รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
______________________________
วันเวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
10900
ก่ อนเริ่ มการประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้ฉายวีดิทศั น์แนะนาความปลอดภัยกรณี เกิ ดเหตุ ฉุก เฉิ น
ในการใช้หอ้ งประชุม
นายปิ ยสวัส ดิ์ อัม ระนันทน์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ ม ได้ก ล่ าว
ต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชาระแล้ว
จานวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 4,508,849,117 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และขณะนี้
มีผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจานวนทั้งสิ้ น 4,986 ราย นับจานวนหุ ้นรวมกันได้
ทั้งสิ้ น 3,099,388,594 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 68.7401 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 และแนะนากรรมการบริ ษทั ฯ
ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ดังนี้
1.
2.
3.

นายปิ ยสวัสดิ์
นายประสัณห์
นายประเสริ ฐ

อัมระนันทน์
เชื้อพานิช
บุญสัมพันธ์

4.

ศ. สมคิด

เลิศไพฑูรย์

5.

นายอานวย

ปรี มนวงศ์

6.
7.
8.
9.

นายปกรณ์
นายอนนต์
นางอรวดี
นายวิทวัส

นิลประพันธ์
สิ ริแสงทักษิณ
โพธิสาโร
สวัสดิ์-ชูโต

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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10.
11.

นางเปรมฤทัย
นายดอน

วินยั แพทย์
วสันตพฤกษ์

12.
13.
14.
15.

นางวาทนันทน์
พล.ต. นิธิ
นายดิษทัต
นายสุ พฒั นพงษ์

พีเทอร์สิค
จึงเจริ ญ
ปันยารชุน
พันธ์มีเชาว์
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กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 4 ท่านคือ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
นายอานวย ปรี มนวงศ์ และศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ บางรายในการ
ประชุมครั้งนี้
จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กล่าวแนะนาผูบ้ 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

ภูติประวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ต้น
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั 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
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12.
13.
14.
15.
16.

นายพรรคพงษ์
นายบุญชัย
นายพิรุณ
นายวิบูลย์
นายพรศักดิ์

17. นายกัมพล
18. นางชนัญชิดา
19. นางจีรานี
20. นายคมสัน
21. นายวิรัช
22. นางฉัตรสุ ดา
23. นายวิทยา
24. นายธีระพล
25. นายเสกสรร
26. นายณรงค์ชยั
27. นางวิลาวัลย์
28. นายสมนึก
29. นายวิทูร
30. นายสมหมาย
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ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟิ นส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์
เอทิลีนออกไซด์
ชัยกิจโกสี ย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล
วิบูลคณารักษ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุ รกิจ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
พิมทะโนทัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานเทคนิค
วิศวกรรมและบารุ งรักษา
ปิ ยะวัฒนวิโรจน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารโครงการ
ที่เป็ นเลิศ
บุญบารุ งชัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
กาญจนรัตน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานปฏิรูปธุ รกิจ
สู่ ความเป็ นเลิศ
พิณเมืองงาม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ต้น
หมื่นภักดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ต้น
อาตมางกูร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
พิสุทธิ์ ปัญญา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
สงเจริ ญ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
สุ วรรณประดิษฐ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
ซื่อวัฒนากุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
ศิริเลิศสมบัติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
วังรัตนโสภณ
ชุณหวิกสิ ต
กริ่ มวงษ์รัตน์
ชูชีพชื่นกมล
มงคลตรี รัตน์
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31. นายฐิติพล

อาจสัญจร

32. นายไพรัช

สุ วรรณ

33. นายไพโรจน์

สมุทรธนานนท์
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ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ปลาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มปฏิบตั ิการเพื่อความเป็ นเลิศ
Head of Procurement

จากนั้น ประธานฯ ได้แ นะน านายเจริ ญ ผู ส้ ั ม ฤทธิ์ เลิ ศ จากบริ ษ ัท เคพี เ อ็ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และนางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึ กษากฎหมายจาก
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด ที่เข้าร่ วมตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุ ้น โดยผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) คือ นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร
ในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการยกเว้นการมีอาสาพิทกั ษ์สิทธิ เข้าประเมินคุณภาพการจัดประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 เนื่องจากเป็ น 1 ใน 68 บริ ษทั จดทะเบียนที่ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม
2 ปี ติดต่อกันคือปี 2560 - 2561 ซึ่งบริ ษทั ฯ จะดาเนินการประเมินตนเอง โดยมีกรรมการอิสระคือ นายประสัณห์
เชื้ อพานิ ช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูล้ งนามในการแจ้งคะแนนประเมินกลับไปยัง สมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย
ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุ ม นางวราวรรณ ทิพพาวนิ ช เลขานุ การบริ ษทั ได้ช้ ี แจง
วิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
ได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนน 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง โดยผูถ้ ือหุ ้น
รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือหรื อรับมอบฉันทะมา
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงหรื อมีสิทธิ ออกเสี ยง
แล้วแต่ ก รณี ตามมติ ที่ก ฎหมายก าหนด ส่ วนที่ เหลื อจะถื อว่า เป็ นคะแนนเสี ยงที่ ล งคะแนนเสี ย งเห็ นด้วย
ในระเบียบวาระนั้น ๆ
- กรณี ที่ ถื อ เป็ นบัต รเสี ย หมายถึ ง กรณี ที่ แ สดงเจตนาไม่ ชัด เจนลงในบัต รลงคะแนน
โดยการลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อกรณี ที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
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- ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุ ้นและคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจ
มีผทู ้ ี่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรื อเข้ามาเพิ่มเติม
- สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้น
ทราบ การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็ น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คือ
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน คือ
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ ในปี 2561 และ
ข้อเสนอแนะการดาเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผล
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2562
โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่
งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคือ
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน คือ
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 2 และ 26
โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง มา
ประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
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- ในแต่ละวาระ หากผูถ้ ื อหุ ้นไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
รับใบลงคะแนนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อนามานับคะแนนต่อไป
- ส าหรั บ ระเบี ย บวาระที่ 3 พิ จารณาเลื อกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระ
ซึ่ งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ก่อนจากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด
ประธานฯ ได้แถลงว่า หากผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็ นหรื อ
ซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
พร้ อมแจ้ง ชื่ อและนามสกุ ล แล้วจึ ง เสนอความคิดเห็ นหรื อค าถามเพื่อให้ก ารบันทึก รายงานการประชุ ม
เป็ นไปอย่างถู กต้องครบถ้วนแล้วจึ งเสนอความคิ ดเห็ นหรื อคาถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ โดยขอ
ความร่ วมมือกาหนดท่านละไม่เกิน 5 นาที/ครั้ง เพื่อให้การบริ หารการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการประชุ มครั้งนี้ นางสาวอลิษา ลิขิตวัฒนชัย และนายสาธิ ก จรรยาวิจารณ์ ที่ปรึ กษา
กฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด จะทาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และเพื่อความ
เป็ นกลางและความโปร่ งใสยิ่งขึ้น โดยนางสาวสุ ภาณี ธรรมชัยโสภิต ตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นในที่ประชุ มร่ วมเป็ น
พยานในการนับคะแนน
สาหรับผูถ้ ื อหุ ้นต่างชาติ บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมเจ้าหน้าที่สาหรับแปลคาถามเป็ นภาษาไทย
โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารจะตอบเป็ นภาษาไทย เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าประชุ มได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้า ที่
ของบริ ษทั ฯ จะแปลคาตอบเป็ นภาษาอังกฤษให้ผถู ้ ือหุน้ ที่สอบถามได้เข้าใจด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดู แลกิ จการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ และการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้น
อย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2562 และเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
ซึ่ งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ โดยได้กาหนดระยะเวลาการนาเสนอไว้
ตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกาหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอ
ระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการเข้ามายังบริ ษทั ฯ
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เรื่ องทีป่ ระธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบดังนี้
• ผลการดาเนินงานปี 2561 ปี 2561 ถือเป็ นปี ที่บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก แม้วา่ บริ ษทั ฯ
จะต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ ความผันผวนของเศรษฐกิ จโลก จากปั จจัยต่าง ๆ เช่ น การเมื องระหว่าง
ประเทศ สงครามการค้าระหว่างสหรั ฐอเมริ กากับจี น ราคาน้ ามันที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วย
การบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดาเนิ นงานภายใต้การวางแผนกลยุทธ์และการกากับดู แลของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ความร่ วมมือของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ส่ งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ
ที่ 40,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 2% โดยถือเป็ นกาไรสู งสุ ดในรอบ 6 ปี นับแต่ก่อตั้งบริ ษทั ฯ
ซึ่ งสร้างประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ของบริ ษทั ฯ ที่น่าภาคภูมิใจ
• การดาเนินการด้ านเศรษฐกิจหมุนเวียน บริ ษทั ฯ เล็งเห็ นความสาคัญการบริ โภคทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
จึ งได้บูรณาการการดาเนิ นการด้านเศรษฐกิ จหมุ นเวียนตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึ งปลายน้ า คิ ดค้นนวัตกรรม
สร้ างมู ลค่าเพิ่มตลอดห่ วงโซ่ อาหาร อี กทั้งมุ่งสู่ การเป็ นต้นแบบการจัดการขยะพลาสติ ก เพื่อให้เกิ ด
ความยัง่ ยืนทั้งบริ ษทั ฯ และประเทศชาติควบคู่กนั
• การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต บริ ษ ทั ฯ แสดงออกถึ ง ความมุ่ ง มัน่ ในการต่ อต้า นการทุ จริ ต ในฐานะสมาชิ ก
แนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุ จริ ต (Recertification) ซึ่ งได้รับการรับรอง CAC
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 เมื่อปี 2560 (ปี แรก 2557) และได้รณรงค์ให้กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกด้วยในปี นี้

