รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
----------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
เริ่ มการประชุมเวลา 14:00 น.
ก่ อนเริ่ ม การประชุ ม บริ ษ ทั ฯ ได้ฉ ายวีดิท ศั น์แนะนํา ความปลอดภัย กรณี เกิ ดเหตุ ฉุก เฉิ น
ในการใช้หอ้ งประชุม
นายประเสริ ฐ บุ ญสั ม พันธ์ ประธานกรรมการ ทํา หน้า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ได้ก ล่ า ว
ต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ และได้แถลงต่อที่ประชุ มว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้
ชําระแล้วจํานวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 4,508,849,117 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทั้งนี้ ในการนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ จะต้องหักจํานวนหุ น้ ที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืนตามโครงการ
ซื้ อหุน้ คืนทั้งสิ้ น 48,553,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 1.08% ของหุ ้นสามัญทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่าที่ซ้ื อหุ ้นคืนรวม
2,434.62 ล้านบาท ออกจากจํานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากจํานวนหุ ้นที่ซ้ื อคืนดังกล่าว
ไม่นบั เป็ นองค์ประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดังนั้น จํานวนหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่ใช้เป็ นฐานเสี ยงในการเปิ ดประชุมคิดเป็ นจํานวน 4,460,296,117 หุ ้น และ
ขณะนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจํานวนทั้งสิ้ น 5,933 ราย นับ จํานวนหุ ้น
รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 3,164,111,540 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 70.94 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่ าวเปิ ดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 และแนะนํากรรมการ
บริ ษทั ฯ ที่มาร่ วมประชุม ดังนี้
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย
คูวจิ ิตรสุ วรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวศิน
ธีรเวชญาณ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
4. นายอํานวย
ปรี มนวงศ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5. นายดอน
วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
6. นายอรรถพล
ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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7.
8.

พันเอก นิธิ
จึงเจริ ญ
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์

9.

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์

10.
11.

นายอนนต์
นายสรัญ

สิ ริแสงทักษิณ
รังคสิ ริ

12.
13.
14.

นางวาทนันทน์
นายประพนธ์
นางบุบผา

พีเทอร์สิค
วงษ์ท่าเรื อ
อมรเกียรติขจร
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กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ 1 ท่าน คือ นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล เนื่ องจาก
ติดราชการ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 8 ท่าน คือ นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ นายสมชาย คูวิจิตรสุ วรรณ นายวศิน
ธี รเวชญาณ ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์ นายอํานวย ปรี มนวงศ์ พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
และนายดอน วสันตพฤกษ์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้
ให้นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กล่าวแนะนําผูบ้ ริ หารที่เข้า
ร่ วมประชุม ดังนี้
1. นายกัญจน์
ปทุมราช
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ต้น
2. นายปฏิภาณ
สุ คนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
3. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
4. นายวริ ทธิ์
นามวงษ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารศักยภาพ
องค์กร
5. นายคงกระพัน
อินทรแจ้ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน International
Business Operation
6. นายอรรถวุฒิ
วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์
7. นายสุ วทิ ย์
ทินนโชติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์
8. นายณะรงค์ศกั ดิ์ จิวากานันต์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
9. นางวราวรรณ
ทิพพาวนิช ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
และเลขานุการบริ ษทั
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10. นายชญาน์
11. นายสาโรจน์
12. นายไพรัช
13. นายอนุทิน
14. นายบุญเชิด
15. นายไพโรจน์
16. นางจีรานี
17. นายจิรวัฒน์
18. นายสุ วฒั น์
19. นายวิบลู ย์
20. นายทศพร
21. นายสิ ริเดช
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ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน Science and
Innovation
พุทธธรรมวงศ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการตลาดและ
พาณิ ชยกิจ
สุ วรรณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ช่วยเพ็ญ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และสาธารณูปการ
สุ วรรณทิพย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานคุณภาพ
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
อุทยั ทรัพย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
พิมทะโนทัย ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน Technical and
Operations Excellence
นุริตานนท์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี
เพื่อสิ่ งแวดล้อม
สุ รัตนชัยการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน CAPEX Excellence
ชูชีพชื่นกมล ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
เอทิลีนออกไซด์
บุณยพิพฒั น์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ International
Performance Management
คุม้ วงศ์ดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ Human Resources
จันทวสุ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนํา นายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์ จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล และนายปิ ยะ ครุ ฑเดชะ
ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด ที่เข้าร่ วมตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้ง
ได้แนะนํานางรัตนา ตันสกุล อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยที่เข้าร่ วม
ประชุ ม ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุ ม นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ช้ ี แจงวิธีปฏิ บ ตั ิ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
- กรณี ที่ ถื อเป็ นบัต รเสี ย หมายถึ ง กรณี ที่ แ สดงเจตนาไม่ ชัด เจนลงในบัต รลงคะแนน
โดยการลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อกรณี ที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับ
- ทั้งนี้ จํานวนผูถ้ ือหุ น้ และคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจ
มีผทู ้ ี่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรื อเข้ามาเพิ่มเติม
- สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบ
การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็ น 3 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 2558
ระเบี ย บวาระที่ 3 : พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรเงิ น กํา ไรสํ า หรั บ ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ
ปี 2559
โดยบริ ษทั ฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็ นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ที่งดออกเสี ยงและบัตรเสี ย
• 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 งดออกเสี ยง และ
บัตรเสี ย
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน คือ ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแผนการออกหุ ้นกู้
โดยบริ ษทั ฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มออกเสี ยงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ยกมือ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อนํามานับคะแนนต่อไป
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- ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสี ยงของท่านผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการ
ประชุมเสร็ จสิ้ น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสี ยงต่อไป
ประธานฯ ได้แถลงว่า หากผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็ นหรื อ
ซักถามเพิ่มเติ มในแต่ละระเบี ยบวาระ ขอให้ยกมือ และแถลงต่อที่ประชุ มด้วยว่าเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรื อคําถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรื อคําถามอย่างตรงประเด็นและกระชับโดยขอความร่ วมมือ
กําหนดท่านละไม่เกิน 5 นาที/ครั้ง เพื่อให้การบริ หารการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ในการประชุ มครั้ งนี้ นายกฤษฎิ พงศ์ เพ็ชร์ พิรุณ และนางสาวอลิ ษา ลิ ขิตวัฒนชัย จาก
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด และนายฐิติวชั ร์ จีนะธนาวัฒน์ ตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นในที่ประชุ ม ได้ร่วม
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ซึ่ งได้
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ โดยได้กาํ หนดระยะเวลาการนําเสนอไว้ ตั้งแต่
วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอระเบียบ
วาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการเข้ามายังบริ ษทั ฯ รวมถึงแจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นส่ งคําถามล่วงหน้ามายัง
บริ ษ ทั ฯ โดยมี ผูถ้ ื อหุ ้ นเสนอคํา ถามมาล่ วงหน้า และเจ้า หน้า ที่ บ ริ ษ ทั ฯ ได้ช้ ี แจงรายละเอี ย ดต่อผูถ้ ื อหุ ้ น
เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ จะแจ้งคําถามและคําตอบให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ทราบด้วยต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 พร้อมทั้ง
จัดส่ งถึงผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายทางไปรษณี ย ์ เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นตรวจทานความถูกต้องหรื อแก้ไขรายงานการประชุ ม
โดยเมื่อครบกํา หนดเวลาดังกล่ าว ไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้นขอแก้ไ ขรายงานการประชุ ม จึงถื อว่าผูถ้ ื อหุ ้นได้รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
เรื่องทีป่ ระธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ในปี 2558 ที่ผา่ นมา นับเป็ นอีกก้าวหนึ่งในรอบ 4 ปี
ที่น่าภาคภูมิใจของบริ ษทั ฯ ที่ได้บรรลุเป้ าหมายสําคัญหลายประการ อาทิ
• ได้รับการจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 10 บริ ษทั ชั้นนําด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในกลุ่ม Chemical Sector
ประจําปี 2558 โดย Dow Jones Sustainability Indices หรื อ DJSI ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3
• ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เป็ น 1 ใน 5 บรรษัทภิบาลดีเด่นของอาเซี ยน
และยังเป็ น 1 ใน 3 บรรษัทภิบาลดีเด่นของประเทศไทย
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• ตลอดจนรับรางวัลการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่ งปี 2558 “ดีเด่น” จากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เป็ นปี ที่ 2
แม้ว่าในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ ความผันผวนราคานํ้ามัน และเหตุการณ์ ความไม่สงบหลายแห่ งทัว่ โลกก็ตาม
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิจเคมีภณั ฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวติ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
โดยบริ ษทั ฯ มีทิศทางและแผนกลยุทธ์ใน 5 ปี ข้างหน้า ที่มุ่งเน้นการสร้ างความสามารถ
ทางการแข่ งขัน และการเติ บโตทางธุ รกิ จอย่า งยัง่ ยืน ตลอดจนการเตรี ย มความพร้ อมในด้า นต่ าง ๆ ที่จะ
สนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต สรุ ปเป็ น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
(1) แผนกลยุ ท ธ์ ก ารมุ่ ง เน้น ปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์ปั จ จุ บ ัน ให้เ กิ ด มู ล ค่ า สู ง สุ ด ทั้ง การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต การขยายกําลังการผลิต และการต่อยอดผลิตภัณฑ์
(2) แผนกลยุทธ์การสร้ างการเติบโตให้กบั องค์กรอย่างยัง่ ยืน ด้วยการลงทุนในโครงการ
สําคัญ เช่น การสร้างฐานการผลิตโอเลฟิ นส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในต่างประเทศ การพัฒนา Performance
Chemicals ที่จะช่วยให้คุณภาพชี วิตของทุกคนดีข้ ึน และการพัฒนา Green Chemicals เพื่อต่อยอดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้วตั ถุดิบการเกษตรที่เหลือใช้
(3) แผนกลยุทธ์การสร้างสมดุลระหว่าง ธุ รกิจ สิ่ งแวดล้อม และสังคม โดยการปฏิบตั ิตาม
ตามกรอบการดําเนินงานความยัง่ ยืนของ DJSI อย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรตลอดเวลา เพื่อขับเคลื่อน ให้กลยุทธ์หลักเหล่านี้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้ง นี้ บริ ษัท ฯ ได้ ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้ว ยความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ให้ความสําคัญกับการต่อต้านทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยนอกจากบริ ษทั ฯ จะได้รับการรับรองเป็ น
สมาชิ ก ภาคี เครื อข่ า ยแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นการทุ จริ ตหรื อ CAC (Collective
Action Coalition) เมื่อปี 2557 แล้ว ในปี 2558 ยังได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืนในเรื่ อง
Anti-Corruption ของบริ ษทั จดทะเบียนไทย ในระดับ 5 ซึ่ งครอบคลุมถึงหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ จากสถาบันไทยพัฒน์
โดยได้สื่อสารเพื่อให้ผรู ้ ่ วมธุ รกิจปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายบริ ษทั ฯ ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์
สนับสนุนให้คู่คา้ เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก CAC ด้วย
จากนั้น ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในปี 2558 และข้ อเสนอแนะการดําเนินกิจการ
ในอนาคต

