
 
 
 

ที่ 01- 101 /2565 

  18 เมษายน 2565 

เรื่อง  ขอน าสง่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่สง่มาดว้ย    รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอน าส่งรายงานการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 4 เมษายน 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย หากท่านมีขอ้แกไ้ข
หรือทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษั ทฯ ทราบภายในวันที่  18  พฤษภาคม 2565                            
ได้ที่  corporatesecretary@pttgcgroup.com ห รือ โท รศัพ ท์หมาย เลข  02-265-8339, 02-265-8634,               
02-140-8719 หรือโทรสาร 02-265-8500 เพื่อบริษัทฯ จะไดด้ าเนินการต่อไป ทั้งนี ้หากไม่มีขอ้แก้ไขหรือ
ทกัทว้งใด ๆ บรษิัทฯ ถือว่าท่านรบัรองรายงานการประชมุฯ ดงักลา่วแลว้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

- คงกระพนั  อินทรแจง้ - 

 (นายคงกระพนั  อินทรแจง้) 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 
 
 

สายงานเลขานกุารบรษิัทและกฎหมาย 
โทรศพัท ์0 2140 8762  / 0 2265 8339 
โทรสาร  0 2265 8500 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

______________________________ 
วัน เวลา และรูปแบบ 

ประ ชุม เ ม่ือวันจันท ร์ ท่ี  4 เมษายน 2565 เวลา  09.00 น .  ในรูปแบบการประ ชุม                                     
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง
กฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก่อนเร่ิมการประชุมฯ  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                               
ท่ีมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น 
รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุม ดงันั้น เพื่อเป็นการป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึงเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
และมีระเบียบวาระการประชุมดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้น
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 ตามท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่ือสารผ่านทาง Website ของบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 4 มีนาคม 2565 แลว้ 

นายปิยสวัส ด์ิ  อัมระนันทน์  ประธานกรรมการ ท าหน้า ท่ีประธานในท่ีประ ชุม                              
ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และแถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ของหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมอย่างกระชับ             
โดยจะใชเ้วลาไม่เกิน 2 ชัว่โมง  

รวมถึงได้สรุปจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นท่ีมาลงทะเบียน โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียน                 
ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีได้ช าระแลว้จ านวน 45,088,491,170 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
4,508,849,117 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ดังนั้น จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีใช้เป็นฐานเสียง                
ในการเปิดประชุม คิดเป็นจ านวน 4,508,849,117 หุน้  

ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจ านวนทั้ งส้ิน 990 ราย                
นับจ านวนหุ้นรวมกันไดท้ั้งส้ิน 2,867,595,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.5992 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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 ประธานฯ ได้กล่ าว เ ปิดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ า ปี  2565 และแนะน า                           
กรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 14 ท่าน จาก 15 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.33 ดงัน้ี 

1. นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ 
2. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. ศาสตราจารย ์สมคิด เลิศไพฑูรย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4. นายกฤษฎา  บุญราช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ                   

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
6. นายปกรณ์  นิลประพนัธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. พลโท นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ                       

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ                               
9. นายนพดล ป่ินสุภา กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ                              
10. นายดิษทตั  ปันยารชุน กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นายสราวุธ แกว้ตาทิพย ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
12. หม่อมหลวง ปีกทอง ทองใหญ่ กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
13. นางปานทิพย ์ ศรีพิมล กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
14. นายคงกระพนั อินทรแจง้ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ       

กรรมการบริหารความเส่ียง  และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โดยกรรมการ 1 ท่าน คือ นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดถึ้งแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565  

ทั้งน้ี กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวสัด์ิ อัมระนันทน์ นายกฤษฎา บุญราช และ
ศาสตราจารย ์สมคิด เลิศไพฑูรย ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้บางรายในการประชุมคร้ังน้ี 

จากนั้นไดม้อบหมายให้นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวแนะน าผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. นายวริทธ์ิ นามวงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  
กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีมูลค่าเพิ่ม 

2. นายทศพร   บุณยพิพฒัน์   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  
กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีขั้นตน้และขั้นกลาง 
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3. นายวิบูลย ์ ชูชีพช่ืนกมล ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  
กลุ่มปฏิบติัการเพื่อความเป็นเลิศ 

4. นายณะรงคศ์กัด์ิ  จิวากานนัต ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 
5. นางสาวภทัรลดา  สง่าแสง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี 
6. นางวราวรรณ ทิพพาวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์องคก์ร 
7. นายพิรุณ กร่ิมวงษรั์ตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายงานบริหารศกัยภาพองคก์ร 
8. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการตลาด  

พาณิชยกิจ และบริหารจดัการแผนการผลิต 
9. นายชญาน์  จนัทวสุ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานความยัง่ยนืองคก์ร         
10. นางพิลาสพรรณ 

 
อุดมจารุมณี 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษทั
และกฎหมาย และเลขานุการบริษทั 

11. นายอมร ภูติประวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานตรวจสอบภายใน 

จากนั้นประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน าบุคคลดงัต่อไปน้ี  

ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั วีระวงค,์  ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
- นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต ์ 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
- นายมงคล สมผล 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
- นางกีรติกา แพงลาด  

ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
- นายจตุรงค ์วรวิทยสุ์รวฒันา  

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี เลขานุการบริษัท            
ไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ ดงัน้ี 

- ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง โดยผูถื้อหุ้นหน่ึงรายมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือหรือรับมอบฉันทะมา  ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ               
งดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ  
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- ส าหรับการนับคะแนนเสียง บริษทัฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรือ                   
งดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแลว้แต่กรณีตามมติท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย
ในระเบียบวาระนั้น ๆ 

- ส าหรับการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect หากผูถื้อหุ้นท าการเลือก 
“ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” บริษทัฯ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยกบัระเบียบวาระนั้น ๆ 
โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงไดจ้นกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนเสียง 

- กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้เลือก “บญัชีผูใ้ช้งาน” 
และเลือก “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ 

- ผูถื้อหุ้นจะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมนั้น ๆ จนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละ
วาระก่อนจะมีการปิดให้ลงมติในวาระ กรณีผูถื้อหุ้นต้องการออกจากการประชุม (Log-out) จากระบบ   
ก่อนท่ีจะมีการปิดให้ลงมติในวาระใด ๆ ผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนน
เสียงของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี การออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระ
ใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และ
ลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

- ส าหรับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ผา่น 2 ช่องทาง คือ 

(1) ผ่านขอ้ความ โดยพิมพช่ื์อ-นามสกุล และขอ้ซักถามในแถบเมนู Q&A แลว้กดส่ง
ค าถามเขา้มาในระบบ   

(2) ผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยเลือกวาระท่ีตอ้งการซักถาม พิมพช่ื์อ-
นามสกุล และกดปุ่ มจองคิวสอบถาม ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งล าดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องและ
ไมโครโฟน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ช่ือ–นามสกุล และสถานะการเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ 
ก่อนถามค าถามทุกคร้ัง 

- ส าหรับกรณีท่ีผูถื้อหุ้นต่างชาติมีขอ้ซกัถาม บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีส าหรับแปล
ค าถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารจะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนท่ีเขา้ประชุมไดเ้ขา้ใจ   

- ผู ้ ถื อ หุ้ น ท่ี มอบฉันทะให้ ผู ้ อ่ื น เ ข้ า ร่ วมประ ชุม  และออก เ สี ย งล งคะแนน                                      
ตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นแล้วนั้ น บริษทัฯ ได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง                
ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้บนัทึกรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแลว้ 
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- กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษา
และปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ เจ้าหน้าท่ี Inventech                     
Call Center ตามท่ีให้ขอ้มูลไวใ้นหนังสือเชิญประชุม  ซ่ึงหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม                  
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บอีเมลเพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผา่นระบบส ารองต่อไป 

- ผูถื้อหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาทีหลงัจากการแจง้เปิดการลงคะแนนเสียง
ของแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษทัฯ จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และประกาศ
ผลการลงคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบต่อไป 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดภาพและเสียงของผู ้ถือหุ้นท่ีถามค าถามหรือ                    
แสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หม่ินประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือ
เป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอ่ืน และในกรณีมีผูถื้อหุน้
ตอ้งการถามค าถามผ่าน VDO Conference ในระบบ Inventech Connect เป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรักษา
เวลาการประชุม บริษทัฯ จะให้ผูถื้อหุ้นสอบถามค าถามผ่านข้อความแทน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ               
ตอบค าถาม หรือน าไปตอบตอนทา้ยประชุม หรือน าไปตอบในรายงานการประชุม 

- ในการประชุมคร้ังน้ี นางสาวอรณิชา ยมนา จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ               
พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ พร้อมทั้งท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 

- ทั้งน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ซ่ึงได้
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ โดยได้ก าหนดระยะเวลาไวต้ั้ งแต่วนัท่ี                         
16 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 เม่ือครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและ                
ช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเขา้มายงับริษทัฯ 

- ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ การนับผลคะแนน
แบ่งเป็นดงัน้ี (ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535) 

• ระเบียบวาระท่ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ                   
ออกเสียงลงคะแนน คือ  

ระเบียบวาระท่ี 1 :  รับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ ในปี 2564  
และขอ้เสนอแนะการด าเนินกิจการในอนาคต  และพิจารณา
อนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 2 :  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
ระเบียบวาระท่ี 5 :  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 

ซ่ึงบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น             
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเท่านั้น 

ส าหรับระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ              
ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง     
เพื่อนบัคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ จะถือวา่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