• การดาเนินการบนหลัก ธรรมาภิบาล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ตั้งมัน่ อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ บาล
ให้ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกภาคส่ วนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม จนได้รับการยอมรับจากทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล สะท้อนได้จากรางวัลต่าง ๆ อาทิ
• ได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard ระดับ TOP 5 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็ นครั้งที่ 2
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ไทยบริ ษทั เดียวใน 5 บรรษัทภิบาลดีเด่นของอาเซี ยน
• ได้รับรางวัล TOP 3 Domestics Publicly Listed Company (Thailand) ประจาปี 2561
จากกลุ่ม ก.ล.ต.อาเซี ยน
• ได้รับการจัดอันดับจากดัชนี ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices)
ในระดับ Top 5 ต่อเนื่ อง เป็ นปี ที่ 3
• ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards of Honor ติดต่อกัน เป็ นปี ที่ 2
จากนั้น ประธานฯ ขอนาเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลาดับดังต่อไปนี้
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รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 และข้ อเสนอแนะ
การดาเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
และข้อเสนอแนะการดาเนิ นกิ จการในอนาคต ในรู ปแบบของวีดิ ทศั น์ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2561 แบบรู ปเล่มดิจิทลั ตาม QR Code ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ มที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทารายงานความยัง่ ยืนแบบบูรณาการประจาปี 2561
แบบรู ปเล่ มดิ จิทลั ตาม QR Code ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิ ญประชุ ม ที่ ได้ส่ งไปยัง ผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้จดั เตรี ยมรายงานประจาปี และ/หรื อรายงานความยัง่ ยืนแบบบูรณาการแบบรู ปเล่มไว้ให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
เมื่ อจบการนาเสนอวีดิทศั น์ ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุ พ ฒ
ั นพงษ์ พันธ์ มี เชาว์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูร้ ายงานสรุ ปงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และ
ได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตั้งแต่
หน้า 169 - 315
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุ ป มีดังนี้
ผลการดาเนินงานรวม
รายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การ (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (ล้านบาท) (1)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )
ฐานะการเงินรวม
สิ นทรัพย์ (ล้านบาท)
หนี้สิน (ล้านบาท)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ล้านบาท)
หมายเหตุ
(1) หมายถึง กาไรสาหรั บปี ที่เป็ นส่ วนของบริ ษัทใหญ่

ปี 2561

ปี 2560

518,655
40,069
8.89

439,921
39,298
8.79

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
469,255
165,773
303,482

434,964
154,700
280,264
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เมื่อจบการนาเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุ มว่า มีขอ้ คิดเห็ น/ข้อซักถาม
เกี่ ย วกับ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ในปี 2561 และข้อเสนอแนะการดาเนิ นกิ จการในอนาคต และ
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิม่ เติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามดังนี้
- การจ ากัด เวลาซัก ถามไม่ เ กิ น 5 นาที ร วมถึ ง เวลาในตอบค าถามของ
กรรมการด้วยหรื อไม่
- แม้ว่ารายได้เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2560 กับปี 2561 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ17
แต่ผลกาไรลดลง สาเหตุเกิดจากอะไร
- ค่าใช้จ่ายจากความเสี ยหายของวัตถุ ดิบคงคลังประมาณ 2,000 กว่าล้าน
บาทของบริ ษทั ฯ เกิดจากสาเหตุอะไร
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงว่า เวลา 5 นาทีไม่รวมการตอบคาถามของกรรมการ
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังนี้
- รายได้เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งปี 2560 กับ ปี 2561 ตามที่ ร ะบุ ใ นรายงาน
ประจาปี หน้า 42 จะเห็ นว่า กาไรเบื้ องต้น (EBITDA Margin) ของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 14 ขณะที่ปี 2561
ลดลงเหลื อร้ อยละ 12 ลดลงประมาณร้ อยละ 2 ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ว่า ทาไมรายได้เพิ่มแต่กาไรไม่ได้ปรั บตัว
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังที่ขาดหายและต้องบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายนั้น เป็ นกรณี
ของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) (GGC) ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือหุน้ 72%
2. Mr. Basant Kumar Dugar ได้ ก ล่ า วชมเชยบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
ใน 2 Indexes เพิ่มเติม อีกทั้งมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราสู ง มีสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น กระแสเงินสด และวงจร
เงินสดที่เพิ่มขึ้น และได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- แนะนาให้นาสิ นทรัพย์ปัจจุบนั มาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและหลักประกัน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- แนะน าให้ เ ปลี่ ย นสิ น เชื่ อ หรื อ หนี้ สิ น ระยะกลางเป็ นระยะยาวเพื่ อ ให้
ดอกเบี้ยถูกลง
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- แนะน าให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารใช้ สิ นทรั พ ย์ เ พื่ อ การบริ หารเงิ น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
- ขอให้มีการวิเคราะห์ Asset Useful Life/Asset Utilization
ประธานฯ และนายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาต่อไป
3. นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ือหุ ้น ได้ขอให้บริ ษทั ฯ ชี้ แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- จากการที่ บ ริ ษ ัท ปตท. ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม จ ากัด (มหาชน)
(ปตท.สผ.) ชนะประมูลแหล่งปิ โตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกช และเสนอราคาขายที่ต่ากว่าราคาจาหน่าย
ในปั จจุบนั ค่อนข้างมาก ซึ่ งจะส่ งผลให้ประเทศไทยสามารถซื้ อก๊าซธรรมชาติในราคาถูกลง ดังนั้น ปตท. ที่
ซื้ อก๊าซธรรมชาติในราคาถูกลงด้วย จะลดราคาอีเทนให้บริ ษทั ฯ หรื อไม่ และเท่าใด
- จากการที่ อ งค์ก ารทางทะเลระหว่า งประเทศ (International Maritime
Organization : IMO) ได้กาหนดให้สายการเดินเรื อทุกสายจะต้องเปลี่ยนจากน้ ามันเตาที่มีกามะถันสู งไปเป็ น
น้ ามันเตาที่มีกามะถันต่า ซึ่ งจะต้องนาดีเซลไปผสม จะทาให้ค่าการกลัน่ (GRM) เพิ่มขึ้นเท่าใด เพราะอาจจะ
ส่ งผลกระทบต่อผลกาไรของบริ ษทั ฯ
- ขอให้ช้ ีแจงนโยบายการลงทุนที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ CLMV รวมถึง
ข้อมูลตัวเลขผลกาไรและการลงทุน
- เหตุ ใดบริ ษทั ฯ จึ งไม่ไปร่ วมลงทุ นในโครงการปิ โตรเคมี ครบวงจรกับ
กลุ่มบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCG) ในประเทศเวียดนาม เพราะจะทาให้บริ ษทั ฯ เติบโตได้
ในอนาคต
- การเพิ่มกาลังการผลิตอะโรเมติกส์ ของบริ ษทั ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
(IRPC) จะส่ งผลกระทบต่อราคาขายของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้ช้ ี แจงว่า ต้นทุ นราคาก๊าซธรรมชาติ ที่ลดลง
จะส่ งผลให้ราคาอีเทนลดลงหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ผลการเจรจาต่อสัญญาซื้ อขายอีเทนระหว่างบริ ษทั ฯ กับ
ปตท. ซึ่งจะหมดอายุลงในปี 2564 ขณะนี้จึงยังไม่สามารถให้ขอ้ มูลเป็ นตัวเลขชัดเจนได้
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุ รกิจปิ โตรเคมีข้ นั ต้น
ได้ช้ ี แจงในประเด็ น IMO ว่ า โรงกลั่น น้ า มัน ของบริ ษ ัท ฯ สามารถผลิ ต Fuel Oil ที่ มี ซัล เฟอร์ ต่ า ได้
เพราะฉะนั้น GRM ของบริ ษทั ฯ น่าจะได้รับผลกระทบจาก IMO น้อยกว่าโรงกลัน่ น้ ามันอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
ไม่สามารถระบุเป็ นตัวเลขอย่างชัดเจน เนื่องจากจะต้องพิจารณาทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน