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
2558 ให้แก่ ผถู้ ือหุ ้นปรากฏตามรายงานประจําปี 2558 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน พร้ อมหนังสื อเชิ ญ
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ประชุ มแล้ว
จากนั้นได้เสนอสรุ ปรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 และข้อเสนอแนะ
การดําเนินกิจการในอนาคต 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 2558 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
ซึ่ งหลั ง จากนายสุ พัฒ นพงษ์ พัน ธ์ มี เ ชาว์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้นาํ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2558 และข้อเสนอแนะการดําเนิ นกิ จการในอนาคต รวมทั้งงบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิม่ เติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายสมศักดิ์ แก่นสุ วรรณ ผูถ้ ือหุ น้ ได้ส่งคําถามมาล่วงหน้าเกี่ยวกับการซื้ อหุ ้นคืน
ของบริ ษทั ฯ (Treasury Stock) ดังนี้
- หุ ้นที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืนไปแล้วจํานวน 48,533,000 หุ ้น บริ ษทั ฯ มีแผนบริ หาร
จัดการหุ น้ จํานวนนี้ อย่างไร
- เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ ที่ จะซื้ อหุ ้นคืนจํานวน 90 ล้านหุ ้น แต่ซ้ื อได้ต่ าํ กว่า
เป้ าหมาย บริ ษทั ฯ จะซื้ อหุน้ คืนให้ถึง 90 ล้านหุน้ หรื อไม่
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการซื้ อหุ ้นคืน มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) วงเงินสู งสุ ดที่ใช้ในการซื้อหุน้ คืน: ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท
2) จํานวนหุน้ ที่จะซื้อคืน: ไม่เกิน 90 ล้านหุ น้
3) จํานวนหุ ้นที่ จะซื้ อคื น : คิ ดเป็ นประมาณร้ อยละ 2 ของหุ ้นที่ จาํ หน่ าย
ได้แล้วทั้งหมด
4) วิธีการซื้ อหุน้ คืน: ซื้ อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5) กําหนดระยะเวลาที่จะซื้ อหุ น้ : ตั้งแต่วนั ที่ 8 กันยายน 2558 - 7 มีนาคม 2559
- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงการซื้ อหุ ้นคืน
(1) เพิ่มอุปสงค์ให้หุ้นของบริ ษทั ฯ และอาจส่ งผลให้ราคาหุ ้นของ บริ ษทั ฯ
ปรับตัวสู งขึ้นได้ ซึ่ งหุ น้ ที่ซ้ื อคืน จะไม่นาํ มารวมคํานวณกําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มกําไรสุ ทธิ
ต่อหุน้ และเงินปั นผลต่อหุ น้ ให้ปรับตัวสู งขึ้นได้ รวมถึงอัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ก็จะดีข้ ึนด้วย
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(2) บริ ษทั ฯ เองสามารถบริ หารสภาพคล่องส่ วนเกินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) รักษาเสถี ยรภาพราคาและสร้ างความมัน่ ใจให้ก ับผูถ้ ื อหุ ้นถึ งสถานะ
การเงินที่แข็งแกร่ ง และความเชื่ อมัน่ ต่อความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ฯ ที่มูลค่าหุ ้นพื้นฐานน่าจะมี
มูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปั จจุบนั ที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ ้นที่ผนั ผวน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงรายละเอียดต่อผูถ้ ือหุ ้นเรี ยบร้อยแล้ว
2. พ.ต.อ. เสริ มเกี ยรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้กล่ าวชมเชยความสําเร็ จในการ
บริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และทีมผูบ้ ริ หาร ซึ่ งส่ งผลให้ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลต่ าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึ งขอมอบการ์ ดแสดงความ
ขอบคุณแก่ประธานฯ และผูบ้ ริ หาร และได้แสดงความเห็นว่า ในการลงทุนในอนาคตซึ่ งต้องใช้เงินลงทุนมาก
บริ ษทั ฯ ควรจะติดตามการบริ หารความเสี่ ยงอย่างใกล้ชิด
3. นางสาววิภา สุ วณิ ชย์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามดังนี้
- สาเหตุที่สินทรัพย์ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557
- ต้นทุนวัตถุดิบในปี 2558 ที่ลดลงจากปี 2557 ประมาณ 30% หากเทียบ
กับรายได้ คิดเป็ นสัดส่ วนเท่าใดของรายได้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังนี้

