ที่ 01-0401/2561
23 เมษายน 2561
เรื่อง

ขอนําสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
บริ ษั ท พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ขอนํ า ส ง สํ า เนารายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ตามสิ่งที่สงมาดวย หากทานมี
ขอแกไขหรือขอทักทวงประการใด ขอความกรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ไดที่ cg@pttgcgroup.com หรือโทรศัพทหมายเลข 02-265-8643, 02-140-8719, 02-140-8763 หรือโทรสาร
02-265-8500 เพื่อบริษัทฯ จะไดดําเนินการตอไป ทั้งนี้ หากไมมีขอแกไขหรือขอทักทวงใด ๆ บริษัทฯ ถือวา
ทานรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาวแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว)
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยงานกํากับองคกรและเลขานุการบริษัท
โทรศัพท 02- 265- 8643, 02-140-8719 , 02-140-8763
โทรสาร 02-265-8500

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
______________________________
วันเวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
10900
ก่ อนเริ่ มการประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้ฉายวีดิทศั น์แนะนําความปลอดภัยกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น
ในการใช้หอ้ งประชุม
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ ม ได้กล่าว
ต้อนรับผูถ้ ื อหุ ้น และแถลงต่อที่ ประชุ ม ว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนที่ไ ด้
ชําระแล้วจํานวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 4,508,849,117 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
และขณะนี้ มีผถู ้ ื อหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจํานวนทั้งสิ้ น 4,457 ราย นับจํานวนหุ ้น
รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 3,173,756,651 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.3895 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 และแนะนํากรรมการ
บริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 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
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. นายประสัณห์
เชื้อพานิช
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายดอน
วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
7. นางวาทนันทน์
พีเทอร์สิค
กรรมการ
8. นายประพนธ์
วงษ์ท่าเรื อ
กรรมการ
9. นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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10.

ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์

11.
12.

นายอนนต์
นายอรรถพล

สิ ริแสงทักษิณ
ฤกษ์พิบูลย์

13.
14.
15.

นางบุบผา
พันเอก นิธิ
นายวิทวัส

อมรเกียรติขจร
จึงเจริ ญ
สวัสดิ์-ชูโต

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่านคือ นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ นายอํานวย ปรี มนวงศ์ และ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ บางรายในการประชุมครั้งนี้
จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กล่าวแนะนําผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1.
2.
3.

นายคงกระพัน
นายปฏิภาณ
นายวริ ทธิ์

อินทรแจ้ง
สุ คนธมาน
นามวงษ์

4.
5.
6.

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง
นายณะรงค์ศกั ดิ์ จิวากานันต์
นายทศพร
บุณยพิพฒั น์

7.
8.

นายสิ ริเดช
นายสาโรจน์

คุม้ วงศ์ดี
พุทธธรรมวงศ์

9.

นางวราวรรณ

ทิพพาวนิช

10. นายชญาน์

จันทวสุ

11. นายอมร
12. นายอนุทิน

ภูติประวรรณ
ช่วยเพ็ญ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ต้น
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ปลาย
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มปฏิบตั ิการเพื่อความ
เป็ นเลิศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน International
Operations
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารศักยภาพองค์กร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการตลาดและ
พาณิ ชยกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
และเลขานุการบริ ษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานวิจยั พัฒนาและ
นวัตกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และสาธารณูปการ
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายพรรคพงษ์
นายบุญชัย
นายพิรุณ
นายกัมพล
นายวิบูลย์
นายพรศักดิ์

19. นางชนัญชิ ดา
20. นางจีรานี
21. นายวิรัช
22. นางฉัตรสุ ดา
23. นายคมสัน
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ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
เอทิลีนออกไซด์
วิบูลคณารักษ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุ รกิจ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้นั ปลาย
พิมทะโนทัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานเทคนิค
วิศวกรรมและบํารุ งรักษา
บุญบํารุ งชัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
กาญจนรัตน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานปฏิรูปธุรกิจ
สู่ ความเป็ นเลิศ
ปิ ยะวัฒนวิโรจน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารโครงการ
ที่เป็ นเลิศ
วังรัตนโสภณ
ชุณหวิกสิ ต
กริ่ มวงษ์รัตน์
ชัยกิจโกสี ย ์
ชูชีพชื่นกมล
มงคลตรี รัตน์

จากนั้น ประธานฯ ได้แ นะนํา นายเจริ ญ ผูส้ ั ม ฤทธิ์ เลิ ศ จากบริ ษ ัท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึ กษากฎหมายจาก
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด ที่เข้าร่ วมตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้งได้แนะนํานางกีรติกา
แพงลาด อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยที่เข้าร่ วมประชุ ม ทั้งนี้
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุ ม นางวราวรรณ ทิพพาวนิ ช เลขานุ การบริ ษทั ได้ช้ ี แจง
วิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
ได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือหนึ่ งหุ ้นเป็ นหนึ่งเสี ยง
โดยผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือหรื อรับมอบฉันทะมา
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- ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ย ง
ในแต่ละระเบียบวาระหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงหรื อมีสิทธิ ออกเสี ยง
แล้วแต่ กรณี ตามมติ ที่ ก ฎหมายกํา หนด ส่ วนที่ เหลื อจะถื อว่า เป็ นคะแนนเสี ย งที่ ลงคะแนนเสี ย งเห็ นด้วย
ในระเบียบวาระนั้น ๆ
- กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ที่แสดงเจตนาไม่ชดั เจนลงในบัตรลงคะแนนโดยการ
ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าหนึ่งช่องหรื อกรณี ที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับ
- ทั้งนี้ จํานวนผูถ้ ือหุ ้นและคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจ
มีผทู ้ ี่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรื อเข้ามาเพิ่มเติม
- สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น
ทราบการนับผลคะแนนจะแบ่งเป็ น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คือ
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน คือ
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ.2560
และข้อเสนอแนะการดําเนิ นกิจการในอนาคต และพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561
โดยบริ ษทั ฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่
งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมคือ
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบริ ษทั ฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมา
ประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน คือ
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ระเบี ยบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 34 โดยบริ ษทั ฯ
จะคํานวณฐานคะแนนเสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มออกเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย
งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
- ในแต่ละวาระ หากผูถ้ ื อหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
รับใบลงคะแนนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อนํามานับคะแนนต่อไป
- สํา หรั บ ระเบี ย บวาระที่ 3 พิจ ารณาเลื อกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
ซึ่ งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ก่อนจากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด
ประธานฯ ได้แถลงว่า หากผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรื อ
ซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
พร้ อมแจ้ง ชื่ อและนามสกุล แล้วจึ ง เสนอความคิ ดเห็ นหรื อคํา ถามเพื่อให้การบันทึ กรายงานการประชุ ม
เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรื อคําถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ โดยขอ
ความร่ วมมือกําหนดท่านละไม่เกิน 5 นาที/ครั้ง เพื่อให้การบริ หารการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการประชุมครั้งนี้ นายอภิชาต เกษมศรี ณ อยุธยา และ นางสาวณัฐหทัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด และนายเอกวิทย์ จิตไทย อาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้น
ในที่ประชุมร่ วมเป็ นพยานในการนับคะแนน
สําหรับผูถ้ ื อหุ ้นต่างชาติ บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมเจ้าหน้าที่สําหรับแปลคําถามเป็ นภาษาไทย
โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารจะตอบเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ผถู้ ื อหุ ้นที่เข้าประชุ มได้เข้าใจโดยเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ จะแปลคําตอบเป็ นภาษาอังกฤษให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่สอบถามได้เข้าใจด้วย
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561
และเสนอชื่ อบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติเหมาะสมเพื่อรั บ การพิจารณาเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการเป็ นการล่ วงหน้า
ซึ่ งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ โดยได้กาํ หนดระยะเวลาการนําเสนอไว้
ตั้งแต่วนั ที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นรายใดเสนอ
ระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการเข้ามายังบริ ษทั ฯ
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เรื่องทีป่ ระธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบดังนี้
• ความคืบหน้ าการเข้ าซื้อหุ้น การรั บโอนสิ ทธิและหน้ าที่ภายใต้ สัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้นและสั ญญาเงินกู้
และรับโอนผลการศึกษาในบริษัททีด่ ําเนินธุรกิจปิ โตรเคมี สายโพรพิลนี สายเคมีภัณฑ์ ชีวภาพ และธุรกิจ
บริการทีเ่ กีย่ วข้ อง (โครงการรวมมิตร) ที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผา่ นมา ซึ่ งประกอบด้วย
- บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ ส จํากัด (HMC)
- บริ ษทั พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จํากัด (PTTAC)
- บริ ษทั พีทีที เอ็มซี ซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC)
- บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM)
- บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL)]
- บริ ษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ ง (PTTME)
โดยบริ ษทั ฯ และ ปตท. ได้ดาํ เนิ นการตามเงื่ อนไขสัญญาซื้ อขายหุ ้นและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถรับโอนหุ น้ ทั้งหมดจาก ปตท. ได้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผา่ นมา
• ผลการดําเนินงานปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยผลประกอบการมีการ
เติ บ โตโดดเด่ นกว่า ทุ ก ปี ที่ ผ่า นมา ส่ ง ผลให้มี ผลกํา ไรสุ ท ธิ รวม 39,298 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 53
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมาและสู งสุ ดในรอบ 6 ปี นับแต่ก่อตั้งบริ ษทั ฯ อันเป็ นการสร้างประวัติศาสตร์ หน้าใหม่
ในสถิติการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่น่าภาคภูมิใจ
• การขับเคลื่อนองค์ กรให้ เติบโตอย่ างยั่งยืน บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เคมีภณ
ั ฑ์
ชนิ ดพิเศษและมูลค่าสู ง (Diversify to Performance Chemicals) และขยายธุ รกิ จสู่ เคมีภณ
ั ฑ์เพื่อ
สิ่ งแวดล้อม (Enhance Green) โดยยึดมัน่ พื้นฐานการพัฒนาองค์กรด้วยหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Balance Business with Sustainability)
• แผนการดําเนินงานในอนาคต บริ ษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนในกลุ่มธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญ เช่น
โครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตของโรงโอเลฟิ นส์ (Olefins Reconfiguration: ORP) เพื่อ
ต่อยอดไปสู่ ก ลุ่ ม อุ ตสาหกรรมขั้นปลาย โครงการผลิ ตเคมี ภณ
ั ฑ์ช นิ ดพิเศษ (PO/Polyols) อันจะ
ก่อให้เกิดธุ รกิ จขั้นปลายนํ้าที่มีมูลค่าสู ง เป็ นการสนับสนุ นนโยบาย S-Curve และการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการดังกล่าวไปแล้ว
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผา่ นมา
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• การเติบโตอย่ างยั่งยืน บริ ษทั ฯ ยังคงรักษาสมดุลในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนโดยดําเนิ นโครงการภายใต้
โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยได้ริเริ่ มโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand
เป็ นส่ วนหนึ่งในการแก้ไขปั ญหาขยะพลาสติกในทะเลของไทย เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม สอดคล้องกับ
เป้ าหมายความยัง่ ยืนของโลก
• การประกาศเจตนารมณ์ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสโดยกําหนดให้มีกระบวนการควบคุมและ
ตรวจสอบเพื่อลดและป้ องกันความเสี่ ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริ ตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์ รัปชัน
ทุกรู ปแบบไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมโดยสรุ ปกิจกรรมได้ดงั นี้
• ได้รับการรับรองสถานะสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และได้รับการ
Recertification ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
• ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่ งใส จากสํานักงาน ป.ป.ช.
• เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ในวันต่อต้าน
คอร์ รัปชันแห่งชาติ 2560 และงานวันต่อต้านคอร์ รัปชันสากล (ประเทศไทย)
• จัดโครงการฝึ กอบรมเทคนิคการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
• ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตภายในองค์กรเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงของ
โอกาสเกิดการทุจริ ต และผลกระทบในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยเครื่ องมือการ
ประเมินความเสี่ ยง Fraud Risk Assessment Tool
• ทบทวนมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งปรับปรุ งข้อมูลการดําเนินการในแบบประเมินฯ ให้เป็ นปั จจุบนั
• จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรี ยน (Whistleblower Channel) ในหน้า Website ของบริ ษทั ฯ
• จากการดํา เนิ น งานที่ เข้ม แข็ง โดยใช้ระบบบริ ห ารจัด การที่ มี คุณ ภาพ ใส่ ใ จในทุ ก มิ ติ ตลอดจนให้
ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาความ
เป็ นผูน้ าํ และได้รับการยอมรับในระดับสากล และระดับประเทศ ได้แก่ ผลการประเมินการจัดอันดับ
ของดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) สาขาเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นอันดับ 3 หรื อ
Top 10 ต่อเนื่ องถึง 5 ปี รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Ministers Industry Award 2017) เป็ นต้น
ซึ่ งบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ เป็ นองค์กรต้นแบบด้านความยัง่ ยืน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่างสมดุล
จากนั้น ประธานฯ ขอนําเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังต่อไปนี้
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รับทราบรายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในปี 2560 และข้ อเสนอแนะ
การดําเนินกิจการในอนาคตและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
2560 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ าน พร้ อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มแล้ว จากนั้นได้เสนอสรุ ปรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 และข้อเสนอแนะการ
ดําเนินกิจการในอนาคตในรู ปแบบวีดิทศั น์ต่อที่ประชุม
เมื่อจบการนําเสนอวีดิทศั น์ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จํา กัด และได้ผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดัง รายละเอี ย ดปรากฏ
ในรายงานประจําปี 2560 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุ ป มีดังนี้
ผลการดําเนินงานรวม
รายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การ
(ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1) (ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
ฐานะการเงินรวม
สิ นทรัพย์ (ล้านบาท)
หนี้สิน (ล้านบาท)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ล้านบาท)