• ระเบียบวาระท่ีตอ้งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม คือ 

ระเบียบวาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  

ซ่ึงบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

• ระเบียบวาระท่ีตอ้งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ 

ระเบียบวาระท่ี 6 : พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

ระเบียบวาระท่ี 7 : พิจารณาแผนการออกหุน้กูร้ะหวา่งปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569 

ซ่ึงบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น             
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ตามท่ีบริษทัฯ ได้แจ้งเปล่ียนแปลงการเสนอช่ือบุคคลต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 บนเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ มีมติเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอช่ือ                   
นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการท่ีครบวาระและ            
ถึงแก่กรรม ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าและเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม
และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะฉบบัใหม่ ซ่ึงเปล่ียนแปลงรายละเอียดในระเบียบวาระท่ี 3 บนเว็บไซต์
บริษทัฯ และจดัส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้รับทราบทางไปรษณียเ์รียบร้อยแลว้ 
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- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. ฉบบัเดิม และมีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งนายดอน วสันตพฤกษ์ ทั้ งในการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือรายบุคคลตามท่ีบริษทัฯ เสนอ              
บริษทัฯ จะถือว่าท่านงดออกเสียงในการพิจารณาเลือกตั้งนายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ 
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายดอน วสันตพฤกษ ์กรรมการท่ีครบวาระและถึงแก่กรรม ทั้งน้ี ส าหรับ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการท่านอ่ืนอีก 4 ท่านจะยงัคง
เดิมตามท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้ 

เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

• ปี 2564 ถือเป็นปีแห่งทศวรรษความภาคภูมิใจ กา้วสู่ความเป็นผูน้ าเคมีภณัฑ์ระดบัโลก 
โดยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์“Net Zero” และประสบความส าเร็จในการเขา้สู่ธุรกิจ High 
Value Business ดว้ยการเขา้ซ้ือกิจการใน allnex ผูน้ าในธุรกิจ Coating Resins ระดบัโลก ในกลุ่มสารเคลือบ
ผิวท่ีไดผ้สานนวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเขา้กบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  

• แมเ้ศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปี 2564 จะเร่ิมมีแนวโนม้ท่ีดีขึ้น แต่มีการแพร่ระบาด
ของโควิด – 19 สายพนัธุ์ใหม่อยา่งต่อเน่ือง ท าให้สถานการณ์ยงัคงเปราะบาง แต่ดว้ยความทุ่มเทของทุกฝ่าย
ท่ีพร้อมรับมือกบัความผนัผวนทางธุรกิจ บริษทัฯ จึงสามารถพลิกฟ้ืนผลประกอบการ รวมทั้งยงัมีผลสัมฤทธ์ิ 
ของกลยทุธ์ส าคญั ท่ีด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

• ตอกย  ้าความเป็นผูน้ าดา้นความยัง่ยืน โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นท่ี 
1 ของโลกอีกคร้ัง จาก Dow Jones Sustainability Indices ในกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์ เป็นหน่ึงเดียวของบริษทั
เคมีภณัฑไ์ทยและหน่ึงเดียวของของภูมิภาคเอเชีย ท่ีเป็นท่ีหน่ึง 3 ปีซอ้น 

• เพื่อตอบสนองต่อความทา้ทายต่าง ๆ และแนวโน้มของโลก บริษทัฯ พร้อมเดินหน้า
อย่างต่อเน่ือง มุ่ง สู่การพัฒนาธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง และธุรกิจคาร์บอนต ่ า ท่ีย ังคงคุณภาพและ
ความสามารถในการท าก าไร ไปพร้อมกบัการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์ในปี 
ค.ศ. 2050 โดยขบัเคล่ือนทิศทางผ่านกลยุทธ์ 3 Steps และ Transformation อนัได้แก่ Step Change เพื่อให้
บริษทัฯ ยนืหยดัไดอ้ย่างเขม้แข็งในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีทา้ทาย Step Out เพื่อเติบโตอยา่งกา้วกระโดด 
เพิ่มสัดส่วนธุรกิจผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง Step Up เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  และผสานหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 
มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์Transformation ดว้ยโครงการ FiT ท่ีมีเป้าหมายใน
การปรับปรุงกระบวนการท างานให้องคก์รมีความคล่องตวั และน าดิจิทลัมาใช ้มีการปรับโครงสร้างองคก์ร 
ให้สอดรับกบัการด าเนินการตามทิศทางอนาคต พร้อมทั้งพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและ
สร้างวฒันธรรมองคก์รใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลง  
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• บริษทัฯ ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยมีการก าหนด
นโยบายและมาตรการก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ         
อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของ
ภาคเอกชนไทย หรือ CAC ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 นอกจากน้ี ยงัไดส่้งเสริมและ
สนบัสนุนให้บริษทัในกลุ่มและคู่คา้ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของ
ภาคเอกชนไทยอย่างต่อเน่ืองเพื่อขยายเครือข่ายการท าธุรกิจอย่างโปร่งใส ปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน                   
ในภาคธุรกิจเอกชนใหก้วา้งขวางและแขง็แกร่ง 

• บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี          
มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จนไดรั้บการยอมรับ  
จากองคก์รและสถาบนัต่าง ๆ ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจแบบสมดุล ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเป็นองคก์ร
ตน้แบบดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

• ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ได้กล่าวค าระลึกถึงนายดอน 
วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงได้ถึงแก่กรรม              
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 นายดอน วสันตพฤกษ์ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  
ตลอดช่วงเวลา ท่ีท่านด ารงต าแหน่ง ท่านได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ                
การขบัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ขอขอบคุณในความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ท่ีท่านไดมี้ให้กบับริษทัฯ มาโดยตลอด ทั้งน้ี การถึงแก่กรรมของนายดอน 
วสันตพฤกษ์ ซ่ึงท่านเป็นกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี                   
จึงส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในวาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระ  

จากนั้น  ประธานฯ น าเขา้ระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2564 และข้อเสนอแนะการด าเนิน
กจิการในอนาคต และพจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ จะรายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ  
ในรอบปี 2564 และขอ้เสนอแนะการด าเนินกิจการในอนาคตในรูปแบบของวีดิทศัน์ โดยรายละเอียดปรากฏ
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  และรายงานความยัง่ยืน
แบบบูรณาการประจ าปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR Code ในแบบแจง้การประชุมท่ีไดส่้งให้          
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ผูถื้อหุ้นแลว้ จากนั้นไดข้อให้นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

ผลประกอบการในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายรวม 468,953 ลา้นบาท และ           
มีก าไรสุทธิ 44,982 ลา้นบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 42 และผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ปี 2564 ของบริษทัฯ ท่ีไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ  ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (Deloitte) สรุปดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุป มีดงัน้ี  

ผลการด าเนินงานรวม ปี 2564 ปี 2563 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 468,953 329,291 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (ลา้นบาท) (1) 44,982 200 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 10.01 0.04 

               

ฐานะการเงินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย ์(ลา้นบาท) 754,115 489,383 
หน้ีสิน (ลา้นบาท) 426,512 200,389 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 327,603 288,994 

หมายเหตุ (1) หมายถึง ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่       

เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เก่ียวกบัระเบียบวาระน้ี โดยหากค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถาม
และค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 

1. นายสมบติั ห. เพียรเจริญ (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี   
1.1 จากการ เข้า ซ้ือ กิจการ  Allnex Holding GmbH (allnex) ของบริษัทฯ  จึง

สอบถามวา่ บริษทัฯ ซ้ือกิจการ allnex จากมูลค่าบริษทั (Valuation) ของ allnex ท่ีแพงหรือไม่  
1.2 เน่ืองจาก allnex เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ  จึงสอบถามถึงประสิทธิภาพ              

ในการ Synergy การบริหารงาน และ Asset ในต่างประเทศ เน่ืองจาก allnex มีความแตกต่างจากบริษทัฯ              
ท่ีเป็นบริษทัฯ ในไทย ซ่ึงมีการลงทุนในกลุ่มผลิตภณัฑ ์Plastic ท่ี High Technology 



 
-10-  

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 4 เมษายน 2565 
หนา้ 10/48 

 

1.3 ประวติัการบันทึก Impairment Charge ภายหลังการซ้ือกิจการ allnex และ                  
ความคุม้ค่าในการซ้ือกิจการ allnex  

1.4 แหล่งเงินทุนในการเขา้ซ้ือกิจการ allnex ท่ีได้จากการกู้เงินจากต่างประเทศ
และบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) เป็นภาระกบับริษทัฯ มากหรือไม่ เพียงใด 

1.5 ผา่นมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน การด าเนินธุรกิจของ allnex คาดวา่จะสร้างก าไร
ใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ และมีผลการด าเนินงานออกมาเป็นก าไรหรือขาดทุน 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ไดใ้หข้อ้มูลและช้ีแจงดงัน้ี  

- allnex เป็นบริษัทผู ้น าระดับโลกในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์                   
สารเคลือบผิวอุตสาหกรรมและสารเติมแต่ง (Coating Resins) ท่ีสามารถใชก้บัวสัดุทุกประเภท เช่น ไม ้เหล็ก 
และพลาสติก และครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และบรรจุภณัฑ ์โดย allnex มีโรงงานอยู ่34 แห่งทัว่โลก 
ครอบคลุม 3 ภูมิภาค และมีศูนยว์ิจยัและพฒันา 23 แห่งทัว่โลก ส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์และนวตักรรม 
เทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาดและลูกค้าทั่วโลก นอกจากน้ี กว่า 70% ของผลิตภัณฑ์ของ allnex เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