- ปั จจุบนั สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ยังอยู่ครบถ้วน แต่มูลค่าสิ นทรัพย์ที่
ลดลงเป็ นการหักค่ าเสื่ อมราคา ซึ่ งต้องทบทวนอย่างน้อยที่ สุ ดทุ กสิ้ นรอบปี บัญชี และปรั บปรุ งตามความ
เหมาะสม รวมทั้งมูลค่าของ Inventory และลูกหนี้การค้าลดลงจากราคานํ้ามันดิบเป็ นสําคัญ
- ในรายงานประจําปี หน้า 43 ได้เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานระหว่าง
ปี 2557 กับปี 2558 โดยสรุ ป ซึ่ งได้ระบุว่า ต้นทุนวัตถุ ดิบในปี 2557 เป็ น 82% ของรายได้จากการขาย และ
ในปี 2558 ต้นทุนวัตถุดิบลดลงเหลือ 76% ของรายได้จากการขาย นอกจากนั้น กําไรก่อนภาษีและต้นทุนทางการเงิน
(EBITDA) คิดเป็ น 6% ในปี 2557 และ 11% ในปี 2558
4. นายกิจจา คูวจิ ิตรกาญจนา ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามถึงสาเหตุของรายได้ที่ลดลง และ
กําไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากประสิ ทธิภาพการบริ หารหรื อไม่
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ี แจงว่า ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ต้องเผชิ ญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความผันผวนของค่าเงิ นบาท ราคา
นํ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ อง และส่ วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุ ดิบที่แคบลง ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้
ส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการในปี ที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงส่ งผลเช่นนี้ ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ งจะมี
ผลทําให้รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมี
ความทุ่มเทในการบริ หารจัดการผลการดําเนิ นงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อลดผลกระทบจากปั จจัยแวดล้อม
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และเหตุการณ์ที่ไม่ปรกติให้บรรเทาลงด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การทํา Hedging เพื่อบริ หารความเสี่ ยงจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน และปริ มาณการสํารองนํ้ามัน รวมถึงการดําเนิน
มาตรการลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดทอนประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย การปรับแผนการผลิ ตและจําหน่ายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเร่ งสร้ างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจาก Excellence Program ต่าง ๆ ทําให้
บริ ษทั ฯ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ ว สอดรับสถานการณ์ และส่ งผลให้ในปี 2558 มีผลประกอบการสู งกว่า
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กําไรในปี 2558 จึงสู งกว่าในปี 2557
5. นายกิติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
- การลงทุนในต่างประเทศของบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรหรื อขาดทุน
- บริ ษทั ฯ มีนโยบายจะบรรจุพนักงาน Outsource เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
หรื อไม่
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังนี้
- การลงทุนในต่างประเทศของบริ ษทั ฯ
o Emery เป็ นผู ้ผลิ ตและจํา หน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ โอลี โอเคมี ที่ มี Product
Position ระดับโลก มีโรงงานผลิ ตครอบคลุ มในภูมิภาคสําคัญ และมีเครื อข่ายด้านการค้าและการตลาดผ่าน
บริ ษทั ย่อย และตัวแทนจําหน่ายต่าง ๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ โลก
o Vencorex เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ TDI และ HDI ซึ่ งมีความสําคัญในธุ รกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ งปั จจุ บนั มีโรงงานที่ดาํ เนิ นการผลิ ตเชิ งพาณิ ชย์ 3 โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริ กา และมีการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จงั หวัดระยอง
ทั้ง Emery และ Vencorex มีผลประกอบการดีข้ ึนเรื่ อย ๆ
o Myriant ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่ งแวดล้อมนั้น บริ ษทั ฯ
ดําเนิ นการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ม Biochemicals ผ่าน Myriant ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่พฒั นาเทคโนโลยีการผลิ ต และ
เป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดซัคซิ นิก แอซิ ค (Succinic Acid) และมีโรงงานตั้งอยู่
ที่ Lake Providence ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่มีกาํ ลังการผลิตติดตั้ง 14,000 ตันต่อปี ซึ่ งปั จจุบนั โรงงานดังกล่าว
อยูร่ ะหว่างการทดสอบคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ ประกอบกับราคานํ้ามันดิ บที่ลดลง จึงทําให้การใช้กาํ ลังการผลิตไม่
เต็มกําลังการผลิต ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีการรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ Myriant
o NatureWorks ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนกับ Cargill ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดย NatureWorks เป็ นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิ ต Bioplastics ชนิ ด PLA และมีกาํ ลังการผลิ ตเชิ งพาณิ ชย์
150,000 ตันต่อปี ซึ่ง NatureWorks ได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามันดิบลดลงด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ทั้ง Myriant และ NatureWorks มี เทคโนโลยีที่สามารถ
นํามาศึ กษาปรั บใช้กบั ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นประเทศเกษตรกรรม นอกจากนั้น หากราคานํ้ามันดิ บมีแนวโน้ม
สู งขึ้ น สถานการณ์ ราคาผลิ ตภัณฑ์ประเภทเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอาจจะพลิ กผันในทางที่ดี รวมทั้งมี การ
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รณรงค์เรื่ องเคมีชีวภาพ (Bio Based Chemicals) และพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastics) ซึ่ งเป็ นการนําผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ อาทิ นํ้าตาลจากอ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพด มาเป็ นวัตถุดิบหลักเพื่อแปรรู ปเป็ นสารตั้งต้นที่จะ
นําไปผลิ ตพลาสติ กชี วภาพ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสิ่ งแวดล้อม จะทําให้ท้ งั Myriant และ NatureWorks
ได้รับอานิสงค์จากสิ่ งเหล่านี้ และจะมีผลประกอบการที่ดีข้ ึน
- ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงาน Outsource ไม่มาก โดยนโยบายรับ
พนักงาน Outsource เข้ามาทํางานนั้น จะทํางานในส่ วนที่ไม่ใช่งานหลักของบริ ษทั ฯ
นายวริ ทธิ์ นามวงษ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารศักยภาพองค์กร
ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าจ้างพนักงาน Outsource ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความชํานาญเฉพาะเรื่ อง
ในบางช่วงเวลาเท่านั้น และในกรณี ที่มีตาํ แหน่งงานที่เหมาะสม บริ ษทั ฯ จะพิจารณาบรรจุพนักงาน Outsource
ซึ่ งจะต้องผ่านการทดสอบความรู ้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ตามที่บริ ษทั ฯ กําหนด ได้แก่ การทดสอบวัดระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC เป็ นต้น
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ดูแล
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ พนักงานประจํา และ
พนักงาน Outsource
6. นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้แสดงความประสงค์ให้บริ ษทั ฯ จัดโครงการ
ผูถ้ ือหุ น้ เยีย่ มชมโรงงานของบริ ษทั ฯ ที่จะแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 2 นี้
นางวราวรรณ ทิพพาวนิ ช ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกิ จการองค์กร
และเลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ หนดการผูถ้ ือหุ ้นเยี่ยมชมกิจการประมาณปลายไตรมาสที่ 3 หรื อ
ต้นไตรมาสที่ 4 ของทุกปี อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอของผูถ้ ือหุ ้นเรื่ องการขอเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว ซึ่ ง
เข้าใจว่าเป็ นโรงงานของบริ ษทั Vencorex Thailand ในนิคมอุตสาหกรรมที่ระยอง ไปพิจารณาต่อไป
7. นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุ ้น / ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้กล่าวชมเชยการดําเนินการ
ประชุมของประธานฯ และได้สอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ ซื้ อหุ น้ คืนในราคาเท่าไร และจะถือครองกี่ปี
- ในรายงานประจําปี หน้า 175 ในส่ วนของงบการเงิ นรวม ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายจากการปรั บโครงสร้ างธุ รกิ จในปี 2557 เหตุ ใดจึ งสู งถึ ง 2,239 ล้านบาท เนื่ องจากเกรงว่าจะส่ ง
ผลกระทบถึงเงินปั นผลในอนาคต
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การซื้ อหุ ้นคืน
ในราคาเฉลี่ยหุ ้นละประมาณ 50 บาท ซึ่ งตํ่ากว่า Book Value ของบริ ษทั ฯ และจะจําหน่ายหุ ้นซื้ อคืนได้ภายใน
3 ปี นับจากวันที่ซ้ื อหุ น้ คืนเสร็ จ โดยต้องเว้นระยะเวลาก่อนทําการจําหน่ายหุ ้นที่ซ้ือคืน 6 เดือน
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
ได้ช้ ี แจงว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างธุ รกิจมีจาํ นวน 2,239 ล้านบาท สื บเนื่ องจากแผนการ
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ปรับโครงสร้างธุ รกิจของ Vencorex ที่ประเทศฝรั่งเศสในปี ที่ผา่ นมา เพื่อปรับปรุ งให้มีผลการดําเนิ นงานที่ดีข้ ึน
ในอนาคต โดยเน้นการผลิตผลิ ตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
รวมทั้งมีการตั้งสํารองค่าใช้จ่ายเนื่ องจากต้องมีการลดจํานวนพนักงานด้วย
8. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ในหมายเหตุงบการเงิ น ข้อ 30 ค่ าใช้จ่ายตามลักษณะ ขอให้ระมัดระวัง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร หากสู งเกินไปจะกระทบผลประกอบการ
- หากรัฐบาลออก พ.ร.บ. กองทุนนํ้ามัน ผลจากการเก็บภาษีธุรกิ จปิ โตรเคมี
จะทําให้ตน้ ทุนการผลิตเพิม่ สู งขึ้น บริ ษทั ฯ ควรหาทางป้ องกันก่อนที่จะส่ งผลกระทบถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวงกว้าง
และควรจะป้ องกันไม่ให้เกิดการฟ้ องร้อง ดังเช่นกรณี การทวงคืนท่อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.
- การลงทุนในต่างประเทศ ควรจะบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ ยน และ
หาพันธมิตรทางธุรกิจมาร่ วมลงทุน
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- บริ ษทั ฯ ขอรับข้อเสนอแนะเรื่ องค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับบุคลากรให้ฝ่ ายจัดการ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

