ที่ 01- 096 /2564
19 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอนาส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้วย รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท พี ทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนาส่งรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 5 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีขอ้ แก้ไข
หรื อ ทั ก ท้ ว งประการใด ขอความกรุ ณ าแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ ทราบภายในวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2564
ได้ ท่ี corporatesecretary@pttgcgroup.com ห รื อ โท รศั พ ท์ ห ม าย เลข 02-265-8339, 02-265-8634,
02-140-8719 หรือโทรสาร 02-265-8500 เพื่อบริษัท ฯ จะได้ดาเนินการต่อไป ทั้งนี ้ หากไม่มี ขอ้ แก้ไขหรื อ
ทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
- นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 2140 8762 / 0 2265 8339
โทรสาร 0 2265 8500

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
______________________________
วันเวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
ชั้ น 5 ศู น ย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ า ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุ จัก ร เขตจตุ จัก ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
ก่ อนเริ่มการประชุมฯ
บริ ษทั ฯ ได้ฉายวีดิ ทศั น์แนะนาความปลอดภัยกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นในการใช้ห้องประชุม
และชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
เนื่ องด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส COVID-19 ในปั จจุบนั และ
ความห่ วงใยต่อสุ ขภาพของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมเพื่ อลด
ความเสี่ ยงการแพร่ ระบาด โดยบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
แทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งได้สื่อความในหนังสื อเชิญประชุมฯ และหนังสื อแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 4 มี น าคม 2564 โดยผู ้ถื อ หุ้ น ที่ ม อบฉั น ทะสามารถรั บ ชมการถ่ า ยทอด
ผ่าน Web-live Broadcast ของบริ ษทั ฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง
บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ตั้ง จุ ด คัด กรองบริ เ วณทางเข้า งาน และขอให้ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ทาแบบสอบถามการคัดกรองโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 ของบริ ษทั ฯ และใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
และ/หรื อ “ไทยชนะ” ก่ อ นเข้า สู่ พ้ื น ที่ จั ด ประชุ ม ทั้ง นี้ กรณี ที่ พ บว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ า นใดมี ค วามเสี่ ย ง
ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่ วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ที่นงั่ ในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร อีกทั้งยังได้ทาการอบโอโซน
และท าความสะอาดสถานที่ ป ระชุ ม ด้ ว ยน้ ายาฆ่ า เชื้ อ ในสถานที่ ป ระชุ ม ก่ อ นการประชุ ม แล้ว และ
ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากผ้า หรื อหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้อง
ประชุ มและในพื้นที่ จดั ประชุ ม รวมถึ งนั่งตามหมายเลขที่ นั่งที่ กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด เพื่อความสะดวก
ต่อการติดตามกรณีเกิดเหตุใด ๆ
เพื่ อ เป็ นการป้ อ งกัน การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส COVID-19 และสุ ข อนามัย
ของส่ วนรวม บริ ษทั ฯ งดจัดไมโครโฟนสาหรับการถามในห้องประชุม งดแจกของที่ระลึก อาหาร และ
เครื่ องดื่ม ทั้งนี้ ยังคงให้บริ การน้ าบรรจุขวดแก่ผถู ้ ือหุ ้น
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บริ ษ ทั ฯ สนับสนุ นให้มี การจัดประชุ มอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Event) เพื่ อให้เกิ ดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและมีประโยชน์สูงสุ ด พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ดังนี้
1) งดหรื อลดการแจกเอกสารเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
2) นาวัสดุตกแต่งภายในงานไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่ามากที่สุด
3) แยกขยะ และนากลับไปรี ไซเคิลให้มากที่สุด
บริ ษทั ฯ จึ งขอเชิ ญชวนผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม มาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการประชุ มแบบยัง่ ยืน
โดยการคัดแยกขยะ เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป
เพื่อให้การบริ หารเวลาการประชุมเป็ นไปอย่างกระชับ โดยระหว่างการนาเสนอแต่ล ะ
ระเบี ย บวาระ ผู ้ถื อ หุ้ น หรื อผู ้รั บ มอบฉั น ทะสามารถส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ า ได้ ด้ว ยการสแกน QR Code
พร้ อ มชื่ อ -นามสกุ ล หรื อ เขี ย นค าถามลงบนกระดาษที่ ไ ด้เ ตรี ย มไว้แ ละส่ งให้เ จ้า หน้าที่ ร วบรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อตอบคาถามต่อไป
นายปิ ยสวัส ดิ์ อั ม ระนั น ทน์ ประธานกรรมการ ท าหน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ของหน่ ว ยงานราชการ บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น การประชุ ม อย่า งกระชับ
โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
รวมถึงได้สรุ ปจานวนผูถ้ ือหุน้ และจานวนหุน้ ที่มาลงทะเบียนโดย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
บริ ษัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นที่ ไ ด้ ช าระแล้ ว จ านวน 45,088,491,170 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สามั ญ จ านวน
4,508,849,117 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทั้ง นี้ ในการนับ องค์ป ระชุ ม และนับ คะแนนเสี ย ง บริ ษ ทั ฯ ได้หัก จานวนหุ ้นที่ บ ริ ษ ัท ฯ
ซื้ อคืนตามโครงการซื้ อหุ ้นคืน (Treasury Stock) ทั้งสิ้ น 22,300,000 หุ ้น ออกจากจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมด
ของบริ ษ ัท ฯ เนื่ อ งจากจ านวนหุ ้ น ที่ ซ้ื อ คื น ดัง กล่ า วไม่ นับ เป็ นองค์ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ้น ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล ดังนั้น จานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ที่ใช้เป็ นฐานเสี ยงในการเปิ ด
ประชุม คิดเป็ นจานวน 4,486,549,117 หุน้
ขณะนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ ม ด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจานวนทั้งสิ้ น 2,075 ราย
นับจานวนหุ ้นรวมกันได้ท้ งั สิ้ น 3,184,727,442 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 70.9839 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
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ประธานฯ ได้ ก ล่ า วเปิ ดการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 และแนะน า
กรรมการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมครบ 15 ท่าน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายปิ ยสวัสดิ์
นายอภิศกั ดิ์
นายกฤษฎา
ศาสตราจารย์ สมคิด
นายดอน

6.
7.
8.

นายประภาศ
นายปกรณ์
พลโท นิธิ

9.

นางวาทนันทน์

10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายชาญศิลป์
นายสราวุธ
นายวิทวัส
นางอรวดี
นายดิษทัต
นายคงกระพัน

อัมระนันทน์
ตันติวรวงศ์
บุญราช
เลิศไพฑูรย์
วสันตพฤกษ์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
คงเอียด
กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ
นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จึงเจริ ญ
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พีเทอร์สิค
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการตรวจสอบ
ตรี นุชกร
กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการ
แก้วตาทิพย์ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โพธิสาโร
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ปันยารชุน
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อินทรแจ้ง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

โดยกรรมการที่ เ ข้า ร่ ว มการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากประเทศสิ ง คโปร์ คื อ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ซึ่งได้แสดงตนก่อนเริ่ มการประชุมแล้ว
ทั้งนี้ กรรมการอิส ระ 3 ท่าน คือ นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ นายดอน วสันตพฤกษ์ และ
นายกฤษฎา บุญราช เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ บางรายในการประชุมครั้งนี้
จากนั้นได้มอบหมายให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กล่าวแนะนา
ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
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1.
2.

นายปฏิภาณ
นายวริ ทธิ์

สุคนธมาน
นามวงษ์

3.

นายทศพร

บุณยพิพฒั น์

4.

นายวิบูลย์

ชูชีพชื่นกมล

5.
6.

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง
นายณะรงค์ศกั ดิ์ จิวากานันต์

7.
8.

นางวราวรรณ
นายสาโรจน์

ทิพพาวนิช
พุทธธรรมวงศ์

9.

นายพิรุณ

กริ่ มวงษ์รัตน์

10. นายชญาน์

จันทวสุ

11. นางพิลาสพรรณ

อุดมจารุ มณี

12. นายอมร

ภูติประวรรณ
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ผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มปฏิบตั ิการ
เพื่อความเป็ นเลิศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ต้น
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ปลาย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน International
Business Operations
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการตลาดและ
พาณิชยกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบริ หารศักยภาพองค์กร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบริ หารความยัง่ ยืนและภาพลักษณ์องค์กร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานเลขานุการบริ ษทั
และกฎหมาย และเลขานุการบริ ษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนาบุคคลดังต่อไปนี้
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
- ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล
- นายมงคล สมผล
ที่ปรึ กษากฎหมาย จากบริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
- นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
- นางรุ่ งศรี เจียรนัยขจร
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
- นายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร
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ก่ อ นเข้า สู่ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม นางพิ ล าสพรรณ อุ ด มจารุ ม ณี เลขานุ ก ารบริ ษ ัท
ได้ช้ ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี้
- ผู ้ถื อหุ้ นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย ไม่ เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ย ง ในแต่ ล ะ
ระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนน 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง
โดยผูถ้ ือหุน้ หนึ่งรายมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือหรื อรับมอบฉันทะมา
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ย งหรื อ
มีสิทธิ ออกเสี ยงแล้วแต่กรณี ตามมติที่กฎหมายกาหนด ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนน
เสี ยงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
- กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน
โดยการลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
- ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุ ้นและคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจาก
อาจมีผทู ้ ี่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม
- ส าหรั บ การประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้นของบริ ษ ัทฯ ตามระเบี ย บวาระที่ ไ ด้แจ้งให้ท่ า น
ผูถ้ ือหุน้ ทราบ การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คือ
• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน คือ
ระเบียบวาระที่ 1 รั บทราบรายงานผลการดาเนิ นการของบริ ษ ทั ฯ ในปี 2563
และข้อเสนอแนะการดาเนิ นกิจการในอนาคต และพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564
ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง โดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ที่งดออกเสี ยง บัตรเสี ย และ Treasury Stock
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• ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้ง หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม คือ
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ซึ่งบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยไม่รวมคะแนนเสี ยงจาก Treasury Stock
- ในแต่ ล ะระเบี ย บวาระ หากผู ้ถื อ หุ้ น ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื องดออกเสี ย ง ขอให้ ย กมื อ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อนามานับคะแนนต่อไป
- สาหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงก่ อน
จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด
ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวสมภัสสร หลิ่วผลวณิ ชย์ ทนายความ
จากบริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด จะทาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยง และเพื่อ
ความเป็ นกลางและโปร่ งใสยิง่ ขึ้น นางสาวโรจน์ไพลิน ชะอุ่ม ตัวแทนผูถ้ ือหุ้นในที่ประชุมจะร่ วมเป็ นพยาน
ในการนับคะแนน
สาหรับผูถ้ ือหุ้นต่างชาติ เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ จะรวบรวมคาถามของผูถ้ ือหุ้นจากช่องทาง
QR Code และกระดาษค าถามที่ ไ ด้จัด เตรี ย มไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และผูบ้ ริ ห ารจะตอบเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการบริ ษั ท ฯ
เป็ นการล่วงหน้า ซึ่ ง ได้แจ้ง ต่อตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ โดยได้ก าหนด
ระยะเวลาการนาเสนอไว้ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกาหนดเวลา
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการเข้ามายังบริ ษทั ฯ
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เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
• ปี 2563 นับเป็ นปี ที่ทา้ ทายอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่ งผลกระทบรุ นแรงและยังคงยืดเยื้อ กอรปกับสงครามการค้าระหว่าง
คู่ประเทศมหาอานาจ คือ จีนและสหรัฐฯ ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 และสงครามราคาน้ ามันในช่วงต้นปี
2563 ซึ่ งเป็ นปั จจัยลบกดดันให้เกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จทัว่ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นวิถีการดารงชี วิต
แบบใหม่ (New Normal) ที่ ท าให้ ค วามต้อ งการพลัง งานหดตัว ลงอย่ า งมาก รวมถึ ง ภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมตลอดห่ วงโซ่ อุปทานและการลงทุนทัว่ โลกได้รับผลกระทบรุ นแรง นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังประสบปัญหาภัยแล้งที่เป็ นความเสี่ ยงสาคัญต่ออุตสาหกรรมในภาคตะวันออกอีกด้วย
• บริ ษทั ฯ ได้ประเมินสถานการณ์ของโลกดังกล่าว โดยเฉพาะการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
ว่าเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบมหาศาลทางธุรกิจ โดยได้วางกลยุทธ์การบริ หารจัดการเชิงรุ ก
ปรับตัวเพื่อเตรี ยมพร้อมรับวิกฤต ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งการลงทุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การบริ หารความเสี่ ยง ติดตามสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ
จึงสามารถสนองตอบต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ลดผลกระทบจากปั จจัยภายนอกและสภาวะ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้
• ด้า นการต่อต้า นทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน บริ ษ ทั ฯ ยึดมัน่ การดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม
และปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บัติ ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ของบริ ษ ัท ฯ อย่า งเคร่ ง ครั ด
และในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่ วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่อง
เป็ นครั้งที่ 3 เป็ นสิ่ งยืนยันว่าบริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และมาตรการกากับดูแลในเรื่ อง
การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชัน อย่ า งเหมาะสมและเพี ย งพอ เพื่ อ ป้ อ งกัน การทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชัน
ในทุ ก รู ป แบบภายในองค์ก ร อี ก ทั้ง ได้ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ บ ริ ษ ัทในกลุ่ม และคู่ ค้า ประกาศ
เจตนารมณ์ เข้า ร่ วมเป็ นสมาชิ ก แนวร่ วมต่ อต้า นคอร์ รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่ อขยายเครื อข่า ย
การทาธุรกิจอย่างโปร่ งใส ปลอดการทุจริ ตคอร์รัปชันในภาคธุรกิจเอกชนให้กว้างขวางและแข็งแกร่ ง
• บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม จนได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจ
แบบสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ
จากนั้น ประธานฯ ขอนาเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลาดับดังต่อไปนี้
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รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563 และข้อเสนอแนะ
การดาเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563 และข้อเสนอแนะ
การดาเนินกิจการในอนาคตในรู ปแบบของวีดิทศั น์ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
/รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยัง่ ยื น แบบบู ร ณาการประจ าปี 2563
ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR Code ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ ได้ ข อให้ น ายคงกระพัน อิ น ทรแจ้ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร
เป็ นผูร้ ายงานสรุ ปงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่ อ จบการน าเสนอวี ดิ ทัศ น์ ดัง กล่ า ว นายคงกระพัน อิ น ทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงต่ อ
ที่ประชุมว่า ผลประกอบการในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายรวม 326,270 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ
200 ล้านบาท โดยมีกาไรจากการดาเนิ น งานอยู่ที่ 7,356 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี ก่ อนหน้าร้อยละ 11
จึงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นผลมาจากการดาเนินการต่าง ๆ เช่น กาหนดมาตรการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย การลดต้นทุนการผลิต การนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการทางาน และเนื่องจากนโยบายการบริ หารจัดการแบบกลุ่มของ ปตท. เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
จัดการในภาพรวม และเกิดพลังร่ วมในกลุ่มบริ ษทั (Synergy) ในกลุ่ม ปตท. จึงมีการหารื อแผนการลงทุน
ร่ วมกัน เพื่อให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนและการแข่งขันทางธุ รกิจกันภายในกลุ่ม โดยปตท. จะเป็ นผูส้ นับสนุน
ทางการเงินในการลงทุนของแต่ละบริ ษทั แกนนา (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนร่ วมกัน
ทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อ ต่อยอดให้ธุรกิจมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องและ อีกทั้ง ปตท. จะ
เป็ นแกนหลักในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าสูงสุดให้กบั กลุ่ม ปตท.
ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด (Deloitte) โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตั้งแต่หน้า 228-390 สรุ ปดังนี้
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้
ผลการดาเนินงานรวม
ปี 2563
รายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การ (ล้านบาท)
329,291
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (ล้านบาท) (1)
200
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
0.04