- มูลค่าการเขา้ซ้ือกิจการ allnex ท่ีประมาณ 4,000 ลา้นยูโรนั้น บริษทัฯ ท า
การประเมินจาก EBITDA ของ allnex ประมาณ 400 ลา้นยโูร ซ่ึงคิดเป็น EV/EBITDA ของการเขา้ซ้ือ allnex ท่ี
ประมาณ 10 เท่า ซ่ึงถือว่าต ่ากว่าค่าเฉล่ียของการเขา้ซ้ือกิจการในอุตสาหกรรม Coating Resins ของผูเ้ล่นราย
อ่ืนในช่วง 3-4 ปีหลงั ท่ีระดบั 12-13 เท่า ประกอบกบัการเจรจาของบริษทัฯ ตั้งแต่ช่วงก่อนการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจท่ีปรับตวัลงในช่วง COVID-19 จึงเป็นช่วงเวลา
ท่ีเหมาะสมท่ีท าให้บริษทัฯ สามารถซ้ือกิจการ allnex ดว้ยมูลค่าท่ีสมเหตุสมผล อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดจ้า้งท่ี
ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อประเมินมูลค่ากิจการ allnex ดว้ยเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การเขา้ซ้ือกิจการ 
allnex เสร็จส้ินจนถึงปัจจุบนั การด าเนินงานยงัเป็นไปตามแผนงานและยงัไม่มีการท า Impairment  

- ส าหรับแหล่งเงินทุนในการเขา้ซ้ือกิจการ allnex บริษทัฯ มีสัดส่วนการใช้
แหล่งเงินทุนของบริษทัฯ และเงินกูย้ืม ในสัดส่วนเท่า ๆ กนั โดย (1) เงินสดของบริษทัฯ จากผลประกอบการ
ท่ีดีในปีท่ีผ่านมา และการบริหารจดัการสินทรัพย ์(Portfolio Management) และ (2) แหล่งเงินทุนภายนอก                  
จากการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจาก ปตท. อย่างไรก็ตาม               
การกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราส่วนทางการเงินในระดับสูงเกินไป และอนัดับความ
น่าเช่ือถือของบริษทัฯ ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีดีระดบัเดิม นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้ าการคืนเงินกูย้ืมดงักล่าว ผ่าน
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การออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ั้งในและต่างประเทศ เพื่อบริหารตน้ทุนทางการเงินให้ลดต ่าลงและยดืระยะเวลา
การช าระหน้ีแลว้ 

- ส าหรับแผนการบริหารจดัการและ Synergy กับ allnex เน่ืองจาก allnex 
เป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้หลกัของโลก 
(Megatrend) ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์และเข้าถึงตลาดและลูกค้าปลายทางได้อย่างใกล้ชิด ซ่ึงเป็น
จุดประสงค์หลกัในการพิจารณาเข้าซ้ือ allnex ของบริษทัฯ นอกจากน้ี allnex มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ 
Specialty Chemicals ท่ีมี Quality of Earning ท่ีดี กล่าวคือ การรักษาระดับ EBITDA Margin ในระดบัท่ีดีท่ี
ระดบั 17-18% ทั้งในช่วงก่อน-ระหวา่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลดีต่อ Quality of 
Earning ของบริษทัฯ เช่นกนั และส าหรับการบริหารจดัการในช่วงท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะท างาน           
ซ่ึงมีผูบ้ริหารของ allnex ร่วมดว้ย เพื่อจดัท าแผนการ Integration ในดา้นต่าง ๆ เช่น ระบบดิจิทลัและ IT แผน
กลยุทธ์และ Synergy และบุคลากร โดยบริษทัฯ ประเมินขั้นตน้คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัจากการท า 
Synergy กว่า 50 ลา้นยูโร นอกจากน้ี จากการท า Strategic Workshop ระหว่างผูบ้ริหารของบริษทัฯ allnex 
และท่ีปรึกษา allnex ไดก้ าหนดเป้าหมายในการสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จาก EBITDA ปัจจุบนั
ท่ีประมาณ 400 ลา้นยูโร ภายในระยะเวลา 4-5 ปี นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้จ้างผูเ้ช่ียวชาญต่างชาติในธุรกิจ 
Coating ท่ีจะร่วมให้ค  าแนะน าในการบริหารจดัการและก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของ allnex อย่างใกลชิ้ด 
โดยบริษทัฯ จะรายงานความคืบหนา้ใหท้่านผูถื้อหุน้รับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป  

2. นางกีรติกา แพงลาด (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ไดส้อบถามดงัน้ี   
2.1 แมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เม่ือตน้ปี 2565 จะคล่ีคลาย 

แต่ก็ยงัไม่สามารถวางใจได ้และจากการรายงานของศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พบวา่ตวัเลขผูติ้ดเช้ือ และการเสียชีวิตก็ยงัคงสูงอยูเ่ร่ือยมาในทุกประเทศ ประกอบ
กบัสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซ่ึงมีแนวโน้มส่งผลกระทบในวงกวา้ง บริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการความเส่ียงอยา่งไร กบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบับริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า จากความผันผวนของสถานการณ์                   
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงครามความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน บริษทัฯ จึงมีมาตรการใน
การศึกษาและประเมินความเป็นไปไดข้องสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบ โดยแบ่งเป็น  

1) ระยะสั้น: บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบไม่มาก เน่ืองจากบริษทัฯ มีสัดส่วน
การขายผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาดยุโรปน้อย ทั้งน้ี ยงัคงมีความเส่ียงทางออ้มจากความผนัผวนของตลาด และ 
Supply Chain Disruption โดยบริษทัฯ ได้บริหารจดัการสภาพคล่องให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงมี
มาตรการดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงด้านราคาและส่วนต่างราคา (Price Risk) ความเส่ียงดา้นอัตรา
แลกเปล่ียน (FX Risk) และความเส่ียงดา้นสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Risk) 
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2) ระยะกลาง-ยาว: บริษทัฯ คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการแบ่งขั้วอ านาจของ
โลก (Deglobalization) ซ่ึงจะกระทบต่อกระแสการคา้ (Trade Flow) ทิศทางการคา้ และการลงทุน บริษทัฯ 
จึงก าหนดมาตรการในการการวางนโยบายในระยะยาวท่ีอาจมีผลต่อทิศทางธุรกิจ เช่น แผนและแนวทางใน
การลงทุนของบริษทัฯ ดงัจะเห็นไดจ้ากกลยุทธ์ 3 Steps ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ (1) Step Change: เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง (2) Step Out: แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่ม
ธุรกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตเพื่อกระจายความเส่ียงต่อความผนัผวนของธุรกิจเดิม และ  (3) Step Up:               
การสร้างความยัง่ยนืทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ Megatrend ในระยะยาว 

2.2 บทบาทของบริษัทฯ ในเร่ือง “ESG” ทั้ งในระดับประชาชน ชุมชน และ
ระดบัประเทศ 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงถึงบทบาทของบริษทัฯ ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซ่ึงสรุปดงัน้ี 

1) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
- เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)                

โดยบริษทัฯ ไดป้ระกาศเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ให้ได ้20% ภายในปี 2573 และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3 ให้ได้ 50% ในปี 2593 ซ่ึงได้ก าหนดแผนและโครงสร้าง และ
โครงการลงทุนอยา่งชดัเจน  

- การบริหารจดัการน ้ าอย่างย ัง่ยืนดว้ยโครงการน าน ้ าทิ้งจากระบบบ าบดั
น ้าเสียกลบัมาใชใ้หม่ (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO) ซ่ึงสามารถลดการใชน้ ้าลงไดก้วา่ 30%  

- โครงการฟ้ืนป่า รักษ์น ้ า เขาห้วยมะหาด เพื่อปลูกต้นไม้และฟ้ืนฟู
บ ารุงรักษาระบบนิเวศในพื้นท่ีป่าตน้น ้าในจงัหวดัระยอง 

- โครงการอพัไซคล่ิง Upcycling และ “YOUเทิร์น” ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม
บริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อสร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร (Circularity) ตั้ งแต่
กระบวนการเก็บ คดัแยกและขนส่งพลสติกใช้แล้วกลบัเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลและอพัไซเคิลเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยไดข้ยายผลต่อยอดร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน และชุมชนต่าง ๆ  

2) สังคม (Social) 
- น าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ 

และขยายเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีพนัธมิตรอย่างต่อเน่ือง เพื่อด าเนินโครงการ “ลา้นความห่วงใย..เพิ่ม
พื้นท่ีปลอดภยัให้ทุกคน” ท่ีบริษทัฯ มอบชุด PE Gown กว่า 4 ลา้นชุดให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงาน 
ภาครัฐทัว่ประเทศในช่วงสถานกานณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
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- ช่วยเหลือชุมชนจังหวัดระยองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Home 
Personal Care ท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม และผลิตภณัฑ ์LUFFALA 

3) บรรษทัภิบาล (Governance)   
- บริษทัฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจและบริหารงานดว้ยความโปร่งใส 

ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นสมาชิกในกลุ่ม Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
ปี 2564 เป็นอนัดบัท่ี 1 ของโลกในกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 และ ติดอนัดบั Top 10 ประเภท 
DJSI World และ Emerging Markets ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 

- บ ริษัทฯ  ไ ด้ รั บ ร า ง วัล อ งค์ ก รต้นแบบด้ าน สิท ธิม นุษยชน                         
จากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ค  านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน มีจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