- พ.ร.บ. กองทุ นนํ้ามันเชื้ อเพลิ งยังไม่ ได้เข้าสู่ ที่ประชุ มคณะรั ฐมนตรี เพื่อ
อนุ มตั ิหลักการ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็ นเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ โรงงาน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของ พ.ร.บ.นี้ เนื่องจากการ
เรี ยกเก็บเงินกองทุนฯ ตามอํานาจของ พ.ร.บ. ดังกล่าว จะทําให้นกั ลงทุนขาดความมัน่ ใจในการลงทุนในอนาคต
เนื่องจากหากมีภาระกองทุน จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตกับต่างประเทศได้
- บริ ษัท ฯ ขอรั บ ไปพิ จ ารณาการบริ หารความเสี่ ย งด้า นการลงทุ น และ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในการลงทุนในต่างประเทศของบริ ษทั ฯ
9. นางรัตนา ตันสกุล อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจากสมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึงราคานํ้ามันดิบที่เหมาะสมที่จะไม่ทาํ ให้เกิด Stock Loss ดังเช่นในปี 2558 ที่ผา่ นมา
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ราคานํ้ามันดิ บ ณ สิ้ นปี 2558
อยู่ที่ประมาณ 34.5 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล ทั้งนี้ ราคานํ้ามันดิบในระดับปั จจุบนั ไม่น่าจะทําให้เกิ ด Stock
Loss และ หากราคานํ้ามันดิ บสู งขึ้น จะกลายเป็ น Stock Gain รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้มีการทํา Hedging เพื่อ
บริ หารความเสี่ ยงไว้แล้วบางส่ วน
10. นายกิ จจา คูวิจิตรกาญจนา ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงเลือกที่จะ
ลงทุนโครงการปิ โตรเคมีคอมเพล็กซ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แทนที่จะลงทุนในประเทศจีน หรื อในภูมิภาคอื่น
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังนี้
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- บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสนใจในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศจี น ตลอดมา
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมพิธีเปิ ดสํานักงาน Vencorex ณ นครเซี่ ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น โดยประเทศจี นถื อเป็ นประเทศที่ มีตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่สุ ดในภูมิภาคเอเชี ย ซึ่ งการจัดตั้ง
บริ ษทั นี้ เพื่อทําการค้า (Trading Company) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
มีเป้ าหมายขยายฐานการดําเนินธุรกิจสู่ ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค
- กลยุทธ์การเลื อกลงทุนในต่างประเทศของบริ ษทั ฯ เป็ นมาตรฐานสากล คือ
จะพิ จารณาแหล่ งวัตถุ ดิบ ซึ่ งมี ราคาไม่ แพง ซึ่ งบริ ษ ัทฯ ได้ติ ดตามศึ กษาการลงทุ นในโครงการปิ โตรเคมี
คอมเพล็ ก ซ์ ใ นประเทศสหรั ฐอเมริ กา มาอย่ างต่ อเนื่ องกว่า 3 ปี จนกระทั่งมี ความมั่นใจว่า ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กามี แหล่ง Shale Gas ในปริ มาณมากและราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการนี้
บริ ษทั ฯ ดําเนินการอย่างระมัดระวัง รอบคอบ มีการบริ หารความเสี่ ยง และแสวงหาพันธมิตรทางธุ รกิจมาร่ วมทุน
เนื่องจากเป็ นธุรกิจเดิมที่บริ ษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญ แต่เป็ นพื้นที่ใหม่ที่ไม่คุน้ เคย
- ภูมิภาคอื่นที่ บริ ษทั ฯ ให้ความสนใจ จะเป็ นภูมิภาคที่ ยงั คงมีความต้องการ
ปิ โตรเคมีสูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) และประเทศอินโดนี เซี ย
ที่ ความต้องการผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี ขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อง ดังนั้น บริ ษ ทั ฯ จะเข้าไปสร้ างฐานอุ ปสงค์ และ
จะสร้างฐานการผลิตต่อไปในอนาคต
11. นายกฤษฎา ลี ลาอมรสิ น ผูร้ ั บมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า EBITDA Margin
สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงว่า แผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ มีความชํานาญ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
โอเลฟิ นส์ และ Derivatives ซึ่งให้ EBITDA สู งสุ ด และเป็ นธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ จะเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ใหม่ ๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสนใจในกลุ่มธุ รกิ จเคมีภณ
ั ฑ์ชนิ ดพิเศษ (Specialties) ซึ่ งมี มูลค่าเพิ่ม และ
มี EBITDA สู งประมาณ 15-20% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยที่บริ ษทั ฯ ทําได้
12. นายณรงค์ พุทธรักษา ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ นําเงินกําไรที่ไม่จ่ายคืนผูถ้ ือหุ ้น มาซื้อหุ น้ คืนใช่หรื อไม่
- ในรายงานประจําปี หน้า 169 ระบุ ว่า การแบ่ งปั นกําไร ส่ วนที่ เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ และส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุ รกิจคืออะไร และเหตุใด
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 5,000 กว่าล้านบาท
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดรวมเงิ นลงทุนระยะสั้น หลังจากหักภาระค่าใช้จ่าย
ในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า รวมถึงส่ วนของเงินปั นผล บริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องส่ วนเกินเกือบ 40,000 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ จึงสามารถพิจารณาจัดสรรสภาพคล่องส่ วนเกินดังกล่าว เพื่อทําธุ รกรรมการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อบริ หารทาง
การเงิน (Treasury Stock) โดยไม่ส่งผลต่อการลงทุนตามแผนของบริ ษทั ฯ
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นายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์ ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) ได้ช้ ี แจงว่า ในส่ วนของการแบ่งปั นกําไร โดยปกติ จะเป็ นส่ วนของบริ ษทั ใหญ่คือส่ วนของ
PTTGC และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ซึ่ งแบ่งกําไรกันตามสัดส่ วนที่ไปถือหุ ้นในบริ ษทั
ย่อยที่ไปลงทุน ส่ วนกําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุ รกิจนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากในปี
2558 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญในบริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) จากบริ ษทั ไออาร์ พีซี
จํากัด (มหาชน) โดยการทํารายการดังกล่าวเป็ นการซื้ อหุ ้นจากบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญในบริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL) จากบริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) (PTT) โดยการทํารายการดังกล่ า วเป็ นการซื้ อหุ ้นกันภายในกลุ่ม PTT ตามหมายเหตุ
งบการเงิน ข้อ 5 การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้น งบการเงินรวมจึงได้ถูกจัดทําขึ้นตามเกณฑ์
การรวมธุ รกิจที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยส่ วนได้เสี ยของ PTTPM และ PTTPL ที่ถูกซื้ อจะบันทึก
ด้ว ยมู ล ค่ า ตามบัญชี และนํา มารวมตามวิธี ส่ ว นได้เ สี ย ในงบการเงิ น รวม ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารจัด ทํา
งบการเงินรวมย้อนหลังเพื่อการเปรี ยบเทียบตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เนื่องจากตามมาตรฐานบัญชี จะต้อง
จัดทํางบเสมือนหนึ่งว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี ดังนั้น กําไรในส่ วนที่บริ ษทั ฯ ได้รับในฐานะเจ้าของ
บริ ษทั จะต้องแสดงแบ่งให้ผถู ้ ือหุน้ ก่อนหน้านั้น
13. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ ควรจะ
ศึกษากฎกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้ อหุ ้นคืน การจําหน่ายหุ ้นที่ซ้ื อคืน และ
การตัดหุ ้นที่ซ้ื อคื นของบริ ษทั พ.ศ. 2544 เนื่ องจากการซื้ อหุ ้นคืนนี้ จะช่ วยให้บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารสภาพ
คล่องส่ วนเกินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ รั บ ข้อ เสนอแนะให้ ฝ่ ายบริ หารไป
ศึ กษากฎกระทรวงนี้ เพิ่ มเติ ม และขอยืนยันให้ผูถ้ ื อหุ ้นมัน่ ใจว่า การซื้ อหุ ้นคื นของบริ ษ ทั ฯ จะไม่ กระทบ
ผูถ้ ื อหุ ้นอย่างแน่ นอน เนื่ องจากเป็ นการเพิ่มอุปสงค์ให้หุ้นของบริ ษทั ฯ และส่ งผลให้ราคาหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ
ปรับตัวสู งขึ้นได้ ซึ่งหุ น้ ที่ซ้ื อคืน จะไม่นาํ มารวมคํานวณกําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มกําไรสุ ทธิ
ต่อหุ น้ และเงินปั นผลต่อหุ น้ ให้ปรับตัวสู งขึ้นได้ รวมถึงอัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ก็จะดีข้ ึนด้วย
เนื่องจากได้ใช้เวลามากแล้ว และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม อีกทั้งระเบียบวาระ
ที่ 1 เป็ นเรื่ องเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นรับทราบผลการดําเนิ นการประจําปี 2558 และข้อเสนอแนะการดําเนิ นกิจการ
ในอนาคต ประธานฯ จึงสรุ ปมติเป็ นดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ ในปี 2558
และข้อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มเพื่อขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชี
กํา ไรขาดทุ นสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ ไ ด้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี คื อ บริ ษ ทั

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2559
หน้า 14/31
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เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที่ได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว สรุ ปได้ ดังนี้
งบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ัท เคพี เอ็มจี ภู มิ ไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ผ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดัง รายละเอี ย ดปรากฏในรายงานประจํา ปี 2558 ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 1
ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุ ป มีดังนี้
ผลการดําเนินงานรวม
ปี 2558
รายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การ (ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (2) (ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )
ฐานะการเงินรวม
สิ นทรัพย์ (ล้านบาท)
หนี้สิน (ล้านบาท)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ล้านบาท)

403,440
20,502
4.55

ปี 2557
(ปรับปรุ งใหม่)(1)
554,695
15,372
3.41

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)(1)
337,545
381,443
152,993
143,280
234,265
228,450

หมายเหตุ
(1) งบการเงินปี 2557 ปรั บปรุ งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบ
การเงิ นรวม และ ฉบับ ที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงานโดยเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 บริ ษัทฯ จึ งได้ ทาํ การ
ปรั บปรุ งงบการเงินย้ อนหลังเพื่อการเปรี ยบเที ยบ
(2) หมายถึง กําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นส่ วนของบริ ษัทใหญ่

นายประเสริ ฐ บุ ญสัมพันธ์ ประธานฯ แจ้งว่า ผูถ้ ื อหุ ้นได้สอบถามเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระนี้
รวมกับระเบียบวาระที่ 1 มามากแล้ว จึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีคาํ ถาม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม
3,188,084,212 เสี ย ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 99.9992 ของจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็ นด้วย 25,172 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0008 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 8,260,835 เสี ยง และบัตรเสี ย 103,060 เสี ยง
ประธานฯ จึงสรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