-11-

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2562
หน้า 11/36

นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมดังนี้
- จากปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของ IMO ในการควบคุมระดับกามะถัน
ในน้ ามันเตาที่ใช้ในอุตสาหกรรมเดินเรื อ ทาให้มีความต้องการใช้น้ ามันดีเซลเข้าไปผสมเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ซึ่ งคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
รองรับการผลิตน้ ามันดี เซลกามะถันต่าตามข้อกาหนดของยูโร 5 (EURO V) ของโครงการเชื้ อเพลิงสะอาด
ท าให้ส ามารถจาหน่ ายน้ า มันเชื้ อเพลิ ง ที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม และเป็ นการลดมลพิษทางอากาศของ
ประเทศไทยในภาพรวม แต่ GRM ของบริ ษทั ฯ จะลดลงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรใหม่ที่จะเกิดขึ้น
- บริ ษทั ฯ ได้ขยายฐานการผลิ ตในธุ รกิ จและผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ มีความ
เชี่ ยวชาญคือ ธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์ตน้ น้ า (Upstream) ไปยังธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์ปลายน้ าในกลุ่มวัสดุ และเคมี ภณ
ั ฑ์
สมรรถนะสู ง (Diversity to Performance Chemicals) สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายทางที่
เป็ นเป้ าหมายและตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิ ภาคใกล้เคียงที่ มีแนวโน้ม
เติบโตทางการตลาด รวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิ ตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของลู กค้า เช่ น
กลุ่มลูกค้าในประเทศ และการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางเพื่อ
ขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของบริ ษทั ฯ ไปยังประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยเริ่ มจากการ
สร้างฐานการตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน (PE) ของบริ ษทั ฯ ให้ได้รับการยอมรับของคู่คา้
และลู ก ค้า ในตลาดเป้ า หมายควบคู่ ไ ปกับ การเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อการลงทุ นในทุ ก ๆ ด้า น และการ
แสวงหาพันธมิ ตรทางธุ รกิ จในการลงทุ น เพื่อให้บริ ษทั ฯ มี ความพร้ อมในการเข้าไปลงทุ น นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้แสวงหาโอกาสในการลงทุนโครงการปิ โตรเคมีคอมเพล็กซ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อต่อ
ยอดธุ รกิ จ และจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้ นในระยะยาว เนื่ องจากประเทศ
สหรัฐฯ มีปริ มาณสารองก๊าซธรรมชาติมากและราคาถูก ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบต้นทุนต่ า
เพื่อส่ งกลับมาเป็ นวัตถุดิบสาหรับโรงงานของบริ ษทั ฯ ที่มาบตาพุด รวมถึงการศึกษาโครงการลงทุนท่าเรื อ
เพื่อส่ งออกวัตถุดิบกลับมาที่มาบตาพุดเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ในอนาคต
- การที่บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นในบริ ษทั สยาม มิตซุ ย พีทีเอ จากัด (SMPC) ซึ่ ง
เป็ นผูป้ ระกอบการในธุ รกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดเทเรฟทาลิคบริ สุทธิ์ (PTA) ร้อยละ 74 และ Thai PET Resin
Company Limited (TPRC) ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการในธุ รกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลค
(PET) ร้ อยละ 74 ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม เพื่ อต่ อยอดและสร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ก ับพาราไซลี น (PX) และ
โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) ซึ่ งมีแนวโน้มจะมีกาลังการผลิ ตใหม่มากขึ้น และตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้ากลุ่ มบรรจุ ภณ
ั ฑ์อย่างครบวงจร โดยเป็ นการซื้ อหุ ้นจากบริ ษทั เอสซี จี เคมิ คอลส์ จากัด (SCG
Chemicals) และบริ ษทั Mitsui Chemicals, Inc. (MCI) เป็ นการต่อยอดทางธุ รกิ จให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ จะดี ไ ด้
เพื่อลดสภาวะการแข่งขันกับการขยายการลงทุนในธุ รกิจอะโรเมติกส์ในอนาคต เช่น IRPC
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4. นายวิ ช า โชคพงษ์พ ันธุ์ ผู ้ถื อหุ ้ น ได้แสดงความขอบคุ ณ นายสุ พ ัฒนพงษ์
พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ที่สามารถสร้างความเจริ ญเติบโตให้บริ ษทั ฯ
มาจนทุกวันนี้ และหวังว่าต่อไป GGC ที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 72 คงจะไม่ขาดทุนอีกต่อไปแล้ว
5. นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี ผูถ้ ื อหุ ้น ได้กล่ าวชื่ นชมประธานฯ ในการจัด
จอภาพในห้องประชุมอย่างสวยงามและคมชัด และได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ไม่ควรเร่ งรัดเวลาถามตอบและควรหลีกเลี่ยงการใช้ Technical Terms
- บริ ษทั ฯ ควรจัดสถานที่รับประทานอาหารอย่างเป็ นสัดส่ วนเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
- ควรจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาทุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทดลองใช้
- ควรลดค่ า ใช้จ่า ยที่ เกิ ดขึ้ นจากการแจกจ่ า ยเอกสารส าหรั บ งานประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี และนางบประมาณส่ วนนี้ ไปบริ จาคให้โรงพยาบาล และควรให้ความสาคัญกับ
ขยะกระดาษด้วย
ซึ่งประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาต่อไป
6. นายปฏิการ มหัทธนารักษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวให้กาลังใจว่า บริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ ร้าง
รายได้ให้ประเทศ อยากทราบสัดส่ วนรายได้จากการส่ งออกและแผนการส่ งออกในอนาคต เนื่องจากการ
ส่ งออกเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจปิ โตรเคมีของบริ ษทั ฯ
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงว่า รายได้จากการส่ งออกเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33 หรื อกว่า 170,000 ล้านบาท สัดส่ วนที่เหลือมาจาก
ตลาดภายในประเทศ รวมถึงการส่ งออกทางอ้อมจากลูกค้าที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ไปส่ งออกต่อ บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั
คนไทยที่ดาเนินธุ รกิจปิ โตรเคมีที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศ
7. พ.ต.อ. เสริ มเกี ยรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้แสดงความคิดเห็ นและขอให้
บริ ษทั ฯ ชี้แจงในประเด็นดังนี้
- ความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ นับตั้งแต่การควบรวมกิ จการเป็ นที่ประจักษ์ว่า
บริ ษทั ฯ ซึ่ งมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถสู ง ได้สร้ างความเจริ ญเติ บโตและรั ก ษาผลประโยชน์ ใ ห้ก ับ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
- ขอให้บริ ษทั ฯ ชี้แจงว่าได้วา่ จ้างที่ปรึ กษาวิชาชีพกี่ราย และมีความเชี่ยวชาญ
ในด้านใดบ้าง
- บริ ษทั ฯ มี นโยบายและงบประมาณสาหรั บเงิ นบริ จาคที่ ชัดเจนหรื อไม่
และมีนโยบายบริ จาคเงินให้พรรคการเมืองหรื อไม่
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- บริ ษ ทั ฯ ควรศึ ก ษาผลกระทบจากการบังคับใช้ International Financial
Report Standard 9 (IFRS9) ในปี หน้า โดยเฉพาะส่ วนการรั บรู ้ รายได้ ค่าเสื่ อมราคาที่ จะส่ งผลกระทบต่ อ
งบการเงินการบัญชี
- บริ ษทั ฯ ควรให้ความสาคัญกับงานบริ หารความเสี่ ยง โดยเฉพาะความ
เสี่ ยงจากการลงทุนระยะยาวที่ มีมูลค่าสู ง โดยอาจจะหาโอกาสในการขยายธุ รกิ จโดยการทา M&A หรื อ
ลงทุนในรู ปแบบ Venture Capital เพราะเป็ นเงินของผูถ้ ือหุ น้ และเจ้าหนี้อื่น ๆ
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนพรรคการเมือง
นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและ
บัญชี ได้ช้ ีแจงดังนี้
- ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พและที่ปรึ กษาส่ วนใหญ่เกิ ดจากการจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แก่ งานบารุ งรักษาโรงงานและการออกแบบวิศวกรรม นอกจากนี้
ยังมีค่าใช้จ่ายในการจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษา Mckinsey & Company สาหรับโครงการที่เริ่ มตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งสร้าง
ผลกาไรค่อนข้างสู งให้บริ ษทั ฯ แม้ในช่วงเวลาที่ตอ้ งเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาด
- มาตรฐานที่มีผลต่อค่าเสื่ อมราคาคือ IFRS16 ไม่ใช่ IFRS9 ซึ่ งกาหนดเรื่ อง
สัญญาเช่าที่เกี่ยวกับการดาเนิ นการที่มีอายุเกิ น 12 เดือนจะต้องถูกบันทึกลงเป็ นสิ นทรัพย์ เช่น สิ ทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ (Right of Use) และบันทึกหนี้ สินจากสัญญาดังกล่าว ดังนั้น มาตรฐานนี้ จะทาให้เปลี่ยนแปลงการ
บันทึกในงบกาไรขาดทุน จากค่าเช่าเป็ นค่าเสื่ อมราคาและต้นทุนดอกเบี้ยแทนที่ คาดว่ามาตรการนี้ จะไม่ทา
ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสู งขึ้น
- จากการที่บริ ษทั ฯ ลงทุนในต่างประเทศประมาณ 30,000 ล้านบาท และ
ผลประกอบการในปี ที่ ผ่า นมา ได้ส ร้ า งผลก าไรให้บ ริ ษ ทั ฯ และมี แนวโน้ม ว่า จะเติ บ โตขึ้ นไปเรื่ อย ๆ
