เชิงพาณิ ชย์
- คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี น โยบายลงทุ น ในโครงการวิ จ ัย และพัฒ นา
(R&D) ประมาณ 3% ของกําไรสุ ทธิ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถ
แข่ ง ขันได้ ได้แก่ การผลิ ตเม็ดพลาสติ ก โพลี เอทิ ลี นภายใต้เ ครื่ องหมายการค้า InnoPlus ซึ่ ง ได้พ ฒ
ั นา
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและความสะดวกในการดําเนิ นธุ รกิ จร่ วมกับลูกค้า ตลอดจนพันธมิตร
เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ลูกค้าในการดําเนินธุ รกิจ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับจากนานา
ประเทศทัว่ โลก
6. นายสมคิด วงศ์ภากร ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามว่า จากการที่ บริ ษทั ฯ มีการขยาย
ธุ รกิจตามตลาดโลก บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งเท่าไรของภาพใหญ่
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษ ัทฯ ขยายการลงทุ นพอประมาณโดยมี การบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ
จะขยายการลงทุนไปต่างประเทศโดยผ่านการร่ วมทุนกับพันธมิตรทางธุ รกิจ และมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่คุน้ เคย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีกประมาณ 50% ภายในระยะเวลา 5-7 ปี ต่อจากนี้
7. นายสุ วิท ย์ จันทร์ อาํ พร อาสาพิท กั ษ์สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจากสมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย ได้ส อบถามว่า จากการที่บริ ษทั ฯ ได้รับ ใบประกาศนี ย บัตรรั บรองการเป็ นสมาชิ ก
แนวร่ วมปฏิ บตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จากองค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) นั้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะครอบคลุมไปถึงคู่คา้ หรื อไม่
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นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการในเรื่ อง
การต่ อต้านทุ จริ ตคอร์ รั ปชัน อย่า งต่ อ เนื่ อ งและติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้ง ได้เผยแพร่ นโยบายนี้ แก่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้มีก ารปฏิ บ ตั ิอย่า งเป็ น
รู ป ธรรม นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง คํา นึ ง ถึ ง ความเสมอภาคและความซื่ อ สั ต ย์ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ รั ก ษา
ผลประโยชน์ ร่ว มกับ คู่ ค ้า โดยการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายและกติ ก าที่ ก าํ หนดร่ วมกัน อย่า งเคร่ ง ครั ด และมี
จรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจ และให้พนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต
การให้หรื อรับสิ นบนกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดย
ถือว่าการกระทําใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็ นไปตามนโยบายกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้สื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบว่า บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่
จะให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและในแต่ละประเทศที่บริ ษทั ฯ ได้เข้าไป
ลงทุน โดยได้จดั ทําคู่มือจรรยาบรรณธุ รกิจฉบับ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ และฝรั่งเศส เพื่อส่ งมอบ
ให้แก่คู่คา้ ลูกค้า และผูร้ ่ วมธุ รกิจได้รับทราบและสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิในเรื่ องต่อต้านทุจริ ตไปในทิศทาง
เดียวกัน
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ ได้รับการจัดอันดับจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – World
Member ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ในกลุ่ม Top 10% และเป็ นลําดับที่ 6 ของบริ ษทั เคมีภณ
ั ฑ์ช้ นั นําของโลกประจําปี
2557 ซึ่ งการจัดอันดับความยัง่ ยืนทางธุ รกิจระดับโลก ที่ไม่ได้คาํ นึงถึงเพียงผลทางด้านธุ รกิจเท่านั้น ยังมอง
ครอบคลุ มไปถึ งเรื่ องสังคมและสิ่ งเเวดล้อมอีกด้วย โดยจะประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่ น บรรษัทภิ บาล
การลดผลกระทบด้านสิ่ งเเวดล้อม เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังเป็ นบริ ษทั เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ
เป็ น 1 ใน 100 บริ ษทั ชั้นนําระดับโลกจาก The Global Compact ในฐานะบริ ษทั ที่ดาํ เนินธุ รกิจควบคู่กบั การ
สร้ างประโยชน์สูงสุ ดต่อสังคมตามกฎบัตรสากลโลกแห่ งสหประชาชาติ ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นสมาชิ ก UNGC
Advanced Level ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3
8. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า คําอธิ บายและวิเคราะห์
งบการเงิ นประจําปี 2557 (MD&A) ที่บริ ษทั ฯ ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นั้น บริ ษทั ฯ ได้มีการแก้ไขในภายหลังหรื อไม่
นายปฏิภาณ สุ คนธมาน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทาํ การแก้ไข MD&A แต่อย่างใด อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อนุ ญาตให้มีการแก้ไข
เอกสารใด ๆ ที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถเข้าไปแก้ไข MD&A
ที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
9. นายฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามดังนี้
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- ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ช้ ี แจงว่า
ก๊าซในอ่าวไทยมีแนวโน้มจะหมดลง ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯ จะต้องนําเข้าก๊าซ LNG ซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุนการผลิต
สู งขึ้นหรื อไม่
- การที่บริ ษทั ฯ จะไปลงทุนโครงการ Petrochemical Complex จากวัตถุดิบ
Shale Gas ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ราคาของวัตถุดิบจะสู งกว่าในประเทศหรื อไม่
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังต่อไปนี้