ปี 2562
412,810
11,682
2.59

-9-

ฐานะการเงินรวม
สิ นทรัพย์ (ล้านบาท)
หนี้สิน (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ล้านบาท)
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ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
489,383
452,514
200,389
158,919
288,994
293,595

หมายเหตุ (1) หมายถึง กาไรสาหรั บปี ที่เป็ นส่ วนของบริ ษัทใหญ่

เมื่อจบการนาเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซัก ถาม
เกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ ในปี 2563 และข้อ เสนอแนะการด าเนิ น กิ จ การในอนาคต
และพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อไม่ โดยหากคาถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม
บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมและบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ แล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นางสาวเขมกร วชิรวราการ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามดังนี้
- นอกจาก Stock Loss ที่เป็ นปัจจัยหลักที่ทาให้กาไรในปี 2563 ของบริ ษทั ฯ
ลดลงแล้ว มีปัจจัยใดที่ทาให้กาไรลดลงอีกหรื อไม่ และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการอย่างไรเพื่อเพิ่มกาไร
นายคงกระพัน อิ น ทรแจ้ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร ได้ ช้ ี แจงว่ า
นอกจาก Stock Loss ที่เป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้กาไรในปี 2563 ลดลงแล้วนั้น ผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 ซึ่ งส่ งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
รวมถึงราคาผลิ ตภัณฑ์ปรั บลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นมาตรการต่า ง ๆ ทั้งการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Max & Enhancement) และการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทลั ในการดาเนิ นการให้ดียิ่งขึ้น บริ ษทั ฯ จึงสามารถฟื้ นฟูผลประกอบการได้ประมาณ 7,781
ล้า นบาท ซึ่ งหากไม่ ร วมผลขาดทุ น จาก Stock Loss บริ ษ ัท ฯ จะมี ก าไรจากการด าเนิ น งานในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับปี 2562
- ในปี ที่ผ่านมา การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผล
ให้เกิดการระงับการเดินทางทัว่ โลก จึงสอบถามว่า การเดินเครื่ องการผลิ ตของโรงกลัน่ ของบริ ษทั ฯ ได้รับ
ผลกระทบอย่างไร
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า แม้ว่าสถานการณ์ดงั กล่าวจะส่งผล
ให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงน้ ามันสาเร็ จรู ปในตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สามารถ
ปรับแผนการผลิตของโรงกลัน่ น้ ามันของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ โดยปรับลดการ
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ผลิตน้ ามันอากาศยาน (Zero Jet) ไปผลิตเป็ นน้ ามันดีเซลได้ท้ งั หมด ดังนั้น ในปี 2563บริ ษทั ฯ จึงยังสามารถ
รักษาอัตรากาลังการผลิตโรงกลัน่ (Utilization Rate) ได้ในระดับสูงที่ร้อยละ 97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ของบริ ษทั ฯ ประมาณร้อยละ 50 จะถูกใช้เป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ด้วย จึงสรุ ปได้วา่ แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะได้รับผลกระทบด้านราคาผลิตภัณฑ์ แต่ ก็มี
การบริ หารจัดการเพื่อให้มีการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการ และยังรักษาอัตรากาลังการผลิตของโรง
กลัน่ ให้อยูใ่ นระดับปกติ
- ด้วยสภาวะเศรษฐกิ จที่ ตกต่ า บริ ษ ทั ฯ มี แผนการเติ บโต และแผนการ
จัดสรรเงินลงทุนอย่างไร
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้ทบทวนและพิจารณา
ทิศทางและแผนกลยุทธ์ระยะยาวทั้ง 3 Steps (Step Change, Step Out และ Step Up) ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สภาวะตลาดและความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พบว่ากลยุทธ์ท้ งั 3 Steps ดังกล่าว
ยังมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ แต่อาจจะต้องมีการปรับจังหวะการดาเนินการให้มีความเหมาะสม โดย
ได้พิจารณาแผนการดาเนิ นกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของธุ รกิจ รวมทั้งกาหนดแผนการจัดสรรเงิน
ลงทุนด้วยความรอบคอบดังนี้
(1) การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Step Change) : บริ ษทั ฯ
จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ ง และเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วตั ถุดิบ เพื่อลดต้นทุนและรักษาเสถียรภาพ
ในการผลิต รวมทั้งยังพิจารณาการดาเนิ นการด้านการตลาด ตลอดจนการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิ ตภัณฑ์
ต่อไป
(2) การสร้างฐานธุ รกิจในต่างประเทศ (Step Out) : บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้น
การลงทุนเพื่อเข้าสู่ ธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าสู ง และมีการเติบโตที่ดี สอดคล้องกับทิศทาง Megatrends ผ่านการ
เข้าซื้อกิจการ (M&A)
2. นายสุชาต วิรยศิริ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่ องบุคลากรในช่วงสถานการณ์ COVID-19
หรื อไม่ อย่างไร
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า ในปี 2563 บริ ษ ทั ฯ ได้ก าหนด
มาตรการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สามารถลดลงไปได้ประมาณ 1,944 ล้าน
บาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการดาเนิ น การด้านต่าง ๆ เช่น การทบทวนการรับพนักงานใหม่เท่าที่จาเป็ น การ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานด้วยการฝึ กอบรม การส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน รวมถึงมีการวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของพนักงานในอนาคต โดยสรุ ปคือ บริ ษทั ฯ มี
มาตรการในการลดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานอย่างเห็นผล โดยยังคงให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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- แนวโน้มกาไรของบริ ษทั ฯ ในปี 2564 จะเป็ นอย่างไร
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า แม้วา่ ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เช่น ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ส และน้ ามันสาเร็ จรู ปจะปรับลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ปี 2563 แต่
บริ ษทั ฯ คาดว่า สถานการณ์ราคาและส่ วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ ในปี 2564 จะปรั บตัวในทิ ศทางที่ดีข้ ึน
ประกอบกับบริ ษทั ฯ จะกาลังการผลิ ตเพิ่ มขึ้ นจากโครงการ ORP และ PO/Polyols ที่ เริ่ มดาเนิ นการผลิ ต
เชิงพาณิ ชย์ในปี นี้ ทาให้คาดว่า บริ ษทั ฯ จะมีรายได้จากการขายเพิม่ ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 8
3. นายเดชา สุนทรารชุน (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถึงตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปั จจุบนั
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า สถานการณ์ตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
นั้นมีความเกี่ยวข้องกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ งจะส่ งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยในปี
2564 เศรษฐกิ จ มี ทิ ศ ทางการฟื้ นตัวที่ ดีข้ ึ น จึ ง ส่ ง ผลให้ตลาดผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี ป รั บ ตัวดี ข้ ึ นจากความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใยและสิ่ งทอ ผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการคมนาคมด้วย
4. นายสมบัติ ห. เพี ย รเจริ ญ (ผู ้ถื อ หุ้ น ) ได้ ส อบถามถึ ง ประมาณการผล
ประกอบการในไตรมาส 1/2564 และประมาณการผลประกอบการปี 2564
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า จากสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้น
ในช่วงปี ที่ผ่านมาส่ งผลให้เกิด New Normal ในการดาเนิ นธุ รกิจในหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ดี ทิศทางความ
ต้องการใช้ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปั จจุบนั ปรับตัวดีข้ ึน บริ ษทั ฯ จึงคาดว่าจะมีประมาณการกาไรจากการ
ขายที่ดีข้ นึ และสู งกว่าปี 2563
5. นางรุ่ งศรี เจียรนัยขจร (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ได้แสดงความเห็นว่า จากข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 7 และหน้า 112-242
จะเห็นได้ว่าปี 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่จานวน 3,119 ล้านบาท
เป็ นจานวน 3,511 ล้านบาทในปี 2563 จึงสอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีวิธีการบริ หารจัดการหนี้ สินอย่างไร และมี
วิธีการรับมือในกรณี ที่อตั ราดอกเบี้ยปรับตัวสู งขึ้นอย่างไร
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า แม้ว่าในปี 2563 ภาระหนี้ สินของบริ ษทั ฯ
จะปรั บเพิ่มสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการหนี้ สิ นและต้นทุ นทางการเงิ น รวมถึ ง
ดาเนิ นการต่าง ๆ เพื่อรักษาสภาพคล่อง เช่น การออกหุ้นกูใ้ ห้นักลงทุนสถาบัน จานวน 15,000 ล้านบาท
การกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน จานวน 30,000 ล้านบาท และการออกหุ้นกูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ขอให้
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ให้ขอ้ มูลและรายละเอียด
ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม
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นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ได้ช้ ีแจงว่า ในปี 2563 อัตราดอกเบี้ยอยูใ่ นระดับต่า
ทาให้เงินฝากบางส่ วนได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราถูกลง ประกอบกับการดาเนินการเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่ งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินปรับเพิ่มขึ้น แต่ยงั คงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ สาหรับปี
2564 เนื่ องจากการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ยังมีความแข็งแกร่ ง ส่ งผลให้คงอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit
Rating) ในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ จากวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จานวน 4,000 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – 2567) ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในปี 2563 นั้น
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการออกและเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จานวนรวม 1,250 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะ 10 ปี และ 30 ปี
บริ ษัท ฯ มี น โยบายในการบริ หารจัด การโครงสร้ า งทางการเงิ น ให้ มี
ความแข็งแกร่ ง ลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มผลกาไร เพื่อรักษาระดับ Credit Rating ให้เป็ นที่น่าพึงพอใจ
และสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถใช้เครดิตทางการค้าในการขยายอายุ
กาหนดการชาระคืนค่าวัตถุดิบด้วยเช่นกัน โดยภาพรวม บริ ษทั ฯ จะบริ หารจัดการอายุเงินกูใ้ ห้อยู่ในระดับ
เฉลี่ยที่ 8-10 ปี และคงสัดส่ วนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ให้มีความสมดุลโดยมีบริ ษทั จีซี
ศูนย์บริ หารเงิน จากัด (GCTC) ทาหน้าที่เป็ น Treasury Center ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่มี
ต้นทุนที่แข่งขันได้มากที่สุด
6. นาย อัครเดช วัสสระ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการขยาย
การลงทุนในต่างประเทศ และมีการเตรี ยมตัวรับมืออย่างไรในการขยายธุ รกิจในประเทศเวียดนามของ
บริ ษทั อื่นที่จะเริ่ มดาเนินการในปี นี้
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่ า บริ ษ ัท ฯ มี ก ลยุท ธ์ ใ นการลงทุ น ใน
ต่างประเทศ โดยในกลยุทธ์ Step Change จะพิจารณาการขยายธุรกิจและตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และกลยุทธ์ Step Out ที่มุ่งเน้นการสร้างฐานธุ รกิจใน
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาดาเนิ นการบนพื้นฐานการสร้ างความยัง่ ยืนทางธุ รกิจ เพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยจากที่ช้ ีแจงไปข้างต้น บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อ
เข้าสู่ ธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการเข้าซื้ อกิจการ (M&A) ในธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคตและมี มูลค่า
ผลิตภัณฑ์สูงขึ้น รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับความยัง่ ยืนในอนาคต โดยบริ ษทั ฯ หวังว่าจะ
สามารถเพิ่มคุณภาพกาไร (Quality of Earnings) และความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้
สาหรับการดาเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีฐานการผลิต
ในนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ถือว่าเป็ นฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่ งในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ สามารถขยายฐานธุรกิจออกสู่ ประเทศต่าง ๆ ได้ โดยในช่วงที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ลงทุน
ในบริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน) (VNT) ซึ่งมีการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ PVC ในประเทศเวียดนามเพิ่มเติมแล้ว
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7. นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผูถ้ ือหุน้ )ได้สอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างมูลค่า
ให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างไร
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า ภายใต้กลยุทธ์ Step Change บริ ษทั ฯ
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสู งขึ้น (High Value Product : HVP) ด้วยการ
วิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า โดยมีเป้ าหมายที่จะเพิ่ม
สัดส่ วน Product Portfolio ของผลิตภัณฑ์ HVP ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ส จากประมาณร้อยละ 30 ในปี
2563 เป็ นประมาณร้ อยละ 65 จาก ในอี ก 5 ปี ข้างหน้า อี ก ทั้ง บริ ษ ทั ฯ ยัง ได้ล งทุนในรู ปแบบ Corporate
Venture Capital (CVC) เช่ น เทคโนโลยีวสั ดุ ข้ นั สู ง (Advanced Materials) และเทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ และนาเทคโนโลยีมาต่อยอด
หรื อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธุรกิจปัจจุบนั ได้เช่นกัน
- บริ ษทั ฯ มีแนวทางการทาธุ รกิจ เคมี ภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร และ
นโยบายด้านพลังงานของประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริ กามีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ หรื อไม่
อย่างไร
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุรกิจ
เคมี ภัณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้อ มที่ ค รบวงจรมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ได้แ ก่ การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ ม Biofuel,
Bioplastics และ Biochemicals ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง เน้น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ Green ควบคู่ ไ ปพร้ อ มกับ ธุ ร กิ จ
ปิ โตรเคมี เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีธุรกิจที่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
และสั ง คมได้ โดยในกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ Bioplastics มี ก ารใช้ว ตั ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ เช่ น น้ า ตาลจากอ้อ ย
มันสาปะหลัง และข้าวโพด ในการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดโพลิแลกติกแอซิด (Polylactic Acid หรื อ PLA)
และโพลีบิวทิลีนซัคซิ เนต (Polybutylene Succinate หรื อ PBS) ผ่านบริ ษทั NatureWorks LLC และบริ ษทั
PTTMCC Biochem จากัด (PTTMCC) ตามลาดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Oleochemicals นอกจากจะใช้ผลิต
Biofuel แล้ว ยังใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ Home and Personal Care เช่น น้ ายาทาความสะอาด สบู่ และผงซักฟอก
เป็ นต้น
ส าหรั บ นโยบายด้า นพลังงานของประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ข องสหรั ฐ ฯ
จากการศึกษาและประสบการณ์การลงทุนในสหรัฐฯ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เห็นว่ากระแสและการรณรงค์
การใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้อมจะช่ วยเสริ มให้ธุ รกิ จเคมี ภัณฑ์เพื่ อสิ่ ง แวดล้อมของบริ ษ ทั ฯ
มีการเติบโตมากยิง่ ขึ้น
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เมื่อไม่มีคาถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนเสี ยง
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