โดยเฉพาะผลประกอบการที่ ดี ข้ ึ น ในส่ ว นของธุ ร กิ จ ไบโอพลาสติ ก ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น การผ่า นบริ ษ ัท
NatureWorks ซึ่ งดาเนินธุ รกิจอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา มีกาไร 1,500 ล้านบาทในปี ที่ผา่ นมา
- หนี้ ระยะยาวเฉพาะของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ 62,000 ล้านบาท ถ้าเป็ นงบการเงิ นรวม
จะอยู่ที่ 84,000 ล้านบาท ซึ่ งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ ามาก เมื่อเทียบกับ D/E Ratio อยู่ที่ 0.1 เท่า และ Net
Debt to EBITDA อยูท่ ี่ 0.7 เท่า
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8. นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า เหตุการณ์
ทุจริ ตของ GGC แสดงถึ งความบกพร่ องของ GC ในด้านการกากับดู แลซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดการบัน่ ทอนความ
เชื่ อมัน่ ในกลุ่ม ปตท. ในปั จจุบนั ราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่มีเสถี ยรภาพ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารพิจารณาเน้นย้ าถึ งความสาคัญของการต่อต้านการโกง และขอความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องให้ช่วยกันสอดส่ องดูแลเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสี ยใจต่อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นที่
GGC ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ไม่ไ ด้นิ่ง นอนใจ ได้ม อบหมายนโยบายให้ผูบ้ ริ หารGC ที่ ไ ปปฏิ บตั ิ หน้าที่ที่ GGC เร่ ง
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเร่ งดาเนินการแก้ไขปั ญหา และบรรเทาความ
เสี ยหาย และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเร่ งตรวจสอบการควบคุมภายในให้มีความเข้มข้นและ
รัดกุมมากยิง่ ขึ้น เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหากับบริ ษทั ในกลุ่ม GC อีกต่อไป
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังนี้
- นโยบายของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เมื่ อรั บทราบถึ งประเด็น ที่ เกิ ดขึ้ น
ได้สั่ ง การชัด เจนให้ผูบ้ ริ ห าร GC ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านใน GGC เร่ ง ด าเนิ น การตามที่ ป ระธานฯ แจ้ง ให้ท ราบ
อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ร่วมเป็ นกาลังใจให้พนักงาน GGC ซึ่ งอยู่ในสภาวะเสี ยขวัญ ให้ทางานต่อให้ได้
เพื่อให้บรรลุภารกิจของ GGC ที่จะต้องเดินหน้า และเป็ นผูน้ าทางด้านเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม และต้อง
นาความไว้วางใจของผูถ้ ือหุ ้นกลับคืนมาให้ได้ รวมถึงการทวงคืนการชดใช้ค่าเสี ยหาย ติดตาม และลงโทษ
ผูก้ ระทาผิด
- บริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งและเน้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานดูแลกันเอง โดยมี
ระบบและช่องทางการร้องเรี ยนที่เปิ ดกว้างเพื่อเป็ นการดูแลในครอบครัว GC นอกจากนี้ ยังเพิ่มหน่วยงาน
และบุคลากรด้าน Governance, Risk& Internal Control, and Compliance เพื่อกากับดูแลบริ ษทั ที่ GC เข้าซื้ อ
กิ จ การ และสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก รให้ เ ป็ นเช่ น เดี ย วกัน ทั้ง กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ GC รู ้สึกเสี ยใจไม่ต่างจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน และบริ ษทั ฯ จะนาเหตุการณ์ที่เกิดกับ
GGC เป็ นบทเรี ยนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ซ้ าขึ้นอีกในกลุ่มบริ ษทั ฯ
9. นายบุญช่ วย ตั้งวัฒนศิ ริกุล ผูถ้ ื อหุ ้นได้แสดงความคิดเห็ นถึงผลขาดทุนของ
GGC และมาตรการที่ใช้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมซึ่ งจะทาให้ GGC สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หาก GGC
จะจ่ า ยปั น ผลให้ GC จะไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายย่ อ ยที่ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบจากความผิ ด พลาดในการ
บริ หารงานของ GC
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นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ี แจงว่า ตามที่ผูถ้ ื อหุ ้นได้แสดงความคิ ดเห็ นว่า GC ไม่ควรได้รับเงิ นปั นผลของ GGC นัน่ หมายถึ งว่า
ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนของ GC ยินยอมให้ GC สละสิ ทธิ การรับเงิ นปั นผลจาก GGC ซึ่ งเป็ นเรื่ องยาก อย่างไรก็ตาม
วิถีที่กาลังทาอยูข่ ณะนี้ ในฐานะ GC ที่ส่งกรรมการไปดูแล คือการฟื้ นฟูให้ GGC กลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิม
ให้มีมูลค่าเพิ่ม เติ บโต มี ราคาสู งขึ้ น ผลประกอบการที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งต้องใช้เวลา แต่จะทาให้ดีที่สุด ซึ่ งปั จจุ บนั
ผลประกอบการของ GGC ดี ข้ ึน และมีการขยายตัวต่อเนื่ อง ล่าสุ ดก็ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรร่ วม
ลงทุ น โครงการไบโอคอมเพล็ ก ซ์ ที่ น ครสวรรค์ และต้องเยีย วยาจิ ตใจพนัก งาน GGC เพื่ อให้ส ามารถ
ปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งเข้ม แข็ง ต่ อไปได้ และ GGC จะติ ดตามทวงถามและน าผูก้ ระท าผิด มาลงโทษ ขณะนี้
ค่าเสี ยหายได้รับการชดใช้บางส่ วนแล้ว จึงไม่ควรที่ GC จะต้องสละสิ ทธิ การรับเงินปั นผลจาก GGC เพราะ
จะทาให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยของ GC ได้รับเงินปันผลลดลงตามไปด้วย
10. นายพิทกั ษ์ เนตรเพชราชัย ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามดังนี้
- การซื้ อขายระหว่างบริ ษทั ฯ กับ SCG มีอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขผูกพันที่
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ ร่วมประมูลหรื อไม่
- ขอทราบความคืบหน้าของธุ รกิจพลาสติกรี ไซเคิล
- ขอทราบแผนการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่อพัฒนารายได้ในอีกสามปี
ข้างหน้า
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ีแจงดังนี้
- การซื้ อขายระหว่า งบริ ษ ทั ฯ กับ SCG ไม่ มี เงื่ อนไขข้อห้ามการแข่ ง ขัน
เป็ นการซื้ อขายปกติ และ SCG ซื้ อ Light Naphtha และ LPG จากบริ ษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของ SCG
- โครงการที่ จ ะลงทุ น ในสามปี ประกอบไปด้ ว ยโครงการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ตโอเลฟิ นส์ (Olefins Reconfiguration Project) โครงการผลิ ตสารโพรพิ ลี นออกไซด์
(Propylene Oxide Project) และโครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project) ด้วยมูลค่าลงทุนรวม 70,000
ล้านบาท และโครงการใหม่ที่ GC กาลังร่ วมมือกับบริ ษทั คูราเร่ จากประเทศญี่ปุ่น เป็ นมูลค่า 30,000 ล้านบาท
สาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมูลค่าสู ง
- คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้อนุ มตั ิ ใ นหลัก การให้ศึ ก ษาการด าเนิ น การ
โรงงานรี ไซเคิล PET และ HDPE กาลังการผลิ ตรวมกันประมาณ 45,000 ตัน หากปั จจัยทุ กอย่างพร้ อม
บริ ษทั ฯ จะสามารถตัดสิ นใจลงทุนได้ภายในปี นี้
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11. นายสิ ท ธิ โชค บุ ญวณิ ชย์ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เสนอว่า ราคาหุ ้นที่ ผ นั ผวนตามสภาพ
เศรษฐกิจไม่ควรนามาเป็ นประเด็นตาหนิ ผบู ้ ริ หาร แต่เรื่ องทุจริ ตเป็ นประเด็นที่สอบถามได้ ผูถ้ ือหุ ้นไม่ควร
แสดงความคิดเห็ นอย่างรุ นแรง ทั้งนี้ คณะกรรมการควรแต่งตั้งกรรมการเพื่อติดตามเรื่ องการทุจริ ตอย่าง
ใกล้ชิด
12. นายสมศักดิ์ แก่นสุ วรรณ์ ได้กล่าวชื่ นชมประธานฯ ที่เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ได้ระบายความรู ้สึก และเห็นสมควรให้ยดื หยุน่ เวลาในการแสดงความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ น้ ในที่ประชุม
13. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุ น้ ได้กล่าวชื่นชมและให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- เสนอแนะเรื่ องนวัตกรรมการเปลี่ยนความชื้นในอากาศเป็ นน้ าดื่ม
- เนื่ อ งจากสั ง คมรู ้ จ ัก Inclusive Economy มากกว่ า Circular Economy
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงควรจะต่อยอด Circular Economy ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนได้ทราบ
- เสนอแนะให้บริ ษทั ฯ ซึ่ งมี EBITDA Margin ดี ที่สุดเน้นการลงทุ นและ
ขยายธุ รกิจในส่ วนที่สร้างผลกาไรให้บริ ษทั ฯ เช่น ธุ รกิจโอเลฟิ นส์
- เสนอแนะให้บริ ษทั ฯ เพิ่มการแสดงสัดส่ วนทางการเงิน หนี้ สินสุ ทธิ ต่อทุน
เนื่องจากตัวเลขค่อนข้างดี
ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาต่อไป
14. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ควรจัดให้มีไมค์ลอย เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
- ควรวางหลักเกณฑ์และนโยบายเรื่ องการบริ จาคเงิ นให้พ รรคการเมื อง
เพราะตัวเลขบริ จาคที่อยูใ่ นงบค่าใช้จ่ายในปั จจุบนั ไม่โปร่ งใสและหละหลวม
- นักลงทุ นควรจะตรวจสอบงบการเงิ นทุ กครั้ งที่ เข้าประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ
ทุกบริ ษทั เพื่อตรวจสอบการตกแต่งบัญชี