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 2558 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
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พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
และการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 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 2558 มี ก ํา ไรรวมที่ ผ่า นการตรวจสอบจากบริ ษ ัท เคพีเ อ็ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญชี จํา กัด
(KPMG) จํานวน 20,502 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 2558 ในอัตรา 2.80 บาทต่ อหุ ้น รวมเป็ นเงิ น
ประมาณ 12,561 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน
รวม ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้วในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ ้นละ 1.30 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะจัดสรร
จากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรดังนี้
1. เงินปั นผลอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท จ่ายจากกําไรส่ วนที่มาจากกิจการ BOI และ
อยู่ใ นระยะเวลาส่ ง เสริ ม การลงทุ น ซึ่ ง ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาไม่ ส ามารถเครดิ ตภาษี เงิ นปั นผลได้
ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร
2. เงินปั นผลอัตราหุ ้นละ 1.20 บาท จ่ายจากกําไรส่ วนที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงิ นปั นผลได้ในอัตรา 20/80 ของ
เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร
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ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ปี 2558
(ปี ที่เสนอ)
1. กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี (ล้านบาท)
20,502
2. จํานวนหุ น้ (หุน้ )
2.1 จํา นวนหุ ้นที่ อนุ ม ตั ิจ่ายเงิ นปั นผลระหว่า งกาล 4,508,849,117
งวดครึ่ งปี แรก
2.2 จํานวนหุ น้ ที่อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลงวดครึ่ งปี หลัง 4,460,296,117
(2)

3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล
3.2 เงินปั นผลงวดสุ ดท้าย
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)

ปี 2557
(ปี ที่ผา่ นมา)
(ปรับปรุงใหม่ ) (1)
15,372
4,508,849,117
4,508,849,117

2.80
1.50
1.30
12,561
61

2.37
1.37
1.00
10,686
70

54

60

หมายเหตุ (1) งบการเงินปี 2557 ปรั บปรุ งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบ
การเงินรวม และ ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงานโดยเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 บริ ษัทฯ จึ งได้ ทาํ การปรั บปรุ งงบ
การเงินย้ อนหลังเพื่ อการเปรี ยบเที ยบ
(2) คํานวณจากจํานวนหุ้ นสามัญทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หั กด้ วยจํานวนหุ้นที่ บริ ษัทฯ ซื ้อคื นจํานวน 48,553,000 หุ้น

เมื่ อจบการนําเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุ มว่า มี ขอ้ คิดเห็ น/ข้อซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
นายชาตรี เจริ ญเนือง ผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้
- เหตุ ใ ดนโยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ฯ จึ ง กํา หนดให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ไม่นอ้ ยกว่า 30% บริ ษทั ฯ ควรจะพิจารณากําหนดเพิ่มขึ้นเป็ นไม่นอ้ ยกว่า 40%
- บริ ษทั ฯ ไม่ควรพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการจากกําไรสุ ทธิ ควรกําหนดจ่าย
จากยอดเงินปั นผลของผูถ้ ือหุ น้
- กําไรส่ วนที่มาจากกิ จการ BOI เหลือเท่าไร และกําไรส่ วนที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เหลือเท่าไร
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นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- ตามนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดให้จ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่า
30% ซึ่งเป็ นการกําหนดขั้นตํ่า โดยปรกติ บริ ษทั ฯ จ่ายสู งกว่าอัตรานี้อยูแ่ ล้ว ในปี นี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษ ัท ฯ 61% เมื่ อเที ย บกับ กํา ไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ นรวม และ 54% ตามงบเฉพาะกิ จการ ทั้ง นี้
ผลตอบแทนราคาหุ ้น (Dividend Yield) ของปี นี้ อยูท่ ี่ประมาณ 5% ซึ่ งถือเป็ นอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากราคาหุ น้ ของบริ ษทั ฯ และผลตอบแทนการลงทุนอื่น ๆ
- ระบบการจ่ายโบนัสมีหลายรู ปแบบ ซึ่ งการจ่ายโบนัสกรรมการของบริ ษทั ฯ
พิจารณาจ่ายจากกําไรสุ ทธิ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายโบนัสกรรมการจะพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิ นและบัญชี
ได้ช้ ีแจงว่า กําไรส่ วนที่มาจากกิจการ BOI เหลือประมาณ 12,000 ล้านบาท ส่ วนกําไรส่ วนที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาจ่ายเป็ นเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ หมดแล้ว
นายประเสริ ฐ บุ ญสัม พันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงเพิ่ม เติ ม ว่า กํา ไรส่ วนที่ เสี ย ภาษี
เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาจ่ายเงินปั นผลในปี นี้ให้ผถู้ ือหุ ้นจนหมด เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้น
ได้ประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในปี ต่อ ๆ ไป หากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ดี บริ ษทั ฯ จะได้รับ
กําไรประเภทนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่ อย ๆ
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผูถ้ ือหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,196,037,373 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9992 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็ นด้วย 25,350 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0008 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 124,413 เสี ยง และ
บัตรเสี ย 93,002 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 2558 และการจ่ายเงิ นปั นผล ตามที่
เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า ตามที่ บริ ษ ทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิ ท ธิ
ในการพิจารณาอย่างเต็มที่ ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระดังต่อไปนี้ นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ นายดอน วสันตพฤกษ์
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค และนายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้ออกจากห้องประชุ มขณะที่มีการพิจารณา
ระเบียบวาระนี้ (นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล ขอลาประชุม)
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ประธานฯ ได้ขอให้นายวศิน ธี รเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ ประชุ มสรุ ปได้ว่า ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุ ม
สามัญประจําปี ทุกครั้ง กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3)กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ทั้งนี้
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 กรรมการบริ ษทั ฯ ที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระมีจาํ นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ
นายดอน วสันตพฤกษ์
นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 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
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลื อก
บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัด เลื อ กทั้ง ในด้า นคุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมาย ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท ฯ และข้อ กํา หนดที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และข้อเสนอ
ของบริ ษ ทั ปตท. จํา กัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ แล้ว เห็ นสมควรให้นํา เสนอรายชื่ อบุ ค คลที่
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ี ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แทนกรรมการที่จะออก
ตามวาระ ดังต่อไปนี้
(1) นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ
(2) นายดอน วสันตพฤกษ์

ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
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(3) นายประสัณห์ เชื้อพานิช
(4) นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
(5) นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2559
หน้า 19/31

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสื อ
เชิญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อลําดับที่ (2) - (4) มีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามนิ ยาม
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ในเรื่ องสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ ได้ส อบถามที่ ประชุ ม ว่า มีข้อคิดเห็ น/ข้อซักถามเกี่ ย วกับ การเลื อกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผูถ้ ือหุ ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า คณะกรรมการสรรหา
ควรจะสรรหาผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมาให้ผถู ้ ือหุ น้ เลือกมากกว่า 5 คน เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผถู้ ือหุน้
นายประเสริ ฐ บุ ญสัม พันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ในกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาผูท้ ี่มีคุณสมบัติหลากหลาย เหมาะสมตามหลักเกณฑ์
จากหลายแหล่ง และนํามาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 5 คน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ดังเช่นครั้งนี้
ได้ส รรหานายประสัณ ห์ เชื้ อพานิ ช ซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านบัญชี และ
จะสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในด้านงานตรวจสอบได้เป็ นอย่างดี
2. นายกิติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ผูถ้ ือหุ ้น ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ ควร
จะแสดงข้อมูลสัดส่ วนการเข้าประชุ มกรรมการของกรรมการทุ กคนให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบว่า กรรมการมีเวลา
เพียงพอที่จะทํางานให้บริ ษทั ฯ หรื อไม่
ประจําปี

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวอยูใ่ นรายงาน

3. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- บริ ษทั ฯ ควรเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธี Cumulative Voting ตามที่ พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด เพื่อช่วยให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยมีโอกาสมากขึ้นที่จะสามารถเลือกผูแ้ ทนของตนเป็ น
กรรมการในบริ ษทั ฯ ได้
- กรรมการที่ เ สนอจะต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามเกณฑ์ ไม่ มี ล ัก ษณะ
ต้องห้าม เพื่อความโปร่ งใส
- หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการที่บริ ษทั ฯ กําหนดจํากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2559
หน้า 20/31

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด
ได้กาํ หนดด้วยว่า บริ ษทั จดทะเบียนสามารถเลือกใช้วธิ ี อื่นตามข้อบังคับของแต่ละบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เท่าที่ทราบมีบริ ษทั ที่เลือกตั้งด้วยวิธี Cumulative Voting ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
น้อยมาก สําหรับหลักเกณฑ์การเสนอชื่ อบุคคลเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้ปรับลดสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 0.5 เป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.1 เพื่อสนับสนุนให้ผถู้ ือหุ ้นได้มีโอกาส
ใช้สิทธิ ของตนแล้ว
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 4 ท่านกลับ
เข้าห้องประชุมเพื่อดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนซึ่ งเป็ นการลงคะแนนเสี ยง