3,266,872,747
0
1,705,093
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
-

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ในปี
2563 และข้ อ เสนอแนะการด าเนิ น กิ จ การในอนาคต และ
อนุ ม ั ติ ง บการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
และการจ่ ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในแต่ล ะปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของก าไรสุ ท ธิ หลัง หัก ภาษีและทุนสารองต่ าง ๆ ทั้ง หมดของบริ ษทั ฯ
โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคตด้วย จากนั้นได้ขอให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร นาเสนอรายละเอี ย ด
ต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลนั้น บริ ษทั ฯ จะพิจารณาอัตราเงินปันผลจ่ายจากกาไรสุ ทธิ
ตามงบการเงินรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการที่แท้จริ งของกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วนจานวนเงินที่จ่ายปันผลนั้น
จะจัดสรรจากกาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2563 ของบริ ษทั ฯ จานวน 200
ล้านบาท จากการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปั จจุบนั และเพื่อรักษาระดับ
การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กบั ผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 4,487 ล้านบาท
คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 2,248 เมื่ อ เที ย บกับ ก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ

-15-

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
หน้า 15/45

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ที่ ส่ ง ผลต่ อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งความผันผวนของสถานการณ์ตลาด บริ ษทั ฯ จึงงดจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2563
ทั้ง นี้ เพื่ อประโยชน์ ท างภาษี ข องผู ถ้ ื อ หุ ้ น (บุคคลธรรมดา) บริ ษ ทั ฯ ขอเสนอ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการด าเนิ น งานของปี 2563 ที่ 1.00 บาทต่ อ หุ้น จากก าไรสะสมที่ ย งั ไม่ ไ ด้จัด สรร
(งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้
1. เงินปันผลหุน้ ละ 0.74 บาท จ่ายจากกาไรส่วนที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 10
ซึ่งผูถ้ ือหุ้นต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
10/90 ของเงินปันผล
2. เงินปันผลหุน้ ละ 0.26 บาท จ่ายจากกาไรส่วนที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผูถ้ ือหุ้นต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
20/80 ของเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1 กาไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)
2 กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
3 จานวนหุน้ (หุน้ )
3.1 ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
3.2 ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2
3.3 ที่จ่ายเงินปันผลงวดครึ่ งปี หลัง
4 รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล
4.2 เงินปันผลงวดครึ่ งปี หลัง
5 รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
6
ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
7
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)

สาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับผลการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี 2562
200
0.04

11,682
2.59

4,486,549,117(2)
1.00
1.00
4,487

4,508,449,117(1)
4,486,549,117(2)
2.00
2.00
8,995

2,248

77

N/A

99

(1) จานวนหุน้ สามัญทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หักด้วยจานวนหุน้ ที่บริ ษทั ฯ ซื้อคืนจานวน 400,000 หุ้น
(2) จานวนหุน้ สามัญทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หักด้วยจานวนหุน้ ที่บริ ษทั ฯ ซื้อคืนจานวน 22,300,000 หุน้
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เมื่อจบการนาเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถาม
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล หรื อไม่ โดยหาก
คาถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมและบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในเอกสารแนบท้าย
ของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายสุ ชาต วิรยศิริ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามว่า เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงไม่พิจารณา
จ่ า ยเงิ นปั นผลในอัต ราที่ สู ง กว่า นี้ และเหตุใ ดบริ ษ ัท ฯ จึ งไม่จ่ายเงิ นปั น ผลระหว่า งกาลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานปี 2563
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า จากนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของ
บริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 (Payout Ratio) ของกาไรสุ ทธิ ซึ่งในปี 2563 บริ ษทั ฯ
มีกาไรสุทธิ 200 ล้านบาท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1 บาท/หุน้ นั้น คิดเป็ น Payout Ratio ที่ร้อยละ
2,248 และคิดเป็ นร้อยละ 60 ของกาไรจากการดาเนินงาน หรื อคิดเป็ น Dividend Yield ที่ร้อยละ 1.71 ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในระดับที่เทียบเคียงและสู งกว่าบริ ษทั อื่นในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส COVID-19 ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิ จความผันผวนของสถานการณ์ ตลาด
บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
9/2563 เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2563
เมื่อไม่มีคาถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนเสี ยง
จากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
3,261,157,380 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.7591
ไม่เห็นด้วย
7,874,456
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.2409
งดออกเสี ยง
13,108
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ จัดสรรเงินกาไรสาหรับ
ผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563
ในอัต ราหุ้ น ละ 1.00 บาท คิ ด เป็ นเงิ น ทั้ ง สิ้ น 4,487 ล้ า นบาท
โดยจ่ายจากส่ วนของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษ ทั ฯ
ซึ่ งจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเฉพาะผูม้ ีสิทธิรับเงินปั นผลตามที่ปรากฏ
รายชื่ อ ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล
(Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมสรุ ปได้ว่าตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
ที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 กรรมการบริ ษทั ฯ ที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระมีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)

นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
พลโท นิธิ จึงเจริ ญ

(5) นายดิษทัต ปันยารชุน

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

โดยขอให้ น ายดอน วสั น ตพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ
ที่ครบวาระดังกล่าว ซึ่ งถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระเบียบวาระนี้ จะออกจากห้องประชุ มไปก่อนจนกว่า
การพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารั บ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่เปิ ดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
ในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่ ค รบวาระ ตามหลัก เกณฑ์ ก ารสรรหาและแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ษัท ฯ อัน ประกอบด้ ว ย
การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
หลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งการเป็ น
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ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ ตาม Board Skills Matrix ตลอดจนพิจารณาจากข้อเสนอของบริ ษ ทั
ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มี ส่ วนได้เสี ย ในระเบี ย บวาระนี้
ได้พิจารณากลัน่ กรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาเลื อกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แทนกรรมการที่ ออกตามวาระจานวน 5 ท่าน ตามรายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
(1) นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(2) ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(3) นายปกรณ์ นิลประพันธ์
ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(4) พลโท นิธิ จึงเจริ ญ
ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
(5) นายดิษทัต ปันยารชุน
ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอี ย ดประวัติ ข องบุ ค คลทั้ง 5 ท่ า น ปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 1
ในหนัง สื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ้น ทั้ง นี้ ผูไ้ ด้รับ การเสนอชื่ อลาดับที่ (1) - (4) มี คุณสมบัติความเป็ นอิสระ
ตามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งเข้ม กว่ า นิ ย ามของประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
ในเรื่ องสัดส่วนการถือหุน้ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
จากนั้น ได้ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่ า มี ข ้อ คิ ด เห็ น /ข้อ ซั ก ถามเกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระหรื อ ไม่ โดยหากค าถามใดที่ ไ ม่ไ ด้ต อบในที่ ประชุ ม บริ ษ ัทฯ
ได้รวบรวมและบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ท าใบลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ผูถ้ ื อ หุ้ น สามารถใช้สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรี ยงกันตามลาดับ
- เจ้า หน้า ที่ จะเก็ บ ใบลงคะแนนส าหรั บ ทั้ง 5 ท่านในคราวเดี ย ว และขอเก็ บ
ใบลงคะแนนเสี ยงสาหรับผูถ้ ือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนเสี ยง
“เห็นด้วย” ทั้งหมด
จากนั้นได้เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดาเนิ นการประชุมใน
ระเบียบวาระต่อไป
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เมื่อไม่มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามใด ๆ ขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนเสี ยง
ซึ่งเป็ นการลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคลดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง บัตรเสี ย
ลาดับ
กรรมการ
คะแนนเสี ยง ร้อยละ คะแนนเสี ยง ร้อยละ คะแนนเสี ยง คะแนนเสี ยง
1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
3,258,628,020 99.6828 10,370,209 0.3172 73,128
0
2. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ 3,252,372,698 99.4915 16,624,331 0.5085 74,328
0
3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์
3,244,828,618 99.2606 24,170,211 0.7394 72,528
0
4. พลโท นิธิ จึงเจริ ญ
3,148,865,001 96.3337 119,839,326 3.6663 367,030
0
5. นายดิษทัต ปันยารชุน
3,257,604,862 99.6514 11,396,667 0.3486 69,828
0
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มั ติ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลทั้ ง 5 ท่ า น
เป็ นกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้แก่ (1) นายปิ ยสวัส ดิ์ อัมระนันทน์
(2) ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ (3) นายปกรณ์ นิลประพันธ์
(4) พลโท นิธิ จึงเจริ ญ และ (5) นายดิษทัต ปันยารชุน ตามที่เสนอ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่า ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่ นตามข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ หรื อตามที่ที่ ประชุ มผู ถ้ ื อหุ้นจะอนุ มัติ ซึ่ งอาจก าหนดเป็ นจานวน
แน่ นอนหรื อวางเป็ นหลัก เกณฑ์ และจะก าหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มี ผลตลอดไปจนกว่ า จะมี
การเปลี่ ยนแปลงก็ได้ และขอให้นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุมดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน ได้พิ จารณาทบทวนค่ าตอบแทน
กรรมการบริ ษ ัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่ องส าหรั บปี 2564 และการจ่ ายโบนัสกรรมการประจ าปี 2563
โดยคานึ งถึงปั จจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2563 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั หลักการและนโยบาย
ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบตั ิงานประจาปี
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั จดทะเบียนในกลุ่ม ปตท.
และบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการ
เฉพาะเรื่ องสาหรับปี 2564 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี จากผลการดาเนินงานปี 2563 ดังนี้
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(1) ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯ : ให้ ค งค่ า ตอบแทนรายเดื อ น และเบี้ ย ประชุ ม
กรรมการรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2563
ค่าตอบแทนรายเดือน
บาท / คน
บาท / คน
• ประธานกรรมการ
62,500
62,500
• กรรมการ
50,000
50,000
เบี้ยประชุม
บาท / คน / ครั้ง
บาท / คน / ครั้ง
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

