รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
----------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวีดิทัศน์แนะนาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใน
การใช้ห้องประชุม
นายประเสริฐ บุ ญสัม พั นธ์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุ ม ได้ก ล่า ว
ต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้
ชาระแล้วจานวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทั้งนี้ ในการนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะต้องหักจานวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการ
ซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 48,053,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของหุ้นสามัญทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าที่ซื้อหุ้นคืนรวม
2,409.54 ล้านบาท ออกจากจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากจานวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว
ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดังนั้น จานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุมคิดเป็นจานวน 4,460,796,117 หุ้น และ
ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจานวนทั้งสิ้น 4,239 ราย นับจานวนหุ้นรวมกัน
ได้ทั้งสิ้น 3,307,595,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.15 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และแนะนากรรมการ
บริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย
คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวศิน
ธีรเวชญาณ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
4. นายอานวย
ปรีมนวงศ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
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6.
7.
8.

นายดอน
วสันตพฤกษ์
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มเี ชาว์

9.

ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์

10.
11.

นายอนนต์
นายสรัญ

สิริแสงทักษิณ
รังคสิริ

12.

นายอรรถพล

ฤกษ์พิบูลย์

13.
14.

นางบุบผา
พันเอก นิธิ

อมรเกียรติขจร
จึงเจริญ
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กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน คือ นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค เนื่องจาก
ติดภารกิจเร่งด่วน
ทั้ ง นี้ กรรมการอิ ส ระ 3 ท่ าน คื อ นายสมชาย คู วิ จิ ตรสุ วรรณ นายวศิ น ธี รเวชญาณ
ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ เป็ นผู้รับมอบฉั นทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น
ประธานฯ ได้ให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนา
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายคงกระพัน
อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
2. นายปฏิภาณ
สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
3. นายวริทธิ์
นามวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
4. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
5. นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
6. นายทศพร
บุณยพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International
Operations
7. นายสิริเดช
คุ้มวงศ์ดี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพ
องค์กร
8. นางวราวรรณ
ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท
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9.

นายวิรัช

บุญบารุงชัย

10. นายพรรคพงษ์

วังรัตนโสภณ

11. นายบุญชัย
12. นายวิบลู ย์

ชุณหวิกสิต
ชูชีพชื่นกมล

13. นายกัมพล

ชัยกิจโกสีย์

14. นางจีรานี

พิมทะโนทัย

15. นายสุวัฒน์

สุรัตนชัยการ
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
อะโรเมติกส์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
เอทิลีนออกไซด์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
ฟีนอล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคและ
ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
โครงการที่เป็นเลิศ

จากนั้ น ประธานฯ ได้ แ นะน า นายเจริ ญ ผู้ สั ม ฤทธิ์ เ ลิ ศ จากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล และนายวศิน เลิศวไลพงศ์
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด และนายสุขสันติ์ โพพันงาม ที่ปรึกษากฎหมาย
จากบริษัท Siam Premier International Law Office Limited ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้
แนะนา นายประพันธ์ เอี่ยมประสิทธิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่
เข้ าร่ วมประชุ ม ทั้ งนี้ ผู้รั บมอบฉั นทะจากผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ บริษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) คือ นายจตุรงค์
วรวิทย์สุรวัฒนา
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางวราวรรณ ทิพพาวนิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษั ทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ ไม่ เห็นด้วย หรื องดออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียง
แล้วแต่กรณี ตามมติที่กฎหมายกาหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
ระเบียบวาระนั้น ๆ

-4-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2560
หน้า 4/33

- กรณี ที่ ถื อ เป็ น บั ต รเสี ย หมายถึ ง กรณี ที่ แ สดงเจตนาไม่ชั ด เจนลงในบั ต รลงคะแนน
โดยการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
- ทั้งนี้ จานวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจ
มีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม
- สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คือ
 ระเบี ย บวาระที่ต้ องใช้ค ะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ ถือ หุ้น ซึ่ งมาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนน คือ
ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ.
2559 และข้อเสนอแนะการดาเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559
ระเบี ย บวาระที่ 2 : พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น ก าไรส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
ปี 2560
โดยบริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย
 ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ จะคานวณ
ฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บัตรเสีย
 ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น
การรับ โอนสิทธิและหน้า ที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษา
โครงการ โดยบริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
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- ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้า ที่
รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนามานับคะแนนต่อไป
- สาหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะ
ขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน
จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด
ประธานฯ ได้แถลงว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคาถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคาถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ โดยขอความร่วมมือ
กาหนดท่านละไม่เกิน 5 นาที/ครั้ง เพื่อให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ในการประชุม ครั้งนี้ นางสาวอลิษา ลิขิต วัฒนชัย และนายสาธิก จรรยาวิจักษณ์ จาก
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด และนางสาวชลิสา กิตติกุลเสรี ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ได้ร่วม
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- นอกจากนี้ สาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สาหรับแปลคาถาม
เป็ นภาษาไทย โดยกรรมการและผู้บ ริหารจะตอบเป็นภาษาไทย เพื่ อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุ มได้เข้าใจ
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคาตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กาหนดระยะเวลาการนาเสนอไว้ ตั้งแต่
วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกาหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบ
วาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอคาถามมาล่วงหน้า ทั้งนี้ จะแจ้งคาถามและคาตอบให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พร้อมทั้ง
จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุม
โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ฉบับที่ผู้ถือหุ้นแก้ไขบนเว็บไซต์บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่า
ผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

-6-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2560
หน้า 6/33

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 นี้ บริษัทฯ ร่วมบริจาค 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน 1 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาด
แคลนในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการปันน้าใจต่อเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา
• สาหรับปี 2559 ถือเป็นอีกปีหนึ่ง ของความท้าทาย แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มขยาย
ตัวอย่ า งต่ อเนื่องจากนโยบายการกระตุ้ นเศรษฐกิ จของรัฐบาล แต่ส ถานการณ์ ราคาน้ามั นและราคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มยั ง มี ค วามผั น ผวนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท ฯ ได้ บ ริ ห ารสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย และการปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดาเนินงานและประสิทธิภาพการทางานหรือ MAX Project ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยมีผลกาไรในระดับที่น่าพอใจ
• การดาเนินการในอนาคต บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
1) กลยุทธ์การรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถและธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Sustain Core)
2) กลยุทธ์การแสวงหาการเติบโตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (Accelerate Growth)
3) กลยุทธ์การสร้างสมดุลด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Balance Business with Sustainability)
4) กลยุทธ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวขับเคลื่อน (Strengthen Enablers)
• บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพองค์กรควบคู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ เช่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง
ในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ
• อีกทั้งบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นส่วนสาคัญในการร่วมผลักดันโครงการดังกล่าว เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
ชาติที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย
• นอกจากความเป็นเลิศ ทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับกรอบการดาเนินงานด้วยความยั่งยืนของธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยได้รับการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices) ที่คะแนนสูงสุด (Top Scoring) ในระดับ Gold Class ในสาขาเคมีภัณฑ์ และเป็น
ต้นแบบองค์กรยั่งยืนของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
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• ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุ จริต (Coalition Against Corruption - CAC) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งนอกจากบริษั ทฯ
จะกาหนดให้มีการตรวจประเมินด้วยตนเองเป็นประจาทุกปีแล้ว ในปี 2560 อันเป็นปีที่สถานะสมาชิก
จะครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี ตามเกณฑ์ ของโครงการฯ นั้น บริษั ทฯ มีก าหนดยื่ นต่ออายุ ใ บรั บรอง
(Recertification ) ต่อคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคาดว่าจะได้รับทราบผล
ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 นี้
จากนั้น ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในปี 2559 และข้อเสนอแนะการดาเนิน
กิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี
2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และข้อเสนอแนะการ
ดาเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม
เมื่อจบการนาเสนอวีดิทัศน์ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบั ญ ชี จ ากั ด และได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ดั ง รายละเอี ย ดปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้
ผลการดาเนินงานรวม
ปี 2559
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
(ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (1) (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
ฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
หนี้สิน (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
หมายเหตุ
(1) หมายถึง กาไรสาหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ปี 2558