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

เห็นด้วย
คะแนนเสี ยง ร้อยละ
นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ 3,140,057,350 98.5139
นายดอน วสันตพฤกษ์
3,058,581,528 95.9578
นายประสัณห์ เชื้อพานิช 3,182,907,190 99.8821
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค 3,009,698,248 94.4467
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 3,181,488,208 99.8366
มติทปี่ ระชุ ม

ไม่เห็นด้วย
คะแนนเสี ยง ร้อยละ
47,369,465 1.4861
128,841,386 4.0422
3,755,806 0.1179
176,963,346 5.5533
5,208,132 0.1634

งดออกเสี ยง บัตรเสี ย
คะแนนเสี ยง คะแนนเสี ยง
8,827,478 229,463
8,831,397 229,445
9,591,315 229,445
9,592,717 229,445
9,557,971 229,445

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
นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิ ณ นายดอน วสันตพฤกษ์ นายประสั ณห์
เชื้ อ พานิ ช นางวาทนัน ทน์ พี เ ทอร์ สิ ค และนายสุ พ ฒ
ั นพงษ์
พันธ์มีเชาว์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2559
หน้า 21/31
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ระเบียบวาระที่ 5

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 2559 และโบนัสกรรมการประจําปี 2558 โดย
คํานึ งถึงความเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2558
และเปรี ยบเทียบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับปิ โตรเลียม/ปิ โตรเคมีในปั จจุบนั หลักการ
และนโยบายที่ไ ด้รับ อนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมิ นการ
ปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นใน
กลุ่มธุ รกิจเดี ยวกันที่มีขนาดใกล้เคี ยงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ อง สําหรับปี 2559 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดื อนและ
เบี้ยประชุ มกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุ มไว้ในอัตราเดิม
เท่ากับปี 2558 ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2558
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)

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

40,000
30,000

40,000
30,000

(2) ค่า ตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง : ให้ค งไว้ใ นอัตราเดิ ม เท่ า กับ ปี 2558
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
(ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องของบริ ษทั ฯ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ) ดังนี้
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ค่ าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง

(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

50,000
40,000

ปี 2558
บาท/คน/ครั้ง
50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจําปี 2558 : เป็ นไปตามหลักการที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ นประจํา ปี 2556 จนกว่า ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นจะมี 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) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี
ประธานฯ ได้สอบถามที่ ประชุ มว่ามีข ้อคิ ดเห็ น/ข้อซัก ถามเกี่ ยวกับค่า ตอบแทน
กรรมการหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า ในวาระนี้ ตอ้ งใช้
มติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม ซึ่ งจะมีท้ งั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และรายย่อย ดังนั้น จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะใช้สิทธิ ลงมติ เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
นายประเสริ ฐ บุ ญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่
นํามาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี ที่แล้ว ทั้งนี้ จากผลสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ัทไทย (IOD) ค่ าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสกรรมการ
แบ่งเป็ น 3 วิธี ได้แก่ ร้อยละ 49 โบนัสคิดเป็ นร้อยละของกําไรสุ ทธิ ร้อยละ 46 โบนัสคิดเป็ นร้อยละของเงิน
ปั นผล และร้อยละ 5 โบนัสคิดเป็ นร้อยละของรายได้ ซึ่ งผลที่ออกมาไม่แตกต่างกัน
2. นายวิชิต พันธ์ศรี มงั กร ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
- การจ่ายโบนัสกรรมการ 0.30% จากกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม หรื องบ
การเงินเฉพาะกิจการ

- ในรายงานประจําปี ระบุวา่ มีกาํ ไรสะสม 120,000 กว่าล้านบาท แยกเป็ น
กําไรสะสมที่เสี ยภาษี 20% เท่าไร
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นายประเสริ ฐ บุ ญสั ม พันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แ จงว่า โบนัส กรรมการ 0.30%
พิจารณาจ่ายจากผลประกอบการตามงบการเงิ นรวม แต่เงิ นที่จ่าย จ่ายออกจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ซึ่งปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเงินปั นผล เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ดูแลทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
งบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่แตกต่างกันมากนัก
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิ นและ
บัญชี ได้ช้ ีแจงว่า กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรคงเหลือประมาณ 120,000 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ที่เหลือประมาณ
100,000 ล้านบาทคือ BOI ที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถเครดิ ตภาษีได้ ในส่ วนอัตราภาษี 20% นั้นไม่มี
เนื่องจากจ่ายให้ผถู ้ ือหุ น้ ไปแล้ว
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,131,622,833 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.9707 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 64,310,372 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.0119 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และงดออกเสี ยง 546,580 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0171 และบัตรเสี ย 10,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0003 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม ประธานฯ จึงสรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 6

มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม อนุ มตั ิค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
และกรรมการเฉพาะเรื่ อง ประจําปี 2559 และรับทราบการจ่ายโบนัส
กรรมการประจําปี 2558 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนสํ าหรับปี 2559

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
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) โดยคุณไวโรจน์ จินดามณี
พิทกั ษ์ เป็ นผูส้ อบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินประจําปี 2554-2558 (5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน)
สํ า หรั บ ปี 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ให้มี ก ารประกวดราคาเพื่ อ พิ จ ารณาคัด เลื อ ก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตใหม่ เพื่อให้การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีมีความโปร่ งใสและเปิ ดโอกาสให้ผสู้ อบบัญชีรายอื่น
เข้า มาแข่ ง ขัน ผลการพิ จารณาคัดเลื อกจากเกณฑ์ท้ งั ด้า นราคาและคุ ณภาพ บริ ษ ทั ฯ เห็ นควรเสนอให้
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยเห็ นว่า KPMG และ
เครื อข่ายของ KPMG ในต่างประเทศ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั (รวมทั้งสิ้ น 25 บริ ษทั ) จึงมีความเข้าใจ
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ในธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี สามารถประสานงานกันภายในเครื อข่ายของ KPMG ทัว่ โลก ซึ่ งช่วย
ทําให้งานตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว คล่องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตใหม่แล้ว
เห็ นควรเสนอให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เนื่ องจาก
ผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี KPMG ที่ผา่ นมาอยูใ่ นเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชี ปี 2559 ของบริ ษทั ฯ ให้
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว คล่องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็ นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี
2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่ อ และสํ า นัก งานสอบบัญ ชี เห็ น ควรเสนอแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี จ ากบริ ษ ัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 ดังนี้
1. นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
3. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316

2) ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 เห็ นควรเสนอกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559
เป็ นจํานวนเงิน 3,300,000 บาท ลดลงจากปี ก่อน 239,040 บาท หรื อลดลงร้อยละ 7
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(หน่วย : บาท)

ค่ า สอบบัญชี สํา หรั บ งบการเงิ นประจํา ปี
และรายไตรมาส

ปี 2559

ปี 2558

3,300,000

3,539,040

(ปี ที่เสนอ)