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ขอให้นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกิจการองค์กรและเลขานุ การบริ ษทั
ซึ่งเป็ นผูด้ ูแลเรื่ องจรรยาบรรณธุ รกิจได้ช้ ีแจงในประเด็นนี้
นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
และเลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ กาหนดตั้งงบประมาณเงินบริ จาคทุกปี ไม่เกินร้อยละ 1 ของกาไรสุ ทธิ
ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ที่ได้วางแผนไว้ในการดาเนิ นการด้านสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ดาเนิ น
ธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยจัดทา CSR Program Portfolio เป็ น 3 ระดับ
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คือ ระดับชุ มชนโดยรอบ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อดู แลชุ มชนทั้ง 3 มิติคือ สร้ างสิ่ งแวดล้อมที่
สมดุล สร้ างงาน สร้ างอาชี พ และสร้ างคน เยาวชนคุ ณภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาโครงการพัฒนา
ชุ มชนและสังคม เพื่อให้ตรงความต้องการที่แท้จริ งของชุ มชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
ในการเป็ นผูน้ าในธุ รกิ จเคมี ภณ
ั ฑ์ และเพื่ อสร้ า งสรรค์คุ ณภาพชี วิต ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามส าคัญกับ
พื้นที่ ระยอง เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ ที่เป็ นฐานการผลิ ต จึ งได้มีการบู รณาการการทางานทั้งในด้านเศรษฐกิ จ
สิ่ งแวดล้อม และสังคมในพื้นที่ ซึ่ งมี การวิเคราะห์ และติ ดตามการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการ
ตอบสนองต่ อความต้องการ และยกระดับคุ ณภาพชี วิตของสังคมและชุ มชนในระยองไปพร้ อม ๆ กับ
การเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนน
เป็ นดัง นี้ มี ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บ มอบฉันทะเห็ นด้วยรวม 3,176,952,861 เสี ย ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 99.9893 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 339,876 เสี ยง คิดเป็ น
ร้อยละ 0.0107 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง
8,156,664 เสี ยง และบัตรเสี ย 23,645 เสี ยง สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ ในปี 2561
และข้อ เสนอแนะการด าเนิ น กิ จ การในอนาคต และมี ม ติ ด้วย
คะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้ นซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนอนุ มตั ิ ง บการเงิ นส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไร สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
และการจ่ ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น
ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและทุนสารองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดย
มีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคตด้วย จากนั้นประธานฯ ขอให้ นายสุ พ ัฒนพงษ์ พันธ์ มี เชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุ มว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงิ นปั นผลนั้น บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาอัตราเงินปั นผลจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นผลประกอบการที่แท้จริ ง
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนจานวนเงินที่จ่ายปั นผลนั้น จะจัดสรรจากกาไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นไป
ตามประกาศของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
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บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ของบริ ษทั ฯ จานวน 40,069
ล้า นบาท (สี่ หมื่ นหกสิ บ เก้า ล้า นบาท) จากการพิ จารณาปั จ จัย ต่ า ง ๆ ความสามารถด้า นกระแสเงิ น สด
ในปั จจุบนั และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราที่ เที ยบเคี ยงได้กบั ผลตอบแทนการลงทุ น อื่ น
บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 4.25
บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 19,163 ล้านบาท (หนึ่ งหมื่นเก้าพันหนึ่ งร้อยหกสิ บสามล้านบาท) คิดเป็ นสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นรวมซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราเทียบเท่าหุ ้นละ 1.75 บาท เป็ นเงิน
7,890 ล้านบาท (เจ็ดพันแปดร้ อยเก้าสิ บล้านบาท) คงเหลือเงินปั นผลครึ่ งปี หลังในอัตราหุ ้นละ 2.50 บาท
เป็ นเงินประมาณ 11,272 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิ บสองล้านบาท)
จึ ง ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลงวดสุ ดท้ า ย
ในอัตราหุน้ ละ 2.50 บาท
ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ ทางภาษี ของผูถ้ ื อหุ ้ น (บุ คคลธรรมดา) บริ ษ ทั ฯ ขอเสนอจ่ าย
เงิ นปั นผลที่ จ่ ายเพิ่ มส าหรั บ ครึ่ งปี หลังในอัตราหุ ้ นละ 2.50 บาท จากก าไรสะสมส่ วนที่ ย งั ไม่ ได้จ ัดสรร
(งบเฉพาะกิจการ) ดังนี้
1. เงินปันผลหุ ้นละ 0.30 บาท จ่ายจากกาไรส่ วนที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 0 จากกิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และ
ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปั นผลได้
2. เงิ นปั นผลหุ ้นละ 0.50 บาท จ่ ายจากก าไรส่ วนที่ เสี ยภาษี ในอัตราร้ อยละ 10 ซึ่ ง
ผูถ้ ือหุน้ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปั นผลได้ 10/90
ของเงินปันผล
3. เงิ นปั นผลหุ ้นละ 1.70 บาท จ่ ายจากก าไรส่ วนที่ เสี ยภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่ ง
ผูถ้ ือหุน้ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปั นผลได้ 20/80
ของเงินปันผล
ทั้งนี้ การเครดิตภาษีเงินปั นผลนั้นต้องเป็ นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร
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ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
ปี 2561
ปี 2560
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
(ปี ที่เสนอ)
(ปี ที่ผา่ นมา)
1. กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี (ล้านบาท)
39,298
40,069
2. จานวนหุน้ (หุน้ )
2.1 จ านวนหุ ้ น ที่ อ นุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
4,508,849,117
4,465,860,717
ระหว่างกาลงวดครึ่ งปี แรก
2.2 จ านวนหุ ้ น ที่ อ นุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
4,508,849,117
4,508,849,117
งวดครึ่ งปี หลัง
3. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )
4.25
4.25
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล
1.75
1.75
(จ่าย 18 กันยายน 2561) (จ่าย 18 กันยายน 2560)
3.2 เงินปันผลงวดสุ ดท้าย
2.50
2.50
(จ่าย 24 เมษายน 2562) (จ่าย 24 เมษายน 2561)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
19,163
19,087
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ
48
49
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ
64
54
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)
เมื่ อจบการนาเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ ประชุ มว่า มี ขอ้ คิ ดเห็ น/ข้อซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผล หรื อไม่
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนน
เป็ นดังนี้ มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเห็นด้วยรวม 3,185,007,682 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9893 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็ นด้วย 341,289 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0107 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 104,478
เสี ยง และบัตรเสี ย 19,979 เสี ยง สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ จัดสรรเงินกาไรสาหรับผล
การดาเนิ นงานประจาปี 2561 และการจ่ า ยเงิ นปั นผลประจาปี
2561 ในอัตราหุน้ ละ 4.25 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 19,163
ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั น
ผลระหว่างกาลแล้ว 1.75 บาทต่อหุ ้น และจะจ่ายเงิ นปั นผลงวด
สุ ดท้าย 2.50 บาทต่อหุ ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเฉพาะผูม้ ีสิทธิ
ได้รับเงินปั นผล ตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
ที่ มี สิ ทธิ รับเงิ น ปั นผลในวันที่ 6 มี นาคม 2562 และก าหนดจ่ าย
เงินปันผลงวดสุ ดท้ายในวันที่ 24 เมษายน 2562
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ ประชุ มสรุ ปได้ว่าตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดให้ “ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3)
ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ ง
ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้”
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 กรรมการบริ ษทั ฯ ที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระมีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
(1) นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