หมายเหตุ

ปี 2560
439,921

ปี 2559 (2)
(ปรับปรุ งใหม่)
355,524

39,298
8.79

25,602
5.74

ณ วันที่
ณ วันที่ (2)
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
434,964
413,513
146,500
154,700
280,264
267,013

(1) หมายถึง กําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นส่ วนของบริ ษัทใหญ่
(2) ปรั บปรุ งใหม่ จากการรวมธุรกิ จภายใต้ การควบคุมเดียวกัน จากการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัทที่ ดาํ เนิ นธุรกิ จปิ โตรเคมี
สายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ ชีวภาพ และธุรกิ จบริ การที่ เกี่ ยวข้ องจากบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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เมื่อจบการนําเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถาม
เกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 และข้อเสนอแนะการดําเนิ นกิจการในอนาคต รวมทั้ง
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
- เหตุ ใ ดใบอนุ ญ าตขับ ขี่ ร ถยนต์ไ ม่ ส ามารถใช้เ ป็ นหลัก ฐานแสดงตัว ตน
ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้
- ขอแสดงความชื่ นชมในผลประกอบการที่ ดีและขอแสดงความยินดี ก ับ
ผูถ้ ือหุ ้น PTTGC และอยากทราบว่าธุ รกิจประเภทใดที่เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้รายได้และกําไรสู งที่สุดเป็ น
ประวัติการณ์ของบริ ษทั ฯ
นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษ ทั เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จํากัด ได้ช้ ี แจงว่า สําหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา บริ ษทั ฯ ได้ระบุชดั เจนในหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มสามัญประจําปี ว่าเอกสารที่ ใช้เป็ นหลัก ฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนการมอบฉันทะประกอบด้วย
บัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อเดิ นทาง หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ เพื่อแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจน
โดยมิไ ด้ระบุ ใบอนุ ญาตขับ ขี่ รถยนต์ เนื่ องจากรู ป ถ่า ยในบัตรฯ อาจจะไม่ชัดเจน โดยหลัก การ บริ ษทั ฯ
ดําเนิ นการไปเพื่อรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เป็ น
รายกรณี ไป หากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผูถ้ ือหุ น้ ท่านนั้นมีรูปถ่ายที่ชดั เจนซึ่ งสามารถระบุตวั ตนได้อย่าง
ชัดเจน บริ ษทั ฯ ก็จะพิจารณาให้ผถู ้ ือหุ ้นนั้นเข้าร่ วมประชุ มได้อย่างเช่นที่ได้ดาํ เนินการอนุญาตให้ผถู้ ือหุ ้น
ใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่มีความชัดเจนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้
ประธานฯ ได้กล่าวเสริ มประเด็นดังกล่าวว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งต่อไป
ขอให้อธิ บายประเด็นดังกล่าวไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อเชิ ญประชุม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ี แจงว่า ปั จจัยที่ทาํ ให้ผลประกอบการและกําไรของบริ ษทั ฯ สู ง สุ ดในปี ที่ ผ่านมาได้ระบุ ในรายงาน
ประจําปี 2560 หน้า 36-37 ซึ่ งประกอบด้วยเหตุผลหลัก ๆ ดังนี้
- ระดับราคาผลิตภัณฑ์ (Margin) ของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ผ่านมา มีอตั ราที่ดี
ขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ เช่น ระดับราคาผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์ ที่มี Adjusted EBITDA Margin อยูท่ ี่ร้อยละ 25
ในปี 2559 และปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 29 ในปี 2560
- ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานได้ทุ่ ม เทดู แ ลเอาใส่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต
ในภาพรวมเป็ นอย่างดี แม้จะมีการหยุดการผลิตประจําปี ระหว่างปี 2560 อัตราการผลิตก็ยงั คงอยูใ่ นระดับ
อัตราสู งเกือบถึงร้อยละ 100 ซึ่งสู งกว่าปี ที่ผา่ นมา
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- โครงการรวมมิตรที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2560 ของบริ ษทั ฯ ได้สร้ างผลกําไรให้บริ ษทั ฯ ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท แม้จะมีการดําเนิ นกิ จการ
เป็ นเวลาเพียงครึ่ งปี รวมถึงการบริ หารจัดการบริ ษทั อื่น ๆ ที่มิได้อยูใ่ นส่ วนของโครงการรวมมิตร ก็มีกาํ ไรที่
สู งขึ้นในช่วงปี 2560 ด้วยเช่นกัน
- โครงการ MAX ซึ่ งเป็ นโครงการที่ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงาน
ทัว่ ทั้งองค์กร โดยมีเป้ าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีข้ ึนได้ในลักษณะต่อเนื่ องทุกปี โดยการ
เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพในการผลิ ต เพิ่ มผลกํา ไรของบริ ษทั ฯ ปรับ ปรุ งกระบวนการทํางาน และลดค่า ใช้จ่า ย
ขณะนี้บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มดําเนินงานตามแผนที่วางไว้และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้ผลกําไร
จากโครงการแล้วประมาณ 2,919 ล้านบาท
- ด้วยสาเหตุดงั ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสู งเป็ นประวัติการณ์
ถึง 39,298 ล้านบาท สู งสุ ดตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั ฯ มา
2. นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามถึ งรายละเอียดเกี่ ยวกับความ
คืบหน้าล่าสุ ดในการลงทุนก่อสร้างโรงงานที่จงั หวัดระยองของบริ ษทั ฯ และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน
3. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจําปี 2560 ดังนี้
- คําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการหน้า 36 และหน้า 46 มีการระบุ
การรับรู ้การขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั
Myriant Corporation อยากทราบว่ามูลค่าการด้อยค่าโดยรวมในปี 2560 ของบริ ษทั ดังกล่าวมีจาํ นวนเท่าใด
มีผลกําไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวนเท่าใด และถือว่าเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าหรื อไม่
- หน้า 55-56 ความเสี่ ยงด้านนวัตกรรม ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีที่ทาํ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุ รกิจ และรายงานของคณะกรรมการความเสี่ ยง หน้าที่ 141 ระบุถึงการ
ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ข้ นั สู ง ปั ญญาประดิษฐ์ โดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงได้ให้ความเห็ นว่า จะได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิด ปั จจุบนั มีการนําหุ่ นยนต์หรื อ
ปั ญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการผลิตหรื อการปฏิบตั ิงานบ้างหรื อไม่ หากมีการใช้งาน ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร
และหากไม่มีการนํามาใช้งานเป็ นเพราะเหตุใด
- การควบคุ มภายใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี
2560 หน้า 159 ข้อ 3 การกํากับดูแลการตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นหรื อข้อบกพร่ องที่อาจส่ งผลกระทบ
ต่ อ บริ ษัท ฯ อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ตลอดจนฝ่ ายจัด การได้ ด ํา เนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งตามคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอทราบรายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับข้อบกพร่ องและข้อเสนอแนะที่ กล่ าวถึ งว่า
มีอะไรบ้าง
- หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 300 ข้อ 27 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
แสดงยอดเงินบริ จาคเฉพาะกิจการจํานวน 219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 151 ล้านบาท
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ยอดเงินบริ จาคที่เพิ่มขึ้นบริ จาคให้แก่ใครหรื อให้แก่กบั หน่วยงานใดบ้าง เงิ นบริ จาคดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ น
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีที่แสดงรวมยอด 943 ล้านบาทในหน้า 303 หรื อไม่
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 299 ข้อ 25 ส่ วนงานภูมิศาสตร์ ข้อมูล
เกี่ยวกับส่ วนงานภูมิศาสตร์ แสดงสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษทั Vencorex ประเทศฝรั่งเศสจํานวน 8,662
ล้านบาท แต่ไม่มีการแสดงส่ วนที่เป็ นรายได้ อยากทราบว่าการลงทุนในฝรั่งเศสเป็ นการลงทุนแบบใดและ
มีการรับรู้รายได้แล้วหรื อไม่
4. นายสมศักดิ์ แก่นสุ วรรณ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้ กล่าวชมเชยและขอบคุณ พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ
บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ และประธานฯ ในเรื่ องหุ น้ ทุนซื้ อคืน (Treasury Stock) ซึ่ งสามารถสร้างกําไรให้แก่บริ ษทั ฯ
นายสมชาย คู วิจิตรสุ วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ มี
ระบบการควบคุ มภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรั บ ได้ และคํา นึ ง ถึ ง สภาพแวดล้อมของการควบคุ ม ที่ เ หมาะสม โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายในซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระ ขึ้ น ตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ และการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกที่
เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประมวลผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการ
ดําเนินงาน การรายงานและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ หาร นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ สําหรับประเด็นการตรวจสอบภายใน
ที่ไม่พบข้อบกพร่ องที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญดังระบุอยูใ่ นรายงานประจําปี 2560 หน้า 159
ข้อ 3 นั้น ข้อบกพร่ องที่ตรวจพบเป็ นเรื่ องเล็กน้อยไม่ได้ทาํ ความเสี ยหายอย่างมีนัยสําคัญต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรื อข้อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ได้ช้ ีแจงดังนี้

นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- โครงการลงทุ น มูล ค่า 70,000 ล้า นบาทเป็ นการลงทุ น แบบทยอยลงทุ น
ในระยะเวลา 3 ปี เฉลี่ยการลงทุนปี ละประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพในการลงทุน
เมื่อเทียบกับงบกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ที่มี 40,000 กว่าล้านบาท รวมทั้งรายได้ที่เข้ามาในแต่ละปี และ
มีอตั ราส่ วนหนี้ต่อทุนปั จจุบนั อยูท่ ี่ 0.36 เท่านั้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความมัน่ ใจและยืนยันความพร้อมของ
บริ ษทั ฯ ในการระดมทุนเพื่อการดําเนินการโครงการดังกล่าว
- สําหรับประเด็นของบริ ษทั Myriant Corporation นั้นเป็ นการลงทุนในด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถต่อยอดไปสู่ การดําเนิ นธุ รกิ จไบโอพลาสติ ก ณ เวลาที่ เริ่ มลงทุ นในบริ ษทั
ดังกล่าว ราคานํ้ามันในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสู ง คือ 120-140 เหรี ยญสหรัฐฯ แต่ปัจจุบนั ลดลงมาอยู่ที่

-12-

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
9 เมษายน 2561
หน้า 12/33

ระดับ 40-60 เหรี ยญสหรัฐฯ จึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้ทรัพย์สินด้อยค่า แต่ทรัพย์สินคือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้
สะสมมามิได้สูญหาย เมื่อสถานการณ์ ดีข้ ึนก็สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมพร้ อมที่จะนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อาจจะดูเหมือนไม่คุม้ ค่าในวันนี้ แต่เมื่อสถานการณ์
ราคานํ้ามันหรื อเชื้อเพลิงมีราคาปรับตัวสู งตัวขึ้น หรื อคนในโลกนี้เล็งเห็นถึงความสําคัญของไบโอพลาสติก
มากขึ้น และยินดี ที่จะจ่ายเพื่ออนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีดงั กล่าวที่บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนไว้
ก็จะให้ผลตอบแทนกลับมา
- สําหรับประเด็นของความเสี่ ยงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเป็ นสิ่ ง ที่ มีค วามผันผวนอยู่แล้ว เพราะเป็ นสิ่ ง ที่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต บริ ษทั ฯ ได้มี ก าร
เตรี ยมการอย่างชัดเจน ในปี นี้ ได้เริ่ มโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรม Digitization แล้ว มีโครงการทดลอง
10 โครงการที่ได้เริ่ มดําเนินการทดลองกับหน่วยงานที่ให้ความสนใจ บางส่ วนได้กา้ วไปถึงปั ญญาประดิษฐ์
อยูใ่ นการตรวจสอบข้อมูลและผลลัพธ์ ต้องยอมรับว่าเป็ นเรื่ องใหม่เป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงที่จะต้องระบุไว้
และบริ ษ ัท ฯ ต้อ งดํา เนิ น การและติ ด ตามอย่า งใกล้ชิ ด เพราะเชื่ อ ว่า หากเริ่ ม ต้น แล้ว ประสบผลสํ า เร็ จ
ก็จะเป็ นการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้กบั บริ ษทั ฯ เมื่อปี นี้ ผลการทดลองเป็ นไปตามเป้ าหมาย ปี หน้า
บริ ษทั ฯ ก็สามารถที่จะมี Roadmap ที่ชดั เจน และจะนํามาเสนอผูถ้ ือหุ น้ เพื่อทราบในที่ประชุมครั้งต่อไป
- เงินบริ จาคที่เพิ่มขึ้นเป็ นเงินที่บริ จาคด้านการศึกษาให้กบั สถาบันอุดมศึกษา
และโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่ งก็คือ สถาบันวิทยสิ ริเมธี (VISTEC) และ
โรงเรี ยนกําเนิ ดวิทย์ (KVIS) เพื่อเป็ นโครงการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประเทศ
โดยเป็ นความร่ ว มมื อ ขององค์ก รในกลุ่ ม ปตท. ซึ่ งมี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของไทยต่อไปในอนาคต และเป็ นโครงการ CSR ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อีกทั้ง VISTEC เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่ วมมือด้านงานวิจยั กับ
บริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์และเครื่ องมือวิเคราะห์ข้ นั สู งที่จะสนับสนุ นแผนกลยุทธ์การดําเนินงานวิจยั ต่อยอดเป็ น
นวัตกรรมและขยายผลเชิ งพาณิ ชย์ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นบางส่ วนได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวมาแล้ว
- การลงทุนใน Vencorex เป็ นยุทธศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ ในการเพิม่ ความสามารถ
ในการดําเนิ นการตามกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่ ธุรกิ จปลายนํ้าที่ช่วยสร้ า งมูลค่าเพิ่มและสร้ างโอกาสการเติบโต
ในอนาคตได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ Vencorex เป็ นฐานในการต่อยอดธุ รกิจโพลียูรีเทน
(Polyurethane – PU) ตามกลยุทธ์ที่บริ ษทั ฯ ได้วางไว้ และสนับสนุน Vencorex ในประเทศฝรั่งเศสให้เป็ น
ศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Isocyanate ที่มีบทบาทสําคัญในตลาดยุโรป โดยเฉพาะ
เคมีภณ
ั ฑ์ช นิ ดพิเศษในกลุ่ ม HDI ซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบ หลัก ในการผลิ ตพลาสติก PU ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่
จะนําไปใช้เป็ นส่ วนประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่มีอตั ราการเติบโตสู ง อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ ธุ รกิจก่อสร้าง เป็ นต้น ปั จจุบนั นี้ Vencorex มีโรงงานที่ดาํ เนินการผลิตตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม

-13-

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
9 เมษายน 2561
หน้า 13/33

ในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา และไทย ทั้งนี้ Vencorex มีกาํ ลังการผลิตรวมทั้งสิ้ น 127,000 ตันต่อปี
ยอดขาย 14,000 ล้านบาท และกําไรเบื้องต้นประมาณ 500 กว่าล้านบาท โดยมีผลประกอบการที่ดีข้ ึนตามลําดับ
ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนในต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องใช้
เวลา โดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยีซ่ ึงเป็ นการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนของบริ ษทั ฯ
ยัง คงเป็ นธุ ร กิ จ หลัก ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ดํา เนิ น การอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ในส่ ว นการดํา เนิ น การด้า นนวัต กรรมและ
เทคโนโลยี บริ ษ ัท ฯ ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ ใ นการทํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯ เข้า สู่ ก ารเป็ นองค์ก รที่ นํา Digital
Technology มาใช้ท้ งั ด้านการผลิต ด้านการขาย การจัดจําหน่ าย การเก็บอุปกรณ์ และซ่ อมแซมโรงงาน
รวมทั้ง การจัดเก็ บ และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยมุ่ ง หวัง ให้เ ป็ นบริ ษ ัท ฯ ที่ ก้า วหน้า สู ง สุ ด ของประเทศด้า น
Digitalization เพราะสิ่ งนี้คือการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน
5. พ.ต.อ. เสริ มเกี ยรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ื อหุ ้น กล่าวชมเชยผูบ้ ริ หารทุกท่านที่
สามารถทํา ให้บ ริ ษ ทั ฯ ได้รับ การจัดอันดับ เป็ นองค์ก รที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ในเวที โลก สะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความสําเร็ จของบริ ษทั ของคนไทยอันเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการด้านความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาสําคัญที่สุดคือ แผนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั ความสําเร็ จ
ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเตรี ยมพร้อมรับมือกับ Disruptive Technology ซึ่ งเกี่ยวโยงกับการลงทุน
ในต่างประเทศของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะโครงการ US Petrochemical Complex ในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งต้อง
คํานึงถึงการคืนทุน และการคุม้ ค่าในการลงทุน ซึ่ งจะเป็ นตัวชี้ วดั ในความคุม้ ทุนโดยการใช้เครื่ องมือ Big Data
ในการวิเคราะห์ค วามเสี่ ย งต่ าง ๆ จึ งอยากให้ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เตรี ยมความพร้ อมในการรั บมื อกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและเห็นด้วยกับคําแนะนําดังกล่าว และขอรับไป
ประกอบการพิจารณาต่อไป
6. นายคุณวุฒิ วัฒนกิจ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
- งบประมาณการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมของบริ ษทั ฯ เท่าไร
- บริ ษทั ฯ มีแผนการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์เคมีสิ่งแวดล้อมและสิ นค้ามูลค่าสู ง
อย่างไร
7. นายฤทธิ ชัย หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามประเด็นกําไรหักภาษีและ
ค่าเสื่ อมที่ปรับปรุ งแล้ว (Adjusted EBITDA) ปี 2560 ประมาณ 60,600 ล้านบาท ลดลงทั้งที่ยอดขายซึ่ งส่ วนใหญ่
มาจากผลิ ตภัณฑ์โอเลฟิ นส์ โรงกลัน่ และอะโรเมติกส์ น้ นั เพิ่มขึ้น ซึ่ งมีสาเหตุมาจากผูผ้ ลิ ตประเทศจีนลด
กําลังการผลิตเอทิลีนจากถ่านหิ นในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้ความต้องการเอทิลีนปลายทางสู งขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ExxonMobil ประกาศแผนสร้างโรงงานเอทิลีนแครกเกอร์ในประเทศไทยภายใต้โครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในขณะที่บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะขยายการผลิตในอนาคต จึงอยากทราบ
ว่า บริ ษทั ฯ มีการเตรี ยมการต่าง ๆ เพื่อลดความผันผวนและแรงกดดันของราคาในอนาคตอย่างไร
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ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผเู ้ ล่นสําคัญในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์อยู่ 2 ราย
คือ PTTGC และบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) หากบริ ษทั ExxonMobil เข้ามาเป็ นผูเ้ ล่น
สําคัญอี กรายในอุตสาหกรรมนี้ การแข่ งขันก็ย่อมที่จะรุ นแรงยิ่งขึ้ นอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
โครงการดังกล่าวของบริ ษทั ExxonMobil หากจะดําเนินการจริ งต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 ปี ในการก่อสร้าง
Complex ให้แล้วเสร็ จ หากภายในระยะเวลานี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทาย
ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะประสบปั ญหาในการดําเนินธุ รกิจในอนาคต
- บริ ษทั ฯ ตั้งงบประมาณวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมประมาณร้ อยละ 3 ของกําไร
สุ ทธิ ซึ่ งคงอยูใ่ นระดับนี้มาตลอด
- แหล่งที่มาของผลกําไรจาก EBITDA นั้น ร้ อยละ 60 มาจากสายโอเลฟิ นส์
อีกร้อยละ 30 มาจากสายโรงกลัน่ และอะโรเมติกส์ ในขณะที่รายได้ร้อยละ 60-70 มาจากสายโรงกลัน่ กับ
สายอะโรเมติกส์ และร้อยละ 30 มาจากยอดขายของโอเลฟิ นส์ สิ่ งนี้คือโจทย์ที่บริ ษทั ฯ จะต้องนําผลิตภัณฑ์
โอเลฟิ นส์ไปต่อยอดให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นสู งสุ ดโดยการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
จากนั้น ประธานฯ ได้ข อให้ผูบ้ ริ หารที่เกี่ ย วข้องตอบประเด็นต่ าง ๆที่ผูถ้ ื อหุ ้น
สอบถาม โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ได้ช้ ีแจงดังนี้

นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- ในเรื่ องของนวัตกรรมได้ระบุรายละเอียดในรายงานความยัง่ ยืนแบบบูรณาการ
ประจําปี 2560 หน้าที่ 3-4 แสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานของ PTTGC ที่เกี่ยวข้องกับความยัง่ ยืน
ในส่ วนของหมวดของนวัตกรรมได้กล่าวถึงเรื่ อง Patent และ Research and Development งบประมาณใน
การวิจยั พัฒนาในปี ที่ผ่านใช้ไปเป็ นจํานวนเงิน 807 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มที่สะสมด้าน High Value
Product รวมกันแล้วมีมูลค่าประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 30% เมื่ อเที ยบกับ
ยอดขายทางด้านผลิ ตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งหมด นอกเหนื อจากนวัตกรรม ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการเพื่อเป็ นประโยชน์แก่สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการทํา Zero Waste และการลด
ก๊าซเรื อนกระจก กิจกรรมการประหยัดพลังงานและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
องค์กร
- บริ ษทั ฯ มิได้นิ่งนอนใจและห่ วงใยผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านและมีความตั้งใจที่จะต่อ
ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯให้มากที่สุด ดังเช่นเหตุการณ์ในอดีตในช่ วงระยะเวลาที่
ราคานํ้ามันดิ่งลงจาก 140 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล ลงมาเหลือเพียง 40 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล แต่
บริ ษ ทั ฯ ก็ ย งั สามารถทํา กํา ไรได้ป ระมาณ 15,000 ล้า นบาท อันเนื่ องมาจากการกํา หนดกลยุท ธ์ และ
ยุท ธศาสตร์ ที่ ถู ก ต้อ งในการดํา เนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ และจะยัง คงดํา เนิ นต่อไปอย่า งต่ อเนื่ อง สํา หรั บ
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โครงการปิ โตรเคมีสมรรถนะสู ง 3 โครงการมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาทที่ได้ทาํ พิธีวางศิลาฤกษ์ไป
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และจะเร่ งก่อสร้างในปี นี้ เป็ นโครงการส่ วนขยายปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ชนิ ด
พิเศษ ซึ่ งเป็ นโครงการอุ ตสาหกรรม ปิ โตรเคมีข้ นั ต้นและขั้นปลายในพื้นที่ ระเบีย งเศรษฐกิ จพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โครงการปรับปรุ งกระบวนการผลิตโอเลฟิ นส์ (ORP :
Olefins Reconfiguration Project) เพื่อสร้างความยืดหยุน่ ให้สามารถรองรับการใช้วตั ถุดิบที่หลากหลายมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการใช้วตั ถุดิบแนฟทาที่ผลิตได้เอง (Maximize Own Used) เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบ
ในระยะยาว (Long Term Feedstock Risk) และให้พร้อมรองรับสถานการณ์ความผันผวนของราคาและ
ปริ มาณวัตถุดิบในอนาคต, โครงการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide Project) และโครงการ
ผลิ ต สารโพลิ อ อลส์ (Polyols Project) เป็ นโครงการขยายธุ ร กิ จ ขั้น ปลายนํ้า สู่ ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
Polyurethane ที่ มี มู ล ค่ า สู งซึ่ ง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ตลาดกํา ลังมี ค วามต้องการเพิ่ ม มากขึ้ นในอุ ตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องนอน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ดาํ เนินโครงการผลิตโพลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น
(Linear Low Density Polyethylene : mLLDPE) เพื่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิ ด LLDPE กําลังการผลิต
400,000 ตันต่อปี ซึ่ งโครงการนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์เอทิลีนที่บริ ษทั ฯ มีอยู่ โดยการต่อห่ วงโซ่
ผลิตภัณฑ์ให้ยาวขึ้น ขณะนี้ โรงงานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็ จ และเริ่ มดําเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ในไตรมาส
ที่ 1/2561
- นอกจากนี้ หลัง จากที่ บ ริ ษ ทั ฯ ได้เ ข้า เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น และร่ ว มบริ ห ารบริ ษ ัท
สายปิ โตรเคมีที่ได้รับโอนจาก ปตท. ตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นั้น ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจ
สําหรับบริ ษทั ปิ โตรเคมี 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลิ เมอร์ ส จํากัด (HMC) บริ ษทั พีทีที อาซาฮี
เคมิคอล จํากัด (PTTAC) และบริ ษทั พีทีที เอ็มซี ซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC) ในแนวทางที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของทั้งบริ ษทั ฯ และพันธมิตรผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมเน้นยํ้ากลยุทธ์สร้ างจุดร่ วม และกําหนดแผนงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มร่ วมกัน (Synergy Value) มุ่งการเติบโตร่ วมกันอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน โดยทั้ง 3 บริ ษทั
มีผลประกอบการเป็ นที่ น่าพอใจและสู งกว่าประมาณการที่ประเมินไว้ตอนเข้าซื้ อกิ จการ ซึ่ งเป็ นผลจาก
ราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสู งขึ้น ตลอดจนการเดินเครื่ องที่เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยสามารถผลิตได้ตามแผน
และการดําเนิ นงานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น บริ ษทั ฯ ได้ให้ก ารสนับสนุ น PTTMCC ผูผ้ ลิ ต
เม็ดพลาสติกชี วภาพ PBS (Poly Butylene Succinate) ทั้งด้านการขายและการตลาดไปยังทวีปอเมริ กาและ
ยุโรปที่มีขอ้ กําหนดด้านมาตรฐานการดําเนินนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริ งจัง
- ทั้งนี้ โครงการปรับปรุ งกระบวนการผลิตโอเลฟิ นส์ (ORP : Olefins Reconfiguration
Project) จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วตั ถุดิบให้มีความหลากหลาย โดยใช้แนฟทาที่ผลิตได้เองจาก
ทั้งโรงกลัน่ นํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกส์ เป็ นวัตถุดิบ ซึ่ งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ ยงด้านวัตถุ ดิบ
ในระยะยาว (Long-Term Feedstock Risk)
- ยิง่ ไปกว่านั้น บริ ษทั ฯ ยังมีบทบาทสําคัญในโครงการลงทุนส่ วนขยายปิ โตรเคมี
และเคมีภณั ฑ์ชนิดพิเศษในพื้นที่ EEC ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ดา้ นปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ถึง
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2-5 เท่า เกิดการจ้างงานในประเทศ เกิดกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็ นทุนสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่ ชุ มชน และประชาชนที่อยู่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ช่ วยลดความเหลื่อมลํ้า
พัฒนาคน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
- พวกเราทุกคนทํางานกันอย่างหนักเพื่อที่จะสร้ างความมัน่ คง ผลกําไร และ
ความเจริ ญเติบโตให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคน
8. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวชมเชยและได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
กล่ าวชมเชยประธานฯ และผูบ้ ริ หารทุกท่านที่มีความสามารถในการ
ดําเนินการทําให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการสู งสุ ดในปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง จึงทําให้ผลประกอบการโดดเด่นอย่างต่อเนื่ อง
- อยากให้บริ ษทั ฯ ตั้ง Business Competitiveness Enhancement Committee
ขึ้นอีกหนึ่งชุ ด โดยให้ประธานฯ เป็ นประธานคณะกรรมการชุ ดนี้ เพื่อกําหนดวิธีการในการบริ หารจัดการ
ต้นทุนการวิจยั พัฒนาและการพัฒนาธุ รกิจ โดยกําหนดงบประมาณร้อยละ 1 จากผลกําไรของบริ ษทั ฯ
- อยากเห็นบริ ษทั ฯ ได้รับการเลื่อนการจัดอันดับ (Rating) จาก AA มาเป็ น
AAA เนื่องจากผลการดําเนินงานและกําไรที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
- เสนอให้บริ ษทั ฯ พิจารณานําบริ ษทั ย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อเพิม่ มูลค่าของบริ ษทั ฯ ให้มากขึ้น เนื่ องจากองค์กรมีศกั ยภาพในการดําเนินกิจการและการสร้างผลกําไร
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
- กล่าวชื่นชม Return of Equity and Return on Investment ของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
- กล่าวชื่นชมมูลค่าของบริ ษทั ฯ (Enterprise Value) เพิ่มสู งกว่ามูลค่า Market
Capital ของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ Enterprise Value มีมูลค่าอยูท่ ี่ 548,387 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าตาม Market
Capital อยูท่ ี่ 531,722 ล้านบาท
ให้มากกว่านี้