2.3 เหตุการณ์น ้ ามันร่ัวของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) 
(SPRC) เม่ือตน้ปี 2565 ต่างจากเหตุการณ์ท่ีเกิดกบับริษทัฯ อย่างไร และบริษทัฯ มีแนวทางการบริหารจดัการ
ความเส่ียงอยา่งไร เพื่อไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ในลกัษณะน้ีอีก  

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงวา่ บริเวณเกิดเหตุการณ์น ้ามนัร่ัวของ SPRC 
และของบริษทัฯ เม่ือปี 2556 อยู่คนละบริเวณ โดยภายหลังเหตุการณ์น ้ ามันร่ัวของบริษทัฯ บริษทัฯ ได้
ปรับปรุงและศึกษาแผนการลงทุนเพื่อพัฒนากระบวนการ ก าหนดมาตรการด้านอุปกรณ์และบุคลากร 
มาตรการป้องกนัการเกิดเหตุและการลดผลการกระทบ โดยขอให้นายทศพร  บุณยพิพฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีขั้นตน้และขั้นกลาง ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี  

- ภายหลังเกิดเหตุการณ์น ้ ามันร่ัวของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานและมาตรการในดา้นต่าง ๆ เช่น ก าหนดรอบการตรวจสอบกระบวนการให้ถ่ีขึ้น และ
มากกว่าท่ีมาตรฐานก าหนด และก าหนดรอบเปล่ียนอุปกรณ์ตามอายุขั้นต ่าท่ีผู ้ผลิตแนะน า รวมถึงได้
ด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงและบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยไดจ้ดัหาอุปกรณ์ท่ีใช้ตอบโตเ้พิ่มเติม 
เช่น อุปกรณ์โปรยสารเคมี (Heli Bucket) และเคร่ืองฉีดสารกระจายคราบน ้ ามัน (Dispersant) รวมถึงเพิ่ม
จ านวนบุคลากรและเรือ Standby ขณะขนถ่ายน ้ ามนัดิบ เพื่อให้การสนับสนุนไดเ้ร็ว นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้
จดัท าแผนและแนวทางการท าความสะอาดคราบน ้ ามนับริเวณชายหาด (Shoreline Cleanup) ร่วมกบัหน่วย
บญัชาการนาวิกโยธิน  รวมถึงฝึกซ้อมแผน Oil Spill Management ปีละ 1 คร้ัง ร่วมกบัศูนยอ์  านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  

- บริเวณเกิดเหตุการณ์น ้ ามนัร่ัวของ SPRC เม่ือตน้ปี 2565 และของบริษทัฯ 
เม่ือปี 2556 อยู่คนละบริเวณ โดยเหตุน ้ ามนัร่ัวของบริษทัฯ เกิดท่ีบริเวณท่ออ่อนบนผิวน ้ า (Floating Hose)           
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แต่ของ SPRC เกิดท่ีบริเวณท่ออ่อนใตท้ะเล (Subsea Hose) ท่ีเช่ือมกบัทุ่นรับน ้ามนัดิบ (Single Point Mooring: 
SPM) ซ่ึงปัจจุบนัอยูอ่ยูร่ะหวา่งการสืบคน้หาขอ้เท็จจริง และสาเหตุการร่ัวไหล 

- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับ SPRC ในการทบทวนแนวทาง                 
การออกแบบทางวิศวกรรมใหม่เพื่อปรับปรุง SPM เพื่อลดความเส่ียงของการร่ัวไหล ซ่ึงคาดว่าจะใช้เวลา
ด าเนินการประมาณ 3 ปี และบริษทัฯ จะรายงานความกา้วหน้าการด าเนินการให้ผูถื้อหุ้นรับทราบในโอกาส
ต่อไป 

2.4 ความคืบหน้าในการจ่ายค่ าชดเชยส าหรับประชาชนผู ้ได้รับผลกระทบ                    
จากเหตุการณ์น ้ามนัร่ัวของบริษทัฯ ในคร้ังก่อน   

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง  ได้ช้ีแจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ชดใช้เยียวยา                       
จ่ายค่าเสียหายตามค าพิพากษาครบถว้นแลว้ รวมทั้งด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ
จากเหตุการณ์ท่อรับน ้ามนัดิบร่ัวของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ 

3. นายอุดร โรจน์รัชนีกร (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี  
3.1 ในปี 2565 บริษทัฯ คาดว่าจะมีรายไดเ้พิ่มขึ้น หรือคงท่ี หรือลดลง เป็นอตัรา

ร้อยละเท่าใด และคาดวา่จะมีก าไรเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่าใด 
3.2 บริษัทฯ มีเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายเป็นประจ าทุกปีหรือไม่ และผลการ

ด าเนินการเป็นอยา่งไร 

4. นายอุทยั มงคลสวสัด์ิ (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี 
4.1 ภายใตภ้าวะราคาน ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติท่ีสูงขึ้นอย่างมากมีผลกระทบต่อ 

ตน้ทุนและแนวโนม้ผลก าไรในปี 2565 ของบริษทัฯ มากนอ้ยเพียงใด  และในอนาคต บริษทัฯ มีแนวทางการ
บริหารความเส่ียงตน้ทุนอยา่งไร  

4.2 ความคืบหนา้และสถานการณ์ของโครงการ US Petrochemical Complex 
4.3 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้สูงขี้นในอนาคต และ

แนวทางการบริหารความเส่ียงอยา่งไร 

5. นางสาวพชรธร ภูมิค  า (ผูม้อบฉนัทะ) ไดส้อบถามดงัน้ี 
5.1 เป้าหมายการด าเนินการในปี 2565 จะเติบโตกว่าปี 2564 หรือไม่ และบริษทัฯ 

มีวิธีรับมือต่อผลกระทบจากราคาพลงังานท่ีปรับสูงขึ้นอยา่งไร 
5.2 การ Synergy กบั allnex คืออะไร จะเห็นความชดัเจน และสนบัสนุนบริษทัฯ 

ไดอ้ยา่งไร 
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นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงต่อค าถามของนายอุดร โรจน์ รัชนีกร                           
นายอุทยั มงคลสวสัด์ิ และนางสาวพชรธร ภูมิค  า ดงัน้ี  

- แม้ว่าบริษทัฯ จะมีก าลังการผลิตใหม่ของโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins 
Reconfiguration Project: ORP) โรงงานผลิต Propylene Oxide และ โรงงานผลิต Polyols แต่เน่ืองจากปี 2565 
บริษทัฯ มีแผนการปิดซ่อมบ ารุงในหลายหน่วยธุรกิจ ไดแ้ก่ โรงกลัน่น ้ ามนั โรงอะโรเมติกส์ โรงโอเลฟินส์ 
และโรงโพลิเมอร์ จึงท าให้ก าลงัการผลิตของบริษทัฯ ลดลง2% จากปี 2564 อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการรับรู้
ส่วนของกิจการ allnex ท่ีมีก าลงัการผลิตประมาณ 1 ลา้นตนั จึงคาดวา่จะช่วยสนบัสนุนใหก้ าลงัการผลิตของ
บริษทัฯ เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2564 ประกอบกบัตน้ทุนการผลิตท่ีปรับตวัสูงขึ้น ส่งให้ราคาผลิตภณัฑ์สูงขึ้น 
บริษทัฯ จึงคาดวา่รายไดใ้นปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเช่นกนั  

- ส่วนต่างผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมียงัคงมีความผนัผวนตามอุปสงค-์
อุปทานของตลาด รวมถึงปัจจยัจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยในธุรกิจโอเลฟินส์
และโพลิเมอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงแมว้่าตน้ทุนวตัถุดิบ เช่น น ้ ามนัดิบ และ แนฟทา จะปรับตวั
สูงขึ้น บริษทัฯ ยงัคงสามารถปรับโหมดการผลิตเพื่อเปล่ียนการใชว้ตัถุดิบแทน และสามารถบริหารจดัการ
ตน้ทุนได ้ในขณะท่ีธุรกิจ allnex ซ่ึงเป็นกลุ่ม Specialty Chemicals ท่ีสามารถเขา้ถึงตลาดและลูกคา้ปลายทาง
ได ้allnex จึงสามารถคงระดบั EBITDA Margin ได ้ดงันั้น จึงจะเห็นไดว้่า บริษทัฯ ไดด้ าเนินกลยุทธ์และ
ลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจและผลิตภัณธ์มูลค่าสูงมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตของบริษทัฯ และสามารถ
สอดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจโลก  

- บริษทัฯ มีนโยบายการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ือง โดยควบคุมค่าใช้จ่ายเท่าท่ี
จ าเป็นควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงในปี 2564 บริษทัฯ 
สามารถควบคุมค่าใชจ่้าย ซ่ึงคิดเป็นผลประโยชน์โดยรวม ประมาณ 4,600 ลา้นบาท และในปี 2565 บริษทัฯ 
จะยงัคงมาตรการควบคุมค่าใชจ่้าย ควบคู่ไปกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจากการด าเนินโครงการ FiT 
ท่ีเนน้การปรับปรุงกระบวนการและการด าเนิงานดา้น Digitalization เพื่อช่วยควบคุมตน้ทุนไดดี้ในระยะยาว 

- ส าหรับโครงการ US Petrochemical Complex จากการศึกษาและติดตาม
สภาวะตลาดอย่างต่อเน่ือง พบว่า สหรัฐฯ ยงัมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนวตัถุดิบ และแนวโน้มตลาดท่ียงั            
โตอย่างต่อเน่ือง และเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงในการลงทุนโครงการฯ บริษทัฯ จึงอยู่ระหว่างการหา          
ผูร่้วมทุนรายใหม่ (Potential Partner) 