(3) นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
(4) นายดอน วสันตพฤกษ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

(5) นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดี กรรมการที่ครบวาระดังกล่ าว
ซึ่ งถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในวาระนี้ จะออกจากห้องประชุ มไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้ จะแล้วเสร็ จ
จากนั้นประธานฯ ได้ข อให้นายอานวย ปรี ม นวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน
เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม โดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารั บ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยเผยแพร่ ให้ผถู ้ ื อหุ ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่เปิ ดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่ อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหา และคัดเลื อก
บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือก โดยพิจารณาทั้งในด้านคุ ณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึ ง องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ตลอดจนพิ จารณาถึ งการเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ
และข้อเสนอของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่แล้ว เห็ นสมควรเสนอชื่ อบุคคล
ที่ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน พิ จ ารณาความเหมาะสมตามหลัก เกณฑ์ แ ล้ ว ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งไม่ รวมกรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้พิ จ ารณาแล้ว
เห็ นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทนให้เสนอที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน
นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ
(2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
(3) นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
(4) นายดอน วสันตพฤกษ์
ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
(5) นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ดารงตาแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอี ย ดประวัติ ข องบุ ค คลทั้ง 5 ท่ า น ปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 1
ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อลาดับที่ (1) ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 เมษายน 2562
เพื่อให้มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสู งหรื อ
บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง กรรมการในรั ฐ วิส าหกิ จ และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้ น หลายแห่ ง
ส่ วนผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อลาดับที่ (2) – (5) ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 5 เมษายน 2562
โดยผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อล าดับที่ (1) - (4) มี คุณสมบัติความเป็ นอิ ส ระครบถ้วน
ตามนิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษ ทั ฯ ที่ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ งเข้มกว่านิ ยามของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนในเรื่ องสัดส่ วนการถือหุ ้น ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ กรรมการลาดับที่ (2) – (4) เป็ นกรรมการ
อิสระเดิมที่ดารงตาแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน
ประธานฯ ได้สอบถามที่ ประชุ มว่ามี ขอ้ คิ ดเห็ น/ข้อซักถามเกี่ ยวกับการเลื อกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายเกรี ย งไกร วงษ์ม าลี ว ฒ
ั นา ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ได้ส อบถามว่า เหตุ ใ ดนายอนนต์
สิ ริแสงทักษิณ จึงเป็ นกรรมการที่ครบวาระเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ ง
และเหตุใดจึงเสนอให้พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข ดารงตาแหน่งแทน
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นายอานวย ปรี มนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ได้ช้ ีแจงดังนี้
- การพิ จารณาคุ ณสมบัติข องบุ ค คลเพื่ อเข้า รั บ การพิ จารณาเลื อกตั้ง เป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ความเป็ น
ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ใ นการ
ดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อเสนอของ ปตท. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
- เหตุที่ไม่เสนอชื่อนายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ เนื่องจากนายอนนต์ มีภารกิจ
ในฐานะกรรมการในกลุ่มบริ ษทั หลายแห่งที่ต่างประเทศ ซึ่ งต้องอุทิศเวลาอย่างมาก
- ส่ วนพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ และจะครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ ปตท. ในวันที่ 11 เมษายน 2562 จึงจะสามารถ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
2. พ.ต.อ. เสริ มเกี ยรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้ขอให้ที่ปรึ กษากฎหมายตีความ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 69 “การกาหนดข้อจากัดใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการกีดกันมิให้
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกรรมการนั้นจะกระทาการมิได้” ได้แก่ การกีดกันตัวบุคคล กีดกันด้วยจานวนการถือครองหุ ้น
หรื อกีดกันด้วยการจากัดขอบเขตวันและเวลา
นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็ค
เค็นซี่ จากัดได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การพิ จารณาเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ทั ฯ เป็ นการล่ วงหน้า โดยก าหนดช่ วงเวลา ซึ่ ง เมื่ อครบก าหนด
ระยะเวลาที่ เปิ ดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นรายใดเสนอชื่ อบุ คคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการตามกฎหมาย ส่ วนเรื่ องการกาหนดกรอบเวลาเป็ นการดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ และ
จะต้องนาเสนอที่ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ดังนั้น จึงต้องให้เสนอ
ชื่อภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ให้ครบถ้วน
นายอานวย ปรี มนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้กีดกันตามมารตรา 69 เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ
ชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่ วงหน้า
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่เปิ ดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้
รายใดเสนอชื่ อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของผูถ้ ือหุ น้ ที่จะเสนอชื่ อ
บุ ค คลเพื่ อเข้ารั บ การพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ว่า จะต้องมี สั ดส่ วนการถื อหุ ้นขั้นต่ า
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กาหนด
สัดส่ วนการถือหุ น้ ขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ดังนั้นจึงเป็ นเกณฑ์ที่ให้โอกาสมากกว่า ก.ล.ต.
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3. นายปฏิ ก าร มหัท ธนารั ก ษ์ ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้แ สดงความคิ ด เห็ นว่า การให้สิ ท ธิ
ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยที่มีสัดส่ วนการถือหุ ้นขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 0.1 เป็ นเรื่ องยาก เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ถือหุ น้ จานวนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. นายสิ ทธิ โชค บุญวณิ ชย์ ผูถ้ ื อหุ ้นได้แสดงความเห็ นว่า บุคคลที่ควรจะได้รับ
การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ควรจะเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต นอกจากนี้
ในการให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อคัดเลื อกเป็ นกรรมการ บริ ษทั ฯ ควรประกาศล่วงหน้าเป็ นเวลา
4 เดื อน อย่า งไรก็ ตาม การที่ ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยจะเสนอชื่ อบุ ค คลเป็ นกรรมการเป็ นเรื่ องที่ เป็ นไปได้ยาก
เนื่องจากต้องใช้หุน้ จานวนสู งมาก
5. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
- ขอค าชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งข้อ กี ด กัน มาตรา 69 เนื่ อ งจากมี ป ระกาศของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ เรื่ องคุ ณสมบัติก รรมการอิ ส ระ และพฤติ ก รรมอื่ นอันส่ อไปในทางที่ ไ ม่ น่าไว้วางใจ
นอกจากนี้ ยังมีวธิ ี การสรรหาหลายรู ปแบบ
- บริ ษ ทั ฯ สามารถจัดประชุ ม ผ่า นสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ และหากมี ก าร
กระทาที่ไม่สุจริ ต ควรให้ผถู ้ ื อหุ ้นซักถามได้ในที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี สาหรับการออกเสี ยงเลื อกตั้ง
กรรมการ บริ ษทั ฯ จะต้องใช้วธิ ี ที่กฎหมายกาหนด
นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล ที่ ปรึ ก ษากฎหมายจากบริ ษ ทั เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จากัด ได้ช้ ีแจงดังนี้
- ที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้ตรวจสอบมาตรา 69 แล้ว ยัง ไม่ มี ค าวินิจฉัยของ
ศาลฎี กาว่า อะไรคื อการกี ดกัน อย่างไรก็ตาม ได้มีการหารื อกับกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมี ความเห็ นว่า ถ้ามี
การจากัดผูถ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการเสนอชื่อ จะทาไม่ได้ ตามมาตรา 69
- อย่างไรก็ตาม ในแง่ของวิชาการ มาตรา 69 มีขอ้ ความคล้ายกับมาตรา 57
ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งมีคาพิพากษาศาลฎีกาว่า ข้อจากัดตามมาตรา 57 ต้องเป็ นข้อจากัด
ที่เด็ดขาดว่าโอนหุ น้ ในบริ ษทั ไม่ได้เลย แต่ถา้ จะต้องมีกระบวนการที่จะต้องดาเนิ นการเพื่อการโอนหุ ้น เช่น
Right of First Refusal (สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้ น ก่ อ น) หรื อ ต้อ งผ่ า นการอนุ ม ัติ ข องคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
ก็สามารถกระทาได้ เมื่อเปรี ยบเทียบหลักการนี้ ที่คล้ายคลึ งกัน กระบวนการของบริ ษทั ฯ ในการเสนอชื่ อ
กรรมการเหล่านั้น เป็ นการดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักปฏิบตั ิที่ดี ดังนั้น กระบวนการ
เหล่านั้น จึงไม่ขดั กับมาตรา 69
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ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบ
ดังต่อไปนี้
- บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาใบลงคะแนนเสี ยงเพื่อผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ เลื อกกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรี ยงกันตามลาดับ
- โดยเจ้า หน้ า ที่ จ ะเก็ บ ใบลงคะแนนส าหรั บ ทั้ง 5 ท่ า นในคราวเดี ย ว และขอเก็ บ
ใบลงคะแนนเสี ยงสาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนเสี ยง
“เห็นด้วย” ทั้งหมด
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนซึ่ ง
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคลดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง บัตรเสี ย
ลาดับ
กรรมการ
คะแนนเสี ยง ร้อยละ คะแนนเสี ยง ร้อยละ คะแนนเสี ยง คะแนนเสี ยง
1. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข 3,114,877,108 97.7905 70,378,582 2.2095 236,645 22,545
2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
3,164,988,394 99.3659 20,196,997 0.6341 306,844 22,645
3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 2,623,656,552 82.3704 561,536,933 17.6296 309,395 12,000
4. นายดอน วสันตพฤกษ์
3,171,452,134 99.5684 13,747,108 0.4316 302,602 13,036
5. นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 3,168,397,043 99.4722 16,810,978 0.5278 294,259 12,600
มติทปี่ ระชุ ม

มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้งบุ คคลทั้ง 5 ท่ านคื อ พลเอก ฉัตรเฉลิ ม
เฉลิ มสุ ข นายประสัณห์ เชื้ อพานิ ช นางวาทนันทน์ พี เทอร์ สิ ค
นายดอน วสั น ตพฤกษ์ และนายสุ พัฒ นพงษ์ พัน ธ์ มี เ ชาว์
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุ ม

เพื่อเป็ นการขอบคุ ณนายอนนต์ สิ ริแสงทักษิ ณ ที่ ได้อุทิ ศตนในการปฏิ บตั ิ หน้าที่
กรรมการ โดยให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาเป็ นอย่างดี ประธานฯ
ได้ขอให้ทุกท่านในห้องประชุมปรบมือแสดงความขอบคุณนายอนนต์
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พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามข้อ บัง คับ บริ ษ ัท ฯ ข้อ 15 ก าหนดให้
กรรมการมี สิ ท ธิ ได้รับ ค่ าตอบแทนจากบริ ษ ทั ฯ ในรู ป ของเงิ นรางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะอนุมตั ิ ซึ่ งอาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และได้ขอให้นายอานวย ปรี มนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุมสรุ ปได้วา่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2562 และโบนัสกรรมการประจาปี 2561 โดย
คานึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี ได้แก่ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2561
และเปรี ย บเที ย บสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ของธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปิ โตรเลี ย ม/ปิ โตรเคมี ใ นปั จ จุ บ ัน
หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมิน
การปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอ
ต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ องสาหรับปี
2562 และหลักการจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี จากผลการดาเนินงานปี 2561 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ : ให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดื อนและเบี้ ย
ประชุมกรรมการรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561
ค่าตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน
• ประธานกรรมการ
62,500
60,000
• กรรมการ
50,000
50,000
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

50,000
40,000

40,000
30,000
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(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง : ให้ปรับเพิ่มเบี้ยประชุ มกรรมการเฉพาะ
เรื่ องรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตามความจาเป็ นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

56,250
45,000

50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจาปี 2561 : ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส
ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในปี นั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกาไร
สุ ทธิ ปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปี ละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสู งกว่ากรรมการ
ร้อยละ 25 ดังนี้
ผลการดาเนินงานปี 2561
โบนัสกรรมการ
ผลการดาเนินงานปี 2560
(ปี ที่เสนอ)

กาไรสุ ทธิ (ร้อยละ)
วงเงิน

0.30
60 ล้านบาท

0.30
50 ล้านบาท

(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุ มว่ามีขอ้ คิดเห็ นหรื อข้อซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน
กรรมการหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิม่ เติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ แ สดงความชื่ นชม การให้ โ บนั ส
และได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรพิจารณาเพิ่ม High Performance Bonus เมื่อ Net Profit Growth เป็ นบวกเท่านั้น
โดยหลักเกณฑ์ของการจ่าย High Performance Bonus ให้เหมือนโบนัสปรกติได้