- ปริ มาณการผลิตของก๊าซในอ่าวไทยจะค่อย ๆ ลดน้อยลงภายในระยะเวลา
7-8 ปี ไม่ได้หมดไปในทันที และก๊าซ LNG ไม่ใช่วตั ถุดิบในการผลิตของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
มีหลายแนวทางที่จะลดความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบ ได้แก่ การนําผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่สําคัญจากโรงกลัน่ นํ้ามัน
และโรงงานอะโรเมติ กส์ ได้แก่ ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว และแนฟทาชนิ ดเบา มาใช้เป็ นวัตถุ ดิบสําหรั บโรงงาน
โอเลฟิ นส์
- การพัฒนา Petrochemical Complex โดยใช้วตั ถุดิบ Shale Gas ในต่างประเทศ
น่ าจะเป็ นโอกาสที่ดีของบริ ษทั ฯ ในการเข้าถึ งแหล่งวัตถุ ดิบที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ที่มีปริ มาณสํารอง Shale Gas เป็ นอันดับต้น ๆ ของโลก ประกอบกับมี
ต้นทุนในการผลิตตํ่าสุ ดในปั จจุบนั
10. นายธรรมนูญ จุลมณี โชติ ผูถ้ ือหุ น้ / ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้
- ประมาณการกําไรสุ ทธิ ปี 2558 จะกลับขึ้นไปเท่าเดิมหรื อไม่
- การที่กรรมการบริ ษทั ฯ ดํารงตําแหน่ งกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถือเป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อไม่
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พัน ธ์ ประธานฯ ได้ ช้ ี แจงว่ า จากการประเมิ น
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ บนพื้นฐานราคานํ้ามันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ภายใน 5 ปี ข้างหน้า ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ น่าจะไม่ดอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย และขาย
ผลิตภัณฑ์ที่มี Margin สู งเพิ่มขึ้น อีกทั้งสร้างโอกาสทางธุ รกิจใหม่ ด้วยการขยายการลงทุนไปสู่ ตลาดต่างประเทศ
เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
นายสมชาย คูวิจิตรสุ วรรณ ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า การดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ฯ ในขณะเดียวกันก็ดาํ รงตําแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
อนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ก.ล.ต. ซึ่ งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังนั้น ถู กต้องตาม
กฎหมายหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีส่ วนได้เสี ยและไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
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11. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุ ้นได้กล่าวชื่นชมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ ควรจะนําบริ ษทั ย่อยที่มีผลประกอบการดีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) และผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) ของบริ ษทั ฯ
สู งขึ้น
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ข อรั บข้อเสนอแนะไปพิ จารณาดํา เนิ นการเรื่ องการนํา บริ ษทั ย่อยที่มี ผลประกอบการดี เข้า จดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงเพิ่ม เติมว่า บริ ษทั โกลบอล
เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ เข้าไปถือหุ ้น ขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอน
การดําเนิ นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
12. นางสาวพจนารถ ศรี บุญรอด ผูถ้ ือหุ ้น ได้ส่งข้อเสนอแนะมาล่วงหน้าว่า บริ ษทั ฯ
ควรจะลดมูลค่าหุ ้นจดทะเบียนจากหุ ้นละ 10 บาท เหลือหุ ้นละ 1 บาท เพื่อให้มีสภาพคล่องในการซื้ อขาย
เพิ่มมากขึ้น และง่ายต่อการเปรี ยบเทียบราคากับหุ น้ อื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
13. นายชัชชัย คุณงาม ผูถ้ ือหุ น้ ได้ส่งคําถามสอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่ ราคานํ้ามันดิบจะลดลงไปอีกนานเพียงใด
- ราคานํ้ามันดิบที่ลดลงส่ งผลกระทบทั้งในด้านดีและไม่ดีต่อบริ ษทั ฯ อย่างไร
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังต่อไปนี้
- ในอนาคตความต้องการจะปรับสู งขึ้นทําให้ราคานํ้ามันดิบทยอยปรับสู งขึ้น
ด้วย อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 5 ปี ราคาจะไม่ปรับไปสู งเหมือนเดิมที่เคยอยู่ในระดับ 100 กว่าเหรี ยญ
สหรัฐฯ /บาร์ เรล
- ราคานํ้ามัน ดิ บ ที่ ล ดลงมี ผ ลดี ต่ อ บริ ษ ัท ฯ คื อ ต้น ทุ น ในการผลิ ต ที่ ใ ช้
นํ้ามันดิบเป็ นวัตถุ ดิบลดลง ส่ วนผลเสี ยคือกําไรของบริ ษทั ฯ ลดลงเนื่ องมาจากผลกระทบของมูลค่าสต็อก
นํ้ามัน
14. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ ส่ งสิ นค้าออกไปขายยังประเทศใดมากที่สุด และขายในประเทศ
กี่เปอร์เซ็นต์ และเทียบกับปี ที่ผา่ นมา การส่ งออกของบริ ษทั ฯ ลดลงกี่เปอร์ เซ็นต์
- วัตถุดิบของบริ ษทั ฯ มาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยกี่เปอร์ เซ็นต์ บริ ษทั ฯ
ซื้ อวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ใช่หรื อไม่ และบริ ษทั ฯ ใช้น้ าํ มันดิบเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก
ใช่หรื อไม่
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- ในขณะนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติ ข้ ึนลงตามราคานํ้ามันดิ บไม่มาก บริ ษทั ฯ
จะได้ประโยชน์จากการที่ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงหรื อไม่
- จากสภาพเศรษฐกิ จ ในปั จจุ บ นั กํา ลัง ซื้ อ ของประเทศลดลงมาก จะส่ ง
ผลกระทบต่อยอดขายและราคาขายของบริ ษ ทั ฯ หรื อไม่ บริ ษ ทั ฯ จะชดเชยด้วยการส่ ง ออกได้หรื อไม่
ปริ มาณการส่ งสิ นค้าออกไปขายที่ประเทศจีนซึ่ งคงเป็ นตลาดใหญ่ของบริ ษทั ฯ ลดลงมากหรื อไม่
- ปั จจัยใดเป็ นตัว กําหนดราคาผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ในตลาดโลก และ
ปั จจัยโดยตรงใดที่มีผลต่อบริ ษทั ฯ
- สิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 12,000 ล้านบาท หรื อ 3,000
ล้านบาท
- บริ ษทั ฯ มักจะอ้างถึง EBITDA เสมือนว่าเป็ นกําไรของบริ ษทั ฯ ใช่หรื อไม่
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังต่อไปนี้