50,000
40,000

50,000
40,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง : ให้คงค่าเบี้ ยประชุ ม รายครั้ งเฉพาะกรรมการ
ที่ เ ข้า ประชุ ม ในอัต ราเดิ ม เท่ า กับ ปี 2563 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องอื่ น ที่ อ าจมี ก ารแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
ตามความจาเป็ นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2563
เบี้ยประชุม
บาท / คน / ครั้ง
บาท / คน / ครั้ง
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

56,250
45,000

56,250
45,000

(3) โบนัสกรรมการประจาปี 2563 : ให้จ่ายโบนัสกรรมการสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ปี 2563 ดังนี้
“ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในปี นั้น ๆ โดยได้รั บ ร้ อ ยละ 0.30 ของก าไรสุ ท ธิ ปี นั้น ๆ แต่ ไ ม่ เ กิ น วงเงิ นปี ละ
60 ล้า นบาท โดยจ่ า ยตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการแต่ล ะท่าน
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”
(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้
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จากนั้ นได้ส อบถามที่ ป ระชุ มว่ ามี ข้อ คิ ด เห็ น /ข้อ ซั ก ถามเกี่ ย วกับค่ า ตอบแทน
กรรมการหรื อไม่ โดยหากคาถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมและบันทึกคาถามและ
คาตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
เมื่อไม่มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามใด ๆ จากผูถ้ ือหุ้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริ ษทั
แจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
3,243,145,943 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.2067
ไม่เห็นด้วย
25,857,983
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.7910
งดออกเสี ยง
76,336
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0023
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุม อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯ และกรรมการเฉพาะเรื่ องส าหรั บ ปี 2564 และ
การจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี จากผลการดาเนิ นงานปี 2563
ตามที่เสนอ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564

ประธานฯ ได้รายงานว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ฯ และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชี และได้ขอให้นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมดังนี้
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล) ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป กาหนดให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ซึ่ งมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มาแล้วเจ็ดรอบปี บัญชี
ไม่ว่าจะติ ดต่ อกันหรื อไม่ โดยบริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายนั้นเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ได้ เมื่ อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาผลการปฏิ บัติ งานของผูส้ อบบัญชี บริ ษ ัท
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte) ที่ผา่ นมา อยูใ่ นเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เป็ นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว คล่องตัว และมีประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็ นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2564
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่ อ และส านัก งานสอบบัญ ชี เห็ น ควรเสนอแต่ ง ตั้ง ผู ส้ อบบัญ ชี จ ากบริ ษ ัท
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte) คนใดคนหนึ่ งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564
1. นายมงคล สมผล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444
ปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ : 2 ปี
(ปี 2562 -2563) หรื อ
2. นายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ : -ไม่มีหรื อ
3. นายสุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638
จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ : -ไม่มีหรื อ
4. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริ ษทั ฯ : -ไม่มี2) ค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 จานวนเงิน 3,000,000 บาท อัตราคงที่เท่ากับปี ก่อน
ปี 2563
ปี 2564
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(หน่วย : บาท)

(ปี ที่เสนอ)

ค่ า สอบบัญชี ส าหรั บงบการเงิ นประจาปี
และรายไตรมาส

3,000,000

3,000,000

3) ความสัมพันธ์กับบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด (Deloitte) ซึ่ งเสนอสอบบัญชี บริ ษ ัทฯ ไม่มี ความสัมพันธ์และไม่มี ส่ วนได้เสี ยกับบริ ษ ัทฯ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวของบริ ษ ทั ฯ จึงมีความเป็ นอิ สระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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4) การให้บริ การบริ ษทั อื่น บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
(Deloitte) มี ผู ้สอบบัญชี ซ่ ึ งเป็ นผู ้ตรวจสอบบัญชี และลงนามในงบการเงิ นประจ าปี 2564 ของบริ ษ ัทย่ อย
บริ ษทั ร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยู่ รวมจานวน 29 บริ ษทั
จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564 หรื อไม่ โดยหากคาถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริ ษทั ฯ
ได้รวบรวมและบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
เมื่อไม่มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามใด ๆ จากผูถ้ ือหุ้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริ ษทั
แจ้งผลการนับคะแนนเสี ยงจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นดังนี้
เห็นด้วย
3,232,036,977 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
98.8759
ไม่เห็นด้วย
36,745,083
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
1.1241
งดออกเสี ยง
298,202
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสี ย งลงคะแนน อนุ มัติ แต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte) คนใดคน
หนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 ได้แก่ นายมงคล
สมผล ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 8444 หรื อ นายศุ ภ มิ ต ร
เตชะมนตรี กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรื อ นายสุ วจั ชัย
เมฆะอ านวยชั ย ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญาตเลขที่ 6638 หรื อ
นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564
เป็ นจ านวนเงิ น 3,000,000 บาท และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ เช่ น
ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณี ย ์ ค่าอากรแสตมป์
ค่าถ่ายเอกสาร เป็ นต้น โดยเรี ยกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริ ง แต่ไม่
เกินร้อยละ 10 ของค่าบริ การสอบบัญชี ตามที่เสนอ