- ส าหรับการบริหารจดัการตน้ทุนดอกเบ้ีย บริษทัฯ ไดมี้การจดัหาแหล่งเงินทุน 
ผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ั้งสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผ่านมา 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อาย ุ10 ปี และ 30 ปี จ านวนรวม 1,300 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงมียอดจองซ้ือ (Book Building) สูงถึง 6-7 เท่าของยอดหุ้นกู้  
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(Oversubscribed) โดยขอใหน้างสาวภทัรลดา สง่าแสง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี 
ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี  

- จากการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิด และ              
ความพยายามในการรักษาแหล่งเงินกู้ ประกอบกับอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับท่ีเอ้ือต่อการจัดหาเงินทุน   
บริษทัฯ จึงไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินบาท มูลค่ารวม 30,000 ลา้นบาท คิดเป็นตน้ทุนเฉล่ีย 2.6% 
รวมถึงด าเนินการบริหารความเส่ียงด้านดอกเบ้ียและสกุลเงินตราต่างประเทศ ส าหรับออกและเสนอขาย            
หุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ านวนรวม 1,300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.5-4% ไดส้ าเร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการเพื่อรักษาอนัดบัความน่าเช่ือ (Credit Rating) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
รวมถึงบริหารสภาพคล่องระหวา่งกลุ่ม ปตท. และกลุ่มบริษทัฯ เพื่อลดตน้ทุนดอกเบ้ียในระยะยาวเพิ่มเติม 

เม่ือการแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถามเสร็จส้ิน ประธานฯ ไดใ้ห้ท่ีประชุมลงมติ             
ในระเบียบวาระน้ี และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น                      
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,930,337,527 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9006     
ไม่เห็นดว้ย 2,915,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0993 
งดออกเสียง 20,294,889 เสียง   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ ในปี 2564 
และขอ้เสนอแนะการด าเนินกิจการในอนาคต และมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564                  

และการจ่ายเงินปันผล    

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดให้
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและทุนส ารองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษทัฯ 
โดยมีเง่ือนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ            
ในอนาคต โดยบริษทัฯ พิจารณาอตัราเงินปันผลจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง
ผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนจ านวนเงินท่ีจ่ายปันผลนั้นจะจดัสรรจากก าไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการซ่ึงเป็นไปตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นไดข้อให้
นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอรายละเอียดดงัน้ี 
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บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564  ของบริษทัฯ จ านวน 44,982 
ลา้นบาท บริษทัฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 3.75 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 
16,864 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2564 ในอัตรา             
หุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 8,973 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 1.75 
บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 7,890 ลา้นบาท  

บริษทัฯ จะจดัสรรจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรฯ ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะ            
ผูมี้สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 22 เมษายน 2565   

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ทางภาษีของผูถื้อหุ้น (บุคคลธรรมดา) บริษทัฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานคร่ึงหลังของปี 2564 ท่ี 1.75 บาทต่อหุ้น จากก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ได้จัดสรร                  
(งบเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) ดงัน้ี 

1) เงินปันผลหุ้นละ 0.875 บาท จ่ายจากก าไรส่วนท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10              
ซ่ึงผูถื้อหุน้ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้10/90 ของเงินปันผล 

2) เงินปันผลหุ้นละ 0.875 บาท จ่ายจากก าไรส่วนท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20                    
ซ่ึงผูถื้อหุน้ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้20/80 ของเงินปันผล 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน 

ปี 2564 
ส าหรับผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 
1 ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี (ลา้นบาท) 44,982 200 
2 ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 10.01 0.04 
3 จ านวนหุน้ (หุน้)   

3.1  ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล     4,486,549,117(1) - 
3.2  ท่ีจ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงั 4,508,849,117 4,486,549,117(1) 

4 รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 3.75 1.00 
4.1  เงินปันผลระหวา่งกาล  2.00 - 
4.2  เงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงั 1.75 1.00 

5 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 16,864 4,487 

6 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 
ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) 37 2,248 
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รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน 

ปี 2564 
ส าหรับผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 

7 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

45 N/A 

(1) จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หกัดว้ยจ านวนหุ้นท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืนจ านวน 22,300,000 หุ้น 

เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เก่ียวกบัระเบียบวาระน้ี โดยหากค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถาม
และค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 
1. นายสมบติั ห. เพียรเจริญ (ผูถื้อหุ้น) ได้สอบถามว่า จากปี 2564 บริษทัฯ มีก าไร

สุทธิ 44,982 ลา้นบาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงั จ านวน 1.75 บาทต่อหุ้น ในขณะท่ีบริษทั 
ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) ปี 2564 มีก าไรสุทธิ 12,578 ลา้นบาท พิจารณาจ่ายเงินปันผล จ านวน 2 
บาทต่อหุ้น  จึงสอบถามว่าเหตุใด บริษทัฯ ท่ีมีก าไรมากกว่า TOP ท่ี 3.57 เท่า แต่พิจารณาจ่ายเงินปันผล           
นอ้ยกว่า ทั้ง ๆ ท่ีเป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. เหมือนกนั และบริษทัฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงปี
หลงัเพิ่มขึ้นไดอี้กหรือไม่  

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ช้ีแจงว่า  บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราการจ่ายเงินปันผล  (Dividend Payout) และ
ผลตอบแทนจากเงินปันผล  (Dividend Yield) แล้ว ซ่ึงจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ี 44,982 ล้านบาท               
อตัราเงินปันผลรวมท่ี 3.75 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็น 54% ของก าไรจากการด าเนินงาน หรือ 37.5% ของก าไร
สุทธิแล้ว และคิดเป็น Dividend Yield ท่ี 6.4% ซ่ึงสูงกว่าบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดใกล้เคียงในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

เม่ือการแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถามเสร็จส้ิน ประธานฯ ไดใ้ห้ท่ีประชุมลงมติ             
ในระเบียบวาระน้ี และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น                        
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,956,410,998 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992     
ไม่เห็นดว้ย 21,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง 0 เสียง   
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และให้บริษทัฯ 
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็นเงินทั้ งส้ินประมาณ 16,864 ล้านบาท                      
ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไป เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท คิด
เป็นเงินประมาณ 8,973 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 1.75 บาท หรือคิดเป็นเงิน
ประมาณ 7,890 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะจดัสรรจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรฯ ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้
เฉพาะผูมี้สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะออกจากต าแหน่ง           
ตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้  

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 กรรมการบริษัทฯ ท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

1)  นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน (ถึงแก่กรรมวนัท่ี 14 มีนาคม 2565)  
3)  นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ                    

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4)  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
5)  นายคงกระพนั อินทรแจง้ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีครบวาระ ได้แก่              
นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายคงกระพนั อินทรแจง้ 
ซ่ึงถือว่าเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระน้ีได้ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณา
ระเบียบวาระน้ีจะแลว้เสร็จ 
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จากนั้นได้ขอให้ พลโท นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมดงัน้ี  

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับ      
การพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยเผยแพร่ให้ผูถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ นั้น ซ่ึงเม่ือครบก าหนดเวลาไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทัฯ   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2565 
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหลืออยู่ ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565                
ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาสรรหาคดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ โดยผา่นกระบวนการพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ การเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์               
ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจตาม Board Skill Matrix ตลอดจน
พิจารณาจากขอ้เสนอของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ รวมถึงให้บุคคลท่ีผ่าน              
การพิจารณารับรองคุณสมบัติของตนแล้ว  จึงเห็นสมควรเสนอช่ือบุคคลท่ีผ่านการพิจารณาดังกล่าว               
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระน้ี                         
ไดพ้ิจารณากลัน่กรองดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ 
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหน่ึง  
2) นายสมเกียรติ ประจ าวงษ ์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ (อิสระ)                                      

แทนนายดอน วสันตพฤกษ ์
3) นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค ด ารงต าแหน่ง กรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหน่ึง 
4) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง 
5) นายคงกระพนั อินทรแจง้ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัความเป็นอิสระ
ตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีได้ก าหนดไว้ ซ่ึงเข้มกว่านิยามของประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองของสัดส่วนการถือหุน้  
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เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เก่ียวกบัระเบียบวาระน้ี โดยหากค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถาม
และค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 

1. นายอุทัย มงคลสวัสด์ิ  (ผู ้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า กรรมการเดิมสามารถเป็น
กรรมการไดต่้อเน่ืองก่ีคร้ัง และมีอายก่ีุปี 

พลโท นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการก ากับดูแลกิจการ ช้ีแจงว่า ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการบริษทัฯ กรรมการรายเดิมสามารถด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการตอ้งมีอายุ
ไม่เกิน 70 ปี ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี ส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่ง
ได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกันนับจากวนัท่ีด ารงต าแหน่งคร้ังแรก ตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ  

เม่ือการแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถามเสร็จส้ิน ประธานฯ ไดใ้ห้ท่ีประชุมลงมติ             
ในระเบียบวาระน้ี และเพื่อให้ไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าระบบลงคะแนนเสียง             
ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประกาศผลคะแนนทีละรายช่ือ จากนั้นขอให้
เลขานุการบริษทัแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