- บริ ษ ัท ฯ ส่ ง สิ น ค้า ไปขายยัง ประเทศจี น มากที่ สุ ด และขายในประเทศ
ประมาณ 60-70% และเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา การส่ งออกของบริ ษทั ฯ ลดลงเพียง 1%
- บริ ษทั ฯ ซื้อวัตถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และ LPG จาก ปตท. ประมาณ
2-3 ล้านตันต่อปี เป็ นสัดส่ วนประมาณ 90% ของวัตถุ ดิบสําหรับปิ โตรเคมีสายโอเลฟิ นส์ และนําเข้า
นํ้ามันดิบประมาณ 7-8 ล้านตันต่อปี
และใช้แนฟทาจากโรงอะโรเมติกส์ ของบริ ษทั ฯ ประมาณ 10%
เนื่องจากในปั จจุบนั ราคาแนฟทาปรับตัวสู งขึ้น ในขณะที่ราคาก๊าซยังถูกกว่า ดังนั้น บริ ษทั ฯ ยังคงใช้ก๊าซเป็ น
วัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์ เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ ซื้ อก๊าซจาก ปตท. โดยการทําสัญญาซื้ อขายระยะยาว และใช้หลัก
แบ่งปั นผลประโยชน์ตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน ซึ่ งจะช่ วยลดผลกระทบจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลง
ราคาวัตถุดิบได้อย่างมีนยั สําคัญ
- สถานการณ์ เศรษฐกิ จไม่มีผลกระทบต่อความต้องการเม็ดพลาสติกของ
บริ ษทั ฯ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดี ดังนั้น หากความต้องการสิ นค้าภายในประเทศ
มีไม่เพียงพอ บริ ษทั ฯ สามารถส่ งออกไปขายยังต่างประเทศได้
นายปฏิภาณ สุ คนธมาน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า Loss จาก Inventory ที่แจ้งว่า 12,000 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาทนั้นเป็ นคนละชนิดกัน
ในส่ วนของราคานํ้ามันที่ปรับตัวลดลง และมีผลกระทบตรงต่อต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) นั้นมาจาก
การนํา Inventory ที่ตามปกติบริ ษทั ฯ ต้องมีเก็บสะสมไว้ประมาณ 20-30 วันออกมาขาย พอราคานํ้ามันลดลง
อย่างรวดเร็ ว ทําให้ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงตามไปด้วย แต่ตน้ ทุน Inventory ของบริ ษทั ฯ ยังไม่ลดลงในทันที
เพราะเป็ นต้นทุนเฉลี่ยที่บริ ษทั ฯ มีอยู่ 20-30 วันก่อนหน้า ซึ่ งในงบการเงินตามมาตรฐานไม่ได้กาํ หนดให้
แยกแสดงส่ วนนี้ ออกมา แต่เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จึงได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบจาก
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Inventory ส่ วนนี้ โดยแยกให้เห็นชัดเจนแสดงไว้ใน MD&A ในส่ วนผลขาดทุนจาก Inventory ตามงบ
การเงินจํานวน 3,000 ล้านบาทนั้น เป็ นส่ วนที่เกิดจาก Inventory ที่ยงั คงเหลืออยู่ ณ ปลายงวด ซึ่ งต้องทําการ
Mark to Market เนื่ องจากราคานํ้ามันลดลงต่อเนื่อง โดยใช้ราคานํ้ามันในช่วงประมาณ 5 วันต่อมาหลังจาก
สิ้ นงวด เป็ นเกณฑ์ราคาที่ใช้ Mark to Market และในไตรมาสถัดไป หากราคานํ้ามันปรับตัวสู งขึ้น ก็สามารถ
Reverse ส่ วนนี้กลับมาได้
15. นายสุ ริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้
- วัตถุ ดิบหลักในการผลิตขวดพลาสติกใสประเภทโพลีเอสเตอร์ หรื อขวด
PET ซึ่ งมีความต้องการใช้สูง คือ MEG (โมโนเอทิลีนไกลคอล) และ PTA (กรดเทเรฟทาลิกบริ สุทธิ์ ) จาก
รายงานประจําปี 2557 หน้า 33 ปั จจุบนั MEG มีกาํ ลังการผลิต 395,000 ตัน/ปี และจะขยายกําลังผลิตเป็ น
สัดส่ วนต่อปี เท่าไร และเป็ นสัดส่ วนเท่าใดในตลาดโลก นอกจากนี้ PTA มียอดขายต่อปี เท่าใด และมีอตั รา
การเจริ ญเติบโตอย่างไร
- จากรายงานประจําปี หน้า 35 ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั ต่างประเทศ
ในการผลิ ตพลาสติ กชี วภาพ ขณะนี้ การดําเนิ นงานอยู่ในขั้นตอนใด และจะเริ่ มดําเนิ นการผลิตเชิ งพาณิ ชย์
ในปี ใด รวมทั้งประมาณการขายปี ละเท่าใด
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังต่อไปนี้