349,101

403,440

25,602
5.74

20,502
4.55

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
393,166
377,545
143,280
144,497
248,669
234,265
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เมื่อจบการนาเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น /ข้อซักถาม
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และข้อเสนอแนะการดาเนินกิจการในอนาคต รวมทั้ง
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือไม่
ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
1. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้
- รายได้จากการขายสินค้าในปี 2559 ที่ลดลงจากปี 2558 เป็นการลดลงทั้ง
ปริมาณการขายและราคาผลิตภัณฑ์หรือไม่ และในปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์ว่า รายได้จากการขายสินค้า
และให้บริการจะเป็นเท่าใด
- รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในปี 2559 ลดลงจากปี 2558
แต่กาไรในปี 2559 กลับสูงขึ้นกว่าปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้รายงานว่า กาไรส่วนหนึ่งมาจากการลดค่าใช้จ่าย
และปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น ในปี 2560 - 2563 บริษัทฯ จะยังคงได้ก าไรในส่วนนี้
มาสนับสนุนกาไรทั้งหมดของบริษัทฯ หรือไม่
2. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นที่ประธานฯ รายงาน
การซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทฯ จานวนประมาณ 48 ล้านหุ้น ดังนี้
- ในปี 2560 บริษัทฯ วางแผนจะขายหุ้นทุนซื้อคืนจานวนเท่าใด
- เงินที่ได้จากการขายหุ้น ทุนซื้อคืน จะนาไปใช้ในการใด และจะจัดสรร
เป็นเงินปันผลหรือไม่
3. นายนิค ม ภคบัณ ฑุ ผู้ถือ หุ้น ได้ ส อบถามว่า การด้ อยค่าของบริษั ท Myriant
Corporation คืออะไร
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจง ดังนี้
- รายได้จากการขายสินค้าลดลงในปี 2559 มีสาเหตุมาจากการลดลงของราคา
ผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากราคาน้ามันดิบลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 41 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2559
ขณะที่ในปี 2558 ราคาน้ามันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินโครงการ MAX ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ใน
ลักษณะต่อเนื่องทุกปีโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มผลกาไรของบริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทโดยคิดเป็นประมาณ 3,000
ล้านบาทเฉลี่ยทั้งปี นอกจากนี้ ราคาน้ามันดิบในปี 2560 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่า
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้จะดีขึ้น
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- ในส่วนของโครงการหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stocks) นั้น ตามที่บริษัทฯ ได้
ดาเนินการซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 48.6 ล้านหุ้น ซึ่งผลประโยชน์ที่
ผู้ถือหุ้นได้รับจากการซื้อหุ้นคืนคือ การเพิ่มอุปสงค์ให้หุ้นของบริษัทฯ และอาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ
ปรับ ตัว สูง ขึ้ น ตามหลัก การประเมิ น มูล ค่า หุ้น พื้ น ฐาน เนื่อ งจากการซื้อ หุ้น คืน จะช่ว ยลดจ านวนหุ้น ที่
หมุนเวียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่นามารวมคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้น ส่งผลให้
กาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และเงินปันผลต่อหุ้นปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การจาหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจานวนรวม
48.6 ล้านหุ้น มีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2562 การจาหน่ายหุ้นทุน
ซื้อคืนของบริษัทฯ จะคานึงถึงราคาที่เหมาะสมและสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการจาหน่าย
หุ้นทุนซื้อคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ต้นทุนหุ้นซื้อคืนเฉลี่ย 50.14 บาทต่อหุ้น
ขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันประมาณ 70 บาทกว่าต่อหุ้น
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ดาเนินโครงการ
หุ้นทุนซื้อคืน เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทฯ สามารถจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นกาหนด
6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจาหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนสามารถทาได้โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม หากพ้นระยะเวลาที่ต้องจาหน่ายหุ้นที่ซื้อให้หมด ถ้าบริษัทฯ ไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายไม่หมด
บริษัทฯ ต้องลดทุนที่ชาระแล้ว
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
ได้ชี้แจงเรื่องการด้อยค่าของบริษัท Myriant Corporation ว่า เนื่องจากผลกระทบในการแข่งขันจาก Petrobased Succinic Acid จากราคาน้ามันที่ยังอยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับแผนการ
ดาเนินงานของ Myriant โดยผลของการปรับแผนการดาเนินงานดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้รับคืน ทาให้
บริ ษั ท ฯ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งตั้ ง ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ดั ง กล่ า ว ท าให้ ต้ อ งบั น ทึ ก ผลขาดทุ น
ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในอนาคต หากราคาน้ามันสูงขึ้น และราคา Succinic Acid
สูงขึ้น ทาให้สามารถใช้สินทรัพย์ได้มากขึ้น อาจบันทึกกลับรายการด้อยค่ากลับคืนมาได้
4. นายสั ญญา สกลคฤหเดช ผู้ถื อหุ้ น ได้ใ ห้ข้ อ เสนอแนะว่า บริ ษั ทฯ ควรจะ
พิจารณาขายหุ้นทุนซื้อคืนให้ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 100 หุ้นต่อ 1 หุ้น เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ถือหุ้นและของ
บริษัทฯ
ประธานฯ ได้ขอให้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป
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5. นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้
- โครงการ MAX ที่บริษัทฯ ดาเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้นั้น
บริษัทฯ ดาเนินการเอง หรือจ้างบริษัทต่างประเทศมาดาเนินการให้ เสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวหรื อตลอด
โครงการ และโครงการมีอายุกี่ปี
- บริษัทฯ จ่ายชดเชยค่าเสียหายจากกรณีน้ามัน ดิบรั่วหมดครบถ้วนหรือยัง
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาบันทึกในงบการเงินทั้งหมดหรือไม่ และยังมีคดีความคงค้างหรือไม่
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงดังนี้
- โครงการ MAX คือ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานทั่วทั้ง
องค์กร โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ในลักษณะต่อเนื่องทุกปี และบริษัทฯ
ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจ เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ ภายใต้งบประมาณและเงื่อนไขการว่าจ้างตามมาตรฐานที่เหมาะสม
และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การว่าจ้างดังกล่าวจะเป็น
เวลาเพียง 1-2 ปี
- กรณีน้ามันดิบรั่วไหลลงทะเล บริษัทฯ ได้แก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
นับแต่เกิดเหตุ จนวันนี้กลับสู่สภาวะปกติ และได้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้มีการรายงานผลการประเมินสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ดังนั้น
กรมควบคุมมลพิษ มีมติให้ยุติการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาเป็นเงินประมาณ 500 ล้านบาท ในส่วนของประกันภัยได้มีการ
จ่ายชดเชยให้บริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกอยู่ในงบการเงินแล้ว
6. นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า EBITDA ที่เหมาะสมของ
บริษัทฯ ควรจะเป็นเท่าใด
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงว่า เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ได้กาหนดให้ผลตอบแทนการลงทุนมี ROIC (อัตราผลตอบแทน
ของกิจการ – Return on Invested Capital) อยู่ใน 1st Quartile ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (13-15 % ต่อปี)
โดยการผลั ก ดันให้เกิ ด เส้นทางการขั บ เคลื่อ นองค์ ก รไปสู่ก ารเป็นธุ รกิ จที่ เป็น Performance Chemical
ในระดับสากลในอนาคต (Transformation Pathway) ตามโครงสร้างสัดส่วนธุรกิจที่เหมาะสม (Optimize
Portfolio Structure) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นพื้นฐาน
(Commodity Product) โดยอาศัยผลงานด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า EBITDA Margin
ของบริษัทฯ ถือว่าเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในประเทศได้ แต่บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ที่จะเพิ่ม EBITDA Margin
โดยการเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เป็น Commodity ไปเป็นผลิตภัณฑ์ Specialty ที่มีมูลค่าสูง
มากขึ้น
7. นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้
- สถานการณ์ราคาโอเลฟินส์เป็นอย่างไร
- สถานการณ์ราคาอะโรเมติกส์เป็นอย่างไร
- ส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น จากเงิ น ลงทุ น ในกิ จ การร่ ว มค้ า คื อ อะไร ในปี 2559
มีจานวนประมาณ 488 ล้านบาท และในปี 2558 ประมาณ 14 ล้านบาท
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงดังนี้
- สถานการณ์ราคาโอเลฟินส์ในตลาดภูมิภาคเอเชียในปี 2560 มีแนวโน้ม
ลดลงจากปี 2559 โดยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การเริ่มดาเนินการผลิตของกาลังการผลิต
แห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจากภูมิภาคตะวันออกกลาง
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี โ รงโอเลฟิ น ส์ ภ ายในภู มิ ภ าคเอเชี ย มี แ ผนหยุ ด ซ่ อ มบ ารุ งประจ าปี (Turnaround)
อยู่พอสมควร ส่งผลให้ปริมาณเอทิลีนหายไปจากตลาดค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา ประกอบกับ
ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามสภาพของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้า ๆ
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดโอเลฟินส์ของภูมิภาคเอเชียเข้าสู่สภาวะสมดุลได้มากขึ้นเช่นกัน
- ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม อะโรเมติ ก ส์ คาดว่ า ส่ ว นต่ า งราคาระหว่ า ง
อะโรเมติ ก ส์ และแนฟทา จะยั ง ทรงตั ว จากปี ที่ ผ่า นมา โดยมี ปั จจั ย สนั บสนุน อุ ปสงค์ จ ากอุต สาหกรรม
ขั้นต่อเนื่องต่าง ๆ ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าทั่วโลกจะมีอุปสงค์ของพาราไซลีนและเบนซีน
เพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ อุ ป ทานทั่ ว โลกของพาราไซลี น และเบนซี น เพิ่ ม ขึ้ น ใกล้ เ คี ย งกั บ อุ ป สงค์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยส่วนใหญ่เป็นกาลังการผลิตใหม่ของประเทศอินเดีย ซาอุดิอาระเบีย เกาหลี เวียดนาม และจีน
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
ได้ชี้แจงว่า บริษัทร่วมค้าคือ กิจการที่บริษัทฯ ถือหุ้น 50% สาหรับส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในปี 2558 ดีกว่า ปี 2559 เพราะว่า มีบ ริษั ท ร่วมค้าในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้มีก ารขายทรัพ ย์ สิน ทาให้
ปี 2558 มีการรับรูก้ าไรดังกล่าว
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8. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยการดาเนินการของบริษัทฯ
จนกระทั่ ง ได้ รับ รางวั ล ต่า ง ๆ ได้แก่ รางวัล ความยั่ ง ยื น และการเปลี่ย นไปผลิตผลิตภั ณฑ์ ที่ มีมูล ค่าสู ง
จะทาให้บริษัทฯ มีกาไรเพิ่มขึ้น และได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ขยายการลงทุนในประเทศจีน
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงดังนี้
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก Dow Jones Sustainability Indices ให้เป็น
1 ใน 10 องค์กรเคมีภัณฑ์ต้นแบบของโลกต่อเนื่องมา 4 ปีแล้ว และบริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่
ในระดับ GOLD CLASS ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการทางานของพนักงานทุกคนในองค์ กร และ
จะก้าวต่อไปเพื่อรักษาความเป็นผู้นาอย่างไม่หยุดยั้ง
- บริ ษั ท ฯ ได้ ว างแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการขยายการลงทุ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นส่วนสาคัญในการเข้าร่วมผลักดันโครงการดังกล่าว เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจชาติที่
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ประธานฯ ได้ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ในปี 2560
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกาลังการผลิตของโครงการที่ขยายเพิ่มขึ้น และสถานการณ์ส่วนต่าง
ของราคากับต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังเอื้อต่อผลกาไรของบริษัทฯ อยู่ และนอกจากนี้ ได้แสวงหาโอกาส
การลงทุนใหม่ (Capture Opportunities) เพิ่มเติมในอนาคต
เมื่ อไม่ มี ค าถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ ขอให้ เลขานุ การบริ ษั ท แจ้ งผลการนั บ
คะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,312,764,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 84,476 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 0.0025 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง
3,967,163 เสียง และบัตรเสีย 18,863 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในปี 2559
และข้อเสนอแนะการดาเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ และมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
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พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการจัดสรรเงินกาไร สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบาย
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและ
ทุ น ส ารองต่ า ง ๆ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจะขึ้ น อยู่ กั บ แผนการลงทุ น
ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ได้กาหนดว่า การจ่าย
เงินปันผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 มี ก าไรรวมที่ ผ่า นการตรวจสอบจากบริษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญชี จากั ด
(KPMG) จานวน 25,602 ล้านบาท
จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อ
รัก ษาระดับ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่ เทียบเคีย งได้กั บ ผลตอบแทนการลงทุนอื่ น บริษั ทฯ จึงเห็นควร
พิจารณาให้มีก ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ในอัตรา 2.85 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
ประมาณ 12,713 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท
ซึ่งบริษั ทฯ จะจัดสรรจากก าไรสะสมที่ยั งไม่ไ ด้จัดสรร โดยจ่ายจากก าไรส่วนที่
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร
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ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
ปี 2559
(ปีที่เสนอ)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)
2. จานวนหุ้น (หุ้น)
2.1 จ านวนหุ้ น ที่ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก
2.2 จานวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด
ครึ่งปีหลัง
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)