ล าดบั กรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง 
1. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ 2,712,142,544 92.3951 223,231,513 7.6048 21,064,445 
2. นายสมเกียรติ ประจ าวงษ ์ 2,939,663,672 99.5088 14,508,152 0.4911 2,266,678 
3. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค 2,734,998,441 92.5762 219,320,080 7.4237 2,119,981 
4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 2,939,193,734 99.4880 15,124,975 0.5119 2,119,793 
5. นายคงกระพนั อินทรแจง้ 2,942,575,300 99.6023 11,748,743 0.3976 2,114,459 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมติัเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่       
(1) นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์(2) นายสมเกียรติ ประจ าวงษ ์ (3) นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค (4) นายชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร และ  (5) นายคงกระพนั อินทรแจง้ ตามท่ีเสนอ 
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จากนั้นประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อด าเนินการ
ประชุมในระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้กรรมการ              
มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั จากนั้นไดข้อให้ พลโท 
นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการ           
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเร่ืองส าหรับปี 2565 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี                           
จากผลการด าเนินงานปี 2564 โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2564 สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ ในปัจจุบนั หลกัการและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจากผูถื้อหุ้น 
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบติังานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
รวมถึงความสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั และของบริษทัในกลุ่ม ปตท. แลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัฯ และกรรมการเฉพาะเร่ืองส าหรับปี 2565 และการจ่ายโบนสักรรมการประจ าปีจากผลการ
ด าเนินงานปี 2564 ดงัน้ี 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ: ให้คงค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม
กรรมการรายคร้ังเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2564  ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
ค่าตอบแทนรายเดือน บาท / คน บาท / คน 

• ประธานกรรมการ 62,500 62,500 

• กรรมการ 50,000 50,000 
เบ้ียประชุม 

(เฉพาะคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
บาท / คน / คร้ัง บาท / คน / คร้ัง 

• ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

• กรรมการ 40,000 40,000 
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(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง: ให้คงค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังเฉพาะกรรมการ           
ท่ีเขา้ประชุมในอตัราเดิมเท่ากับปี 2564 โดยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเ ร่ืองอ่ืนท่ีอาจ มีการแต่งตั้ ง  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ                         
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคตดว้ยดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

เบ้ียประชุม 
(เฉพาะคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

บาท / คน / คร้ัง บาท / คน / คร้ัง 

• ประธานกรรมการ 56,250 56,250 

• กรรมการ 45,000 45,000 

(3) โบนสักรรมการ: ใหจ่้ายโบนสักรรมการประจ าปีจากผลการด าเนินงานปี 2564 ดงัน้ี   

 

(4) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ:   ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากน้ี 

เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เก่ียวกบัระเบียบวาระน้ี โดยหากค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถาม
และค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามใด ๆ ประธานฯ ไดใ้ห้ท่ีประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
และใหเ้ลขานุการบริษทัแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดงัน้ี 

 

  

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะไดรั้บ
โบนสั ถา้มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ในปีนั้น ๆ โดยไดรั้บร้อยละ 0.30 ของ
ก าไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 
ลา้นบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และ         
ใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทน
สูงกวา่กรรมการร้อยละ 25 

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะไดรั้บ
โบนสั ถา้มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ในปีนั้น ๆ โดยไดรั้บร้อยละ 0.30 ของ
ก าไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 
ลา้นบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และ         
ใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทน
สูงกวา่กรรมการร้อยละ 25 
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เห็นดว้ย 2,951,498,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8329     
ไม่เห็นดว้ย 4,927,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1666 
งดออกเสียง 12,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการเฉพาะเร่ืองส าหรับปี 2565 และ 
การจ่ายโบนสักรรมการประจ าปีจากผลการด าเนินงานปี 2564 ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบ
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีบริษทัฯ 
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี จากนั้นไดข้อให้นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดดงัน้ี 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ีทจ. 75/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป ก าหนดให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ซ่ึงมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี    
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชี
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัได้ เม่ือพน้
ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ส าหรับปี 2565 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี                      
รับอนุญาตใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบ
บัญชีโดยพิจารณาจากมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์และคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชี                                       
ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ประสิทธิภาพในการท างาน และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีแล้ว                             
เห็นควรเสนอให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 4 เมษายน 2565 
หนา้ 25/48 

 

1) ช่ือและส านักงานสอบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี                
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) คนใดคนหน่ึงดงัมีรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565  
  จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ : ไม่มี หรือ 
2. นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8179  
  จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ : ไม่มี หรือ 
3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10042 

 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ : ไม่มี 

2) ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 จ านวนเงิน 2,900,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท 
หรือร้อยละ 3 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(หน่วย : บาท) 

จ านวนเงิน (บาท) เพิม่ (ลด) 

ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2564 บาท ร้อยละ 

ค่าสอบบญัชีส าหรับ                  
งบการเงินประจ าปีและ             
รายไตรมาส 

2,900,000 3,000,000 (100,000) 3 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น                   
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั                  
ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ 
ค่าอากรแสตมป์                          
ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

เรียกเก็บตามท่ีจ่าย
ไปจริงแต่ไม่เกิน          
ร้อยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียม               
การสอบบญัชี 

เรียกเก็บตามท่ีจ่าย
ไปจริงแต่ไม่เกิน              
ร้อยละ 10  ของ
ค่าธรรมเนียม              
การสอบบญัชี 

- - 

3) ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(KPMG) ซ่ึงเสนอสอบบญัชีบริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

4) การให้บริการบริษัทอ่ืน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG)                    
มีผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีและลงนามในงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษทัย่อย บริษทัร่วมคา้ 
และบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่รวมจ านวน 31 บริษทั  
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
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เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เก่ียวกบัระเบียบวาระน้ี โดยหากค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถาม
และค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามใด ๆ  ประธานฯ ไดใ้ห้ท่ีประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
และให้เลขานุการบริษทัแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,948,581,638 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7343 
ไม่เห็นดว้ย 7,853,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2656 
งดออกเสียง 5,159 เสียง   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG)                    
คนใดคนหน่ึงดงัรายนามต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ  

1) นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565 หรือ 
2) นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8179 หรือ 
3) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10042 

และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
2,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์                       
ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ โดยเรียกเก็บตามท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวกบัคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับ                    
กฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงเห็นสมควรให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  จากนั้นได้ขอให้นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดดงัน้ี  

ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 32. ปัจจุบนัระบุว่า “คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
และกรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา 
ก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก ากบั
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ดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบติัขององคก์ร ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบติั
ขององคก์รท่ีไดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง” 

ดงันั้น เพื่อให้ขอ้บงัคบับริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบักฎบตัรของคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ บริษทัฯ เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไข
เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบับริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เป็นดงัน้ี 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนา              
อย่างย ัง่ยืน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทัอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน และกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน อย่างน้อยหน่ึง (1) คน              
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณา ก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
จริยธรรมทางธุรกิจ และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตามระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและตามแนวปฎิบติั                
กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย ั่งยืนต่อคณะกรรมการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ                            
และแนวทางด าเนินการขององค์กร ทั้ งน้ี เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรท่ีได้มาตรฐาน และ                      
เป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เก่ียวกบัระเบียบวาระน้ี โดยหากค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถาม
และค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามใด ๆ  ประธานฯ ไดใ้ห้ท่ีประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
และให้เลขานุการบริษทัแจง้ผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,956,408,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989     
ไม่เห็นดว้ย 704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 31,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบับริษทัฯ               
ท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 

ประธานฯ ไดข้อให้นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดดงัน้ี 

จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563             
ได้มีมติอนุมัติให้บริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
(Revolving Principal) เทียบเท่าไม่เกิน 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ ได้
ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูภ้ายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมัติดงักล่าวไปแลว้เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 3,458 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ท าใหมี้วงเงินคงเหลือเพียง 542 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระเงินกูย้ืมสกุลเงินบาทและสกุลต่างประเทศ
รวมทั้งส้ิน 262,595 ลา้นบาท โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของ            
ผูถื้อหุ้นท่ี 0.61 เท่า และ อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA ท่ี 3.28 เท่า โดยปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัสามารถ
รักษาอันดับความน่าเช่ือถือในระดับการลงทุนท่ีเป็น Investment Grade อยู่ท่ี Baa2 โดย Moody’s, BBB            
โดย S&P และ AA+ (th) โดย Fitch ประเทศไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงทางการเงินของบริษทัฯ             
ท่ียงัอยู่ในระดบัท่ีดี บริษทัฯ มีแผนการใช้เงินในอนาคต 5 ปี (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) รวมทั้งส้ิน 231,168 
ลา้นบาท (หรือคิดเป็น 7,201 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย  ภาระช าระคืนเงินกูใ้นอนาคต ในอนาคต 
5 ปี รวม 122,238 ลา้นบาท (หรือคิดเป็น 3,808 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และแผนการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ 
(CAPEX) ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้และค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงในอนาคต 5 ปี รวม 108,930 ลา้นบาท (หรือ
คิดเป็น 3,393 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) บริษทัฯ พบว่าภายหลงัหักกระแสเงินสดจากการด าเนินการแลว้ บริษทัฯ 
มีความจ าเป็นต้องจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมจ านวน 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม                
การช าระคืนเงินกู้ และสนับสนุนแผนการลงทุน รวมถึงการส ารองเงินไวใ้ช้ในการด าเนินกิจการทั่วไป         
ของบริษทัฯ  

ในการพิจารณาแผนจดัหาเงินกูเ้พิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ นั้น 
บริษทัฯ ไดค้  านึงปัจจยัต่าง ๆ ประกอบการกูเ้งินดงัน้ี  