- ในปี นี้ บริ ษทั ฯ กําลังดําเนิ นการขยายกําลังผลิต MEG ซึ่ งเป็ นสารตั้งต้น
ในการผลิ ตขวด PET อีก 90,000 ตันต่อปี หรื อประมาณ 30% ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2558
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ค่อนข้างมัน่ ใจว่าตลาด MEG จะเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ PTA และ PET ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
เป็ นผูผ้ ลิต
- สําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั ในต่างประเทศ
ได้แก่ NatureWorks ซึ่ งเป็ นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกประเภทโพลิแลกติกแอซิ ด (PLA) และ
กําลังจะนําเทคโนโลยีน้ ีมาต่อยอดที่ประเทศไทย
เนื่องจากได้ใช้เวลานานแล้ว และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม อีกทั้งระเบียบวาระที่ 1
เป็ นเรื่ องเสนอให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนิ นการประจําปี 2557 และข้อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต
ประธานฯ จึงสรุ ปมติเป็ นดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ ในปี 2557
และข้อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มเพื่อขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชี
กํา ไรขาดทุ นสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ ไ ด้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี คื อ บริ ษ ทั
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เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที่ได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว สรุ ปได้ ดังนี้
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 574,010 ล้านบาท มีกาํ ไรสุ ทธิ 13,532 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ ที่
เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่ 15,036 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 404,752 ล้านบาท หนี้สินรวม 162,876
ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ 241,876 ล้านบาท
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ แจ้งว่า ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้
รวมกับระเบียบวาระที่ 1 มามากแล้ว จึงได้สอบถามที่ประชุ มว่าจะมีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีคาํ ถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม
3,093,532,509 เสี ยง คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน และไม่เห็ นด้วย 117,791 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 7,445,332 เสี ยง ประธานฯ จึงสรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิ งบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนสําหรั บ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
และการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ นโยบาย
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดให้จ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและ
ทุนสํารองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปั นผลจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความ
จําเป็ น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 48 ได้กาํ หนดว่า การจ่าย
เงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธัน วาคม 2557 มี ก ํา ไรรวมที่ ผ่า นการตรวจสอบจากบริ ษ ัท เคพีเ อ็ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญชี จํา กัด
(KPMG) จํานวน 15,036 ล้านบาท
จากการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปั จจุบนั และเพื่อ
รั ก ษาระดับ การจ่ า ยเงิ นปั นผลในอัตราที่ เที ย บเคี ย งได้ก ับ ผลตอบแทนการลงทุ นอื่ น บริ ษ ทั ฯ จึ ง เห็ นควร
พิจารณาให้มี การจ่ า ยเงิ นปั นผลสํา หรั บ ผลการดํา เนิ นงานปี 2557 ในอัตรา 2.37 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิ น
ประมาณ 10,686 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน
รวม หรื อร้ อยละ 62 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย
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เงิ นปั นผลของบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 1.37 บาท หรื อ
เท่ากับอัตราร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ครึ่ งปี แรก คงเหลือเงิ นปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 170 ของผลกําไรสุ ทธิ ครึ่ งปี หลัง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจ่ายจากกําไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี (BOI) ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปั นผลได้
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ปี 2557
1. กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี (ล้านบาท)
2. จํานวนหุ น้ (ล้านหุน้ )
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาท : หุ น้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท : หุ น้ )
3.2 เงินปั นผลงวดสุ ดท้าย (บาท : หุ น้ )
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ (ร้อยละ)

(ปี ที่เสนอ)

15,036
4,509
2.37
1.37
1.00
10,686
71

ปี 2556

(ปี ที่ผา่ นมา)

33,140*
4,509
3.40
1.62
1.78
15,330
46

* ปรั บปรุ งใหม่ จากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2555) เรื่ องผลประโยชน์ พนักงาน
โดยเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 บริ ษัทฯ จึ งได้ ทาํ การปรั บปรุ งงบการเงินย้ อนหลังเพื่อการเปรี ยบเที ยบ

เมื่ อจบการนําเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุ มว่า มี ขอ้ คิ ดเห็ น/ข้อซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายชาตรี เจริ ญเนือง ผูถ้ ือหุ ้น / ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ
ควรจะเปิ ดเผยข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ได้แก่ เงิ นปั นผล ค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าสอบบัญชี นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ควรจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในปี ต่อไป
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
2. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ ได้แก้ไขตัวเลขงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ที่เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อไม่
- บริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากงบเฉพาะกิจการหรื องบรวมกิจการ
ได้ช้ ีแจงดังต่อไปนี้

นายปฏิภาณ สุ คนธมาน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

- ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ไม่ อ นุ ญาตให้มี ก ารแก้ไ ขข้อ มูล ใดๆ ที่ เผยแพร่ ผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์ฯ ดังนั้น บริ ษ ทั ฯ จึงไม่สามารถเข้าไปตัวเลขงบดุ ลและบัญชี ก าํ ไรขาดทุ นที่
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เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์ฯ ได้ หากจะทําการแก้ไข บริ ษทั ฯ จักต้องเผยแพร่ ขอ้ ความใหม่
เพิ่มเติม
- บริ ษทั ฯ จะพิจารณาอัตราเงินปั นผลจ่ายจากกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม
เพื่อสะท้อนให้เห็นผลประกอบการที่แท้จริ งของบริ ษทั ฯ ส่ วนจํานวนเงินที่จ่ายปั นผลนั้นจะจัดสรรจากกําไร
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
3. นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ประธานฯ ควรจะกําหนดเวลาการซักถามของผูถ้ ือหุ น้
- บริ ษทั ฯ ควรนํากําไรสะสมที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลมาจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ให้ผถู้ ือหุ น้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ประโยชน์จากการเครดิตคืนภาษี
- การที่ บ ริ ษ ทั ฯ ลดจํา นวนเงิ น ปั น ผล จะส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จของ
ประเทศ เนื่ องจากไม่กระตุน้ กําลังซื้ อของประชาชน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ไม่ควรกันส่ วนกําไรเพื่อจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ รายใหม่ เนื่องจากไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ปั จจุบนั
- หากบริ ษทั ฯ ต้องการเก็บกําไรไว้เพื่อขยายงาน ก็ควรจะจ่ ายเงิ นปั นผล
ก่อน และหากจําเป็ นต้องขยายงาน ควรจะเพิม่ ทุน และขายหุ ้นให้ผถู ้ ือหุ ้นในราคาตํ่ากว่าตลาด 20-30% ซึ่ งเงินที่
เข้าบริ ษทั ฯ จะอยูอ่ ย่างถาวร ดีกว่าให้ราคาหุ ้นในตลาดสู งและเก็งกําไรกัน และต่างชาติได้กาํ ไร และขนเงินออกไป
นอกประเทศ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม / ให้ขอ้ คิดเห็น คนละ
5 นาที ด้วยความกระชับ และได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของการเครดิตภาษีของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นสําคัญ โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ จะจัดสรรเงินปั นผลจาก
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่ได้รับยกเว้นภาษี (BOI) ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ตอ้ งถูก
หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้
นายปฏิ ภาณ สุ คนธมาน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้
ชี้แจงว่า ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ พิจารณาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นในการจ่ายเงินปั นผล โดยพยายามจ่ายจาก
กําไรสะสมที่เสี ยภาษีในอัตราสู ง เช่น 30%, 25%, 23% 20,%, 15% หรื อ 10% อย่างไรก็ตาม ในปี ที่ผา่ นมา
ผลประกอบการในส่ วนที่เสี ยภาษีในอัตรา 20% โดยเฉพาะโรงกลัน่ นํ้ามัน และโรงอะโรเมติกส์ ขาดทุน
เนื่ องมาจากราคานํ้า มันดิ บ ที่ ผ นั ผวน ดัง นั้น จึ ง ไม่มีผลประกอบการที่ เป็ นกํา ไรในส่ วนนี้ แต่ จะมี แต่ผ ล
ประกอบการที่ได้จากโรงโอเลฟิ นส์ และเม็ดพลาสติก ซึ่ งยังได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากภาษีอยู่ ดังนั้น จึงเลือก
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมส่ วนที่เสี ยภาษี 0% หรื อส่ วนที่ได้รับการยกเว้นภาษี (BOI) ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นไม่ตอ้ ง
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีได้
4. นายเกรี ยงไกร วงษ์มาลีวฒั นา ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
ของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 ลดลงเหลือ 15,036 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
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นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ทุกบริ ษทั ในกลุ่มพลังงาน
และปิ โตรเคมี ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากการที่ ราคานํ้ามันดิ บลดลง บางบริ ษทั
ประสบปั ญหาขาดทุน ได้แก่ ไทยออยล์ มีกาํ ไร 9,316 ล้านบาทในปี 2556 และขาดทุน 4,026 ล้านบาทในปี
2557 ไออาร์ พีซี มีกาํ ไร 826 ล้านบาทในปี 2556 และขาดทุน 5,235 ล้านบาทในปี 2557 และบางจากมีกาํ ไร
4,652 ล้านบาทในปี 2556 และกําไรลดลงเหลือ 712 ล้านบาทในปี 2557 แต่บริ ษทั ฯ ยังสามารถดําเนินการ
ให้ได้ผลกําไร แม้วา่ กําไรจะลดลงก็ตาม
5. พ.ต.อ. เสริ มเกี ยรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้ขอให้ผูส้ อบบัญชี ยืนยันความ
ถูกต้องของการตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ
นายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์ ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) ได้ยืนยันการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ และการ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษ ัท ฯ ก็ พิ จ ารณาจากงบการเงิ น รวม และจ่ า ยจากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การตามที่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชีได้ช้ ีแจงแล้ว
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผถู้ ือหุ ้น
และผูร้ ั บ มอบฉันทะเห็ นด้วยรวม 3,098,560,686 เสี ย ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 55,083 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 2,576,214 เสี ยง ประธานฯ
จึงสรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 4