- ต้องการให้บริ ษทั ฯ เสนอผลงานที่โดดเด่นต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณในคําแนะนําของ Mr. Basant Kumar Dugar และ
จะนําไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
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9. นายสมเกียรติ สาลีพฒั นา ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ระบุตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
จํานวนเงิน 365 ล้านบาท อยากทราบว่าบริ ษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มใดและมีจาํ นวนกี่แห่ง
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในหัวข้อค่าธรรมเนียมวิชาชี พและที่ปรึ กษาจํานวนเงิน
1,191 ล้านบาทสู งกว่าปี ที่ผา่ นมา 318 ล้านบาท เป็ นค่าวิชาชีพอะไร
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานในหมวดเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และ
สวัสดิการอื่น ๆ จํานวนเงิน 7,762 ล้านเพิ่มจากปี ที่ผา่ นมา 802 ล้านบาท จํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นเท่าใด
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานการเงินและบัญชี
ได้ช้ ี แจงว่า เป็ นการลงทุนใน Index Fund ประมาณ 300 กว่าล้านบาท โดยลงทุนในหุ ้นพลังงานในส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในหัวข้อค่าวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น เป็ นค่าใช้จ่ายวิชาชี พในส่ วนของโครงการ MAX โดยได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวประมาณ 2,919 ล้านบาทสุ ทธิ จากการหักภาษีเงินได้ และหักค่าที่ปรึ กษา
แล้ว แต่โดยหลักการบันทึกบัญชีจะต้องแยกต่างหากเป็ นค่าที่ปรึ กษา สําหรับค่าใช้จ่ายของพนักงานในหมวด
เงินเดือนและโบนัส มีพนักงานเพิ่มขึ้น 119 คนจากปี 2559 ตามการเติบโตของบริ ษทั ฯ
เมื่ อไม่มี คาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุ ก ารบริ ษ ทั แจ้งผลการนับ
คะแนนเป็ นดังนี้ มีผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,262,731,462 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็ นด้วย 600 เสี ยง คิดเป็ น
ร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง
31,143 เสี ยง และบัตรเสี ย 500 เสี ยง สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ ในปี 2560
และข้อเสนอแนะการดํา เนิ นกิ จการในอนาคตตามเสนอ และ
มี ม ติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนนอนุ ม ตั ิง บการเงิ นสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
และการจ่ ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผถู้ ือหุ ้น
ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและทุนสํารองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยมี
เงื่อนไขว่า การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคตด้วย จากนั้นประธานฯ ขอให้ นายสุ พ ัฒนพงษ์ พันธ์ มี เชาว์ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุ มว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลนั้น บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาอัตราเงินปั นผลจ่ายจากกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นผลประกอบการที่แท้จริ ง
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนจํานวนเงินที่จ่ายปั นผลนั้น จะจัดสรรจากกําไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไป
ตามประกาศของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
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บริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสุ ทธิ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2560 ของบริ ษทั ฯ จํานวน 39,298
ล้านบาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้ อยเก้าสิ บแปดล้านบาท) จากการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ความสามารถด้าน
กระแสเงินสดในปั จจุบนั และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กบั ผลตอบแทนการ
ลงทุนอื่น บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตรา
หุ ้นละ 4.25 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 19,087 ล้านบาท (หนึ่ งหมื่ นเก้า พันแปดสิ บเจ็ดล้านบาท) คิ ดเป็ น
สัดส่ วนประมาณร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราเทียบเท่าหุ ้นละ 1.75 บาท
คงเหลือเงินปั นผลครึ่ งปี หลังในอัตราหุ น้ ละ 2.50 บาท
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปันผลงวดสุ ดท้ายในอัตราหุน้ ละ 2.50 บาท
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางภาษีของผูถ้ ือหุ ้น (บุคคลธรรมดา) บริ ษทั ฯ ขอเสนอจ่ายเงินปั นผล
ที่จ่ายเพิ่มสําหรับครึ่ งปี หลังในอัตราหุ ้นละ 2.50 บาท จากกําไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร (งบเฉพาะกิจการ)
โดยจ่ ายจากกําไรส่ วนที่ เสี ยภาษี เงิ นได้นิติบุค คลในอัตราร้ อยละ20 ทั้งจํานวนในอัตรา 2.50บาทต่อหุ ้น
ซึ่ งผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาสามารถเครดิ ต ภาษี เ งิ น ปั น ผลได้ ใ นอัต รา 20/80 ของเงิ น ปั น ผล
ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
ปี 2560
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
(ปี ที่เสนอ)
1. กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี (ล้านบาท)
39,298
2. จํานวนหุ น้ (หุ น้ )
2.1 จํา นวนหุ ้ น ที่ อ นุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
4,465,860,717
ระหว่างกาลงวดครึ่ งปี แรก
2.2 จํานวนหุ ้นที่ อนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผล
4,508,849,117
งวดครึ่ งปี หลัง
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )
4.25
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล
1.75
3.2 เงินปั นผลงวดสุ ดท้าย
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)

ปี 2559
(ปี ที่ผา่ นมา)
25,602
4,460,296,117
4,460,796,117
2.85
1.05

(จ่าย 18 กันยายน 2560) (จ่าย 20 กันยายน 2559)

2.50

(จ่าย 24 เมษายน 2561)

19,087
49
54

1.80

(จ่าย 25 เมษายน 2560)