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
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จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายสมบัติ ห. เพี ย รเจริ ญ (ผู ้ถื อ หุ้ น ) ได้ส อบถามถึ ง ความก้า วหน้ า ใน
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เช่น การตัดสิ นใจลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า หนึ่ งปั จจัย ที่ ส าคัญในการพิ จารณา
การลงทุ น โครงการ US Petrochemical Complex คื อ Partner เนื่ อ งจากเป็ นโครงการที่ มี ข นาดใหญ่
โดยปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ อยู่ร ะหว่า งการเจรจากับ Potential Partner หลายรายเพื่ อ ให้ไ ด้ Partner ที่ มี ค วาม
แข็งแกร่ ง รวมถึงอยู่ระหว่างการขอการสนับสนุนเงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐฯ และการเจรจาต่อรองราคากับ
ผูร้ ับเหมาโครงการฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้พิจารณาการลงทุนโครงการอื่น ๆ ในต่างประเทศด้วยเช่นกัน
โดยบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการในการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในธุรกิจ Specialty Chemicals ซึ่งมีแนวโน้ม
การเติบโตที่ดีในอนาคต สาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น โครงการโรงโอเลฟิ นส์แห่งใหม่
(Olefins Reconfiguration Project: ORP) โครงการ Propylene Oxide (PO) และโครงการ Polyols บริ ษทั ฯ ได้
ดาเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จ และเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิ ชย์แล้ว
2. นางสาวอิรารมย์ อนันต์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามดังนี้
- ระบบกัก เก็ บ พลัง งานอัจ ฉริ ย ะ Smart Energy Storage System ซึ่ ง เป็ น
ต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. จะก่อให้เกิดรายได้ต่ออุตสาหกรรมภาคตะวันออกเมื่อใด
และจานวนเท่าใด
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน) (GPSC) เป็ นผูอ้ อกแบบระบบ Smart Energy Storage System (ESS) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีส่วน
ร่ วมในการทดสอบและพัฒนา และได้นาระบบ ESS มาใช้ในอาคารสานัก งานและศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ ในขนาดรวมประมาณ 1 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1.2 ล้าน
บาทต่อปี ทั้งนี้ GPSC อยู่ระหว่างการขยายการนาระบบ ESS ไปใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สถาบันวิทยสิ ริเมธี
(VISTEC)
- ความคืบหน้า โครงการติ ดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์
ชนิดลอยน้ าทะเล (Floating Solar) ที่จงั หวัดระยอง โดยจะก่อให้เกิดรายได้เมื่อใดและจานวนเท่าใด
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า โครงการฯ เป็ นความร่ วมมือกัน
ของบริ ษทั ภายในกลุ่ม ปตท. โดยได้ดาเนิ นการติดตั้ง Floating Solar แห่งแรก ขนาด 100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่
ของบริ ษ ทั พี ที ที แทงค์ เทอร์ มิ นัล จากัด (PTT Tank) จังหวัด ระยอง โดยบริ ษ ทั ฯ พัฒนานวัตกรรมเม็ด
พลาสติ กเกรดพิเศษเพื่อนามาผลิตทุ่นลอยน้ าให้สามารถใช้ในน้ าทะเลได้ และบริ ษทั ฯ จะขยายผลไปยัง
โรงอะโรเมติกส์ 2 (ARO2) ขนาด 700 กิโลวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการขอใบอนุ ญาตติดตั้ง และการออกแบบ
ซึ่งมีกาหนดแล้วเสร็ จในไตรมาส 1 ปี 2565 และคาดว่าจะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ 340,000 บาทต่อ
ปี และลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 520 tonCO2e ต่อปี
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3. นางสาวศรี นวล ภัทรานนท์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามดังนี้
- จากการออกและเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ประกอบกับหุ้นกู้
สกุลเงินบาทของบริ ษทั ฯ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ที่จะครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2564 นั้น บริ ษทั ฯ จะมี
การออกหุน้ กูส้ กุลเงินบาทหรื อไม่ ในอัตราดอกเบี้ยเท่าใด
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ขอให้นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการออกและเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเหรี ยญสหรัฐฯ จานวน
1,250 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐฯ เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมการไถ่ถ อนหุ้นกู้ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐฯ (Refinance)
จานวน 1,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี 2565 รวมถึงใช้ในการดาเนิ นการทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ฯ
พิจารณาการลงทุนซึ่ งมีความจาเป็ นในการใช้เงินทุ นเพิ่มขึ้ นในช่ วงครึ่ งปี หลังของปี 2564 บริ ษทั ฯ อาจ
พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินบาทชุดใหม่ เพื่อทดแทนหุ้นกูส้ กุลเงินบาทชุดเดิมที่จะครบกาหนด
ไถ่ถ อนในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้ง นี้ การพิ จารณารู ป แบบและเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ จะขึ้ นอยู่กับ สภาวะตลาด
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ ในขณะนั้นด้วยเช่นกัน
- กรณี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ รั บ ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตร บริ ษ ัท ฯ มี น โยบาย
การผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้คู่คา้ ทางการเกษตร เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร หรื อไม่
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษ ทั ฯ ไม่ มี ก ารซื้ อผลิ ตภัณฑ์
ทางการเกษตรโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ในกลุ่ม คือ บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
(GGC) ที่ดาเนิ นธุ รกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งมีการใช้ปาล์มและอ้อยเป็ นวัตถุดิบ ในการผลิต โดย
GGC มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจเพื่อสร้างความยัง่ ยืน โดยส่ งเสริ มมาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่าง
ยัง่ ยืน (Round Table for Sustainable Palm Oil: RSPO) ให้กับเกษตรกร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่เล็งเห็นความสาคัญของการจัดซื้ อวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่ งแวดล้อม
อี ก ทั้ง GGC มี ก ารรั บ ซื้ อ เศษวัส ดุ ท างการเกษตรเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ของโรงไฟฟ้ า ของโครงการ
นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรของเกษตรกร
4. นางสาวศรี นวล ภัทรานนท์ (ผูถ้ ือหุ้น) และนางสาวพวงทอง บุญทรง (ผูถ้ ือหุ้น)
ได้สอบถามว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ หรื อไม่
อย่างไร นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ในระดับต่า โดย
ขอให้นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงดังนี้
ในปี 2564 บริ ษ ทั ฯ ได้ต้ งั เป้ า ยอดขายในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
(เมียนมาร์ ) ในสัดส่ วนที่ไม่สูงมาก เนื่องจากความต้องการใช้เม็ดพลาสติกในตลาดเมียนมาร์ ยงั คงมีปริ มาณน้อย
โดยยอดขายของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงั กล่าว
อาจส่ งผลต่อการดาเนิ นงานและอาจทาให้ ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้ โดยบริ ษทั ฯ จะยังคง
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ดาเนินการขายอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคู่ค้าและ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ปฏิบตั ิงานที่เมียนมาร์ จึงได้ให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ปฏิบตั ิงานที่เมียนมาร์ เดินทาง
กลับมายังประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งย่างกุง้ เพื่อติดตาม
สถานการณ์ อย่างใกล้ชิดต่อไป
5. นายอนุ พ จน์ พนาพรศิ ริ กุ ล (ผูถ้ ื อ หุ้น )ได้ส อบถามว่ า ในปี 2564 บริ ษ ัท ฯ
จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของบริ ษทั ฯ อย่างไร และจะจัดโครงการผูถ้ ือหุ้นเยี่ยมชม
กิจการ (Company Visit) หรื อไม่
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรค COVID-19 ที่ยงั คงมีอย่างต่อเนื่อง และด้วยความห่วงใยในสุ ขภาพของผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน บริ ษทั ฯ จึง
ของดจัด กิ จ กรรมโครงการผู ้ถื อ หุ้ น เยี่ ย มชมกิ จ การ (Company Visit) ส าหรั บ ปี 2564 ทั้ง นี้ หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดโครงการผูถ้ ือหุ้นเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ้น
รับทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. นายประสิ ทธิ์ เจริ ญทรัพย์ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามถึงการดาเนิ นงานสายงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งในด้านโครงสร้าง บุคคลากร และการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ขอให้นายอมร ภูติประวรรณ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานตรวจสอบภายใน ชี้แจงดังนี้
บริ ษัท ฯ ได้ ด าเนิ น การปรั บ โครงสร้ า งของสายงานตรวจสอบภายใน
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร ประกอบด้ ว ย 3 ฝ่ าย คื อ 1) ฝ่ ายกลยุ ท ธ์
2) ฝ่ ายตรวจสอบของบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ในกลุ่ม และ 3) ฝ่ ายตรวจสอบเทคโนโลยี และเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการตรวจสอบภายในที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนระบบเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบให้เป็ นไปอย่างเชิ งรุ กและรวดเร็ ว รวมถึงดาเนิ นการตรวจสอบ
Performance Audit ซึ่งทาให้บริ ษทั ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจานวนมากในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังคงใช้ระบบ SAP GRC Access Control เพื่อควบคุมสิ ทธิ์
การเข้าถึงระบบ SAP ซึ่งเป็ นระบบหลักขององค์กร
สาหรับข้อความในที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงาน
ประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน กล่าวคือ
ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แต่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ติดตามและประมวลผลของการบริ หารจัดการการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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สาหรับการลาออกของพนักงานในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีโครงการร่ วมใจจาก
(MSP) ซึ่ งพนักงานในสายงานตรวจสอบภายในได้สมัครเข้าร่ วมโครงการฯ ด้วยความสมัครใจ รวมถึง
เหตุผลด้านปั ญหาสุ ขภาพของพนักงาน กรณี มีพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 45 วันได้ลาออกจากบริ ษทั ฯ
ด้วยเหตุผลส่วนตัว ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ที่ผา่ นมาดังกล่าว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริ ษทั ฯ
จึงได้เตรี ยมแผนรองรับโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในงาน
ตรวจสอบภายใน
7. นาย วุฒิรัตน์ ภู่พิบูลย์ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามว่า จากแผนการลงทุนของบริ ษ ทั ฯ
ในปี 2564 ที่แจ้งมาข้างต้นนั้น ราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ และอัตรา D/E Ratio จะอยูใ่ นระดับเท่าใด
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษ ทั ฯ มี D/E Ratio
อยู่ที่ 0.33 เท่า ซึ่ งถือว่าอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแผนการจัดหาแหล่งเงิ นทุนให้สามารถ
แสวงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรักษา Credit Rating ให้มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ
Investment Grade โดยบริ ษทั ฯ จะนาเงินบางส่วนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
จานวน 1,250 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มาไถ่ถอนหุน้ กูท้ ี่จะครบกาหนดในปี 2564-2565 และจากแผนการลงทุนและ
การดาเนิ นงานในปี 2564 บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มคุณภาพกาไร (Quality of Earnings) และสามารถ
สะท้อนให้เห็นได้จากมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
8. นางวันดี คุม้ เมธา (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ได้แสดงความเห็นว่า ในช่วง New Normal นี้
บริ ษทั ฯ พิจารณาจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และงดแจกของที่ระลึกด้วยแล้ว เหตุใดบริ ษทั ฯ
จึงไม่พิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อใช้สถานที่ของบริ ษทั ฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วย
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า เนื่ องจากการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
มีเพียงปี ละหนึ่งครั้ง บริ ษทั ฯ จึงอยากใช้โอกาสนี้ในการพบปะกับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน โดยได้พิจารณาจัดประชุม
ในรู ปแบบ Physical Meeting อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ COVID-19
และเพื่อสุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามประกาศและมาตรการ
ที่กาหนดโดยภาครั ฐและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครั ด เช่น การรักษาระยะห่ างทางสั งคม ดังนั้น
สถานที่ของบริ ษทั ฯ จึงไม่เพียงพอสาหรับการรองรับผูถ้ ือหุ้นทุกท่านได้ อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มี Web-live
Broadcast เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมด้วยเช่นกัน
9. นาย ปิ ยชาติ ศิริสัตยะวงศ์ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามว่า หากราคาน้ ามันปรั บตัว
สู งขึ้น บริ ษทั ฯ มีวิธีการป้องกันความเสี่ ยงอย่างไร
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ย ง (Hedging) ด้ า นราคาและส่ ว นต่ า งราคาของวัต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงกากับและ
ติดตามการดาเนิ นงานอย่างสม่าเสมอ โดยฝ่ ายจัดการจะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สภาวะตลาด
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และความผันผวนรายสัปดาห์ เพื่อให้สามารถเข้าทา Hedging ได้อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม โดยในไตรมาส
1/2564 บริ ษทั ฯ ดาเนิ น การบริ หารความเสี่ ย งน้ ามันดิบคงคลัง ไปแล้วทั้งสิ้ น ร้ อยละ 100 รวมถึงบริ หาร
ความเสี่ ยงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อะโรเมติกส์ และโอเลฟิ นส์ ในช่วงราคาและปริ มาณที่เหมาะสมแล้ว
10. Mr. Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามดังนี้
- บริ ษ ทั ฯ สามารถสนับสนุ น หลัก สู ต รอบรมจาก IMD Business School
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้กบั ประธานกรรมการ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจ
ได้หรื อไม่
นายคงกระพัน อิ นทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางและ
จัดหาหลักสู ตรอบรมทั้งจากสถาบันภายในและต่างประเทศ รวมถึ งจัดให้มีการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสม
สาหรับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ แล้ว
- บริ ษทั ฯ สามารถจ่ายโบนัสเพิ่มเติมจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุ ทธิ
(Net Profit Growth) ร้อยละ 1 ได้หรื อไม่
นายคงกระพัน อิ น ทรแจ้ ง ได้ ช้ ี แจงว่ า บริ ษัท ฯ จะพิ จ ารณาอั ต รา
การจ่ายเงินพิเศษให้กบั พนักงานและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสม และสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจ เป็ นต้น
- บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) หรื อ
เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ (New Stream of Income) จากธุ รกิจใหม่ที่มี EBITDA Margin สู งเกินกว่าร้อยละ
50 ได้หรื อไม่
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ส่วนใหญ่
มี EBITDA Margin น้อยกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติของ Economic Cycles บริ ษทั ฯ อาจมี
EBITDA Margin ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นได้ในบางช่วงเวลา แต่จะไม่ถึงร้อยละ 50
- บริ ษัท ฯ สามารถให้ เ ครดิ ต ภาษี เ งิ น ปั น ผลได้ 20/80 ของเงิ น ปั น ผล
แก่ นัก ลงทุ น ไทย และนัก ลงทุ น ต่ า งชาติ จ ากประเทศอัง กฤษ ประเทศในยุโ รป และสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี
อนุสัญญาภาษีซอ้ น (Double Taxation Avoidance Agreements: DTAA) ได้หรื อไม่
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ขอให้นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ชี้แจงดังนี้
บริ ษ ทั ฯ ได้พิ จารณาให้เครดิ ตภาษี เงิ นปั นผลได้ 20/80 ของเงิ นปั นผล
แก่ นัก ลงทุ นไทยเท่ า นั้น ส าหรั บ เครดิ ตภาษี ของนัก ลงทุนต่างชาติ จะขึ้ นอยู่กับ อนุ สัญญาภาษี ซ้อนของ
นัก ลงทุ นแต่ล ะประเทศ ซึ่ ง โดยทัว่ ไป ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลของแต่ละประเทศข้างต้น จะมีอัตราสู งกว่า
ประเทศไทย
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11. นางสาวพชรธร ภูมิคา (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ได้สอบถามดังนี้
- ความคืบหน้า และแผนการดาเนิ นงานในโครงการการลงทุนในบริ ษ ทั
วีนิไทย จากัด (มหาชน) (VNT) และบริ ษทั ฯ จะได้ประโยชน์อย่างไร
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ สนอซื้ อหุ ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริ ษทั VNT ในราคาเสนอซื้อหุน้ ละ 39 บาท จานวน 192,491,246 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16.24
ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ VNT โดยภายหลังจากที่ VNT สามารถทาการเพิกถอนหลักทรัพย์
แล้วเสร็ จ AGC Inc. จะดาเนินการปรับโครงสร้างโดยจะรวมธุ รกิจในประเทศเวียดนามมาอยู่ภายใต้ AGCTH และจะควบบริ ษทั ระหว่าง VNT และ AGC-TH เกิดเป็ นบริ ษทั ใหม่ที่จะดาเนินธุรกิจและเป็ นผูน้ าธุ รกิจ
PVC และ Chlor-Alkali แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งมีปริ มาณความต้องการและ
อัตรา การเติบโตที่มนั่ คง อีกทั้งยังสอดคล้องตามกลยุทธ์ในการเข้าสู่ ประเทศเป้าหมาย CLMVT เพื่อขยาย
Home Base ด้วย
- ผลการดาเนิ นงานในไตรมาส 1/2564 ของบริ ษทั ฯ จะเติบโตดีกว่าช่ วง
เดียวกันของปี ก่อนหรื อไม่ จากปัจจัยใด
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงว่า หากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ตลาด ราคา
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่าง ๆ ที่มีทิศทางปรับตัวขึ้น บริ ษทั ฯ คาดว่า ผลการดาเนินงานในไตรมาส 1/2564
อาจปรับตัวดีข้ นึ และสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2563
12. นายศุภวิชญ์ จอมสมสา (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามดังนี้
- สถานการณ์ในเมียนมาร์ส่งผลต่อ Supplier น้ ามันของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า โดยรวมบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดงั กล่าวในระดับต่า อีกทั้งบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการซื้อน้ ามันดิบจากเมียนมาร์
- จากกระแสการใช้ Electric Vehicle (EV) ในปั จ จุ บัน บริ ษัท ฯ ได้รั บ
ประโยชน์หรื อผลกระทบมากแค่ไหน และมีการเตรี ยมความพร้อมอย่างไร
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์ โดยได้ดาเนิ นธุ รกิจให้ สอดคล้องกับทิศทางและ Megatrends ของโลก เช่นการใช้ EV และ
Digitization ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้า จะมีการใช้องค์ประกอบของพลาสติก ปิ โตร
เคมี ยางสังเคราะห์ในการกระบวนผลิตอยูแ่ ล้ว ส่วนการขับเคลื่อนรถยนต์โดยการใช้น้ ามันหรื อไฟฟ้านั้นไม่
ส่ ง ผลกระทบใด ๆ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ อี ก ทั้ง การผลิ ต ส่ ว นประกอบของ EV ที่ เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ Performance
Chemicals หรื อ Advanced Materials เป็ นทิศทางที่บริ ษทั ฯ กาลังมุ่งดาเนินไปเช่นกัน
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ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ ประชุ มได้พิ จารณาครบถ้วนตามระเบี ยบวาระที่ ได้ก าหนดแล้ว
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริ ษทั ฯ จึงใคร่ ขอเก็ บ
บัตรลงคะแนนเสี ยงทั้งหมดจากผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ หากมีคาถามใดที่ไม่ได้ตอบ
ในที่ประชุม บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมและบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุม
ฉบับนี้แล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564 และผูถ้ ือหุ้นที่เข้าชมผ่าน Web-live Broadcast รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน
ที่ให้ความร่ วมมื อและการสนับ สนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ด้วยดีเสมอมา และด้วยประสบการณ์
ความรู ้ ความสามารถที่หลากหลายของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นผูก้ าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
ทิศทาง ผนวกกับกลยุทธ์และความตั้งใจในการทางานอย่างทุ่มเท และความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทุ ก คน บริ ษ ทั ฯ เชื่ อมั่นว่า จะสามารถรั บ มื อ กับ ความท้า ทายจากปั จ จัย ภายนอก พร้ อมทั้ง สร้ า งโอกาส
เพื่อการก้าวสู่ เป้าหมายอย่างมัน่ คงในระยะยาวต่อไป และได้กล่าวปิ ดประชุม
โดยสรุ ปจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้
รวมทั้ง สิ้ น จ านวน 2,191 ราย จ านวนหุ ้ น รวมกั น ทั้ง สิ้ น 3,269,112,631 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.8648
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีผถู ้ ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 185 ราย นับจานวน
หุ้นได้ 1,671,815 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0373 ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ จานวน 2,006 ราย
นับ จ านวนหุ้ น ได้ 3,267,440,816 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.8275 โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ต รวจสอบคะแนนเสี ย ง
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จากการจั ด การประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ในรู ปแบบ Sustainable Event
ตามแนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดงานอย่างยัง่ ยืนของสานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
หรื อ สสปน. บริ ษทั ฯ สามารถลดขยะพลาสติกไปฝั งกลบโดยนาไปเข้าโครงการ Upcycling จานวน 500 ขวด
ลดขยะกระดาษไปฝังกลบ 305 กิโลกรัม คิดเป็ นปริ มาณการลดก๊าซเรื อนกระจกจากการจัดประชุมทั้งหมด
244.66 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า (kgCO2e)

ปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.
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ลงนาม - นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ - ประธานกรรมการ
(นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม - นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
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เอกสารแนบท้าย
สรุปคาถามและคาตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
(จากในห้ องประชุมและระบบ Web-live Broadcast)
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563 และข้อเสนอแนะการดาเนิน
กิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คาถามในที่ประชุม
1 นางสาวเขมกร วชิรวราการ (ผูถ้ ือหุ้น)
ได้สอบถามดังนี้
- นอกจาก Stock Loss ที่เป็ นปัจจัยหลักที่ทา
ให้กาไรในปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ลดลงแล้ว
มีปัจจัยใดที่ทาให้กาไรลดลงอีกหรื อไม่
และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการอย่างไรเพื่อเพิ่ม
กาไร

คาตอบ

นอกจาก Stock Loss ที่เป็ นปัจจัยหลักที่ทาให้กาไรในปี
2563 ลดลงแล้วนั้น ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และความ
ต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ปรับ
ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินมาตรการต่าง ๆ ทั้ง
การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพทัว่ ทั้งองค์กร (Max & Enhancement) และการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทลั ในการดาเนินการให้ดียงิ่ ขึ้น บริ ษทั ฯ จึง
สามารถฟื้ นฟูผลประกอบการได้ประมาณ 7,781 ล้านบาท
ซึ่งหากไม่รวมผลขาดทุนจาก Stock Loss บริ ษทั ฯ จะมีกาไร
จากการดาเนินงานในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2562
- ในปี ที่ผา่ นมา การแพร่ ระบาดของโรคติด
แม้วา่ สถานการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลให้ความต้องการใช้
เชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงน้ ามันสาเร็ จรู ปในตลาดลดลง อย่างไร
การระงับการเดินทางทัว่ โลก จึงสอบถาม ก็ตาม บริ ษทั ฯ สามารถปรับแผนการผลิตของโรงกลัน่ น้ ามัน
ว่า การเดินเครื่ องการผลิตของโรงกลัน่ ของ ของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ โดย
บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร
ปรับลดการผลิตน้ ามันอากาศยาน (Zero Jet) ไปผลิตเป็ นน้ ามัน
ดีเซลได้ท้ งั หมด ดังนั้น ในปี 2563บริ ษทั ฯ จึงยังสามารถรักษา
อัตรากาลังการผลิตโรงกลัน่ (Utilization Rate) ได้ในระดับสูงที่
ร้อยละ 97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2562 นอกจากนั้น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ของบริ ษทั ฯ ประมาณร้อยละ 50
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ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

- ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า บริ ษทั ฯ มี
แผนการเติบโต และแผนการจัดสรรเงิน
ลงทุนอย่างไร

2

นายสุชาต วิรยศิริ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่ อง
บุคลากรในช่วงสถานการณ์ COVID-19
หรื อไม่ อย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
หน้า 33/45

คาตอบ
จะถูกใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ด้วย
จึงสรุ ปได้วา่ แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะได้รับผลกระทบด้านราคา
ผลิตภัณฑ์ แต่ก็มีการบริ หารจัดการเพื่อให้มีการผลิตใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการ และยังรักษาอัตรากาลังการผลิต
ของโรงกลัน่ ให้อยูใ่ นระดับปกติ
บริ ษทั ฯ ได้ทบทวนและพิจารณาทิศทางและแผนกลยุทธ์
ระยะยาวทั้ง 3 Steps (Step Change, Step Out และ Step Up)
ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สภาวะตลาดและความ
ต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พบว่ากลยุทธ์ท้ งั 3 Steps
ดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ แต่อาจจะต้องมี
การปรับจังหวะการดาเนินการให้มีความเหมาะสม โดยได้
พิจารณาแผนการดาเนินกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของ
ธุรกิจ รวมทั้งกาหนดแผนการจัดสรรเงินลงทุนด้วยความ
รอบคอบดังนี้
(1) การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Step Change) :
บริ ษทั ฯ จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ ง และเพิม่ ความ
ยืดหยุน่ ในการใช้วตั ถุดิบ เพื่อลดต้นทุนและรักษา
เสถียรภาพในการผลิต รวมทั้งยังพิจารณาการดาเนิ นการ
ด้านการตลาด ตลอดจนการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ต่อไป
(2) การสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศ (Step Out) : บริ ษทั ฯ จะ
มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูง และมีการ
เติบโตที่ดี สอดคล้องกับทิศทาง Megatrends ผ่านการเข้าซื้อ
กิจการ (M&A)
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สามารถลดลงไปได้
ประมาณ 1,944 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากการดาเนินการด้าน
ต่าง ๆ เช่น การทบทวนการรับพนักงานใหม่เท่าที่จาเป็ น
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานด้วยการฝึ กอบรม
การส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน
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ลาดับ

3

4

5

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
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คาตอบ
รวมถึงมีการวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของพนักงาน
ในอนาคต โดยสรุ ปคือ บริ ษทั ฯ มีมาตรการในการลดค่าใช้จ่าย
การดาเนินงานอย่างเห็นผล โดยยังคงให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- แนวโน้มกาไรของบริ ษทั ฯ ในปี 2564 จะ
แม้วา่ ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์โพลิ
เป็ นอย่างไร
เมอร์ส และน้ ามันสาเร็ จรู ปจะปรับลดลงอย่างมากในช่วงไตร
มาส 2 และ 3 ปี 2563 แต่บริ ษทั ฯ คาดว่าสถานการณ์ราคาและ
ส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ในปี 2564 จะปรับตัวในทิศทางที่ดี
ขึ้น ประกอบกับบริ ษทั ฯ จะกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากโครงการ
ORP และ PO/Polyols ที่เริ่ มดาเนินการผลิตเชิงพาณิ ชย์ในปี นี้
ทาให้คาดว่า บริ ษทั ฯ จะมีรายได้จากการขายเพิม่ ขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 8
นายเดชา สุนทรารชุน (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถึง
สถานการณ์ตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีน้ นั มีความ
ตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปัจจุบนั
เกี่ยวข้องกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อ
ความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2564 เศรษฐกิจมีทิศทางการ
ฟื้ นตัวที่ดีข้ ึน จึงส่ งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับตัวดีข้ นึ
จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใยและสิ่ งทอ ผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการคมนาคมด้วย
นายสมบัติ ห. เพียรเจริ ญ (ผูถ้ ือหุน้ )
จากสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงปี ที่ผา่ นมา
ได้สอบถามถึงประมาณการผลประกอบการ
ส่งผลให้เกิด New Normal ในการดาเนินธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน
ในไตรมาส 1/2564 และประมาณการผล
อย่างไรก็ดี ทิศทางความต้องการใช้ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ประกอบการปี 2564
ในปัจจุบนั ปรับตัวดีข้ นึ บริ ษทั ฯ จึงคาดว่าจะมีประมาณการ
กาไรจากการขายที่ดีข้ นึ และสู งกว่าปี 2563
นางรุ่ งศรี เจียรนัยขจร (ผูร้ ับมอบฉันทะ)
แม้วา่ ในปี 2563 ภาระหนี้สินของบริ ษทั ฯ จะปรับเพิ่มสู งขึ้น
ได้แสดงความเห็นว่า จากข้อมูลในแบบแสดง บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการหนี้สินและต้นทุน
รายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2563 ทางการเงิน รวมถึงดาเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสภาพคล่อง เช่น
(แบบ 56-1 One Report) หน้า 7 และหน้า 112- การออกหุน้ กูใ้ ห้นกั ลงทุนสถาบัน จานวน 15,000 ล้านบาท
242 จะเห็นได้วา่ ปี 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระ
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หนี้สินและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี
2562 ที่จานวน 3,119 ล้านบาท เป็ นจานวน
3,511 ล้านบาท ในปี 2563 จึงสอบถามว่า
บริ ษทั ฯ มีวิธีการบริ หารจัดการหนี้สินอย่างไร
และมีวิธีการรับมือในกรณี ที่อตั ราดอกเบี้ย
ปรับตัวสู งขึ้นอย่างไร

6

นายอัครเดช วัสสระ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามว่า
บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศ และมีการเตรี ยมตัวรับมืออย่างไร
ในการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามของ
บริ ษทั อื่นที่จะเริ่ มดาเนิ นการในปี นี้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
หน้า 35/45

คาตอบ
การกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน จานวน 30,000 ล้านบาท และ
การออกหุน้ กูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
ในปี 2563 อัตราดอกเบี้ยอยูใ่ นระดับต่าทาให้เงินฝาก
บางส่ วนได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราถูกลง ประกอบกับ
การดาเนินการเพื่อรักษาสภาพคล่องตามที่กล่าวมาข้างต้น จึง
ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินปรับเพิ่มขึ้น แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับที่
แข่งขันได้ สาหรับปี 2564 เนื่องจากการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
ยังมีความแข็งแกร่ ง ส่งผลให้คงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit
Rating) ในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ จากวงเงินการออกและ
เสนอขายหุน้ กู้ จานวน 4,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – 2567) ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 นั้น บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกและ
เสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จานวนรวม 1,250 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะ 10 ปี และ 30 ปี
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารจัดการโครงสร้างทาง
การเงินให้มีความแข็งแกร่ ง ลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มผล
กาไร เพื่อรักษาระดับ Credit Rating ให้เป็ นที่น่าพึงพอใจ และ
สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต อีกทั้งยัง
สามารถใช้เครดิตทางการค้าในการขยายอายุกาหนดการชาระคืน
ค่าวัตถุดิบด้วยเช่นกัน โดยภาพรวม บริ ษทั ฯ จะบริ หารจัดการ
อายุเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นระดับเฉลี่ยที่ 8-10 ปี และคงสัดส่วนอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ให้มีความสมดุลโดยมีบริ ษทั
จีซี ศูนย์บริ หารเงิน จากัด (GCTC) ทาหน้าที่เป็ น Treasury
Center ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกูท้ ี่มีตน้ ทุนที่
แข่งขันได้มากที่สุด
บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการลงทุนในต่างประเทศ โดยใน
กลยุทธ์ Step Change จะพิจารณาการขยายธุรกิจและตลาด
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และกลยุทธ์ Step Out ที่มุ่งเน้นการสร้างฐาน
ธุรกิจในต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาดาเนิ นการบนพื้นฐาน
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นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผูถ้ ือหุน้ )
ได้สอบถามดังนี้
- บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กบั
บริ ษทั ฯ อย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
หน้า 36/45