ปี 2558
(ปีที่ผ่านมา)

25,602

20,502

4,460,296,117 (1)

4,508,849,117

4,460,796,117 (2)

4,460,296,117(1)

2.85
1.05
1.80
12,713
50

2.80
1.50
1.30
12,561
61

53

54

หมายเหตุ
(1) คานวณจากจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หักด้วยจานวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจานวน 48,553,000 หุ้น
(2) คานวณจากจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หักด้วยจานวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจานวน 48,053,000 หุ้น

เมื่อจบการนาเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลหรือไม่
ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยความสามารถในการจัดหา
เงินกู้ของบริษัท ฯ จากแหล่งเงินกู้ ต่า ง ๆ และมีการกระจายความเสี่ย งของดอกเบี้ย อ้างอิง ทาให้บริษัทฯ
มี ต้นทุ นทางการเงิ นต่าและมี ก าไรสูง ขึ้น นอกจากนี้ การลงทุ นอย่ างต่อ เนื่อ ง แสดงให้เ ห็นว่ า บริษั ท ฯ
ยังสามารถเติบโตได้อีก และได้สอบถามดังนี้
- บริษัทฯ สามารถเพิ่มการประเมินมูลค่าซาก (Salvage Value) ได้หรือไม่
เพื่อที่ค่าตั้งต้นในการตัดค่าเสื่อมมูลค่าทรัพย์สินจะได้ลดน้อยลง และบริษัทฯ สามารถยืดอายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินได้หรือไม่
- การจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ คานวณจากกาไรรวมสุทธิ
(Consolidated Basis) ใช่หรือไม่
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2. นายสมชาย เจนสถิ ร พั น ธุ์ ผู้ ถื อ หุ้ น และนายสมหวั ง พู ล สมบั ติ ผู้ ถื อ หุ้ น
ได้สอบถามถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผลในส่วนของกาไรที่เสียภาษีในอัตราสูงกว่า 20%
3. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปันผล
ในปี 2559 จึงใกล้เคียงกับปี 2558 ทั้งที่กาไรในปี 2559 สูงมากกว่าปี 2558
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงดังนี้
- บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะในการประเมินมูลค่าซาก (Salvage Value) และ
คานวณค่าเสื่อมราคา ให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของมาตรฐานทางบัญชีที่กาหนดไว้
- บริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาอั ต ราเงิ น ปั น ผลจากก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม
(Consolidated Financial Statements) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ หากแต่
จานวนเงินที่จ่ายปันผลนั้นจะจัดสรรจากกาไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate Financial Statements)
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและการเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นที่
เป็นบุคคลธรรมดานั้น บริษัทฯ จะจัดสรรจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกาไรส่วนที่เสียภาษี ในอัตรา
ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตาม
มาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรไปหมดแล้ว
- ปั จ จั ย ที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานของปี 2559 ได้แก่ การเทียบเคียงอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Yield) อื่น ๆ และระดับราคาหุ้น
ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 1 ปี ถึงแม้ว่านโยบายจะกาหนดไว้ว่าจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (Payout
Ratio) แต่ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสูงกว่าร้อยละ 45 มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนโครงการที่สาคัญ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเพื่ อ
ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ได้แก่ โครงการ Map Ta Phut Retrofit ซึ่งเป็นการปรับปรุงทรัพย์สินทั้งโรงงาน
และโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี อ ยู่ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถรองรั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น รวมถึ ง
ดาเนินการด้านอื่น เพื่อการสร้างความมั่นคงของวัตถุดิบในระยะยาว โครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์
ปลายน้าในกลุ่มวัสดุและเคมีภัณฑ์สมรรถนะสูงที่มีความหลากหลาย (Diversify to Performance Chemicals)
สอดคล้องกั บ การเติบ โตของอุตสาหกรรมปลายทางเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของตลาด
ในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงที่มีศักยภาพ เช่น ASEAN และประเทศจีน รวมทั้งโครงการขยายธุรกิจสู่
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green) เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมปลายทางในการสร้าง
ความยั่งยืน (Sustainable Development)
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน ระดับราคา
น้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีได้เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะไตรมาส 4 ทาให้ผลประกอบการของบริษัทฯ
สาหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นสูงจากปีก่อน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว รวมถึงพิจารณาความสามารถด้าน
กระแสเงินสดในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.85 บาท
โดยมี Dividend Payout Ratio ทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50
4. นางสาวสุจารี รัตโนสถ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะจัดหา
เงินลงทุน เพื่ อการขยายธุรกิจจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคาร ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่า และ
ควรจะนาเงินสารองเพื่อการขยายกิจการมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้มากขึ้น
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษั ท ฯ ขึ้ นอยู่ กั บ เงื่ อนไขหลายประการ ทั้งนี้ เพื่ อให้ไ ด้ผ ลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้ถือหุ้ น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนน
เป็ นดัง นี้ มี ผู้ถือหุ้ นและผู้รับ มอบฉั น ทะเห็ นด้วยรวม 3,355,298,369 เสีย ง คิด เป็นร้ อยละ 99.9966 ของ
จานวนเสีย งทั้ ง หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่ง มาประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนน และไม่เห็ น ด้ว ย 113,943 เสีย ง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0034 ของจานวนเสีย งทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
งดออกเสียง 5,064,966 เสียง และบัตรเสีย 12,354 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกาไรสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และการจ่ายเงิน ปันผล ตามที่
เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กาหนดให้ในการประชุม
สามัญประจาปีทุกครั้ง กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระมีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
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(1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(2) นายอานวย ปรีมนวงศ์
(3) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
(4) นายสรัญ รังคสิริ
(5) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
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ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ให้
ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบผ่ า นระบบข่ า วตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เมื่ อ ครบ
กาหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิ จารณาสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหา
และคั ด เลื อ กทั้ ง ในด้ า นคุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ และข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอ
ของบริษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ง เป็น ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ แล้ว เห็นสมควรให้ นาเสนอรายชื่อบุ คคลที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้ พิจารณา
แล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ จะ
ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้
(1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(2) นายอานวย ปรีมนวงศ์
(3) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
(4) นายสรัญ รังคสิริ
(5) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลาดับที่ (1) และ (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม
นิย ามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่ง เข้มกว่า นิย ามของประกาศคณะกรรมการก ากั บตลาดทุน ในเรื่อง
สัดส่วนการถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2560
หน้า 18/33

ประธานฯ ได้ส อบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ ย วกั บ การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือไม่ และที่ประชุมไม่มีคาถาม
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
- บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท าใบลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ ก
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลาดับ
- โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนสาหรับทั้ง 5 ท่านในคราวเดียว และขอเก็บ
ใบลงคะแนนเสียงสาหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนเสียง
“เห็นด้วย” ทั้งหมด
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนซึ่ง
เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้
ลาดับ
กรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง บัตรเสีย
คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง คะแนนเสียง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 3,260,708,767 97.4236 86,232,074 2.5764 13,496,681 74,260
2. นายอานวย ปรีมนวงศ์
3,274,356,348 97.4462 85,811,271 2.5538 267,867 76,296
3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 3,283,304,005 97.7112 76,910,120 2.2888 222,620 75,037
4. นายสรัญ รังคสิริ
3,258,142,386 96.9619 102,087,169 3.0381 207,967 74,260
5. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ 3,283,273,204 97.7112 76,908,089 2.2888 256,229 74,260
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง ล ง ค ะ แ น น เ ลื อ ก ตั้ ง บุ ค ค ล ทั้ ง 5 ค น คื อ
นายประเสริฐ บุ ญสัมพั นธ์ นายอานวย ปรี มนวงศ์ นายอรรถพล
ฤกษ์พิบูลย์ นายสรัญ รังคสิริ และนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ เป็น
กรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ ขอให้นายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สาหรับปี 2560 และโบนัสกรรมการประจาปี 2559 โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และเปรียบเทียบ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม/ปิโตรเคมีในปัจจุบัน หลักการและนโยบายที่
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจาปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2560
หน้า 19/33
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ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่
มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการเฉพาะเรื่อง สาหรับปี 2560 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและ
เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ไว้ในอัตราเดิม
เท่ากับปี 2559 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ปี 2559
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) ค่ า ตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้ คงไว้ใ นอัตราเดิ มเท่ ากั บ ปี 2559
โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจาเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง

ปี 2559
บาท/คน/ครั้ง

(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

50,000
40,000

50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจาปี 2559 : เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่น ดังนี้
“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกาไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ
50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”
(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2560
หน้า 20/33