1. รูปแบบของเงินกู ้ไดแ้ก่ เงินกู,้ หุน้กู,้ และ/หรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ  
2. แหล่งท่ีมาของเงินกู ้ไดแ้ก่ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ   
3. สกุลเงิน ขึ้นอยูก่บัสกุลเงินท่ีตอ้งการใช ้ไดแ้ก่ สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาการกูย้มืเงินใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งิน และ
นโยบายการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย 
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บริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอขอขยายวงเงินรวมส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้                     
ของบริษทัฯ เพิ่มเติมอีก 3,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ปัจจุบนัจ านวน 
4,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีไดรั้บอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2563 ดงันั้น วงเงินรวมการออกและ
เสนอขายหุ้นกูจ้ะเท่ากบั 7,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงวงเงินดงักล่าวน้ีจะมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569) และสามารถท าการออกและเสนอขายไดใ้หม่ (Revolving Principal)  

วงเงินหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ สามารถท าการออกและเสนอขายไดใ้หม่ (Revolving Principal) 
นั้น มีลกัษณะครอบคลุมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี  

-  หุน้กูมี้การไถ่ถอนก่อนหรือตามก าหนด  
-  การออกหุ้นกูใ้หม่เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกูใ้หม่ในช่วงปี 2565 – 2569 

เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูไ้ปช าระเงินเพื่อไถ่ถอนหุน้กู ้หรือเงินกูเ้ดิมท่ีไดอ้อกไปแลว้)  
-  ก า รท า  Liabilities Management เ ช่ น  ก า ร ซ้ื อคื น หุ้ นกู้  (Bond Repurchase)                          

แลว้ออกหุน้กูใ้หม่ทดแทน และ/หรือ การแลกเปล่ียนหุน้กู ้(Bond Exchange) 

ทั้งน้ี หุ้นกูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอน ซ้ือคืน หรือแลกเปล่ียน จะน ามานบัเป็นวงเงินของหุ้นกู้
ท่ีบริษทัฯ สามารถท าการออกและเสนอขายไดอี้ก 

เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
เก่ียวกบัระเบียบวาระน้ี โดยหากค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถาม
และค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 

1. นายอุทยั มงคลสวสัด์ิ (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามวา่ บริษทัฯ บริหารความเส่ียงการออก
และเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อย่างไร และคาดการณ์แนวโนม้การแข็งค่าหรืออ่อนค่าของสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ อยา่งไร  

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยการพิจารณทั้งจากการบริหาร             
ทั้งรูปแบบ Natural Hedge และการใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารจดัการ และขอให้นางสาวภทัรลดา 
สง่าแสง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี  

- บริษทัฯ ก าหนดเป้าหมายท่ีจะคงมูลค่าหุ้นกูแ้ละเงินกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ
ในระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัรายได ้และสินทรัพยส์กุลเงินเงินตราต่างประเทศของบริษทัฯ เพื่อรองรับความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี่ยนในลกัษณะ Natural Hedge รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินและตราสารอนุพนัธ์ เช่น 
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Cross Currency Swap (CCS) ในการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้  าหนด
กรอบ ก ากบัและติดตามสถานการณ์และการด าเนินการอยา่งใกลชิ้ด 

เม่ือการแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถามเสร็จส้ิน ประธานฯ ไดใ้ห้ท่ีประชุมลงมติ             
ในระเบียบวาระน้ี และให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น                      
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 2,956,430,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994     
ไม่เห็นดว้ย 12,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด             
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมติัแผนการออกหุ้นกูร้ะหว่างปี พ.ศ. 2565 - 
พ.ศ. 2569 ดงัน้ี 

1) อนุมัติให้บริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มเติมเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ซ่ึงเม่ือรวมกบัวงเงิน 4,000 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 แลว้ จะเป็นวงเงินของหุน้กูท่ี้ยงั
ไม่ไดไ้ถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง เทียบเท่าในวงเงินทั้งส้ิน (ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ไม่เกิน 7,000 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และมีระยะเวลาใชว้งเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569) โดยสามารถระดมทุนไดท้ั้งแบบเต็มวงเงิน
ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และสามารถจดัหาไดจ้ากทั้งแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือแหล่ง
เงินทุนต่างประเทศ และจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจ ากัด            
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์็ได ้ทั้งน้ี วงเงินหุ้นกูท่ี้ไดมี้การไถ่ถอนแลว้ และ/หรือ  
ท่ีบริษทัฯ ไดท้ าการซ้ือหุ้นกูค้ืน (Bond Repurchase) และ/หรือ ไดมี้การแลกเปล่ียนแลว้ (Bond Exchange) 
และ/หรือ ช าระคืน โดยการออกหุ้นกู้ใหม่ (Refinance) แล้ว จะน ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ท่ีบริษทัฯ 
สามารถท าการออกและเสนอขายไดอี้ก (Revolving Principal) 

2) อนุมติัมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
มอบหมายให้มีอ านาจในการด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษทัฯ รวมถึงก าหนด  ขอ้ก าหนด 
เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกูด้งักล่าว เช่น ประเภทของหุ้นกู ้อายุหุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ีย รวมถึง
การซ้ือคืนหุ้นกู้ (Bond Repurchase) การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด การก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงิน 
ตลอดจนการลงนามในสัญญาเก่ียวกบัการออกหุน้กู ้และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 8   ปรึกษากจิการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระน้ีก าหนดไว้เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ช้ีแจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้ น จึงไม่มี                         
การน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใด ๆ ในระเบียบวาระน้ี 

โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น/ซกัถามเพิ่มเติม              

ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 

1. นายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์(ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี  
1.1 การติดตามความก้าวหน้ากรณีความเสียหายจากการทุจริต Inventory     

ของบริษทั โกลบอล กรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (GGC) และมูลค่าความเสียหายท่ีกระทบต่อบริษทัฯ  
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีแนวทางในการด าเนินการตามบทบาทการก ากบัดูแล (Supervisory Duty) 
ลดผลกระทบต่อ GGC โดยให้ไดรั้บการเยียวยาความเสียหายจากบุคคลท่ีกระท าความผิด ทุกอย่างท าดว้ย
ความรอบคอบระมดัระวงัตามหลกัการ Piercing Corporate Veil บริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่ของ GGC 
ได้ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของ GGC มาโดยตลอดโดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจตามหลกั
ปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ ากบัดูแลและติดตามให้ GGC ด าเนินการ
แก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ น พร้อมทั้ งเสนอแนะแนวทางและประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุการณ์และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยคดีความต่าง ๆ มีความคืบหนา้อยา่งมาก ซ่ึงผู ้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบสถานะของคดีความต่าง ๆ ไดจ้ากเอกสารเผยแพร่ของ GGC 

1.2 กรณีการจ าหน่ายหุ้นของบริษทั ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จ ากัด 
(TETSO) ของ GGC จึงสอบถามเหตุผลท่ีต้องขาย และเหตุผลท่ีต้องขายท่ีราคา 1 บาท รวมถึงมูลค่า                  
ความเสียหายท่ีกระทบบริษทัฯ  

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ช้ีแจงว่า การจ าหน่ายหุ้น TETSO ของ GGC 
นั้นเป็นการด าเนินธุรกิจของ GGC เอง โดยขอให้นางสาวภทัรลดา สง่าแสง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่             
สายงานการเงินและบญัชี ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี 

- GGC ถือหุ้นใน TETSO ท่ีสัดส่วน 30% คิดเป็นเงินลงทุนจ านวน 67 
ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ านวน 222 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯ ในฐานะ
ผูถื้อหุ้นของ GGC ท่ีจ านวน 48 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บรู้ผลขาดทุนของท่ีเกิดขึ้นจากผลประกอบการ                 
ในงบการเงินของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ดงันั้น ภายหลงัจากธุรกรรมดงักล่าว จึงไม่มีการบนัทึกงบลงทุน          
ในส่วนดงักล่าวและไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมจากธุรกรรมการขายหุน้ดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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1.3 จากรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ                         
ผูถื้อหุ้นมีขอ้โตแ้ยง้บนัทึกการประชุม อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษทัไดย้ืนยนัความถูกตอ้งของรายงาน   
การประชุมดงักล่าว จึงอยากทราบวา่จะมีมาตรการแกไ้ขอยา่งไร 

1.4 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากับดูแล กิจการและ                   
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ไดพ้ิจารณาบนัทึกขอ้โตแ้ยง้ และขอ้ร้องเรียนจ านวน 2 ฉบบัของผูถื้อหุ้นดงักล่าว ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 หรือไม่ 

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง  ขอให้นางพิลาสพรรณ อุดมจา รุมณี                  
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงดงัน้ี  

- บริษัทฯ ได้รับอีเมลจากนายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย์ เม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 เร่ืองการโตแ้ยง้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงเลขานุการ
บริษทั ไดต้รวจสอบเทปบนัทึกเสียงการประชุม และช้ีแจงตอบกลบัทาง Email แลว้ว่า รายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และตรงกบัขอ้มูลท่ีได้
จากการบนัทึกเสียงแลว้ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 นายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์ไดย้ื่นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการในประเด็นขอ้ซักถามเดิม บริษทัฯ จึงได้
ตรวจสอบเทปบนัทึกเสียงการประชุมอีกคร้ัง และช้ีแจงตอบกลบัวา่ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดบนัทึกรายงาน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ดังนั้ น หากนายประสิทธ์ิ                      
เจริญทรัพย ์มีค าถามในประเด็นเดิมในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ขอช้ีแจงอีกคร้ังว่า บริษทัฯ ไดต้รวจสอบ
เทปบนัทึกเสียงการประชุมแลว้ และเห็นว่า บริษทัฯ ได้ด าเนินการจดบนัทึกรายงานการประชุมสามัญ              
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