คาตอบ
การสร้างความยัง่ ยืนทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยจากที่ช้ ีแจงไปข้างต้น
บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการเข้า
ซื้อกิจการ (M&A) ในธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ใน
อนาคตและมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงขึ้น รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่มีความ
สอดคล้องกับความยัง่ ยืนในอนาคต โดยบริ ษทั ฯ หวังว่าจะ
สามารถเพิ่มคุณภาพกาไร (Quality of Earnings) และความ
มัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้
สาหรับการดาเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม เนื่องจาก
บริ ษทั ฯ มีฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัด
ระยอง ถือว่าเป็ นฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่ งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สามารถขยายฐานธุรกิจออกสู่ประเทศต่าง ๆ
ได้ โดยในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั วีนิไทย
จากัด (มหาชน) (VNT) ซึ่งมีการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ PVC ใน
ประเทศเวียดนามเพิ่มเติมแล้ว
ภายใต้กลยุทธ์ Step Change บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสู งขึ้น (High Value
Product : HVP) ด้วยการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า โดยมีเป้าหมายที่
จะเพิ่มสัดส่ วน Product Portfolio ของผลิตภัณฑ์ HVP ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ส จากประมาณร้อยละ 30 ในปี 2563 เป็ น
ประมาณร้อยละ 65 จาก ในอีก 5 ปี ข้างหน้า อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังได้
ลงทุนในรู ปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) เช่น
เทคโนโลยีวสั ดุข้นั สู ง (Advanced Materials) และเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถแสวงหา
โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ และนาเทคโนโลยีมาต่อยอดหรื อ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธุรกิจปัจจุบนั ได้เช่นกัน
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- บริ ษทั ฯ มีแนวทางการทาธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
เพื่อสิ่ งแวดล้อมอย่างไร และนโยบายด้าน
พลังงานของประธานาธิบดีคนใหม่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กามีผลกระทบต่อ
บริ ษทั ฯ หรื อไม่ อย่างไร

คาถามจาก Web-live Broadcast
8 นายสหัสพลช์ เอี่ยมทอง (ผูถ้ ือหุน้ )
ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีแผนการออกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นปี 2564 หรื อไม่

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
หน้า 37/45

คาตอบ
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจ เคมีภณ
ั ฑ์เพื่อ
สิ่ งแวดล้อมที่ครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่ง ได้แก่ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Biofuel, Bioplastics และ Biochemicals ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจ Green ควบคู่ไปพร้อมกับธุรกิจ
ปิ โตรเคมี เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีธุรกิจที่ครอบคลุมและสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและสังคมได้
โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bioplastics มีการใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ
เช่น น้ าตาลจากอ้อย มันสาปะหลัง และข้าวโพด ในการผลิต
พลาสติกชีวภาพชนิดโพลิแลกติกแอซิด (Polylactic Acid หรื อ
PLA) และโพลีบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutylene Succinate หรื อ
PBS) ผ่านบริ ษทั NatureWorks LLC และบริ ษทั PTTMCC
Biochem จากัด (PTTMCC) ตามลาดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
Oleochemicals นอกจากจะใช้ผลิต Biofuel แล้ว ยังใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ Home and Personal Care เช่น น้ ายาทาความสะอาด
สบู่ และผงซักฟอก เป็ นต้น
สาหรับนโยบายด้านพลังงานของประธานาธิบดีคนใหม่
ของสหรัฐฯ จากการศึกษาและประสบการณ์การลงทุนใน
สหรัฐฯ ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เห็นว่ากระแสและการรณรงค์
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมจะช่วยเสริ มให้ธุรกิจ
เคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ มีการเติบโตมากยิง่ ขึ้น
จากวงเงินที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิในการออกหุน้ กู้ จานวน 4 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567) บริ ษทั ฯ ได้มีการออกและ
เสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จานวน 1,250 ล้านเหรี ยญฯ
เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปในการสนับสนุนการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งป็ นช่วงที่สามารถเข้าตลาดในระดับอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม โดยในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีหุน้ กูส้ กุลเงินบาทที่จะถึง
กาหนดไถ่ถอน จานวน 20,000 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จึงอยูร่ ะหว่าง
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นายนพรัตน์ พงศ์ฐากูร (ผูถ้ ือหุน้ ) บริ ษทั ฯ
มีแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้าและ
ธุรกิจดิจิทลั อย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
หน้า 38/45

คาตอบ
การพิจารณาแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินกูเ้ พื่อให้
สอดคล้องกัน
บริ ษทั ฯ ได้ติดตามศึกษาความเป็ นไปได้ทางธุรกิจจาก
แนวโน้มความนิยม EV ที่เพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากชิ้นส่ วนของ EV
จะใช้วสั ดุ Specialty Material ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์
ของบริ ษทั ฯ ในการเข้าสู่ธุรกิจ High Value Business
บริ ษทั ฯ ได้มีการลงทุนผ่าน CVC ใน 4 กลุ่มธุรกิจ โดย
หนึ่งนั้นคือธุรกิจ Digital เพื่อเข้าถึงธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
และสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้รับกลับมาใช้พฒั นาทั้งธุรกิจ
ปัจจุบนั และธุรกิจที่กาลังมุ่งหน้าไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการนาระบบ Digital เข้ามาช่วย
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดาเนินงานต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ ายเงินปันผล
ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คาถามจากที่ประชุม
1 นายสุชาต วิรยศิริ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถามว่า
เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลใน
อัตราที่สูงกว่านี้ และเหตุใดบริ ษทั ฯ จึงไม่
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2563

คาตอบ
จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้
จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 (Payout Ratio) ของกาไรสุทธิ
ซึ่งในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิ 200 ล้านบาท การพิจารณา
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1 บาท/หุน้ นั้น คิดเป็ น Payout Ratio ที่
ร้อยละ 2,248 และคิดเป็ นร้อยละ 60 ของกาไรจากการ
ดาเนินงาน หรื อคิดเป็ น Dividend Yield ที่ร้อยละ 1.71 ซึ่งถือว่า
อยูใ่ นระดับที่เทียบเคียงและสูงกว่าบริ ษทั อื่นในระดับเดียวกัน
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจความผันผวนของ
สถานการณ์ตลาด บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2563
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ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
คาถามจากที่ประชุม
1 นายสมบัติ ห. เพียรเจริ ญ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้
สอบถามถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ เช่น การตัดสิ นใจลงทุนใน
ประเทศสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ

2

คาตอบ

หนึ่งปัจจัยที่สาคัญในการพิจารณาการลงทุนโครงการ US
Petrochemical Complex คือ Partner เนื่องจากเป็ นโครงการที่มี
ขนาดใหญ่ โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจากับ
Potential Partner หลายรายเพื่อให้ได้ Partner ที่มีความแข็งแกร่ ง
รวมถึงอยูร่ ะหว่างการขอการสนับสนุนเงินกูจ้ ากรัฐบาลสหรัฐฯ
และการเจรจาต่อรองราคากับผูร้ ับเหมาโครงการฯ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้พิจารณาการลงทุนโครงการอื่น ๆ ในต่างประเทศ
ด้วยเช่นกัน โดยบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการในการเข้าซื้ อ
กิจการ (M&A) ในธุรกิจ Specialty Chemicals ซึ่งมีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดีในอนาคต สาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใน
ประเทศ เช่น โครงการโรงโอเลฟิ นส์แห่งใหม่ (Olefins
Reconfiguration Project: ORP) โครงการ Propylene Oxide
(PO) และโครงการ Polyols บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแผนงาน
แล้วเสร็จ และเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิ ชย์แล้ว
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
สอบถามดังนี้
(GPSC) เป็ นผูอ้ อกแบบระบบ Smart Energy Storage System
- ระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริ ยะ Smart
(ESS) ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการทดสอบและพัฒนา และ
Energy Storage System ซึ่งเป็ นต้นแบบ ได้นาระบบ ESS มาใช้ในอาคารสานักงานและศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. และเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ ในขนาดรวมประมาณ 1 เมกะวัตต์
จะก่อให้เกิดรายได้ต่ออุตสาหกรรมภาค
ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี
ตะวันออกเมื่อใดและจานวนเท่าใด
ทั้งนี้ GPSC อยูร่ ะหว่างการขยายการนาระบบ ESS ไปใช้ใน
พื้นที่ต่าง ๆ เช่น สถาบันวิทยสิ ริเมธี (VISTEC)
- ความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิต
โครงการฯ เป็ นความร่ วมมือกันของบริ ษทั ภายในกลุ่ม
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ า ปตท. โดยได้ดาเนิ นการติดตั้ง Floating Solar แห่งแรก ขนาด
ทะเล (Floating Solar) ที่จงั หวัดระยอง
100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่ของบริ ษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จากัด
โดยจะก่อให้เกิดรายได้เมื่อใดและจานวน (PTT Tank) จังหวัดระยอง โดยบริ ษทั ฯ พัฒนานวัตกรรมเม็ด
เท่าใด
พลาสติกเกรดพิเศษเพื่อนามาผลิตทุ่นลอยน้ าให้สามารถใช้ในน้ า
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ลาดับ

3

ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ

นางสาวศรี นวล ภัทรานนท์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้
สอบถามดังนี้
- จากการออกและเสนอขายหุ้นกูส้ กุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ ประกอบกับหุน้ กูส้ กุลเงิน
บาทของบริ ษทั ฯ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.05 ที่จะครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2564
นั้น บริ ษทั ฯ จะมีการออกหุน้ กูส้ กุลเงิน
บาทหรื อไม่ ในอัตราดอกเบี้ยเท่าใด

- กรณีที่บริ ษทั ฯ รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร บริ ษทั ฯ มีนโยบายการผลิต
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้คู่คา้ ทางการเกษตร
เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตร หรื อไม่

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
หน้า 40/45

คาตอบ
ทะเลได้ และบริ ษทั ฯ จะขยายผลไปยังโรงอะโรเมติกส์ 2
(ARO2) ขนาด 700 กิโลวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต
ติดตั้ง และการออกแบบ ซึ่งมีกาหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี
2565 และคาดว่าจะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ 340,000
บาทต่อปี และลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
520 tonCO2e ต่อปี
บริ ษทั ฯ ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเหรี ยญ
สหรัฐฯ จานวน 1,250 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมการไถ่ถอนหุน้ กูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ (Refinance)
จานวน 1,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี 2565 รวมถึงใช้ในการ
ดาเนินการทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ฯ พิจารณาการลงทุน
ซึ่งมีความจาเป็ นในการใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่ งปี หลังของปี
2564 บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาออกและเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินบาท
ชุดใหม่ เพื่อทดแทนหุ้นกูส้ กุลเงินบาทชุดเดิมที่จะครบกาหนด
ไถ่ถอนในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งนี้ การพิจารณารู ปแบบและ
เงื่อนไขต่าง ๆ จะขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด สถานการณ์เศรษฐกิจ
โลก และแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ ในขณะนั้นด้วยเช่นกัน
บริ ษทั ฯ ไม่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยตรง
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ในกลุ่ม คือ บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล
จากัด (มหาชน) (GGC) ที่ดาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งมีการใช้ปาล์มและอ้อยเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
โดย GGC มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยัง่ ยืน
โดยส่งเสริ มมาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยัง่ ยืน (Round
Table for Sustainable Palm Oil: RSPO) ให้กบั เกษตรกร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เล็งเห็นความสาคัญของการ
จัดซื้อวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อม อีกทั้ง GGC มีการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร
เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าของโครงการนครสวรรค์
ไบโอคอมเพล็กซ์ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการลดการเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตรของเกษตรกร
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ลาดับ
ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
4 นางสาวศรี นวล ภัทรานนท์ (ผูถ้ ือหุน้ ) และ
นางสาวพวงทอง บุญทรง (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้
สอบถามว่าสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อ
บริ ษทั ฯ หรื อไม่ อย่างไร

5

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้
สอบถามว่า ในปี 2564 บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของบริ ษทั ฯ
อย่างไร และจะจัดโครงการผูถ้ ือหุน้ เยีย่ มชม
กิจการ (Company Visit) หรื อไม่