ประธานฯ ได้ส อบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซัก ถามเกี่ย วกับ ค่าตอบแทน
กรรมการหรือไม่
ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
1. นายสมศั ก ดิ์ แก่ นสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นด้วยว่า อัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเหมาะสมแล้ว แต่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการ
แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง มิได้ระบุเรื่องการรับค่าตอบแทน ดังนั้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกาหนดเป็น
ระเบียบราชการให้ชัดเจนเกี่ยวกับการรับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะ
สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ กรรมการมีภาระความรับผิดชอบ
สูงและทางานหนัก บริษัทฯ ควรจะจัดให้มี โปรแกรมดูแลสุขภาพ (Longevity Package) และการคุ้มครอง
ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง และปัจจุบันได้มีการแก้ไข
กฎหมายให้มีบทบัญญัติที่ ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น รวมถึงความรับผิดทางอาญาของกรรมการ อย่างไรก็ตาม
ข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสียสละ
มาปฏิบัตหิ น้าที่กรรมการที่มีความรับผิดชอบและความเสี่ยงสูง สมควรได้รับค่าตอบแทน
- บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตอบแทนกรรมการในประเด็นต่าง ๆ
ไปประกอบการพิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้ง ผลการนับคะแนน
เป็ นดัง นี้ มี ผู้ถือหุ้ นและผู้รั บ มอบฉั น ทะเห็นด้ วยรวม 3,284,477,119 เสีย ง คิดเป็ นร้อยละ 97.7369 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 75,764,816 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.2546 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 272,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0081 และ
บัตรเสีย 12,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สรุปเป็นมติ
ดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจาปี 2560 และรับทราบการจ่ายโบนัส
กรรมการประจาปี 2559 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2560
หน้า 21/33

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อ
ที่ประชุมสรุปได้วา่ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชี และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่
ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2560 ของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่ อ และส านั ก งานสอบบั ญ ชี เห็ น ควรเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2560 ดังนี้
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
จานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี
(ปี 2559) หรือ
2. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
จานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี
หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
จานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี
2) ค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 จานวนเงิน 3,300,000 บาท เท่ากับปีก่อน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2560

(หน่วย : บาท)

(ปีทเี่ สนอ)

ค่ า สอบบั ญชี ส าหรับงบการเงินประจาปี
และรายไตรมาส

3,300,000

ปี 2559
3,300,000

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
(KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่ เกี่ ย วข้ องกั บบุ คคลดังกล่า ว จึงมี ความเป็นอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
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4) การให้บ ริก ารบริษั ทอื่น บริษั ท เคพี เอ็ มจี ภูมิไ ชย สอบบัญชี จากั ด (KPMG)
มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจาปี 2559 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า
และบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวมจานวน 18 บริษัท ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น
และข้อซักถามประการใดหรือไม่
ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชย KPMG และได้เสนอแนะ
ให้ KPMG ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน
ประธานฯ ได้ขอให้ KPMG รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,357,003,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9001 ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็น ด้วย 3,355,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0999 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 161,873 เสียง และ
บัตรเสีย 6,218 เสียง สรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัย กิ จ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2560 และ
อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน
3,300,000 บาท ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น เช่ น ค่ า เอกสาร /สิ่ ง พิ ม พ์
ค่าไปรษณีย ากร ค่าติดต่อสื่อสาร (เรียกเก็ บตามจริงแต่ ไ ม่เกิ น
ร้อยละ 10 ของค่ าธรรมเนีย มการสอบบัญชี) ตามที่ เสนอต่ อ
ที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่า ง
ผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และรับโอนผลการศึกษาโครงการ

ประธานฯ ได้ ขอให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นาเสนอการเข้าซื้อหุ้น การรับ
โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และรับโอนผลการศึกษาโครงการ ซึ่ง
บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้น รับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และ
รับโอนผลการศึกษา ในบริษัทที่ดาเนินธุรกิจปิโตรเคมี สายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นจานวนเงิน 26,300 ล้านบาท ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวอาจปรับลดหรือเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
บางประการ แต่จะเป็นจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 26,800 ล้านบาท ซึ่งประโยชน์ของการเข้าทารายการครั้งนี้
สนับ สนุนการเป็ นบริษัทแกนนาในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ของกลุ่ม ปตท. ทาให้เกิดการสร้างพลังร่วมกับธุรกิ จ
ปัจจุบันของบริษัทฯ (Synergy) ในด้านต่าง ๆ เป็นโอกาสที่บริษัทฯจะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มี
มูลค่าสูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเข้า สู่ตลาดอุตสาหกรรมปลายทางที่มีการเติบโตสูง อีกทั้ง
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของบริ ษั ท ฯ ให้มี ค วามเป็ น เอกภาพ และมีผ ลตอบแทนให้บ ริษั ท ฯ ได้อ ย่ า งมั่น คงยิ่ งขึ้ นในระยะยาว
นอกจากนี้ ทาให้บริษัทฯสามารถพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทชั้นนา
ของโลกซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนอยู่ในบริษัทที่จะเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้
รายละเอียดของการเข้าทารายการ:
1. บริษั ท ฯ จะเข้ า ซื้อหุ้นในบริษั ทดังต่อไปนี้ (“บริษั ทเป้าหมาย ”) จากบริษั ท ปตท. จากั ด
(มหาชน) (“ปตท.”) (“การเข้าซื้อหุ้น”) เป็นจานวนเงิน 17,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของสิ่ง
ตอบแทนรวมตามที่ ก าหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นของแต่ละบริษัทเป้าหมาย อย่างไรก็ ตาม
จานวนเงินดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนลดลงได้ ในกรณีที่ก่อนวันโอนหุ้นมีเหตุการณ์ที่เป็น
เหตุในการปรับเปลี่ยนราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทเป้าหมายนั้นเกิดขึ้นหรือมีการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทเป้าหมายเฉพาะบางบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเภท/จานวนหุ้น
(หุ้น)

คิดเป็น
ร้อยละ

ราคาซื้อขาย
(ล้านบาท)

บริษทั เอ็ชเอ็มซี
โปลีเมอส์ จากัด
(“HMC”)

ไม่เกิน 15,707,058
แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ
4,494,849
หุ้นบุริมสิทธิ
11,212,209
หุ้นสามัญ
69,094,070

41.44

14,631

สัดส่วนการถือหุ้น
(หลังการซื้อ)
(ร้อยละ)
41.44

50

996

50

บริษทั พีทีที
อาซาฮี เคมิคอล
จากัด (“PTTAC”)
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ชื่อบริษัท

ประเภท/จานวนหุ้น
(หุ้น)

คิดเป็น
ร้อยละ

ราคาซื้อขาย
(ล้านบาท)

บริษทั พีทีที เอ็มซีซี
ไบโอเคม จากัด
(“PTTMCC”)
บริษทั พีทีที
โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด (“PTTPM”)
บริษทั พีทีที
โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด (“PTTPL”)
บริษทั พีทีที
เมนเทนแนนซ์
แอนด์ เอนจิเนียริง
จากัด (“PTTME”)