-27-

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2562
หน้า 27/36

2. นายบุ ญช่ วย ตั้ง วัฒนศิ ริกุ ล ผูถ้ ื อหุ ้นได้สอบถามว่า การเพิ่ มเงิ นโบนัสหรื อ
ค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์อย่างไร
นายอานวย ปรี มนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
ได้ช้ ี แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการโดยใช้
หลักเกณฑ์เทียบเคียงกับธุ รกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท.
ด้วยกัน แม้มีเหตุการณ์ของ GGC แต่เมื่อเทียบผลกาไรกับปี 2560 แล้ว ปี 2561 มีผลประกอบการดีข้ ึนและ
ขยายกิจการขึ้นจานวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อัตราการเพิ่มค่าตอบแทน
ของบริ ษทั ฯ จึงไม่ได้มากกว่าบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกันในระดับเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
3. นายบุ ญช่ วย ตั้ง วัฒนศิ ริกุ ล ผูถ้ ื อหุ ้นได้แสดงความคิ ดเห็ นว่า การที่บริ ษ ทั ฯ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นในธุ รกิจประเภทเดียวกันที่มีการบริ หารเหมือนกันไม่ได้ เนื่ องจากบริ ษทั อื่นในเครื อ
ปตท. มีมาตรฐานและการกากับดู แลที่ดี ขณะที่บริ ษทั ฯ มีการกากับดู แลไม่ดีเท่า แต่ขอเพิ่มเงิ นในอัตราส่ วน
เท่ากัน จึงขอให้กรรมการพิจารณาว่าไม่ควรเพิ่มค่าตอบแทน และขอให้เท่ากับปี ที่แล้ว
4. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรพูดคุยเรื่ อง
ค่าตอบแทนให้ชดั เจน โดยเทียบเคียงกับหลักปฏิบตั ิสากล โดยเฉพาะเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่ นอานาจ
อนุมตั ิของใคร และกรรมการควรแสดงสปิ ริ ตไม่รับค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มในสภาพการณ์ขณะนี้
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่ นอานาจอนุมตั ิของผูถ้ ือหุ ้น
5. นายเกรี ย งไกร วงษ์มาลี วฒั นา ผูถ้ ื อหุ ้น ได้เสนอข้อคิ ดเห็ นว่า แม้บริ ษ ทั ฯ
เทียบเคียงค่าตอบแทนกับบริ ษทั อื่น แต่ควรคานึงถึงกรณี กากับดูแลไม่ดีที่เกิดขึ้นด้วย
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่า นายอานวย ปรี มนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้อธิ บายเรื่ องผลประกอบการของปี ที่ผา่ นมาแล้ว
6. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- เนื่ องจากความเสี่ ยงและการทากาไรเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวโยงกันในการดาเนิ น
ธุ รกิ จ บริ ษ ทั ฯ ต้องดาเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจ โดยจะสามารถสร้ า งได้ด้วยรู ป แบบ
ค่ า ตอบแทน ถ้า ผลประกอบการมี ม ากขึ้ น บริ ษ ทั ฯ สามารถจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ก รรมการได้ม ากขึ้ นอี ก
เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้กรรมการบริ ษทั ฯ ดาเนินงานด้วยหลักปฏิบตั ิที่ดี
- ในอนาคต บริ ษทั ฯ ควรทาประกันเรื่ องการทุจริ ตเพื่อป้ องกันความเสี ยหาย
และควรทา Liability Insurance ให้แก่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ ต้องท าการตัดสิ นใจแทนบริ ษทั ฯ โดยยกเว้น
กรณี ฉอ้ โกง รวมถึงควรจะทาประกัน Cyber Insurance ด้วย
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- ควรให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งเข้าอบรม 2 หลักสู ตรได้แก่ Business Competitiveness
Enhancement และ Productivity จาก International Institute for Management เพื่อเพิ่มผลประกอบการให้กบั
บริ ษทั ฯ
7. นายภุมมะ ดวงรัตน์ ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า เข้าใจความรู ้ สึก
ของทุกคน แต่ไม่อยากให้ใช้อารมณ์
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามใด ๆ จากผูถ้ ื อหุ ้น ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผล
การนับคะแนนเป็ นดังนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเห็ นด้วยรวม 3,116,580,487 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
97.8353 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และไม่เห็นด้วย 67,778,511 เสี ยงคิดเป็ นร้อยละ
2.1277 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และงดออกเสี ยง 619,775 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0195 และบัตรเสี ย 557,407 คิดเป็ นร้อยละ 0.0175 สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 5

มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการเฉพาะเรื่ องส าหรั บ ปี 2562 และหลัก การจ่ า ยโบนัส
กรรมการประจาปี จากผลการดาเนิ นงานปี 2561 ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอ
ต่อที่ประชุม

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนสาหรับปี 2562

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเห็ นชอบ
ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ฯ
และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี และได้ขอให้นายประสัณห์ เชื้ อพานิ ช ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชี้ แจงรายละเอี ย ดต่ อ ที่ ป ระชุ ม สรุ ปได้ว่ า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ท จ. 75/2561
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท ที่ ออกหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ประมวล) ให้ ใช้บ ัง คับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
กาหนดให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึ งมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงิ น
ของบริ ษ ทั มาแล้วเจ็ดรอบปี บัญชี ไม่ ว่าจะติ ดต่ อกันหรื อไม่ โดยบริ ษ ทั จะแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี รายนั้นเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บัญชี ติดต่อกัน
ในปี นี้ บ ริ ษ ทั ฯ ได้จดั ให้มี ก ารประกวดราคาเพื่ อพิ จ ารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญ ชี
รับอนุญาตใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ
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คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลื อกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุ ณภาพ
(Technical) ซึ่ งเปรี ยบเทียบประสบการณ์และคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา ประกอบ
กับจานวนชัว่ โมงการตรวจสอบที่ใช้ท้ งั หมด รวมทั้งด้านราคา (Commercial) แล้วเห็นสมควรเสนอให้บริ ษทั
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte) เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอ
ต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2562
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อและสานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ดีลอยท์
ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte) คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2562
1. นายสุ วจั ชัย เมฆะอานวยชัย

2. นายมงคล สมผล

3. นายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล

4. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638
จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ : -ไม่มีหรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444
จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ : -ไม่มีหรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ : -ไม่มีหรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ : -ไม่มี-

2) ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 จานวนเงิน 3,000,000 บาท ลดลงจากปี ก่อน 300,000 บาท
หรื อร้อยละ 9
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2562

(หน่วย : บาท)

(ปี ที่เสนอ)

ค่ า สอบบัญชี ส าหรั บ งบการเงิ นประจาปี
และรายไตรมาส

3,000,000

ปี 2561
3,300,000
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3) ความสั ม พันธ์ ก ับ บริ ษ ทั ฯ ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ทั ดี ล อยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด (Deloitte) ซึ่ งเสนอสอบบัญชี บริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
4) การให้บ ริ ก ารบริ ษ ทั อื่ น บริ ษ ทั ดี ล อยท์ ทู ้ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
(Deloitte) มีผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี และลงนามในงบการเงิ นประจาปี 2562 ของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ อยู่ รวมจานวน 25 บริ ษทั
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- KPMG ควรให้ No Objective Certification ในการเปลี่ยนผูต้ รวจสอบบัญชี
- ค่าธรรมเนียมที่ลดลงเล็กน้อยถือเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย
- ผูส้ อบบัญชีลาดับที่ 3 และ 4 เป็ นผูส้ อบบัญชีอาวุโส และมีประสบการณ์มากกว่า
ควรเพิ่มค่าธรรมเนี ยมให้เพื่อเป็ นการจูงใจให้นาผูม้ ีประสบการณ์มาทางานให้บริ ษทั ฯ
2. พ.ต.อ. เสริ มเกี ย รติ บ ารุ งพฤกษ์ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ ก ล่ า วชมเชยผู ้ส อบบั ญ ชี ที่
ลดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี แต่บริ ษทั ฯ ควรแสดงตารางเปรี ยบเทียบการเสนอราคาของผูส้ อบบัญชี แต่ละราย
นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ช้ ีแจงดังนี้
- ตามตารางเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ซึ่ งค่าสอบบัญชี ของ KPMG คือ 3,300,000 บาท
ส่ วนในปี 2562 หลังจากประเมินด้านคุณภาพและด้านราคาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเลือก Deloitte เป็ น
ผูส้ อบบัญชี รายใหม่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเป็ นผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดจากการพิจารณาทั้งในด้านคุ ณภาพ
และด้านราคา ในอัตราค่าธรรมเนียม 3,000,000 บาท
- ในส่ วนของผูส้ อบบัญชีน้ นั ผูส้ อบบัญชี หมายเลข 1 นายสุ วจั ชัย เมฆะอานวยชัย
ซึ่งมีประสบการณ์สูง จะเป็ นผูส้ อบบัญชีหลักที่จะทาหน้าที่สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
- No Objection Certificate ตามมาตรฐานการสอบบัญชีน้ นั ผูส้ อบบัญชี รายใหม่
ต้องทาหนังสื อขอไปยังผูส้ อบบัญชีรายเดิม เพื่อสอบถามว่า มีประเด็นใดที่เป็ นปั ญหาหรื อไม่ ซึ่ ง Deloitte
ผูส้ อบบัญชี รายใหม่ได้ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า Deloitte มิได้เข้าร่ วมประชุม เนื่องจากยังไม่ได้รับ
เลือกจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ มีแต่ผสู ้ อบบัญชี เดิมคือ KPMG ที่เข้าร่ วมประชุ มในวันนี้
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3. นายธนประเสริ ฐ ไพโรจน์พชร ผูถ้ ือหุ ้นได้สอบถามว่า เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงไม่มี
ผูท้ าหน้าที่แปลคาถามของ Mr. Basant Kumar Dugar ให้ที่ประชุมฟัง
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงว่า Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวนั้น เป็ นข้อเสนอแนะ
ไม่ใช่คาถาม และบริ ษทั ฯ จะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนเป็ น
ดังนี้ ผูถ้ ือหุ ้นและ ผูร้ ับมอบฉันทะ เห็นด้วยรวม 3,179,451,649 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.8157 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 5,870,058 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.1843 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 203,392 เสี ยง
และบัตรเสี ย 11,081 เสี ยง สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 6

มี ม ติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ดีลอยท์
ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte)ได้แก่ นายสุ วจั ชัย
เมฆะอ านวยชั ย ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 6638 หรื อ
นายมงคล สมผล ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 8444 หรื อ
นายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3356
หรื อ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
4301 เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ ประจ าปี 2562 และอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
3,000,000 บาท และค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ เช่ น ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ พ กั
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณี ย ์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
โดยเรี ยกเก็บได้ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริ การ
สอบบัญชี ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