มี ม ติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ จัดสรรเงิ นกําไรสําหรับ
ผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557 และการจ่ายเงิ นปั นผล ตามที่
เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

บริ ษ ัท ฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผู้ถื อ หุ ้ น ใช้สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาอย่า งเต็ ม ที่ ดัง นั้ น
กรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้ นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ นายวศิน ธีรเวชญาณ ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์
พันเอก นิ ธิ จึงเจริ ญ และนางบุบผา อมรเกียรติขจร ได้ออกจากห้องประชุ มขณะที่มีการพิจารณาระเบียบ
วาระนี้
เนื่ องจากนายวศิน ธี รเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และศาสตราจารย์ สุ รพล นิ ติไกรพจน์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการที่ครบวาระ
ในครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้นายสรัญ รังคสิ ริ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูร้ ายงานต่อ
ที่ประชุมสรุ ปได้วา่ ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กําหนดให้
กรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3)กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก

-18-

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
1 เมษายน 2558
หน้า 18/28

และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก
เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 กรรมการบริ ษทั ฯ ที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระมีจาํ นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
(1) นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายวศิน ธี รเวชญาณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
(3) ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(4) พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
(5) นางบุบผา อมรเกียรติขจร
กรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ ให้
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทราบผ่า นระบบข่ า วตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งเมื่ อ ครบ
กําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลื อกบุคคลทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และ
ข้อ กํา หนดที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนพิ จ ารณาถึ ง การเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ แล้ว เห็ นสมควรให้นาํ เสนอรายชื่ อบุคคลที่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ี ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แทนกรรมการที่จะออก
ตามวาระ ดังต่อไปนี้
(1) นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(2) นายวศิน ธี รเวชญาณ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(3) ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(4) พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(5) นางบุบผา อมรเกียรติขจร
ดํารงตําแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
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โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสื อ
เชิญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อลําดับที่ (1) - (4) มีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามนิ ยาม
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ในเรื่ องสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
นายสรั ญ รั ง คสิ ริ ได้ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่า มี ข ้อคิ ดเห็ น/ข้อซัก ถามเกี่ ย วกับ การ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
ตําแหน่งกี่ปี

นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า กรรมการมีวาระในการดํารง

นายสรั ญ รั ง คสิ ริ กรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน และนายประเสริ ฐ
บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงร่ วมกันว่า กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และมีอายุ
ไม่เกิน 70 ปี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ อีกทั้งกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ ง
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรื อรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
- บริ ษัท ฯ ได้จ ัด ทํา ใบลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ผู้ถื อ หุ ้ น สามารถใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ ก
กรรมการเป็ นรายบุคคล หรื อลงคะแนนแบบทั้งคณะซึ่ งหมายถึงลงคะแนนให้ท้ งั 5 ท่านใบลงคะแนนเดียว
ก็ได้ โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรี ยงกันตามลําดับ
- โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนสําหรับทั้ง 5 ท่านในคราวเดียว และขอเก็บ
ใบลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ก่อน
-

สําหรับใบลงคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” จะเก็บภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ้ น

ต่อจากนั้น นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้เชิ ญกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับ
เข้าห้องประชุมเพื่อดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่ งเป็ นการลงคะแนนเสี ยง

เป็ นรายบุคคล ดังนี้
ลําดับ
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

เห็นด้วย
คะแนนเสี ยง ร้อยละ
นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ
3,040,780,822 98.14
นายวศิน ธี รเวชญาณ
3,040,719,280 98.14
ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์ 3,037,788,164 98.04
พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
3,041,911,367 98.18
นางบุบผา อมรเกียรติขจร
3,042,277,684 98.19