12,713
50
53
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เมื่ อจบการนําเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุ มว่า มีขอ้ คิดเห็ น/ข้อซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามการแยกประเภทของกําไรสะสม
และหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
ได้ช้ ี แจงว่า ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ฯ มีเงิ นกําไรสะสมเหลืออยูป่ ระมาณ 160,000 ล้านบาท โดยนโยบายของ
บริ ษทั ฯ คือจะจ่ายปั นผลจากกําไรที่เสี ยภาษีในอัตรามากที่สุดเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รับเครดิตภาษีให้มากที่สุดคือ
จ่ายจากกําไรที่เสี ยภาษีในอัตราร้ อยละ 20 จนหมดก่ อน หลังจากนั้นจึงจะจ่ายจากกําไรที่ได้จากกิ จการที่
ได้รับ BOI ซึ่ งไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ แล้วจึงจะจ่ายจากกําไรที่
เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 10 ตามลําดับ
2. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามหลักเกณฑ์พิจารณาการ
จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ว่า ใช้ฐานงบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล
ตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิ ชย์ กําหนดให้ใช้งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นฐานในพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงดังนี้
- นโยบายของบริ ษ ทั ฯ กํา หนดให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 30
จะพิจารณาจากงบการเงิ นรวม แต่การจ่ายปั นผลจริ ง บริ ษทั ฯ จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ
ตามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิ ชย์ เพราะฉะนั้นบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด
- การจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในปี นี้ ค่อนข้างสู ง นโยบาย
ของบริ ษทั ฯ คือการรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ในส่ วนของผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ในปี 2561 นี้ น่าจะพูดได้วา่ ปี นี้ยงั เป็ นปี ที่มีทิศทางที่ดี
3. นางสาวธันยลักษณ์ สิ ทธิ ไกรสร ผูถ้ ือหุ ้น ได้เสนอแนะให้เพิ่มกรรมการอิสระที่
มีคุณสมบัติในด้าน Digital เพื่อพิจารณาซึ่ ง เป็ นผูเ้ คยทํางานให้กบั บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) มาก่อน
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าตั้งแต่วนั ที่ 15
กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนด โดยได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นอาจจะเสนอชื่ อบุคคลดังกล่าวในภายหลังการประชุม หรื อเสนอ
ในปี หน้า
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เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผลการนับ
คะแนนเป็ นดังนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,262,736,775 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9995
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 15,312 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0005 ของจํานวนเสี ย งทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และ
งดออกเสี ยง 32,554 เสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ป ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

มี ม ติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ จัดสรรเงินกําไรสําหรับ
ผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560 และการจ่ายเงิ นปั นผลตามที่
เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ประธานฯ ได้ข อให้ น ายวศิ น ธี ร เวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุ มสรุ ปได้วา่ ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตาม
วาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา หากจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการที่ จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่
ในตํา แหน่ ง นานที่ สุ ดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตํา แหน่ ง กรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจถู ก เลื อกเข้า มาดํา รง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้”
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 กรรมการบริ ษทั ฯที่จะต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระมีจาํ นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
(1) นายวศิน ธี รเวชญาณ
(2) นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ
(3) ศาสตราจารย์ สุ รพล นิ ติไกรพจน์
(4) พันเอกนิธิ จึงเจริ ญ
(5) นางบุบผา อมรเกียรติขจร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
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บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15กันยายน ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2560
โดยเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่เปิ ดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่
สมควรได้รับ การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามหลัก เกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และข้อเสนอของบริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) ซึ่ ง เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ แล้ว เห็ นสมควรเสนอชื่ อบุ ค คลที่ ค ณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้วต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ี ได้พิจารณาแล้ว
เห็ นสมควรให้นาํ เสนอที่ ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อพิจารณาเลื อกตั้งบุ คคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แทน
กรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้
(1) นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน
นายวศิน ธีรเวชญาณ
(2) นายปกรณ์ นิลประพันธ์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน
นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ
(3) ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน
ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์
(4) พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(5) นางบุบผา อมรเกียรติขจร
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อลําดับที่ (1) - (4) มีคุณสมบัติความเป็ นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเข้มกว่านิ ยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ในเรื่ องสัดส่ วนการถือหุ ้นตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํานายวิทวัส สวัสดิ์ -ชู โต กรรมการของบริ ษทั พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และเป็ นรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ งดูแลด้าน
ดิ จิทลั (Digitalization) และด้านธุ รกิ จใหม่ (New Business) เข้ามาเสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ชื่อบริ ษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชน่ั จํากัด ซึ่ งดูแลทางด้านดิจิทลั
ทั้งหมดในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับตัวในการ
ดําเนินธุรกิจ มุ่งแสวงหาโอกาสจากเทคโนโลยีดา้ นดิจิทลั และศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ ษทั ฯ
เช่ น เทคโนโลยีดิจิทลั ฯลฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิ ตสิ นค้าที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีดงั กล่าว เพื่อทําให้
บริ ษทั ฯ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงโดยไม่หยุดนิ่ง และเพื่อรักษาความสามารถด้านการแข่งขันในอนาคต
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ประธานฯ ได้ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่า มี ข ้อ คิ ด เห็ น /ข้อ ซัก ถามเกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรื อไม่
1. นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจากสมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ ควรจะเขียนข้อความเรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระในหนังสื อเชิญประชุมให้ชดั เจน
2. พ.ต.อ. สมเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอดังนี้
- ตามระเบียบวินยั ข้าราชการพลเรื อน กรรมการที่เป็ นข้าราชการประจํา จะต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอาํ นาจ
- ความสามารถเฉพาะบุคคล ไม่ได้ดูแค่เพียงประวัติการศึกษา แต่พิสูจน์ได้ดว้ ย
พฤติกรรมที่แสดงออกและวิธีการทํางาน ดังนั้น ขอให้กรรมการที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านที่ ได้รับการเสนอชื่ อในครั้ ง นี้ เป็ น
บุ คลากรที่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเข้ามาช่ วยสร้ า งความแข็งแกร่ งให้กบั บริ ษทั ฯ
ในด้านธุ รกิจปิ โตรเคมี ด้านกฎหมาย ด้านความมัน่ คงและวิศวกรรม รวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
3. นายสิ ท ธิ โ ชค บุ ญ วณิ ช ย์ ผู้ถื อ หุ ้ น ได้ส อบถามว่ า กรรมการที่ เ ลื อ กเข้า มา
ท่านใดบ้างที่ดาํ รงตําแหน่ งในบริ ษทั อื่นในกลุ่ม ปตท. หรื อเป็ นกรรมการทั้งใน ปตท. และ PTTGC และ
การดํารงตําแหน่งนั้นจะส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ ด้านการบริ หารนโยบายที่อาจมีความขัดแย้งกันอย่างไร
และข้าราชการที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจสามารถดํารงตําแหน่งได้มากที่สุดกี่หน่วยงานหรื อองค์กร
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า ในปั จจุบนั นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็ นกรรมการและ
ประธานกรรมการของ ปตท. และนายดอน วสันตพฤกษ์ เป็ นกรรมการอิสระของ ปตท. และ PTTGC แต่ท้ งั
สองท่านจะปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกระบวนการกํากับดูแลและกระบวนการตามกฎหมายเรื่ องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ส่ วนศาสตราจารย์ สมคิด เลิ ศไพฑูรย์ จะครบวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ ปตท.
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ของ ปตท. ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่จะถึงนี้ สําหรับประเด็น
เกี่ ยวกับข้าราชการที่ ดาํ รงตําแหน่ งในองค์กรที่เป็ นรัฐวิสาหกิจและที่ รัฐวิสาหกิจถือหุ ้นนั้น สามารถดํารง
ตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสู งหรื อ
บุคคลดํารงตําแหน่ งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรื อนิ ติบุคคลที่รัฐวิสาหกิ จเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหลายแห่ ง ทั้งนี้
กรรมการแต่ละท่านที่มาจากหลากหลายสถานะและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถนําประสบการณ์
และความรู ้ที่มีมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กบั องค์กรได้ และต่างได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อนการเข้า
รับตําแหน่งแล้ว
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4. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
- กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ (อิสระ) ของนายปิ ยสวัสดิ์
อัมระนันทน์ เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีความสามารถ ประสบการณ์ทาํ งาน และประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยมระดับ
ปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ ด ประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น ยังสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอกจาก London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดังนั้น สมควร
จะเรี ยกคํานําหน้าว่า “ดอกเตอร์ ”
- เห็นด้วยกับการเชิญข้าราชการจากภาครัฐเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในองค์กร
เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ภาครัฐในการดําเนินธุ รกิจ ตามหลักความคิดทางสันสกฤต หนึ่ งใน
ความสุ ขเจ็ดประการในชี วิตคือ การมีผลประโยชน์ร่วมกันกับภาครัฐ และวิธีการเข้าถึงภาครัฐในเชิ งบวก
หรื อเชิ ง สร้ า งสรรค์ซ่ ึ ง จะสร้ า งทัศ นคติ ที่ ดีข องภาครั ฐต่ อ ภาพลัก ษณ์ แ ละการดํา เนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ
อันจะส่ งผลให้ธุรกิจบริ ษทั ฯ เติบโตได้สูงสุ ด จึงอยากที่จะแนะนําให้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ฯ นําไปพิจารณาปรับใช้
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ Mr. Basant Kumar Dugar และ
ขอรับไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
- บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําใบลงคะแนนเสี ยงเพื่อผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ เลือกกรรมการ
เป็ นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรี ยงกันตามลําดับ
- โดยเจ้าหน้าที่ จะเก็บ ใบลงคะแนนสํา หรั บ ทั้ง 5 ท่านในคราวเดี ย ว และขอเก็บ
ใบลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ “ไม่เห็นด้วย” และ“งดออกเสี ยง”ก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนเสี ยง
“เห็นด้วย” ทั้งหมด
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนซึ่ ง
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคลดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง บัตรเสี ย
ลําดับ
กรรมการ
คะแนนเสี ยง ร้อยละ คะแนนเสี ยง ร้อยละ คะแนนเสี ยง คะแนนเสี ยง
1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 3,244,677,483 99.4504 17,931,362 0.5496
193,656
612
2. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 3,198,627,239 98.0412 63,905,876 1.9588
269,386
612
3. ศาสตราจารย์ สมคิด
3,197,008,028 97.9924 65,498,243 2.0076
289,842
7,000
เลิศไพฑูรย์
4. พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
3,197,288,079 98.0009 65,220,211 1.9991
294,211
612
5. นางบุบผา อมรเกียรติขจร 3,185,847,181 97.6493 76,692,762 2.3507
263,170
0
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มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านคือ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายปกรณ์ นิ ล ประพัน ธ์ ศาสตราจารย์ สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์
พันเอกนิธิ จึงเจริ ญ และนางบุบผา อมรเกียรติขจร เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