พิจารณาแก้ไขข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 2 และ 26

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แถลงข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 2 และ 26 ในปัจจุบนั ซึ่งได้ระบุไว้ดงั นี้
ข้อ 2 คาว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึ ง บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) หรื อใช้ภาษาอังกฤษว่า “PTT Global Chemical Public Company Limited”
ข้อ 26 ในการประชุ มคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
(1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม
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ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การกระทากิจการ การแต่งตั้ง หรื อการวินิจฉัยชี้ ขาดในเรื่ องราวใด ๆ โดย
คณะกรรมการ ให้กระทาโดยเสี ยงข้างมากของจานวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด กรรมการผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 2 และ 26 เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั และในอนาคต และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แ ก่ ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 74/2557 เรื่ อ งการประชุ ม ผ่า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลงวันที่
27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เกี่ ยวกับมาตรฐานการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และคาชี้แจงของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเกี่ยวกับ
การประชุ มผ่า นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ข องบริ ษ ทั มหาชนจากัด จึงเห็ นสมควรเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 2 และ 26 เป็ นดังนี้
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
“บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) หรื อ
ใช้ภาษาอังกฤษว่า “PTT Global Chemical Public Company Limited”
“ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร” หมายถึ ง ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดของบริ ษทั ที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นในระดับเดียวกัน
ข้อ 26 ในการประชุ มคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
(1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม
ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่อยู่ ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการ ประธานกรรมการอาจกาหนดให้กรรมการ
เข้าร่ วมประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ก็ได้ โดยการดาเนิ นการประชุ มจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ที่กฎหมายกาหนดและตามที่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ
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การกระทากิจการ การแต่งตั้ง หรื อการวินิจฉัยชี้ ขาดในเรื่ องราวใด ๆ โดย
คณะกรรมการ ให้กระทาโดยเสี ยงข้างมากของจานวนกรรมการที่เข้าประชุ ม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสี ยง
หนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด กรรมการผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ น
เสี ยงชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็นและข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
- พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ได้สอบถามว่า การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรื อไม่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดประชุมประเภทอื่น
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้ช้ ี แจงว่า ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ได้ลดลงมาก แต่จะเพิ่มช่องทางให้กรรมการมีส่วนร่ วมในการเข้าประชุ มได้
อย่างเต็มที่และสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนน
เป็ นดังนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับ มอบฉันทะ เห็ นด้วยรวม 3,184,892,552 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9798 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออกมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่เห็นด้วย 352,137 เสี ยง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0111 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกมีสิทธิ เสี ยงลงคะแนน
และงดออกเสี ย ง 291,393 เสี ย ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.0091 และมี บ ัต รเสี ย 100 เสี ย ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.0000
สรุ ปเป็ นมติ ดังนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 7

มี มติ ด้วยคะแนนเสี ยงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิ
การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 2 และ 26 ตามที่เสนอต่อที่ประชุ ม

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิม่ เติม สรุ ปได้ดงั นี้

1. นายนิ ค ม ภคบัณ ฑุ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะว่ า ในระเบี ย บวาระที่ 4
การพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯ ควรจะแยกใบลงคะแนนสาหรับค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการเฉพาะเรื่ องสาหรับปี 2562 ออกจากหลักการจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี จากผลการดาเนิ นงาน
ปี 2561 เช่นเดียวกับการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต่อไป
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2. นายธนประเสริ ฐ ไพโรจน์พชร ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ในกลุ่ม ปตท. ที่ผา่ นมา จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแปลคาถามและคาตอบในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นต่างชาติ
สอบถามในที่ประชุม
ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต่อไป
3. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ขอให้แต่งตั้งกรรมการที่มาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นกรรมการในบริ ษทั ฯ
เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างตรงไปตรงมา และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิโดยชอบตามกฎหมาย
- บริ ษทั ฯ ควรถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่ งครัด และขอให้ฝ่ายตรวจสอบทาหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
- ยังเชื่ อมัน่ ในความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ และผลงานที่ผา่ นมาของ
ประธานฯ และขอชมเชยทีมผูบ้ ริ หารที่แสดงผลงานที่ดีต้ งั แต่การควบรวมบริ ษทั จนขยายการลงทุนไปยัง
ต่ า งประเทศ อย่า งไรก็ ตาม บริ ษ ทั ฯ จะต้องบริ หารความเสี่ ย งที่ จะเกิ ด ขึ้ นในอนาคต ไม่ ว่า จะ Foreign
Currency Risk การบริ หารความไม่แน่นอนด้านกฎหมายและด้านการเงิ น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
หรื อความหลากหลายในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม พม่า เนเธอร์ แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา
หรื อประเทศอื่น ๆ
4. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- เสนอให้บริ ษทั ฯ เช่าเหมาลาเครื่ องบินสาหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การทา Road Show
- เสนอให้มีจดหมาย E-News เช่น Web Cast เพื่อแจ้งนักลงทุนเวลามี Road
Show ต่างประเทศและทา Road Show เสมือนจริ งเพื่อช่วยในเรื่ องของมูลค่าทางการตลาด
- เสนอให้มีการประเมินแบบ Margin of Safety (ส่ วนเผือ่ ความปลอดภัย) อยูเ่ สมอ
- เสนอให้มีการจัดทางบประมาณแบบฐานศูนย์หรื อ Zero Base Budgeting
เพื่อช่วยในเรื่ องของการประเมินค่าใช้จ่าย
- ชื่นชมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารและกิจการของบริ ษทั ฯ
5. นายดิ เ รก คุ ณ วุ ฒิ ว านิ ช ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ ก ล่ า วแสดงความเข้า ใจและเห็ น ใจ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และผูถ้ ื อหุ ้นในประเด็ น GGC และได้เสนอว่า หากเป็ นไปได้ ขอให้ผูบ้ ริ ห าร
มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ความคื บ หน้า ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ GGC และได้รั บ การชดใช้ค่ า เสี ย หายแล้ว
เป็ นจานวนเท่าใด เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ GC และ GGC มีความเข้าใจมากขึ้น
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6. นายสิ ทธิโชค บุญวณิ ชย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ในการประชุ มปี หน้า บริ ษทั ฯ น่ าจะพิจารณาจัดให้มีนักวิเคราะห์ หุ้นที่
หน้าห้องประชุม เพือ่ ให้คาปรึ กษาแก่ผถู ้ ือหุ น้
- หากเป็ นไปได้ขอให้บริ ษทั ฯ แถลงข้อมู ลเกี่ ยวกับผูก้ ระทาผิด และสรุ ป
ความคืบหน้าของคดีความกรณี GGC ในคราวหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งการติดตามเรื่ องนี้ เป็ นการเฉพาะได้
รับทราบ
- กล่าวชื่นชมเรื่ องการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับปิ โตรเคมี และอยากให้
จัดทาวีดิทศั น์เผยแพร่ โครงการต่าง ๆ ของโรงเรี ยนกาเนิดวิทย์ เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์
- บริ ษทั ฯ ควรจัดโครงการแนะแนววิชาชีพให้กบั เยาวชนที่สนใจจะทางาน
กับบริ ษทั ฯ ในอนาคต
7. นายกิ ตติ สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา ผูถ้ ื อหุ ้นได้กล่ าวแสดงความยิ นดี ที่ ประธานฯ
กลับมาช่ วยบริ ษทั ฯ และได้ชื่นชมระบบแสง สี เสี ยงในการจัดประชุ มครั้งนี้ และได้สอบถามว่า ในช่ วง
สุ ญญากาศของการจัดตั้งรัฐบาล จะส่ งผลกระทบต่อการลงนามสัญญา หรื อข้อตกลงใด ๆ หรื อทาให้บริ ษทั ฯ
เสี ยโอกาสทางธุ รกิจหรื อไม่
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงว่า การจัดตั้งรัฐบาลช้าไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เนื่องจาก
ไม่ได้มีสถานะเป็ นรั ฐวิสาหกิ จ ทั้งนี้ ประเด็นนโยบายสาคัญที่ อาจมี ผลต่อบริ ษทั ฯ เช่ น ปริ มาณการผลิ ต
ก๊าซธรรมชาติในอนาคต ก็ได้ดาเนินการเป็ นที่เรี ยบร้อย ได้แก่ สัมปทานแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกชที่หมดอายุ
8. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผูถ้ ือหุ ้นได้กล่าวขอบคุณประธานฯ และกรรมการ
บริ ษทั ฯ ที่อดทนฟังคาติชมของผูถ้ ือหุน้ และได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
- บริ ษ ทั ในเครื อ GC ไม่ ว่า จะสร้ า งผลก าไรออกมาอย่า งไร ถ้า หากขาด
ความน่ า เชื่ อถื อ ก็จะไม่ มี ป ระโยชน์ อนั ใด ดัง นั้น ขอให้บ ริ ษ ทั ฯ สร้ า งความมัน่ ใจให้ก ับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น และ
สาธารณชนว่า บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความโปร่ งใสและมีธรรมาภิบาลในการดาเนินธุ รกิจ
- GGC เป็ นบริ ษทั ที่มีอนาคตดี เนื่องจากมีผลประกอบการที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ ก็จะยิ่งทาให้ GGC มีพฒั นาการเพิ่มขึ้น ซึ่ งตนเองได้ซ้ื อหุ ้น GGC
เพิ่มเติมแม้จะเกิดเหตุการณ์ทุจริ ตก็ตาม
- โครงการผูถ้ ือหุ ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริ ษทั ฯ ที่จงั หวัดระยอง เมื่อ 5-6
เดื อนที่ผ่านมา เป็ นเพียงการนัง่ รถผ่านแต่ละโรงงาน และอธิ บายว่าแต่ละโรงงานผลิ ตอะไร ซึ่ งข้อมูลที่
ได้รับไม่ค่อยชัดเจน หากเป็ นเช่นนี้จะเสี ยค่าใช้จ่ายและเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์
ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต่อไป
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ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุ มได้ดาเนิ นการครบตามระเบียบวาระ ซึ่ งเมื่อได้สอบถาม
ที่ประชุ มแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า บริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนน
เสี ยงทั้งหมดจากผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่านที่ เข้าร่ วมประชุ มในวันนี้ โดยขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ก ับ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
โดยสรุ ปจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุ มครั้งนี้
รวมทั้งสิ้ น จานวน 5,422 ราย จานวนหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ น 3,185,538,624 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 70.6509 ของ
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มด้วยตนเองมีจานวน 2,351 ราย นับจานวนหุ ้น
ได้ 17,271,788 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.3831 ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าประชุ ม โดยการมอบฉัน ทะจ านวน 3,071 ราย
นับ จ านวนหุ ้น ได้ 3,168,266,836 หุ ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.2678 โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ต รวจสอบคะแนนเสี ย ง
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่ วนที่
ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ด้วยดี เสมอมา และบริ ษทั ฯ ขอให้คามัน่ ว่า จะยังคงยืนหยัด
ดาเนินธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายและเสริ มสร้างความเจริ ญก้าวหน้า
ให้แก่สังคมและประเทศไทยอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนสื บไป และได้กล่าวปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.