หุ้นสามัญ
93,000,000

50

160

สัดส่วนการถือหุ้น
(หลังการซื้อ)
(ร้อยละ)
50

หุ้นสามัญ
200,000

50

326

100

หุ้นสามัญ
6,000,000

50

914

100

หุ้นสามัญ
800,000

40

73

100

โดยในกรณีของ HMC PTTAC และ PTTMCC นั้น นอกเหนือจากการซื้อหุ้นแล้ว
บริ ษั ท ฯ ในฐานะบุ ค คลที่ จ ะเข้ า มาเป็ น ผู้ถื อ หุ้ น รายใหม่ ข องบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว จะรับ โอนสิ ท ธิแ ละหน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. ภายใต้สัญญาดังต่อไปนี้ จาก ปตท. (“การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้”)
(ก) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ (1) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ HMC
ระหว่าง ปตท. และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 (2) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ PTTAC
ระหว่าง ปตท. อาซาฮี คาเซอิ เคมิคอลส์ คอร์ปอเรชั่น และ มารุเบนี่ คอร์ปอเรชั่นฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2551
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่าง ปตท. และอาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น ฉบับลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2559 และ (3) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ PTTMCC ระหว่าง ปตท. และ มิตซูบิชิ เคมิคอล
คอร์ปอเรชั่น ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”)
(ข) สัญญาเงินกู้ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ (1) สัญญาเงินกู้ผู้ถือหุ้นระหว่าง ปตท. และ
อาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น จากัด (ในฐานะเจ้าหนี้) และ PTTAC (ในฐานะลูกหนี้) ซึ่งจะเข้าทาการแก้ไข
สัญญาเดิมในเดือนพฤษภาคม 2560 (“สัญญาเงินกู้ PTTAC”) และ (2) สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน
ระหว่าง ปตท. (ในฐานะผู้สนับสนุน) PTTMCC (ในฐานะลูกหนี้) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
(ในฐานะเจ้าหนี้) ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และสัญญาให้สินเชื่อ ระหว่าง ปตท. (ในฐานะเจ้าหนี้)
และ PTTMCC (ในฐานะลูกหนี้) ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2559 (“สัญญาเงินกู้ PTTMCC”) รวมถึงเอกสารที่
จัดทาขึ้นตามสัญญาดังกล่าว (รวมเรียกสัญญาเงินกู้ PTTAC สัญญาเงินกู้ PTTMCC และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าว
ว่า “สัญญาเงินกู้”) โดยการรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อขาย
หุ้นและเป็นจานวนเงิน 9,189 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามที่กาหนดในสัญญาแปลงหนี้ใหม่ที่
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คานวณมาจากจานวนเงินต้น รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าว
จะต้องมีการปรับลดหรือเพิ่มตามจานวนดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายใต้สัญญาเงินกู้ PTTAC ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2560 จนถึงวันโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว (ซึ่งคือวันเดียวกับวันโอนหุ้น) หรือ
ในกรณีที่มีการเบิกเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ PTTMCC ก่อนวันโอนหุ้น หรือในกรณีที่มีการรับโอนสิทธิ
และหน้าที่เฉพาะเพียงบางสัญญา โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ามูลค่าของการรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้
สัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 9,689 ล้านบาท (เมื่อคานวณจากจานวนดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ PTTAC ที่ อาจเกิ ดขึ้น และหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย ที่อาจเกิ ดขึ้นภายใต้สัญญาเงินกู้
PTTMCC จนถึงวันที่ครบกาหนด 6 เดือนนับแต่วัน Long Stop Date ซึ่งคือวันที่คู่สัญญาตกลงให้เป็น
วันท้ายสุดที่จะต้องมีการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้
และการรับโอนผลการศึกษาโครงการพร้อมกัน ทั้งนี้ วัน Long Stop Date คือวันที่ครบกาหนด 6 เดือน
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทารายการ)
2.
บริ ษั ท ฯ จะรั บ โอนผลการศึ ก ษาโครงการ PMMA ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิ เมทิลเมตะคริเลต (พีเอ็มเอ็มเอ) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จากัด
(“PTTPMMA”) ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกพีเอ็มเอ็มเอ ที่กาลังผลิต
40,000 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัทอาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น จากัด ประเทศญี่ปุ่น จาก
PTTPMMA โดยการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงเฉพาะผลการศึกษาเกี่ยวกับ
โครงการตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ PMMA แต่จะไม่ครอบคลุมถึง (ก) สินทรัพย์ที่มี
ตัวตน (ข) พนัก งาน และ (ค) การประกั นภัย ตลอดจนการบริ หารความเสี่ย งต่ าง ๆ ซึ่งจะยั ง คงเป็นของ
PTTPMMA ต่อไป (“การรับโอนผลการศึกษาโครงการ”) เป็นจานวนเงิน 11 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของ
สิ่งตอบแทนตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ PMMA
ทั้งนี้ แหล่งที่มาของเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
โดยการเข้าซื้อหุ้นของแต่ละบริษัทเป้าหมาย การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและ
สัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ (ก) อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ในกรณีที่เงื่อนไข
บังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นของแต่ละบริษัทเป้าหมาย สัญญาแปลงหนี้ใหม่ของแต่ละสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการ PMMA สาเร็จทั้งหมด ก่อนวัน Long Stop Date หรือ
(ข) อาจจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ไม่สาเร็จทั้งหมดก่อนวัน Long Stop Date ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะมีการซื้อหุ้นของแต่ละบริษัทเป้าหมาย การ
รับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงิน กู้ หรือการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
เฉพาะสัญญาที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องสาเร็จทั้งหมดเท่านั้น โดยในกรณีของ
ข้อ (ข) นั้น ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วัน Long Stop Date บริษัทฯ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะมาตกลง
เจรจากันโดยสุจริตเกี่ยวกับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบังคับก่อนที่ยังไม่สาเร็จเสร็จสิ้นลง หรืออื่น ๆ
เพื่อให้สามารถดาเนินการภายใต้สัญญาส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวได้ตามเจตนารมณ์ โดยหากเงื่อนไขบังคับก่อน
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ตามที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนที่เหลืออยู่ใดสาเร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ก็จะมีการดาเนินการภายใต้
สัญญานั้นทันทีและหากพ้นกาหนดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวแล้ว หากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไ ว้
ในสัญญาใดยังไม่สาเร็จก็ให้ถือว่าสัญญานั้นสิ้นผลผูกพันลงทันทีโดยอัตโนมัติ
ในการนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ/หรือคณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินการในเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการ
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้
และการรั บ โอนผลการศึ ก ษาโครงการดั งกล่ าว รวมทั้ งการด าเนิน การดัง ต่อ ไปนี้ (ก) พิ จ ารณาก าหนด
รายละเอียด เงื่อนไขที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง (ข) เข้าเจรจา เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เข้าทาความตกลง เอกสาร และ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) สัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาแปลงหนี้ใหม่ และสัญญาซื้อ
ขายทรัพย์สินโครงการ PMMA (ค) ติดต่อและยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาต บอกกล่าว หรือขอความยินยอมต่อ
หน่วยงานหรือบุค คลใด ๆ ที่เกี่ย วข้อง (ง) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าวหรือ
หนังสือขอความยินยอม หลักฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง และ (จ) การดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอน
ผลการศึกษาโครงการดังกล่าว
โดยบริษัทฯ ต้องทาการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าวถือเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่ม เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดย
(ก) การเข้ า ซื้ อ หุ้ น และการรั บ โอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ภ ายใต้ สั ญ ญาระหว่ า ง
ผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้เป็นการเข้าทารายการระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
และ
(ข) การรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว เป็นการเข้าทารายการระหว่าง
บริษัทฯ กับ PTTPMMA ซึ่งเป็นบริษัทที่มี ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทดังกล่าว
โดยเป็นรายการที่เกี่ย วโยงกันที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคานวณคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 11.9 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
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ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี้
(ก) เปิดเผยรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
(ค) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าว
โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)
ในการนี้ บริษัทฯ จึงจัดส่งสารสนเทศการเข้าทารายการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นอกเหนือจากนี้ การเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษั ทอื่นมาเป็ นของบริษัท ฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้ งที่ มีการแก้ ไ ขเพิ่ มเติม ) (“พ.ร.บ. บริษั ทมหาชน”) ทาให้บริษั ทฯ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีก ารประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน
(โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ)
ในการนี้ ถึงแม้การเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลัก เกณฑ์ใ นการทารายการที่มีนัย ส าคัญที่
เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม )
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป”) แต่เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์
ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป รวมถึงรายการได้มาอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า
แล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคานวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 (ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ )
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1 ดังนั้น รายการ
1