เพื่อเป็ นการขอบคุณกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย คูวิจิตรสุ วรรณ
นายวศิน ธี รเวชญาณ และศาสตราจารย์ สุ รพล นิ ติไกรพจน์ ที่ได้อุทิศตนในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
โดยให้ขอ้ คิดเห็ นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประธานฯ ได้ขอให้ทุกท่าน
ในห้องประชุมปรบมือแสดงความขอบคุณกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้ข อให้ น ายวศิ น ธี ร เวชญาณ ประธานกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุ มสรุ ปได้ว่า ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 15 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะอนุมตั ิ ซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน
หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาทบทวนค่ า ตอบแทน
กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2561 และโบนัสกรรมการประจําปี 2560 โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2560
และเปรี ยบเทียบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับปิ โตรเลียม/ปิ โตรเคมีในปั จจุบนั หลักการ
และนโยบายที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการ
ปฏิ บตั ิ งานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่ น
ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอ
ต่อที่ ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิ จารณาอนุ ม ตั ิ ค่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องสํา หรั บ
ปี 2561 และรับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการประจําปี 2560 ดังนี้
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ: ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุ ม
กรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการมาประชุม ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2560
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) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง : ให้คงไว้ในอัตราเดิ มเท่ากับปี 2560 โดย
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกํา หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการกํา กับ ดู แลกิ จการ และคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงรวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามความจําเป็ นและเหมาะสมในอนาคตด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)
• ประธานกรรมการ
50,000
• กรรมการ
40,000

ปี 2560
บาท/คน/ครั้ง
50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจําปี 2560 : เป็ นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2556 จนกว่าที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะมีมติเปลี่ ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่นดังนี้
“ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ในปี นั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกําไรสุ ทธิ ปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปี ละ 50
ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนสู งกว่ากรรมการร้อยละ 25”
(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี
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ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการหรื อไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามใด ๆ จากผูถ้ ือหุ ้น ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผลการ
นับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,222,531,071 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.7657 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และไม่เห็นด้วย 39,952,597 เสี ยงคิดเป็ นร้อยละ 1.2245 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และงดออกเสี ยง 319,645 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0098 และไม่มี
บัตรเสี ย คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
และกรรมการเฉพาะเรื่ องประจําปี 2561 และรั บ ทราบการจ่า ย
โบนัสกรรมการประจําปี 2560 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนสํ าหรับปี 2561
ประธานฯ ได้ขอให้นายสมชาย คูวิจิตรสุ วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อ
ที่ประชุ มสรุ ปได้ว่า ตามประกาศ ก.ล.ต. กําหนดให้บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดให้มี
การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เมื่อผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีบริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ที่ผา่ นมาอยูใ่ นเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ อีกทั้ง
มีความเข้าใจในธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว คล่องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอต่อ
ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อและสํานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด (KPMG) คนใดคนหนึ่งตามรายชื่ อต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561
1. นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
จํานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ: 2 ปี
(ปี 2559-2560) หรื อ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
จํานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ: -ไมมี- หรื อ
3. นายวัยวัฒน์ ก่อสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333
จํานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ: -ไม่มี-
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2) ค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 จํานวนเงิน 3,300,000 บาทเท่ากับปี ก่อน
ปี 2561
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(ปี
ที่เสนอ)
(หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชีสาํ หรับงบการเงินประจําปี และรายไตรมาส 3,300,000

ปี 2560
3,300,000

3) ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
(KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
4) การให้บริ การบริ ษทั อื่ น บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG)
มีผสู ้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี และลงนามในงบการเงินประจําปี 2560 ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ อยู่ รวมจํานวน 24 บริ ษทั
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุ ้น ได้กล่าวชมเชยบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด ว่าเป็ นหนึ่ งในสี่ ของสํานักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีชื่อเสี ยงในระดับอาเซี ยน และได้เสนอแนะให้ใช้
ประโยชน์จากการเป็ นสมาชิ กในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในเรื่ องการเคลื่อนย้ายเสรี ของผูต้ รวจสอบบัญชี
ให้กบั บริ ษทั เอกชนอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซี ยน
ประธานฯได้ขอให้ บริ ษทั เคพีเอม็ จี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัดรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป
2. นายชาตรี เจริ ญเนือง ผูถ้ ือหุ ้น ได้กล่าวขอบคุณบริ ษทั ฯ ที่ได้จา่ ยเงินปั นผลอย่างดี
อย่างต่อเนื่องให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และหวังว่าบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราสู งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่ อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561
ประธานฯ ขอให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท แจ้ง ผลการนับ คะแนนเป็ นดัง นี้ ผู้ถื อ หุ ้น และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ เห็ นด้วยรวม 3,250,814,548 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 99.6357 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 11,886,626 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.3643 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 202,139 เสี ยง และ
ไม่มีบตั รเสี ย สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
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มี ม ติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตั้งนายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อนายวัยวัฒน์ ก่อสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 6333 หรื อ นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี
รั บอนุ ญาตเลขที่ 8829 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 และอนุ มตั ิ
ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบัญ ชี ป ระจํา ปี 2561 เป็ นจํา นวนเงิ น
3,300,000 บาท ไม่ รวมค่ า ใช้จ่า ยอื่ น เช่ น ค่า เอกสาร /สิ่ ง พิม พ์
ค่าไปรษณี ยากร ค่า ติ ดต่อสื่ อสาร (เรี ย กเก็ บตามจริ ง แต่ไ ม่เกิ น
ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 34
ประธานฯ ได้ข อให้ น ายสุ พ ัฒ นพงษ์ พัน ธ์ มี เ ชาว์ ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แถลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั ข้อ 34 ได้ระบุไว้วา่ “คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรวมกันนับจํานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผู้ถือหุ้ นไม่ น้อยกว่ ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่ งมีห้ ุ นนับ
รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ้ นที่ จาํ หน่ ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่ อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจน
ในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี น้ ี ให้ คณะกรรมการจัดประชุ มวิสามัญภายในหนึ่ ง (1) เดื อน นับแต่ วันที่
ได้ รับหนังสื อนั้น”
บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในข้อ 34 เดิม เพื่อให้สอดคล้องเป็ นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ แก้ไ ขใหม่ ตามคําสั่ง คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4
เมษายน 2560 เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายบางฉบับรวมถึงพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง ได้ย กเลิ กมาตรา 100 เดิ มทั้ง หมด และแก้ไ ขใหม่ จึ ง เห็ นสมควรเสนอ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ นํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2561
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติแ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อบัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 34 ดัง กล่ า ว ดัง นั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34
เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100
โดยแก้ไขเป็ นดังนี้
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“ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจําปี
ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นคราวอื่ นนอกจากที่ ก ล่ า วมาแล้ว ให้เ รี ย กว่า การประชุ ม วิส ามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ ง หรื อหลายคนซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บ (10) ของจํานวนหุ ้นที่
จําหน่ายได้ท้งั หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ
เมื่ อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ าวด้วย
ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
จากผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเอง
ก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุ มโดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิ ดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสาม
ครั้งใดจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสาม
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีคาํ ถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนเป็ น
ดังนี้ มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,262,494,074 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9875 ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 43,356 เสี ยง คิดเป็ น
ร้อยละ 0.0013 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกมีสิทธิ เสี ยงลงคะแนน และงดออก
เสี ยง 324,608 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0099 และมีบตั รเสี ย 41,275 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0013 สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ ข้อ 34 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
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ปรึกษากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้

1. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ตามที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ นั้น
เนื่องจากมีความประสงค์ที่จะให้ขอ้ มูลและหลักเกณฑ์ที่เป็ นที่ยอมรับและเป็ นสากล
- ได้กล่าวชมเชยประธานฯ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยการรักษาความสมดุลทั้งทางด้าน
ความเป็ นผูน้ าํ ความเติบโต สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้พิสูจน์ความสามารถมาแล้วจากการแก้ไขเยียวยา
กรณี น้ าํ มันดิบรั่วไหล
- บริ ษทั ฯ ควรจะดําเนินตามนโยบายความสมดุลของประธานฯ ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการ US Petrochemical Complex เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติ
2. นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีโครงการที่จะผลิต
พลาสติกที่มีส่วนผสมของไบโอพลาสติกที่ยอ่ ยสลายได้หรื อไม่
และสอบถามได้ดงั นี้

3. นายสิ ทธิ โชค บุญวณิ ชย์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้แสดงความห่ วงใยสุ ขภาพของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