3) ความสั มพันธ์ ก ับบริ ษ ทั ฯ ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษ ทั เคพี เอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญ ชี
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 นรอบบัญชีปีที่หนึ่ง
5) การให้บ ริ ก ารบริ ษ ทั อื่น บริ ษ ทั เคพีเอ็ม จี ภูมิไ ชย สอบบัญชี จํา กัด (KPMG)
มีผสู ้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี และลงนามในงบการเงิ นประจําปี 2558 ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วม ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ อยู่ รวมจํานวน 19 บริ ษทั
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรื อไม่
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ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและสอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ ไม่ได้แสดงราคาเปรี ยบเทียบในการประกวดราคาเพื่อพิจารณา
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตใหม่
- การขออนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี น้ ี ได้ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น สกุ ล
ต่างประเทศอื่นอีก 3 สกุลหรื อไม่
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ในการประกวดราคาผูส้ อบ
บัญชีรายหนึ่งซึ่ งไม่ตอ้ งการให้เปิ ดเผยชื่อ เสนอราคาแพงกว่า KPMG และอีก 2 รายไม่สนใจที่จะเสนอราคา
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและ
บัญชี ได้ช้ ีแจงว่า ค่าใช้จ่าย 3 สกุลต่างประเทศที่ปรากฏในรายงานประจําปี เป็ นค่าใช้จ่ายของแต่ละบริ ษทั ย่อย
ในต่างประเทศ ไม่ได้รวมอยูใ่ นการขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี น้ ี
2. นายเกรี ยงไกร วงษ์มาลีวฒั นา ผูถ้ ือหุ ้น ได้ให้ขอ้ คิ ดเห็ นว่า เนื่ องจากเป็ นการ
แข่งขันประกวดราคา KPMG จึงต้องเสนอราคาตํ่ากว่าปี ที่แล้วคือ 3.3 ล้านบาท เพื่อให้ชนะการประกวดราคา
นายประเสริ ฐ บุ ญ สัม พันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า เป็ นเรื่ อ งปรกติ ข องการ
แข่งขันทางธุ รกิจ ถึงแม้วา่ KPMG เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มานาน แต่ก็ตอ้ งเสนอราคาที่ต่าํ กว่ารายอื่น
จึงจะได้รับเลือก
3. นายพฤทธานัน ต์ ศรี วงศ์เลี ย ง ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะ ได้ส อบถามว่า ในปี 2560
หากผูส้ อบบัญชี เสนอราคาเพิ่มขึ้นจากที่เสนอในปี นี้ โดยมีจาํ นวนรายของผูเ้ ข้าประกวดราคาเท่ากับปี นี้
บริ ษทั ฯ จะใช้เกณฑ์ใดในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณาในเชิ ง คุ ณ ภาพ คุ ณ สมบัติ ข องผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต ความรู้ ค วามสามารถ
ใบอนุญาต บริ ษทั สอบบัญชี การเตรี ยมงานก่อนการตรวจสอบ การประสานงาน การส่ งมอบงาน ผลงาน และ
การให้บริ การเสริ มอย่างอื่น เป็ นต้น
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2559
ประธานฯ ได้แ จ้ง ผลการนับ คะแนนเป็ นดัง นี้ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะ
เห็นด้วยรวม 3,195,404,370 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9750 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 797,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0250 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 339,310 เสี ยง และบัตรเสี ย 10,055 เสี ยง
ประธานฯ จึงสรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
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มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ยงข้า งมากของผู้ถื อ หุ ้ นซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตั้ง นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4068 หรื อ นายวินิจ ศิ ล ามงคล ผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3378 หรื อ นายนิ รั น ดร์ ลี ล าเมธวัฒ น์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 2316 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 และ
อนุ มตั ิค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิ น
3,300,000 บาท ไม่ ร วมค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น เช่ น ค่ า เอกสาร /สิ่ ง พิ ม พ์
ค่า ไปรษณี ยากร ค่ า ติดต่อสื่ อสาร (เรี ย กเก็บตามจริ ง แต่ไ ม่เกิ น
ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ให้นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นําเสนอแผนการออกหุน้ กู้ เพื่อจัดหา
เงิ นกู้ใหม่สําหรับใช้ชาํ ระคืนเงิ นกูเ้ ดิมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่ม และเพื่อรองรับการลงทุนตามแผน
กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ สําหรับ 5 ปี ข้างหน้า (ปี 2559-2563) บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อ
สนับสนุ นการดําเนิ นการดังกล่าว จากแหล่งเงินทุน 2 แหล่ง คือ จากกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงาน และ
จากแหล่งเงินกู้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายรักษาความแข็งแกร่ งทางการเงินภายใต้กรอบนโยบายทางการเงิ น
ของบริ ษทั ฯ โดยพยายามรักษาอัตราส่ วนทางการเงิ นที่สําคัญ คือ อัตราส่ วน Net Debt/EBITDA และ
อัตราส่ วน Net Debt/Equity ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
อย่า งไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นคงเหลื อสํา หรั บการออกและเสนอขายหุ ้นกู้จาก
วงเงินเดิมจํานวน 690 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (จากจํานวนที่ได้รับอนุมตั ิ 2,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ที่ได้รับมติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ซึ่ งวงเงินข้างต้นจะหมดอายุในปี
2559 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะขอยกเลิกวงเงินคงเหลือดังกล่าวจํานวน 690 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และขออนุมตั ิวงเงิน
สําหรับการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ หม่จาํ นวน 2,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 73,000 ล้านบาท
ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอขายหุน้ กู้
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในอนาคต หาก
เงินสกุลเหรี ยญสหรัฐฯ แข็งค่ามาก และเงินบาทไทยอ่อนตัวลงมาก แผนการออกหุ ้นกูน้ ้ ี จะเดินหน้าต่อไป
หรื อไม่
2. นายกิจจา คูวิจิตรกาญจนา ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามถึงยอด Roll over และเหตุผล
ในการออกหุ น้ กูเ้ ป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
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3. พ.ต.อ. เสริ มเกี ยรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯ ได้บริ หาร
ความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการออกหุ น้ กูห้ รื อไม่

ค่อนข้างนิ่ง

ได้ช้ ีแจงดังนี้

4. นายสิ ทธิ โชค บุญวณิ ชย์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ เสนอและสอบถามดังนี้
- บริ ษ ทั ฯ น่ า จะพิจารณาออกหุ ้นกู้ส กุล เงิ นเยนบ้า ง เนื่ องจากค่า เงิ นเยน
- หากถูกลด Credit Rating บริ ษทั ฯ จะทําอย่างไร
- บริ ษทั ฯ จะได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดอย่างไร
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- ตามคําขอของบริ ษทั ฯ สําหรับการออกหุ ้นกูจ้ าํ นวนดังกล่าวครั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ขอออกหุ ้นกู้เป็ นสกุ ล เงิ นบาท และ/หรื อสกุล เงิ นตราต่างประเทศ จากแหล่ งเงิ นในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ โดยการออกหุ ้นกูท้ ้ งั หมดในคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับแผนการกูเ้ งินของบริ ษทั ฯ โดยมีมูลค่า 2,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 73,000 ล้านบาท โดยการ
ออกเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ หรื อ เงิ น บาทนั้น บริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณาสถานการณ์ แ ละความเหมาะสม
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
- ยอดรวมทั้งสกุลเงิ นบาทและเงิ นตราต่างประเทศประมาณ 49,382 ล้าน
บาท หรื อประมาณ 1,350 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วน Rollover ส่ วนที่เหลือจะเป็ นส่ วนที่
จะออก เพื่อสํารองไว้ใช้ในกรณี ที่เราจะลงทุนในโครงการสําคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ได้รับ
อนุมตั ิแล้ว ตามที่แสดงในวีดิทศั น์ที่เสนอในช่วงต้น
- บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเคร่ งครัด โดยได้
ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ส่ วนเรื่ องของการกู้เงิ นสกุลอื่นเป็ นบางส่ วน เช่ น เงิ นเยนนั้น เนื่ องจาก
โครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อให้รายได้และรายจ่ายอยูใ่ นสกุลเงิน
เดี ยวกัน การระดมทุ นหรื อการก่อหนี้ ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จึงมีความเหมาะสมกับบริ ษทั ฯ อย่างไร
ก็ตาม หากในอนาคต บริ ษทั ฯ มีรายได้ในสกุลเงินอื่น ก็สามารถออกหุ น้ กูใ้ นสกุลเงินนั้น ๆ ได้
- การสร้ า งหนี้ เป็ นความห่ วงใยของผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษ ทั ฯ จะต้อ งดํา เนิ น การ
ต่าง ๆ เพื่อรักษาอันดับ Credit Rating ให้ไม่ต่าํ กว่า BBB ซึ่ งเป็ น Investment Grade ที่จะสร้างความ
น่าเชื่อถือในแวดวงสถาบันการเงินและนักลงทุนในหุน้ กูต้ ่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- ในส่ วนของกระแสพลังงานทดแทน ซึ่ งอาจจะไม่ ตรงกับระเบี ยบวาระนี้
บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ในกลุ่มบริ ษทั ปตท. ที่ทาํ ธุ รกิจไฟฟ้ าคือ บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
(GPSC) โดย GPSC เป็ นผูแ้ ทนบริ ษทั ฯ ในการทําธุ รกิจไฟฟ้ าไม่วา่ จะเป็ นโดยตรง / หรื อแม้กระทัง่ พลังงาน
ทดแทนต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ แบตเตอรี่ รถไฟฟ้ าก็ตาม ผลพวงจากการดําเนิ นการธุ รกิจของ GPSC ส่ งผล
โดยอ้อมมาที่บริ ษทั ฯ อยูแ่ ล้ว
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เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,187,046,388 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.7022 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 9,130,079 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.2856
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 379,762
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0119 และบัตรเสี ย 10,055 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0003 ประธานฯ จึงสรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 8

มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิการออกหุ ้นกูท้ ี่ไม่มี
หลักประกันเพื่อนําเงินไปใช้ในการคืนเงินกูเ้ ดิมของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ในกลุ่ม (Refinance) และเพื่อการลงทุน วงเงินรวมไม่เกิ น
2,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 73,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่
กับ อัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ สนอขายหุ ้ น กู้ โดยมี ร ะยะเวลา
ดําเนินการ 5 ปี (ปี 2559-2563) โดยให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการออกหุ ้น
กูส้ กุลเงิ นบาท และ/หรื อสกุลเงิ นต่างประเทศ จากแหล่งเงิ นใน
ประเทศ และ/หรื อต่า งประเทศ โดยออกหุ ้นกู้ท้ งั หมดในคราว
เดี ย วหรื อหลายคราวได้ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนการกู้เ งิ น ของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง นี้ การจัด หาเงิ น กู้ใ นแต่ ล ะครั้ ง
จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อน และอนุ มตั ิ
ยกเลิ ก วงเงิ น คงเหลื อ สํา หรั บ การออกและเสนอขายหุ ้น กู้เ ดิ ม
จํานวน 690 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ที่ได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ปรึกษากิจการอืน่ ๆ