6

นายประสิ ทธิ์ เจริ ญทรัพย์ (ผูถ้ ือหุน้ )
ได้สอบถามถึงการดาเนินงานสายงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งในด้าน
โครงสร้าง บุคคลากร และการใช้เทคโนโลยี
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564
หน้า 41/45

คาตอบ
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั เป้ายอดขายในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์ ) ในสัดส่วนที่ไม่สูงมาก เนื่องจาก
ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกในตลาดเมียนมาร์ยงั คงมีปริ มาณน้อย
โดยยอดขายของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั เฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 50,000
ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานและอาจทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ได้ โดยบริ ษทั ฯ จะยังคงดาเนินการขายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคู่คา้
และพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ปฏิบตั ิงานที่เมียนมาร์ จึงได้ให้
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ปฏิบตั ิงานที่เมียนมาร์ เดินทางกลับมายัง
ประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะประสานกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งย่างกุง้ เพื่อติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดต่อไป
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19
ที่ยงั คงมีอย่างต่อเนื่อง และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ ือ
หุน้ ทุกท่าน บริ ษทั ฯ จึงของดจัดกิจกรรมโครงการผูถ้ ือหุน้ เยีย่ ม
ชมกิจการ (Company Visit) สาหรับปี 2564 ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดโครงการผูถ้ ือหุ้นเยีย่ มชม
กิจการดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างของสายงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจของ
องค์กร ประกอบด้วย 3 ฝ่ าย คือ 1) ฝ่ ายกลยุทธ์ 2) ฝ่ ายตรวจสอบ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม และ 3) ฝ่ ายตรวจสอบเทคโนโลยี
และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตรวจสอบ
ภายในที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯ จึงได้ลงทุนระบบ
เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการตรวจสอบให้เป็ นไป
อย่างเชิงรุ กและรวดเร็ว รวมถึงดาเนินการตรวจสอบ
Performance Audit ซึ่งทาให้บริ ษทั ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
จานวนมากในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
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หน้า 42/45

คาตอบ
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังคงใช้ระบบ SAP GRC Access Control
เพื่อควบคุมสิ ทธิ์การเข้าถึงระบบ SAP ซึ่งเป็ นระบบหลักของ
องค์กร
สาหรับข้อความในที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี /รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน กล่าวคือ
ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แต่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ติดตามและประมวลผลของการบริ หารจัดการ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สาหรับการลาออกของพนักงานในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ
มีโครงการร่ วมใจจาก
(MSP) ซึ่งพนักงานในสายงานตรวจสอบภายในได้สมัคร
เข้าร่ วมโครงการฯ ด้วยความสมัครใจ รวมถึงเหตุผลด้านปัญหา
สุขภาพของพนักงาน กรณีมีพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 45 วัน
ได้ลาออกจากบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลส่ วนตัว ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์
ที่ผา่ นมาดังกล่าว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริ ษทั ฯ
จึงได้เตรี ยมแผนรองรับโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในงานตรวจสอบภายใน
นายวุฒิรัตน์ ภู่พิบูลย์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้สอบถามว่า
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ มี D/E Ratio อยูท่ ี่ 0.33 เท่า ซึ่งถือ
จากแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ ในปี 2564 ที่
ว่าอยูใ่ นระดับต่า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแผนการจัดหาแหล่ง
แจ้งมาข้างต้นนั้น ราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ และ
เงินทุนให้สามารถแสวงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไป
อัตรา D/E Ratio จะอยูใ่ นระดับเท่าใด
กับการรักษา Credit Rating ให้มีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับ
Investment Grade โดยบริ ษทั ฯ จะนาเงินบางส่วนที่ได้จากการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จานวน 1,250
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มาไถ่ถอนหุน้ กูท้ ี่จะครบกาหนดในปี 25642565 และจากแผนการลงทุนและการดาเนินงานในปี 2564
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มคุณภาพกาไร (Quality of
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คาตอบ
Earnings) และสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากมูลค่าหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
นางวันดี คุม้ เมธา (ผูร้ ับมอบฉันทะ) ได้แสดง
เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นมีเพียงปี ละหนึ่งครั้ง
ความเห็นว่า ในช่วง New Normal นี้ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงอยากใช้โอกาสนี้ในการพบปะกับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
พิจารณาจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี โดยได้พิจารณาจัดประชุมในรู ปแบบ Physical Meeting
2564 และงดแจกของที่ระลึกด้วยแล้ว เหตุใด อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
บริ ษทั ฯ จึงไม่พิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ อ COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อใช้สถานที่ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามประกาศและมาตรการที่
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วย
กาหนดโดยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เช่น
การรักษาระยะห่างทางสังคม ดังนั้น สถานที่ของบริ ษทั ฯ จึงไม่
เพียงพอสาหรับการรองรับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้ อีกทั้งบริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้มี Web-live Broadcast เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ในการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมด้วยเช่นกัน
นายปิ ยชาติ ศิริสัตยะวงศ์ (ผูถ้ ือหุ้น) ได้สอบถาม
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (Hedging)
ว่า หากราคาน้ ามันปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั ฯ มี
ด้านราคาและส่วนต่างราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่าง
วิธีการป้องกันความเสี่ ยงอย่างไร
ต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูก้ าหนด
นโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงกากับและ
ติดตามการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดยฝ่ ายจัดการจะมีการ
ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สภาวะตลาดและความผันผวน
รายสัปดาห์ เพื่อให้สามารถเข้าทา Hedging ได้อย่างรวดเร็วและ
เหมาะสม โดยในไตรมาส 1/2564 บริ ษทั ฯ ดาเนินการบริ หาร
ความเสี่ ยงน้ ามันดิบคงคลังไปแล้วทั้งสิ้ น ร้อยละ 100 รวมถึง
บริ หารความเสี่ ยงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อะโรเมติกส์ และ
โอเลฟิ นส์ ในช่วงราคาและปริ มาณที่เหมาะสมแล้ว
Mr. Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุ้น)
ได้สอบถามดังนี้
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางและจัดหาหลักสูตรอบรมทั้ง
- บริ ษทั ฯ สามารถสนับสนุนหลักสูตร
อบรมจาก IMD Business School
จากสถาบันภายในและต่างประเทศ รวมถึงจัดให้มีการฝึ กอบรม
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้กบั ประธาน อย่างเหมาะสมสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้าง
กรรมการ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ความรู ้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ แล้ว
หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจได้หรื อไม่
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- บริ ษทั ฯ สามารถจ่ายโบนัสเพิ่มเติมจาก
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินพิเศษให้กบั พนักงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ (Net และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
Profit Growth) ร้อยละ 1 ได้หรื อไม่
รวมถึงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสม และ
สถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจ เป็ นต้น
- บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของ
บริ ษทั ในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ส่วนใหญ่ มี EBITDA Margin
รายได้ (Revenue Growth) หรื อเพิม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติของ Economic
แหล่งที่มาของรายได้ (New Stream of
Cycles บริ ษทั ฯ อาจมี EBITDA Margin ในระดับที่เพิ่มสู งขึ้นได้
Income) จากธุรกิจใหม่ที่มี EBITDA
ในบางช่วงเวลา แต่จะไม่ถึงร้อยละ 50
Margin สูงเกินกว่าร้อยละ 50 ได้หรื อไม่
- บริ ษทั ฯ สามารถให้เครดิตภาษีเงินปัน
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาให้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80
ผลได้ 20/80 ของเงินปันผล แก่นกั ลงทุน ของเงินปันผลแก่นกั ลงทุนไทยเท่านั้น สาหรับเครดิตภาษีของ
ไทย และนักลงทุนต่างชาติจากประเทศ
นักลงทุนต่างชาติจะขึ้นอยูก่ บั อนุสัญญาภาษีซอ้ นของ
อังกฤษ ประเทศในยุโรป และ
นักลงทุนแต่ละประเทศ ซึ่งโดยทัว่ ไปภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
สหรัฐอเมริ กาที่มีอนุสัญญาภาษีซอ้ น
แต่ละประเทศข้างต้นจะมีอตั ราสูงกว่าประเทศไทย
(Double Taxation
Avoidance
นางสาวพชรธร
ภูมิคา (ผู
ร้ ับมอบฉันทะ)
บริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ สนอซื้อหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั VNT
ได้สAgreements:
อบถามดังนี้ DTAA) ได้หรื อไม่
ในราคาเสนอซื้อหุ ้นละ 39 บาท จานวน 192,491,246 หุ้น หรื อคิด
- ความคืบหน้าและแผนการดาเนินงานใน
โครงการการลงทุนในบริ ษทั วีนิไทย
จากัด (มหาชน) (VNT) และบริ ษทั ฯ จะได้
ประโยชน์อย่างไร

เป็ นร้อยละ 16.24 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ VNT
โดยภายหลังจากที่ VNT สามารถทาการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้ว
เสร็ จ AGC Inc. จะดาเนินการปรับโครงสร้างโดยจะรวมธุรกิจใน
ประเทศเวียดนามมาอยูภ่ ายใต้ AGC-TH และจะควบบริ ษทั ระหว่าง
VNT และ AGC-TH เกิดเป็ นบริ ษทั ใหม่ที่จะดาเนินธุรกิจและเป็ น
ผูน้ าธุรกิจ PVC และ Chlor-Alkali แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีปริ มาณความต้องการและอัตรา การเติบโต
ที่มนั่ คง อีกทั้งยังสอดคล้องตามกลยุทธ์ในการเข้าสู่ประเทศ
เป้าหมาย CLMVT เพื่อขยาย Home Base ด้วย
- ผลการดาเนินงานในไตรมาส 1/2564 ของ
หากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ตลาด ราคาและ
บริ ษทั ฯ จะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่าง ๆ ที่มีทิศทางปรับตัวขึ้น บริ ษทั ฯ คาดว่า
ก่อนหรื อไม่ จากปัจจัยใด
ผลการดาเนินงานในไตรมาส 1/2564 อาจปรับตัวดีข้ นึ และสูง
กว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2563
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12 นายศุภวิชญ์ จอมสมสา (ผูถ้ ือหุน้ )
ได้สอบถามดังนี้
- สถานการณ์ในเมียนมาร์ส่งผลต่อ Supplier
น้ ามันของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
- จากกระแสการใช้ Electric Vehicle (EV)
ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์หรื อ
ผลกระทบมากแค่ไหน และมีการเตรี ยม
ความพร้อมอย่างไร

คาถามจาก Web-live Broadcast
13 นางประกาย วงศ์เงิน (ผูถ้ ือหุ้น) และ
นายสหัสพลช์ เอี่ยมทอง (ผูถ้ ือหุน้ )ได้สอบถาม
ว่า จากผลประกอบการปี 2563 ที่ลดลง และ
บริ ษทั ฯ มีหนี้ เพิ่มมากขึ้นจากการออกหุน้ กู้
บริ ษทั มีแนวโน้มที่จะถูก Downgrade หรื อไม่
อย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
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คาตอบ

โดยรวมบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวใน
ระดับต่า อีกทั้งบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการซื้อน้ ามันดิบจากเมียนมาร์
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ โดยได้
ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางและ Megatrends ของโลก
เช่นการใช้ EV และ Digitization ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมรถยนต์
และรถยนต์ไฟฟ้า จะมีการใช้องค์ประกอบของพลาสติก ปิ โตร
เคมี ยางสังเคราะห์ในการกระบวนผลิตอยูแ่ ล้ว ส่วนการ
ขับเคลื่อนรถยนต์โดยการใช้น้ ามันหรื อไฟฟ้านั้นไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อบริ ษทั ฯ อีกทั้ง การผลิตส่วนประกอบของ EV
ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ Performance Chemicals หรื อ Advanced
Materials เป็ นทิศทางที่บริ ษทั ฯ กาลังมุ่งดาเนินไปเช่นกัน
บริ ษทั ฯ พิจารณาแนวทางการบริ หารจัดการเงินทุนและ
การก่อหนี้สินเพื่อสนับสนุนการลงทุนควบคู่กนั กับแนวทางของ
การพิจารณาของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริ ษทั ฯ
พยายามรักษาอันดับความน่าเชื่อถือให้อยูใ่ น Investment Grade
Level และพยายามให้ไม่มีผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการสื่ อสารและทาความเข้าใจอย่างใกล้ชิด
กับบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทาให้แม้วา่ ปัจจุบนั มีการออก
หุน้ กูเ้ พิ่มเติม บริ ษทั จัดอันดับก็ยงั คงยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระดับเดิมคือ BBB ของ S&P และ Baa2 ของ Moody’s