ณ วันที่คณะกรรมการได้มมี ติอนุมตั ิให้เข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษา
โครงการ บริษัทฯ ได้มีการประกาศงบการเงินรวมสาหรับปี 2559 ของบริษัทฯ แต่การคานวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป และ
ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบบนพื้นฐานข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน อีกทั้งการคานวณขนาดรายการจากข้อมูลงบการเงินรวมสาหรับปี 2559
ของบริษัทฯ ไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดรายการอย่างมีนยั สาคัญ
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ดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายมนตรี ศรไพศาล และ นายทวีสิทธิ์ สันตติกุ ล ที่ปรึก ษาการเงินอิส ระจาก
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ”) ได้
นาเสนอรายละเอียดและความเห็นต่อผู้ถือหุ้นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ ความเป็นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการ และสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเห็นว่า รายการได้มาซึ่งหุ้นของ
บริษัทเป้าหมาย การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอน
ผลการศึกษาโครงการ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
- เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มี ความคล่องตัวขึ้น และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้า (Downstream) ที่มีมูลค่า
สูงขึ้น โดยช่วยลดระยะเวลาของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว และลดความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจ
เนื่องจากบริษัทเป้าหมาย เป็นการลงทุนดาเนินกิจการอยู่แล้ว
- เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้ร่วมทุนในกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
- สร้ า งความชั ด เจนของบริ ษั ท ฯ ในการเป็ น แกนน าของธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี
(Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม PTT และสร้างความชัดเจนในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับ PTT
ซึ่ ง ราคาและเงื่ อ นไขของรายการมี ค วามเหมาะสม จากการประเมิ น มู ล ค่ า ที่
เหมาะสมของบริษัทเป้าหมายโดยวิธี Discounted Cash Flow และประเมินมูลค่าผลการศึกษาโครงการ
PMMA ด้วยวิธีราคาทุน และเงื่อนไขของรายการเป็นเงื่อนไขที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีสภาพเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันก่อนการเข้าทารายการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ
สามารถเข้าบริหารกิจการของบริษัทเป้าหมายต่อไปได้อย่างราบรื่นหลังจากการเข้าทารายการ
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรือไม่
ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
1. นายชาตรี เจริญเนือง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้
- บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นจานวนเงินเท่าใด
- บริษัทฯ จะจัดหาเงินลงทุนโครงการประมาณ 26,000 ล้านบาทด้วยวิธีการใด
- ในอนาคต บริษัทฯ จะนาบริษัทเป้าหมายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ควรจะให้สิทธิจองซื้อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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2. นายสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและได้สอบถามดังนี้
- สูตรคานวณของที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ใช้ในหน้า 47 ค่อนข้างซับซ้อน
และเข้าใจยาก
- ในการรายงานข้อมูลของ HMC ไม่มีการระบุถึงรายได้และต้นทุน มีแต่
EBIT นอกจากนี้ กาไรในแต่ละปีมีการแกว่งตัวสูง ไม่ทราบว่าใช้หลักเกณฑ์การคานวณอย่างไร
- การให้เงินกู้แก่ PTTAC ในรูปแบบของ Shareholder Loan จะคุ้มค่าการ
ลงทุนหรือไม่
- ในรายงานไม่ ไ ด้ ป ระมาณการงบการเงิ น รวมว่ า หลั ง จากที่ ซื้ อ บริ ษั ท
เป้าหมายแล้ว และจัดทางบการเงินรวม 5 ปีไปแล้ว กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในภาพรวมจะเป็นอย่างไร
3. นายสมศั ก ดิ์ แก่ น สุวรรณ์ ผู้ถื อหุ้น ได้ ส อบถามว่า ในการเข้ าซื้อ หุ้นครั้ง นี้
3 บริษัท จาก 6 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PTTME และ PTTAC ดังนั้น การลงทุน
นี้จะส่งผลให้กาไรของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงหรือไม่
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะ
พิ จ ารณาอายุ ก ารใช้ ง านที่ เ หลื อ อยู่ ข องสิ น ทรั พ ย์ และจุ ด คุ้ ม ทุ น ของแต่ ล ะบริ ษั ท เนื่ อ งจากมี ผ ลต่ อ การ
ดาเนินการของบริษัทฯ
5. นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงประโยชน์จากการเข้าซื้อหุ้น
ในโครงการนี้
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงดังนี้
- บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาการเงินอิสระเป็นไปตามมาตรฐานในราคาไม่แพง
และนายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
ว่า ค่าจ้างที่ปรึกษาการเงินอิสระไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ ที่บริษัทเคยดาเนินการมา อย่างไรก็ตาม
ในฐานะที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษามื อ อาชี พ บริ ษั ท ยั ง คงให้ ค วามเห็ น โดยยึ ด หลั ก ความถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการตรวจสอบกิจการ
- เงินลงทุนในโครงการนี้ จะมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
นายทวีสิทธิ์ สันตติกุล ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ได้ชี้แจง
ดังนี้
- สูต รในรายงานของที่ ปรึ ก ษาการเงิ นอิ ส ระเป็ นสู ต รวิ ชาชี พ ทางทฤษฎีท าง
การเงิน ซึ่งเป็นสูตรมาตรฐานของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
- ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน และผู้ถือหุ้นในต่างประเทศของบริษัทเป้าหมายได้ขอความ
ร่วมมือในเรื่องการเปิดเผยรายได้ที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพการแข่งขันใน
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อุตสาหกรรมซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยราย ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดจะเป็นข้อได้เปรียบให้คู่แข่งทาง
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะทาให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเป้าหมายลดลง ดังนั้น
จึงเปิดเผยได้เพียงระดับ EBIT ที่มาของรายได้และรายจ่าย และเนื่องจาก บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินแต่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านธุรกิจปิโตรเคมี จึง
จาเป็นต้องใช้ผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญธุรกิจปิโตรเคมีระดับโลกในการทาประมาณการราคาและต้นทุน
วัตถุดิบ ซึ่งอาจจะปรับตัวขึ้นหรือลงตามประมาณการของผู้เชี่ยวชาญ และ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ โดย
ได้ทาการสอบทานความน่าเชื่อถือและประวัติของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
ยังได้ตรวจสอบกับราคา ต้นทุน และส่วนต่างราคาในอดีตด้วย
- ในด้าน Shareholder Loan ที่ว่า PTTAC ซื้อหนี้มา จะคุ้มค่าหรือไม่นั้ น
ในรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระจะแสดงให้เห็น 2 มูลค่า คือ มูลค่าที่เป็นการซื้อหุ้น และมูลค่าที่เป็นการ
ซื้อหนี้อีกประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท ซึ่งทั้งสองรายการสมเหตุสมผลในแง่ของการประเมินมูลค่ากิจการ
โดยบริษัทฯ จะซื้อหนี้ร้อยละ 50 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีราคาตามมูลค่าทางบัญชี ขณะที่ผู้ร่วมทุนใน
ต่างประเทศจะรับภาระหนี้ที่เหลือร้อยละ 50 ตามสัดส่วนเช่นเดียวกันซึ่งเป็นไปตามปกติหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่
ต้องรับผิดชอบ Shareholder Loan ด้วย สาหรับประเด็นที่ผลการดาเนินงานของ PTTAC บางช่วงปลายของ
การประมาณการ ลดลงมากจนติดลบนั้น มีสาเหตุมาจากตามสัญญาวัตถุดิบซึ่งมีส่วนลดบางส่วนได้หมด
สัญญาลง ซึ่งการต่อสัญญาในอนาคต ไม่แน่ว่าจะได้ส่วนลดเท่าเดิมหรือไม่ ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงได้ปรับ
ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ดังนั้น Margin จึงลดลงในช่วงปลาย อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หาก PTTAC สามารถ
เจรจาต่อรองกับผู้ผลิตได้ กาไรจะปรับปรุงขึ้นมากกว่านี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระทาการวิเคราะห์แบบ
อนุรักษ์นิยม เพื่อความรอบคอบและระมัดระวัง
- เนื่องจาก PTTGC เป็นกลุ่มบริษัทธุรกิจใหญ่และซับซ้อน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