- สกุลเงินต่างประเทศใด ที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการขายสิ นค้าไปต่างประเทศและมี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนหรื อไม่ และจําเป็ นต้องมีการบริ หารความเสี่ ยงกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนหรื อไม่
- บริ ษทั ฯ มีโครงการสร้างโรงงานรี ไซเคิลขวดพลาสติกที่เป็ นสี ซ่ ึ งย่อยสลายยาก
หรื อไม่ เพื่อเป็ นการสื่ อถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวชมเชย และได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้

- การที่ บ ริ ษ ทั ฯ ใช้ง บการเงิ น รวม (Consolidation) มาประกอบการพิ จารณา
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่ งใสและธรรมาภิบาลของบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร
ทุกท่าน
- กําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อที่เติบโตขึ้น
เรื่ อย ๆ สามารถทําผลกําไรได้สูงสุ ดตามที่ปรากฏในงบดุลบัญชี (Balance Sheet) ในรายงานประจําปี ในการ
ดําเนินธุ รกิจที่ไม่มีบริ ษทั ใดประสบปั ญหาการขาดทุน สะท้อนให้เห็นผลกําไรของงบการเงินรวมที่ดีมาตลอด
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- จากข้อมูลที่ได้รับการแปลจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
จ่ายเงินปั นผลจาก BOI นั้น ควรให้มีการพิจารณาการให้สิทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินปั นผล
ที่จ่ายให้ผถู ้ ือหุ น้ ต่างชาติที่มิได้พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนมากยิง่ ขึ้น
- ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ (4) : ค่าตอบแทนอื่น ๆ บริ ษทั ฯ ควรจะกําหนดค่าตอบแทน
เพิ่มเติมดังนี้
• การตั้งงบประมาณสํารองการทําประกันภัยหรื อพัฒนามาตรการป้ องกัน
การถูกคุกคามทางไซเบอร์ ขององค์กร
• การกํา หนดผลตอบแทนเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ับ ผู้บ ริ หารในอัต ราร้ อ ยละ 1
โดยผันแปรไปตามกําไรสุ ทธิ เฉพาะส่ วนที่เติบโตขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
- ระเบียบวาระที่ 5 : บริ ษทั ฯ ควรเพิ่มการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ
Perpetual Audit เพื่อสามารถตรวจสอบและวางแผนให้เกิดผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับ ปตท.

- ระเบียบวาระที่ 7 : ควรผลักดันให้บริ ษทั ฯ ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 100

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนําดังกล่าว และชี้แจงดังนี้
- การจะอยู่ 1 ใน 100 อันดับแรกของ Fortune คงต้องใช้เวลาอีกนาน ด้วยยอดขาย
400,000 กว่าล้านบาทคงจะเป็ นการยากที่จะไปถึ งจุ ดนั้น ในขั้นนี้ ท าํ อย่า งไรให้อยู่ใน Fortune 500
การจะให้บริ ษทั PTTGC ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune 100 จะต้องอาศัยความกล้าหาญ วิสัยทัศน์ที่มอง
อนาคตได้อย่างทะลุ ปรุ โปร่ ง การตัดสิ นใจเฉี ยบขาดและแม่นยํา หากการเติบโตของบริ ษทั ฯ ยังเป็ นไปใน
ลักษณะ Organic Growth เช่นในปั จจุบนั คงไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ จึงจําเป็ นต้องเติบโตแบบ Inorganic
Growth มี การควบรวมกิ จการ นําบริ ษ ทั ในกลุ่ ม เข้าจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พย์ฯ เหมือนดังที่ ปตท.
ประสบความสําเร็ จมาแล้ว หากไม่มีการรวมระหว่าง NPC กับ TOC และ RRC กับ ATC ก็คงไม่มี PTTGC
ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่ นที่ เป็ นอยู่ในวันนี้ ดังนั้น ปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิ จในอนาคตของบริ ษทั ฯ
จําเป็ นต้องอาศัยความกล้าหาญในการตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง รอบคอบ และนําไปปฏิบตั ิ
- สํ า หรั บ โครงการในสหรั ฐ อเมริ กาที่ มี ว ัต ถุ ดิ บ รองรั บ ซึ่ งโครงการ US
Petrochemical Complex ใช้เงินลงทุนสู ง และถือเป็ นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ PTTGC ในต่างประเทศ
แม้แต่ประธานาธิ บดี ของสหรัฐอเมริ กาก็ยงั ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ก็คงต้องรับผิดชอบดูแลเรื่ องผลตอบแทนและความเสี่ ยงต่าง ๆ อย่างดีต่อไป
- ประเด็ น ของการจ่ า ยโบนัส ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จากเงิ น ปั น ผลนั้น
ประธานฯ ชี้ แจงว่า หากจ่ายจากเงิ นปั นผล ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีกาํ หนดอัตราไว้ปีละร้ อยละ 0.30 ของเงินปั นผล
เป็ นวงเงินโบนัสของกรรมการจะสู งเกินวงเงินที่กาํ หนดไว้ที่ไม่เกินปี ละ 50 ล้านบาท ตามการจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 0.30 ของกําไรสุ ทธิ ปีนั้น ๆ
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นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

- ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ แต่ที่เป็ นปั ญหา
เพราะเมื่ อถู กใช้ประโยชน์แล้วก็ถูกนําไปทิ้งให้เป็ นขยะ จนสร้ างปั ญหาขยะพลาสติ กในปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั ฯ
กําลังศึกษาการลงทุนก่อสร้างโรงงานพลาสติกรี ไซเคิลคุณภาพดีในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปั ญหาขยะพลาสติก
ในประเทศ โดยจะนําขยะพลาสติกกลับมาผลิตเป็ นเม็ดพลาสติกคุ ณภาพดี สามารถนําไปผลิตเป็ นภาชนะ
และเป็ นส่ วนประกอบในการผลิ ตเสื้ อผ้าได้ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จะต้องศึกษารายละเอียดให้
รอบคอบ ทั้งด้านผูร้ ่ วมทุน กระบวนการจัดหาขยะพลาสติก รวมถึงความร่ วมมือกับหน่ วยงานรัฐ ซึ่ งจะ
ออกมาในรู ป Business Model ที่ชดั เจน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าเป็ นผูน้ าํ โรงงานพลาสติกรี ไซเคิลคุณภาพดีของ
ประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทนั สมัย นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่จะรณรงค์ให้มีการคัดแยกผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ใช้แล้ว นํามาเข้าสู่ กระบวนการรี ไซเคิลอีกด้วย
- ปั จ จุ บ ัน ทั่ว โลกให้ ค วามสํ า คัญ และตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
ซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่คาํ นึ งถึงสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพมาก
ขึ้น บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาลงทุนค้นคว้า วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ทั้งยังได้นาํ หลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) และกระบวนการ
ผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมาใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน ซึ่ งเป็ นการเพิ่ม
ขี ดความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสเติ บโตทางธุ รกิ จในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์เคมี เพื่อสิ่ ง แวดล้อมและ
สุ ขภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรสู่ การเป็ นผูน้ าํ ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย
- บริ ษ ัท ฯ ได้ก าํ หนดนโยบายและแผนกลยุท ธ์ สํา หรั บ การดํา เนิ น งานด้า น
ความรับ ผิดชอบต่อผลิ ตภัณฑ์ม าอย่างต่อเนื่ องตั้ง แต่ปี 2552 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ
การดําเนิ นงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ โดยคํานึ งถึงการลดผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมและเพิ่ม
ความปลอดภัยตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์เป็ นสําคัญ
- ในขณะที่ ก ารบริ ห ารค่ า เงิ นเป็ นไปตามมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ย งที่
กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยสกุลที่สาํ คัญคือ เงินสกุลเหรี ยญสหรัฐฯ เพราะ
สิ นค้าที่บริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่ายโยงกับเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐฯ
5. นายชาตรี เจริ ญเนื อง ผูถ้ ือหุ ้น ได้ขอให้มีการอํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่
เฉพาะให้ผสู ้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป สําหรับการลงทะเบียนในคราวต่อไป
ประธานฯ ขอรับข้อคิดเห็นนี้ไปประกอบการพิจารณาต่อไป
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ประธานฯ ได้แ ถลงว่า การประชุ ม ได้ด ํา เนิ น การครบตามระเบี ย บวาระ ซึ่ งเมื่ อ ได้
สอบถามที่ประชุ มแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า บริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเสี ยงทั้งหมดจากผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้ โดยขอให้ผถู้ ือหุ ้นส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยง
ให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
โดยสรุ ปจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุ มครั้งนี้
รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,965 ราย จํานวนหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ น 3,262,815,613 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 72.3647 ของ
จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมีจาํ นวน 2,017 ราย นับจํานวนหุ ้น
ได้ 10,729,544 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.2380 ผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มโดยการมอบฉันทะจํานวน 2,948 ราย
นับจํานวนหุ ้นได้ 3,252,086,069 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 72.1267 โดยบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสี ยง
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุ นและได้สละเวลา
อันมี ค่าเข้า การร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2561 พร้ อมทั้งเรี ยนให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบว่า PTTGC
ในฐานะองค์กรระดับโลกของคนไทยและเพื่อคนไทย จะมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยการบริ หารจัดการ
อย่างสมดุลผ่านนวัตกรรม พร้อมผสานประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯ บรรลุผลสําเร็ จตามวิสัยทัศน์องค์กร คือการเป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตตามแนวทางการบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างมูลค่า และความมัน่ คงให้แก่เศรษฐกิจและ
สัง คมของประเทศอย่า งยัง่ ยืนตลอดไป และในโอกาสวันสงกรานต์ที่ จะมาถึ ง ขออํา นาจสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
คุม้ ครอง และดลบันดาลให้ผถู ้ ือหุ น้ และครอบครัวประสบความสุ ขความเจริ ญ มีสุขภาพแข็งแรง และขอให้
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และได้กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 17.50 น.