ประธานฯ ได้ช้ ี แจงกรณี การฟ้ องร้ องทวงคืนท่อก๊าซธรรมชาติ จาก ปตท. ตามที่
ผูถ้ ื อหุ ้น ได้กล่าวถึ งในระเบียบวาระก่อนหน้านี้ สรุ ปได้ว่า กรณี ที่ผูต้ รวจการแผ่นดิ นฟ้ องศาลปกครอง เพื่อ
ทวงคืนท่อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. นั้น เป็ นการฟ้ องขอให้ยกเลิกมติ ครม. ปี 2550 และปี 2553 และขอให้
โอนท่ อเพิ่ ม เติ ม ให้มู ล ค่ า ประมาณ 50,000 ล้า นบาท ซึ่ ง ปตท. ได้ยืนยัน ดํา เนิ น การคื นท่ อ ก๊ า ซอย่า ง
ตรงไปตรงมา โดยยึดหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล และการฟ้ องร้องนี้ ไม่พบว่ามีประเด็นใหม่ ทั้งนี้ ที่ผา่ น
มา ปตท. เคารพและปฏิบตั ิตามคําสั่งศาลตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครอง
สู งสุ ดได้อ่านคําสั่งยืนยันอีกครั้งว่า ปตท. ได้ส่งคืนท่อก๊าซธรรมชาติให้กระทรวงการคลังครบถ้วนตามคํา
พิพากษาแล้วตั้งแต่ปี 2551
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
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1. นายกิจจา คูวจิ ิตรกาญจนา ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นดังนี้
- ตามที่ Saudi Aramco จะทํา IPO จะมี ผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท. และ

- การสรรหากรรมการ ขอให้ ยึด ผลประโยชน์ ข ององค์ก รและผูถ้ ื อ หุ ้ น
เป็ นหลัก ด้วยการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และอุทิศเวลาให้กบั การทํางานเพื่อบริ ษทั ฯ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- หาก Saudi Aramco เสนอขายหุ ้นต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) และ
นําหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะไม่กระทบต่อกลุ่ม ปตท. หรื อกลุ่มบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดาํ เนินการสรรหาบุคคล
ที่ มีความรู้ ความสามารถ คุ ณ สมบัติที่เหมาะสมและหลากหลาย และสอดคล้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ โดยคัดเลือกมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้
2. นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์เลียง ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ
ควรจะคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีมาแจกผูถ้ ือหุ ้น และการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น ควรหลีกเลี่ยงวันที่ใกล้วนั หยุดยาว
เนื่องจากการจราจรติดขัด นอกจากนั้น อาหารสําหรับผูถ้ ือหุ น้ ควรเป็ นอาหารสุ ขภาพ
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พัน ธ์ ประธานฯ ได้ข อรั บ ข้อ เสนอแนะไปพิ จ ารณา
ดําเนิ นการต่อไป อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้มีหนังสื อขอความร่ วมมือให้งดแจกของที่ระลึกในการประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน สําหรับในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้มอบผลิ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็ นโครงการปั นนํ้าใจ
สู่ สังคม โดยร่ วมบริ จาคการกุศล 50 บาท/ชิ้น
3. นายกิติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามดังนี้
- ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ที่ให้ผถู้ ือหุ ้นในวันนี้ ควรมีมูลค่าที่เหมาะสมกับ
ผลกําไรในปี นี้ของบริ ษทั ฯ
- หากบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกรรมกับหน่วยธุ รกิจที่ปานามา เปเปอร์ ส บริ ษทั ฯ
จะแก้ปัญหาอย่างไร
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- ตามที่ ไ ด้ ช้ ี แจงไปแล้ ว ข้า งต้ น ซึ่ ง ก.ล.ต. ได้ ข อความร่ วมมื อ มายัง
บริ ษทั จดทะเบียน โดยหลายบริ ษทั ได้ดาํ เนินการงดแจกของที่ระลึกแล้ว
- บริ ษ ทั ฯ ประกอบธุ รกิ จในต่า งประเทศอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา และ
ตรวจสอบได้
4. นายพิชยั เอกวิทยานุรักษ์ ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้
- การที่บริ ษทั ฯ จะเติบโตเป็ น 2 เท่า จะต้องใช้เวลากี่ปี
- ขอทราบแนวทางในการพัฒนาส่ งเสริ มธุ รกิจ Bio Plastics ทั้งในประเทศ
และในภูมิภาคของบริ ษทั ฯ รวมทั้งการสร้างผลกําไรจากธุ รกิจนี้
- งบประมาณ R&D ของแต่ละปี และผลงานที่ออกมาในแต่ละปี

-30-

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2559
หน้า 30/31

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- บริ ษ ทั ฯ กํา ลัง ขยายการลงทุ นขนาดใหญ่ ซึ่ ง คาดว่า จะแล้วเสร็ จในอี ก
4-5 ปี ข้างหน้า ดังนั้น รายได้ของบริ ษทั ฯ น่าจะเติบโตเป็ น 2 เท่าประมาณ 10 ปี ข้างหน้า
- บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bio Plastics) ซึ่ ง
เป็ นการนําวัตถุดิบจากพื้นที่เกษตรกรรม เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์ม มาเป็ นวัตถุดิบหลักเพื่อแปรรู ปเป็ น
สารตั้ง ต้น และรั ฐบาลมี นโยบายให้ ก ารสนับ สนุ น นอกจากนี้ กลุ่ ม พลาสติ ก ชี วภาพเป็ นกลุ่ ม หลัก ใน
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่ งแวดล้อม ที่สามารถนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งในอุตสาหกรรม
สุ ขอนามัยส่ วนบุคคล อุตสาหกรรมยา ฯลฯ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่ม Value Added Oleochemicals ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ดําเนินการผลิตผ่าน บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GGC)
นายชญาน์ จัน ทวสุ ผูช้ ่ ว ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานวิจ ัย พัฒ นาและ
นวัตกรรม ได้ช้ ี แจงว่า สายงาน R&D บริ ษทั ฯ ได้รับงบประมาณจํานวนกว่า 300 ล้านบาท ในปี 2558 หรื อ
คิ ดเป็ น 1.9% ของกํา ไรสุ ท ธิ โดยประมาณ โดยผลงานเด่ นในปี 2558 ได้แ ก่ การออกผลิ ต ภัณฑ์ใ หม่ 15
ผลิ ตภัณฑ์ และได้รับสิ ทธิ บตั รจํานวน 9 ฉบับ ซึ่ งสามารถนําไปใช้ต่อยอดในเชิ งพาณิ ช ย์ได้ โดยผลงาน
ดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ ตลาดในปี ที่ผา่ นมา
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบาย
ให้กรอบงบประมาณ R&D เป็ นจํานวน 3% ของกําไรสุ ทธิ ซึ่ งขณะนี้ยงั ใช้ไม่ถึงจํานวนดังกล่าว
5. นายสุ ชาติ กัมพลกัญจนา ผูถ้ ือหุ ้น ได้กล่าวชมเชยที่บริ ษทั ฯ เปิ ดให้ลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. และให้ขอ้ สังเกตว่า บริ ษทั ฯ ไม่แจกอาหารให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พัน ธ์ ได้ช้ ี แจงว่า ผูเ้ ข้า ประชุ ม ที่ ม าด้ว ยตนเองหรื อ
รับมอบฉันทะ จะได้รับอาหาร 1 คนต่อ 1 ชุด
6. พ.ต.อ.เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ ควรจะ
ระมัดระวังสถานการณ์ New Normal โดยจะต้องบริ หารความเสี่ ยง และพัฒนาองค์กร ขอให้เน้น CSR,
R&D และ Friendly Policy ที่เป็ นมิตรกับมวลชน และที่สาํ คัญที่สุดคือ Shareholders Come First
7. นายสิ ทธิ โชค บุญวณิ ชย์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า ของที่ระลึกที่แจก ซึ่ งระบุว่า
ทําจากวัสดุของบริ ษทั ฯ แต่เหตุใดผลิตในต่างประเทศ
นายปฏิภาณ สุ คนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
ได้ช้ ี แจงว่า ของที่ระลึ กผลิ ตจากวัสดุของบริ ษทั ฯ แต่ตอ้ งผลิตในต่างประเทศ เนื่ องจากการออกแบบและ
แบบหล่อ (Mold) ต้องสั่งทําจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ กําลังพัฒนาธุ รกิจ Bio Plastics และ
พยายามผลิ ตในประเทศ ภายใต้โครงการ S-Curve ที่รัฐบาลกําลังผลักดันภายใต้ New Economy เมื่อ
โครงการเสร็ จเรี ยบร้อย บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่า นอกจากจะสามารถนําธุ รกิจในต่างประเทศของบริ ษทั ฯ มาลงทุน
ใน Bio Complex แล้ว ยังจะสามารถดึงดูดเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต Bio Chemicals และ Bio Plastics
มาลงทุนในประเทศไทย เพื่อทําให้เป็ น Bio Complex ที่สมบูรณ์สาํ หรับประเทศไทยด้วย