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
คะแนนเสี ยง ร้อยละ คะแนนเสี ยง
57,648,674
1.86
2,788,009
57,596,820
1.86
2,901,405
60,663,136
1.96
2,766,205
56,443,279
1.82
2,862,859
56,121,739
1.81
2,818,082
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มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของผู้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ 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
นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ นายวศิน ธี รเวชญาณ ศาสตราจารย์ สุ รพล
นิติไกรพจน์ พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ และนางบุบผา อมรเกียรติขจร
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้นายวศิ น ธี รเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุ มสรุ ปได้ว่า ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 15 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ได้ พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนแก่
กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2558 และโบนัสกรรมการประจําปี 2557 โดย
คํานึ งถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุ รกิจเดี ยวกันที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิบตั ิงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และสภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ โดยรวม ตลอดจนหลัก การที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น แล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ อง
สําหรับปี 2558 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดื อนและ
เบี้ยประชุ มกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุ มไว้ในอัตราเดิม
เท่ากับปี 2557 ดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2557
ค่าตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน
60,000
60,000
• ประธานกรรมการ
50,000
50,000
• กรรมการ
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

40,000
40,000
• ประธานกรรมการ
30,000
30,000
• กรรมการ
(2) ค่ า ตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง : ให้ค งไว้ใ นอัตราเดิ ม เท่ า กับ ปี 2557
โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่ องอื่นที่อาจได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามความจําเป็ นและเหมาะสมในอนาคตด้วย

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
1 เมษายน 2558
หน้า 21/28

-21-

(ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องของบริ ษทั ฯ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ) ดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
เบี้ยประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มา
ประชุม)
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
บาท/คน/ครั้ง

ปี 2557
บาท/คน/ครั้ง

50,000
40,000

50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจําปี 2557 : เป็ นไปตามหลักการที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2556 จนกว่า ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น จะมี ม ติ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น
อย่างอื่น ดังนี้
“ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ในปี นั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกําไรสุ ทธิ ในปี นั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปี ละ 50
ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนสู งกว่ากรรมการร้อยละ 25”
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
ประธานฯ ได้สอบถามที่ ประชุ มว่ามีข ้อคิ ดเห็ น/ข้อซัก ถามเกี่ ยวกับค่า ตอบแทน
กรรมการหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า กรรมการได้รับค่าตอบแทน
อย่างไร หากดํารงตําแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่ องด้วย
นายวศิ น ธี ร เวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน
ได้ช้ ี แจงว่า กรรมการได้รับ ค่า ตอบแทนรายเดื อน และเบี้ ย ประชุ ม ที่จ่า ยให้เฉพาะกรรมการที่ม าประชุ ม
ส่ วนกรรมการเฉพาะเรื่ องได้รับเฉพาะเบี้ยประชุมซึ่ งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุมเช่นกัน
2. นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า จากรายงานประจําปี 2557
หน้า 115 บันทึกการเข้าประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เหตุใดกรรมการบางคนร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล กรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ี แจงว่า ก่อนหน้านี้ ดาํ รง
ตําแหน่ งกรรมการกํากับดู แลกิ จการ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบแทน
กรรมการที่ลาออก และมิได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการต่อ จึงมิได้ดาํ รงตําแหน่งซ้อนกัน
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3. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
- การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ควรคํานึ งถึงผลการปฏิบตั ิงานและการอุทิศตน
ให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ฯ
- กรรมการที่มาจากหน่วยราชการไม่ควรรับค่าตอบแทน และควรจะพิจารณา
ความสามารถในการอุทิศเวลาให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ฯ
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรจะพิจารณาขึ้น
โบนัสกรรมการจาก 0.3% เป็ น 0.5% ของกําไรสุ ทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปี ละ 200 ล้านบาท หากบริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรเพิม่ ขึ้น
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พัน ธ์ ประธานฯ ได้ข อรั บ ข้อ เสนอแนะไว้พิ จ ารณา
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ น้ คงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะนี้ที่อยากให้ปรับโบนัสขึ้นสู งมาก
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะเห็ นด้วยรวม 3,049,152,006 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 98.42 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และไม่เห็ นด้วย 48,900,907 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.58 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และงดออกเสี ยง 3,187,392 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 6

มีม ติ ด้วยคะแนนเสี ย งไม่น้อยกว่า สองในสามของจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ และกรรมการเฉพาะเรื่ อง ประจําปี 2558 และรั บทราบ
การจ่ายโบนัสกรรมการประจําปี 2557 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนสํ าหรับปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมชาย คูวิจิตรสุ วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อ
ที่ประชุมสรุ ปได้วา่ เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี โดยในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คนเดิ มได้ไม่เกิน 5 รอบปี บัญชี และเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย
บริ ษทั เรื่ องการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ที่ผา่ นมา ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี โดย KPMG ได้
เสนอค่าสอบบัญชี สําหรั บปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 3,539,040 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร/
สิ่ งพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าติดต่อสื่ อสาร แต่ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี ) ซึ่ งเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับค่าบริ การสอบบัญชีปี 2557 แล้ว ค่าบริ การสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558 ได้เพิ่มขึ้นจํานวน 35,040
บาท หรื อร้อยละ 0.1 ตามอัตราเงินเฟ้ อและขอบเขตงานของบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็ นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี
2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่ อและสํานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 ดังนี้
1. นายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรื อ
2. นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อ
3. นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ
4. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
2) ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 เห็ นควรเสนอกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558
เป็ นจํานวนเงิน 3,539,040 บาท ดังนี้
ปี 2557
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท) ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
1,840,230
1,822,010
ค่าสอบบัญชีสาํ หรับงบการเงินประจําปี
1,698,810
1,681,990
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
3,539,040
3,504,000
รวม
3) ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) ซึ่ งเสนอสอบบัญชี บริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
4) จํานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ นับเป็ นรอบบัญชีปีที่หา้
5) การให้บริ การบริ ษทั อื่น ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็ม จี ภูมิ ไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) เป็ นผูใ้ ห้บริ การประจําปี 2557 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นอยู่
รวม 16 บริ ษทั
ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุ รกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2558 ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว คล่องตัว
และมีประสิ ทธิภาพ
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรื อไม่
1. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติดงั นี้
- ให้คงอัตราค่าสอบบัญชีเท่าปี ที่แล้ว
- จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก KPMG ตามที่บริ ษทั ฯ เสนอหรื อไม่
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจง
นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จํากัด ได้ช้ ี แจงว่า ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเสนอข้อเสนอเพื่อการพิจารณาของที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เสนอเรื่ องต่อที่ประชุมไว้ จะต้องพิจารณาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อน แล้วจึงพิจารณาตามข้อเสนอของผูถ้ ือหุ ้นต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก็ถือเป็ นมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. Mr. Basant Kumar Dugar ได้กล่าวชมเชยว่า KPMG เป็ นบริ ษทั ตรวจสอบบัญชี
ที่ดี เป็ น 1 ใน 4 บริ ษทั ตรวจสอบบัญชีช้ นั นําของโลก
3. นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้
- KPMG ตรวจสอบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ มาครบ 5 ปี หลัง จากนี้ จะต้อง
เปลี่ยนแปลง ไม่ทราบว่าจะต้องเปลี่ ยนแปลงบริ ษทั สอบบัญชี หรื อเปลี่ยนแปลงเฉพาะผูส้ อบบัญชี หาก
เปลี่ ยนแปลงบริ ษทั สอบบัญชี จะต้องคํานึ งว่าผูส้ อบบัญชี ของกลุ่ม ปตท. ควรจะเป็ นบริ ษทั เดี ยวกัน เพื่อ
ประสิ ทธิ ภาพและความคล่องตัวในการประสานงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท.
- ค่าสอบบัญชีมีหน่วยเป็ นหลักสิ บ

บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท.

4. นายสถาพร โคธี รานุรักษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามและได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงินเท่าไร
- หากจะเปลี่ยนแปลงบริ ษทั สอบบัญชี ควรจะต้องเป็ นบริ ษทั สอบบัญชี เดียวกับ

5. นายเกรี ยงไกร วงษ์มาลี วฒั นา ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามถึ งการกําหนดหลักการ
ในการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี และให้ต้ งั ข้อสังเกตว่า ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรลดลง แต่พิจารณาขึ้น
ค่าสอบบัญชีให้ KPMG
6. นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลี่ยง ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามและตั้งข้อสังเกตดังนี้
- หลัก การที่ บ ริ ษ ัท ฯ ใช้ ใ นการคัด เลื อ กบริ ษ ัท สอบบัญ ชี และบริ ษ ัท ฯ
ได้ประกวดราคาหรื อสื บราคาหรื อไม่
- หากค่ า สอบบัญชี เพิ่ม ขึ้ น ค่า ใช้จ่า ยอื่ นซึ่ ง ไม่เ กิ นร้ อ ยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จะเพิม่ ขึ้นด้วย
7. นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
- เหตุใดผูส้ อบบัญชีจึงขึ้นค่าสอบบัญชีทุกปี
- เมื่อครบ 5 ปี แล้ว บริ ษทั ฯ จะเปลี่ยนบริ ษทั สอบบัญชี หรื อเปลี่ยนเฉพาะ
ผูส้ อบบัญชีผมู ้ ีอาํ นาจลงนาม
8. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า หากผูส้ อบบัญชี ปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบอย่า งเต็ ม ที่ ก็ ค วรจะได้รั บ ค่ า สอบบัญ ชี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากผู ้ส อบบัญ ชี
มีความสําคัญต่อผูถ้ ื อหุ ้นมาก ต้องทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของผูบ้ ริ หาร และต้องรับผิดชอบงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี แล้ว
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นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบซึ่ ง มี หน้า ที่ ดูแล
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนด้วยความ
รอบคอบและโปร่ งใส และนําเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาลงมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
- ในการควบบริ ษทั ระหว่าง PTTCH กับ PTTAR ได้มีการคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีจากหลายบริ ษทั ระดับสากล โดยวิธีสอบราคา และพิจารณาจากขอบเขตงานและอัตราค่าสอบบัญชี ทั้ง
PTTCH และ PTTAR ต่างเห็ นสมควรให้ KPMG เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ใหม่ ด้วยคุ ณภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และ KPMG ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั PTTCH และ PTTAR มาแต่เดิมอย่างต่อเนื่อง
การที่ท้ งั กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ผสู ้ อบบัญชี จากสํานักงาน KPMG เหมือนกัน จะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ใหม่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว คล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ KPMG จัดเป็ นบริ ษทั สอบบัญชี รายใหญ่
ที่ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามพร้ อ มของบุ ค ลากรและมี ม าตรฐานการปฏิ บ ัติง านเป็ นที่ ย อมรั บ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้น PTTCH และ PTTAR จึงได้เสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมระหว่าง PTTCH และ PTTAR เป็ นผูล้ งมติแต่งตั้ง KPMG เป็ นผูส้ อบบัญชี สําหรับบริ ษทั ที่ควบกัน
คือ PTTGC และกําหนดค่าตอบแทน
นายประเสริ ฐ บุ ญ สัม พันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แ จงว่า ค่ า สอบบัญชี บ างปี ก็ ล ดลง
อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชี ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็ นเงิน 35,040 บาทเท่านั้น และได้กล่าวเสริ มว่า
เมื่อครบรอบการสอบบัญชีปีที่ 5 จะต้องมีการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ใหม่ ซึ่ งอาจเป็ น
รายเดิมหรื อรายใหม่ก็ได้ กฎหมายไม่ได้บงั คับ แต่ผสู ้ อบบัญชีจะต้องเปลี่ยน
จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ผูส้ อบบัญชี จาก KPMG พิจารณาว่าจะคงยืนยัน
ข้อเสนอตามระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558 หรื อไม่
นายไวโรจน์ จิ นดามณี พิทกั ษ์ ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) ได้ยนื ยันตามเสนอ
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเห็ น
ด้วยรวม 3,091,824,096 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.79 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่ เห็ นด้วย 6,660,534 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 0.21 ของจํานวนเสี ย งทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 2,761,827 เสี ยง
โดยประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงผลของการลงคะแนนดังกล่าว
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นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
จํากัด ชี้ แจงว่า ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นมีค ะแนนเสี ย งเห็ นด้วยมากกว่าร้ อยละ 90 ของจํา นวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถือเป็ นมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ประธานฯ จึงสรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 7

มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู้ถื อ หุ ้ นซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3565 หรื อ นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิ ศ
ผูส้ อบบัญชี รั บ อนุ ญาตเลขที่ 4068 หรื อ นายวินิจ ศิ ล ามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 2316 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 และ
อนุ มตั ิค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิ น
3,539,040 บาท ไม่ ร วมค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น เช่ น ค่ า เอกสาร /สิ่ ง พิ ม พ์
ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า ติ ด ต่ อ สื่ อสาร (ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ปรึกษากิจการอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามเพิม่ เติมหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้

ตั้งข้อสังเกตดังนี้

1. นางสาวสุ พ ร ปทุ ม สุ วรรณวดี ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ส อบถาม ให้ข ้อเสนอแนะ และ

- จํานวนผูเ้ ข้าประชุมในระเบียบวาระที่ 1 และ 7 ต้องไม่เท่ากัน
- กรรมการได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม
และโบนัสหรื อไม่ และบริ ษทั ฯ ชําระภาษีให้กรรมการหรื อไม่
- บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลในปี ต่อไปเพิม่ มากขึ้นหรื อไม่
- ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี หน้า ควรจะพิจารณาย้ายสถานที่ประชุ ม
ไปเป็ นโรงพยาบาลหรื อสถานศึกษา เพื่อเป็ นการสนับสนุนรายได้ให้แก่สถานที่เหล่านั้น
- ในการคัด เลื อ กผู้ถื อ หุ ้น เข้า ร่ ว มโครงการเยี่ ย มชมกิ จ การของบริ ษ ัท ฯ
บริ ษทั ฯ แจ้งว่าขอสงวนสิ ทธิ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ยงั ไม่เคยได้รับคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการฯ ดังนั้น จึงควรส่ ง
จดหมายเชิญเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รับคัดเลือกเท่านั้น
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
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- จํา นวนผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเมื่ อเปิ ด
ประชุ มและปิ ดประชุ ม จะไม่เท่ากัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะบันทึกในรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2558
- กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม และโบนัส นอกจากนี้ กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบชําระภาษีของตนเอง
- หากผลประกอบการของบริ ษ ัท ฯ ดี ข้ ึ น บริ ษ ัท ฯ จะสามารถพิ จ ารณา
จ่ายเงินปั นผลเพิม่ มากขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและราคานํ้ามันดิบเป็ นสําคัญ
- บริ ษทั ฯ ขอรับข้อเสนอแนะประเด็นสถานที่ประชุม และโครงการผูถ้ ือหุ ้น
เยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั ฯ ไว้พิจารณา
2. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นดังนี้
- ได้สอบถามก่อนหน้านี้ถึงการส่ งสิ นค้าไปต่างประเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ช้ ี แจงว่ารายละเอียดอยูใ่ นรายงานประจําปี 2557 ซึ่ งได้ติดต่อขอรับจากบริ ษทั ฯ
แต่เจ้าหน้าที่ส่งรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปให้
- ตามหลัก บัญ ชี ท ั่ว ไป EBITDA ไม่ใ ช่ ก ํา ไร เหตุ ใ ดบริ ษ ัท ฯ จึ ง ระบุ ว่า
EBITDA คือกําไร
- ระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ เก็บ Inventory ทั้งสิ นค้าคงคลังและวัตถุดิบคงคลัง
- ประธานฯ เป็ นกลจักรสําคัญของบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. สร้างความเติบโตให้
บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. มายาวนาน
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งรายงานประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และได้ช้ ีแจงเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
- ในปี 2557 สัดส่ วนการส่ งออกสิ นค้าไปขายยังประเทศจีนอยูท่ ี่ 11%
- EBITDA คื อ กําไรก่ อนหัก ดอกเบี้ ย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จําหน่าย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ใช้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถในการทํากําไรกับบริ ษทั อื่น ๆ ในอุตสาหกรรม
การกลัน่ และปิ โตรเคมี
- บริ ษทั ฯ จะเก็บ Inventory ไว้ในคลังประมาณ 20 กว่าวัน ทั้งนี้ นอกจากที่
บริ ษทั ฯ ต้องนํานํ้ามันดิบคงคลังมาสํารองเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีความจําเป็ นต้องเก็บนํ้ามันดิบ
คงคลังสํารอง เพื่อความมัน่ คงด้วย
3. นายวิวฒั น์ คูสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ผูถ้ ือหุ ้นหลายราย
อยูต่ ่างจังหวัด ไม่สะดวกเข้าร่ วมโครงการผูถ้ ือหุ ้นเยี่ยมชมกิจการของบริ ษทั ฯ ควรจะอนุญาตให้ผถู้ ือหุ ้นที่
ได้สิทธิ โอนสิ ทธิ น้ นั ให้ผอู ้ ื่นไปแทนได้
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
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ประธานฯ ได้แถลงว่า การประชุมได้ดาํ เนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่ งเมื่อ
ได้สอบถามที่ประชุ มแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าบริ ษทั ฯ ขอเก็บ
บัต รลงคะแนนเสี ย งทั้ง หมดจากผู ้ถื อ หุ ้น ทุ ก ท่ า นที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ในวัน นี้ โดยขอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ส่ ง บัต ร
ลงคะแนนเสี ยงให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 พร้อมทั้งได้เรี ยนให้ผถู้ ือหุ ้น
ทราบว่า บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบและโปร่ งใส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และคุ ณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและต่อยอดความสําเร็ จ เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรที่แข็งแกร่ งและ
มัน่ คงอย่างยัง่ ยืนต่อไป และได้กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ ม :

เวลา 18.56 น.

อนึ่ ง สรุ ปจํา นวนผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุ ม
ครั้งนี้รวมทั้งสิ้ น 6,746 ราย นับจํานวนหุ ้นรวมกันได้ท้ งั สิ้ น 3,101,247,282 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 68.78 ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสี ยงเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ลงนาม…....................................................ประธานกรรมการ
(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานในที่ประชุม
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