จึงวิเคราะห์เฉพาะบริษัทเป้าหมาย เนื่องจากการทาประมาณการงบการเงินรวมใน 5 ปีข้างหน้าจะต้องมีการ
คาดการณ์ผลประกอบการของ PTTGC ใน 5 ปีข้างหน้าด้วย ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทั้งนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ผลกระทบกับงบการเงินล่าสุด ตามหลักวิชาชีพและข้อมูลที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณะ ได้แก่ ผลกระทบอัตราส่วนต่อทุน ความสามารถในการชาระหนี้
- การที่ 3 บริษัทจาก 6 บริษัทเป้าหมายมีผลประกอบการขาดทุน ได้แก่ PTTAC
ที่ซื้อหนี้ 9,000 ล้านบาท และ PTTMCC มี Sponsor Support ประมาณ 31.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่ต้อง
ชาระเงินในตอนนี้ ถ้าในอนาคต PTTMCC ไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้ได้ บริษัทฯ จะมีภาระชาระหนี้เงินกู้
นั้นไม่เกิน 31.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในส่วนของ PTTME ซึ่งมีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ในบางปี เนื่องจากดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ EPC และการก่อสร้างโครงการซึ่งบางครั้งอาจประสบปัญหาต้นทุน
วัส ดุก่ อสร้า งมี ราคาสูง มาก และโครงการเกิ ดความล่าช้า ทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูงเกิ นกว่าที่
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัททั้ง 3 เข้ามาอยู่ในกลุ่มบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะสามารถบริห าร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะได้ประโยชน์
จากการซื้อบริษัทเป้าหมายทั้ง 6 บริษัท จะทาให้เกิดการต่อยอดมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ทาให้เกิดการเติบโต
ในอนาคต และเป็ น หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะเข้ า ไปบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ที่ ข าดทุ น ให้ มี ก าไรขึ้ น มา
ส่วนบริษัทที่มีกาไรอยู่แล้ว จะทาให้เติบโตยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้วางแผนการนา
บริษัทเป้าหมายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเครื่องจักร
อายุโรงงาน และการเดินเครื่องจักร ว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบสภาพโรงงานต่าง ๆ พบว่า เครื่องจักรอยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี โรงงานบางแห่งเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไม่กี่ปี และเพิ่งเดินเครื่องโรงงาน และโรงงาน
บางแห่ง เช่น HMC ได้ดาเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว และมีการขยายธุรกิจ แต่โดยรวมโรงงานยังอยู่ใน
สภาพดี นอกจากนี้ ทั้ง 3 โรงงานที่มีผู้ถือหุ้นร่วมซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้วย จึงมีความเชี่ยวชาญในการ
เดินเครื่องโรงงานให้มี ประสิทธิภาพ และเมื่อบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมาย จะได้นาระบบที่มี
มาตรฐานการเดินเครื่องและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าเสริมด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นมั่นใจ
ได้ว่า ความสามารถในการผลิต การขาย และฐานการตลาดโดยเฉพาะภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี
อัตราการขยายตัว เติบ โตรองรับ ท าให้บริษั ทเป้าหมายพร้อมเดินเครื่ องการผลิตอย่ างเต็มก าลังการผลิ ต
ซึ่งบริษัทฯ ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้ง ผลการนับคะแนน
เป็ นดัง นี้ มี ผู้ถือหุ้ นและผู้รับ มอบฉั น ทะเห็ นด้วยรวม 1,154,884,264 เสีย ง คิด เป็นร้ อยละ 99.8822 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 954,703 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0826 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
งดออกเสียง 406,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0352 และบัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 สรุปเป็นมติ
ดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น การรับโอน
สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถื อหุ้นและสัญญาเงิน กู้
และการรับ โอนผลการศึ ก ษาโครงการ เป็น จานวนเงิ น 26,300
ล้านบาท ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวอาจปรับลดหรือเพิ่มได้ แต่จะเป็น
จานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 26,800 ล้านบาท รวมถึงการดาเนินการต่าง ๆ
ตลอดจนการมอบอานาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เสนอต่อที่ประชุม
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ปรึกษากิจการอื่น ๆ
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคาถามมาล่วงหน้าว่า ในการนาหุ้น
GGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น เหตุใดจึงไม่มีการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นก่อน (Pre-emptive
Rights) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากหุ้น GGC ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจานวนน้อยมาก หากมีการจัดสรร
Pre-emptive Rights ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นของ GGC เป็นจานวนไม่มากนัก
กล่าวคื อ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ จานวน 100,000 บาท จะได้รับสิทธิใ นการจองซื้อหุ้นเพี ย ง
จานวน 30 หุ้น ซึ่งน้อยกว่าหน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนดในปัจจุบัน นอกจากนี้ จะไม่มีการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่กรรมการและพนักงานของ GGC (Employee Stock Ownership
Plan) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากการเข้าซื้อ
บริษัทเป้าหมายเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว บริษัทฯ ควรจะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการบ้าง
นายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธานฯ ได้ ข อให้ บ ริ ษั ท ฯ รั บ ข้ อ เสนอแนะ
ไปประกอบการพิจารณาต่อไป
3. นายพฤธานันต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ
ควรจะปรับปรุงคุณภาพของชาร่วยที่แจกให้ผู้ถือหุ้นในปีก่อน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้ขอรับไว้เป็นข้อมูล และได้ชี้แจงว่า
ในปีนี้ บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
แต่จะบริจาค 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน 1 ราย เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในจังหวัดระยอง
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะ
พิจารณาจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบอื่นซึ่งมีราคาถูก และ GGC ควรจะเป็น Green Flagship ของกลุ่มบริษัทฯ
รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ชี้แจงว่า โครงการ Map Ta Phut Retrofit ของบริษัทฯ ที่ได้นาเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ ซึ่งจะทาให้มีความคล่องตัวในการจัดหาวัตถุดิบราคาถูกในอนาคตได้
และขอรับข้อคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ ไปประกอบการพิจารณาต่อไป
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2560
หนา 33/33

ประธานฯ ไดแถลงวา การประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อ
ไดสอบถามที่ประชุมแลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงไดแจงวาบริษัทฯ ขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ โดยขอใหผูถือหุนสงบัตรลงคะแนน
เสียงใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุน
และไดสละเวลาอันมีคาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พรอมทั้งไดเรียนใหผูถือหุนทราบวา
PTTGC ในฐานะองคกรระดับโลกของคนไทยและเพื่อคนไทย จะมุงดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบภายใต
หลักธรรมาภิบาล พรอมยืนหยัดและผสานประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสมดุล ตามแนวทางการ
บริหารจัดการอยางยั่งยืน เพื่อประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม และไดกลาวปดประชุม
ปดประชุม :

เวลา 17.50 น.

อนึ่ ง สรุ ปจํานวนผูถือหุนที่ม าประชุม ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุม
ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 4,718 ราย นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 3,360,564,564 หุน คิดเปนรอยละ 75.3355 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว

ลงนาม…....................................................ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ)
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม…....................................................ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