- เลขานุการบริษัทได้น า เ รียนหนังสือโต้แย ้งของนายประสิทธ์ิ                
เจริญทรัพย์ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเพื่อรับทราบแล้ว ซ่ึงได้
พิจารณาและมีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

เม่ือการแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถามเสร็จส้ิน ประธานฯ ได้แถลงว่า ท่ีประชุมได้
พิจารณาครบถว้นตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดแลว้ โดยหากมีค าถามใดท่ีไม่ได้ตอบในท่ีประชุม บริษทัฯ                 
ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 
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สรุปจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมคร้ังน้ี            
รวมทั้ ง ส้ิน จ านวน 1,056 ราย จ านวนหุ้นรวมกันทั้ ง ส้ิน 2,956,457,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5701                   
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 122 ราย นบัจ านวน
หุ้นได้ 1,948,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0432 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมโดยการมอบฉันทะ จ านวน 934 ราย นับจ านวนหุ้นได ้2,954,508,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5269 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยบริษทัฯ ไดต้รวจสอบคะแนนเสียงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ บริษัท พีทีที                        
โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ขอให้ค  ามัน่ว่าบริษทัฯ พร้อมกา้วสู่ทศวรรษใหม่ บนเวทีอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ระดับโลก ด้วยความร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังของ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีจะเดินหนา้ตามทิศทางและเป้าหมายขององคก์รเพื่อให้ธุรกิจเติบโต
อย่างย ัง่ยืน สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกบัการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสร้างคุณค่าสู่สังคมให้เติบโตก้าวหน้าร่วมกันอย่างย ัง่ยืน และขอบคุณผูถื้อหุ้น         
ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุม เวลา  11.30 น. 

 
 
ลงนาม    - ปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์ - ประธานกรรมการ 

(นายปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์) 
ประธานในท่ีประชุม 

 
 
ลงนาม    - คงกระพนั  อินทรแจง้ - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(นายคงกระพนั  อินทรแจง้) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ      
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เอกสารแนบท้าย 
รวมค าถามและค าตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2564  และข้อเสนอแนะการด าเนิน

กจิการในอนาคต  และพจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามท่ีตอบในท่ีประชุม 

1 นายสมบติั ห. เพียรเจริญ (ผูถื้อหุน้)                        
ไดส้อบถามดงัน้ี   
1.1 จากการเขา้ซ้ือกิจการ Allnex Holding GmbH 

(allnex) ของบริษทัฯ จึงสอบถามว่า บริษทัฯ 
ซ้ือกิจการ allnex จากมูลค่าบริษทั 
(Valuation) ของ allnex ท่ีแพงหรือไม่ 

1.2 เน่ืองจาก allnex เป็นธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ 
จึงสอบถามถึงประสิทธิภาพในการ Synergy 
การบริหารงาน และ Asset ในต่างประเทศ 
เน่ืองจาก allnex มีความแตกต่างจากบริษทัฯ 
ท่ีเป็นบริษทัฯ ในไทย ซ่ึงมีการลงทุนใน
กลุ่มผลิตภณัฑ ์Plastic ท่ี High Technology 

1.3 ประวติัการบนัทึก Impairment Charge 
ภายหลงัการซ้ือกิจการ allnex และ                  
ความคุม้ค่าในการซ้ือกิจการ allnex  

1.4 แหล่งเงินทุนในการเขา้ซ้ือกิจการ allnex ท่ี
ไดจ้ากการกูเ้งินจากต่างประเทศและบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) เป็นภาระกบั
บริษทัฯ มากหรือไม่ เพียงใด 

1.5 ผา่นมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน การด าเนิน
ธุรกิจของ allnex คาดวา่จะสร้างก าไร
ใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ และมี

- allnex เป็นบริษทัผูน้ าระดบัโลกในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑส์ารเคลือบผิวอุตสาหกรรมและสารเติมแต่ง (Coating 
Resins) ท่ีสามารถใชก้บัวสัดุทุกประเภท เช่น ไม ้เหลก็ พลาสติก 
และครอบคลุมการใชง้านในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละ
อิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และบรรจุภณัฑ ์โดย allnex  
มีโรงงานอยู ่34 แห่งทัว่โลก ครอบคลุม 3 ภูมิภาค และมีศูนยว์ิจยั
และพฒันา 23 แห่งทัว่โลก ส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
นวตักรรม เทคโนโลย ีและการเขา้ถึงตลาดและลูกคา้ทัว่โลก 
นอกจากน้ี กวา่ 70% ของผลิตภณัฑข์อง allnex เป็นผลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  
- มูลค่าการเขา้ซ้ือกิจการ allnex ท่ีประมาณ 4,000 ลา้นยโูรนั้น 
บริษทัฯ ท าการประเมิณจาก EBITDA ของ allnex ประมาณ 400 
ลา้นยโูร ซ่ึงคิดเป็น EV/EBITDA ของการเขา้ซ้ือ allnex ท่ี
ประมาณ 10 เท่า ซ่ึงถือวา่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของการเขา้ซ้ือกิจการใน
อุตสาหกรรม Coating Resins ของผูเ้ล่นรายอ่ืนในช่วง 3-4 ปีหลงั 
ท่ีระดบั 12-13 เท่า ประกอบกบัการเจรจาของบริษทัฯ ตั้งแต่ช่วง
ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและ
การด าเนินธุรกิจท่ีปรับตวัลงในช่วง COVID-19 จึงเป็นช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีท าใหบ้ริษทัฯ สามารถซ้ือกิจการ allnex ดว้ยมูลค่าท่ี
สมเหตสุมผล อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดจ้า้งท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
เพื่อประเมินมูลค่ากิจการ allnex ดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่
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ผลการด าเนินงานออกมาเป็นก าไรหรือ
ขาดทุน 

การเขา้ซ้ือกิจการ allnex เสร็จส้ินจนถึงปัจจุบนั การด าเนินงานยงั
เป็นไปตามแผนงานและยงัไม่มีการท า Impairment  
- ส าหรับแหล่งเงินทุนในการเขา้ซ้ือกิจการ allnex บริษทัฯ มี
สัดส่วนการใชแ้หล่งเงินทุนของบริษทัฯ และเงินกูย้มื ในสัดส่วน
เท่า ๆ กนั โดย (1) เงินสดของบริษทัฯ จากผลประกอบการท่ีดีใน
ปีท่ีผา่นมา และการบริหารจดัการสินทรัพย ์(Portfolio 
Management) และ (2) แหล่งเงินทุนภายนอก จากการสนบัสนุน
วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และการสนบัสนุนวงเงินกูย้มืจาก 
ปตท. อยา่งไรก็ตาม การกูย้มืเงินดงักล่าวไม่ไดส่้งผลใหบ้ริษทัฯ   
มีอตัราส่วนทางการเงินในระดบัสูงเกินไป และอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของบริษทัฯ ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดีระดบัเดิม นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ไดท้ าการคืนเงินกูย้มืดงักล่าว ผา่นการออกและเสนอขาย
หุน้กูท้ ั้งในและต่างประเทศ เพื่อบริหารตน้ทุนทางการเงินใหล้ด
ต ่าลงและยดืระยะเวลาการช าระหน้ีแลว้ 
- ส าหรับแผนการบริหารจดัการและ Synergy กบั allnex 
เน่ืองจาก allnex เป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ และมีผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัแนวโนม้หลกัของโลก 
(Megatrend) ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยแ์ละเขา้ถึงตลาดและลูกคา้
ปลายทางไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลกัในการพิจารณา
เขา้ซ้ือ allnex ของบริษทัฯ นอกจากน้ี allnex มีความเช่ียวชาญใน
ธุรกิจ Specialty Chemicals ท่ีมี Quality of Earning ท่ีดี กล่าวคือ 
การรักษาระดบั EBITDA Margin ในระดบัท่ีดีท่ีระดบั 17-18% ทั้ง
ในช่วงก่อน-ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ซ่ึงส่งผลดีต่อ Quality of Earning ของบริษทัฯ เช่นกนั และ
ส าหรับการบริหารจดัการในช่วงท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง
คณะท างานซ่ึงมีผูบ้ริหารของ allnex ร่วมดว้ย เพื่อจดัท าแผนการ 
Integration ในดา้นต่าง ๆ เช่น ระบบดิจิทลัและ IT แผนกลยุทธ์
และ Synergy และบุคลากร โดยบริษทัฯ ประเมินขั้นตน้คาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัจากการท า Synergy กว่า 50 ลา้นยโูร 
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นอกจากน้ี จากการท า Strategic Workshop ระหว่างผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ allnex และท่ีปรึกษา allnex ไดก้ าหนดเป้าหมายในการ
สร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จาก EBITDA ปัจจุบนัท่ี
ประมาณ 400 ลา้นยูโร ภายในระยะเวลา 4-5 ปี นอกจากน้ีบริษทัฯ 
ยงัจา้งผูเ้ช่ียวชาญต่างชาติในธุรกิจ Coating ท่ีจะร่วมใหค้  าแนะน า
ในการบริหารจดัการและก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของ allnex 
อยา่งใกลชิ้ด โดยบริษทัฯ จะรายงานความคืบหนา้ใหท้่านผูถื้อหุน้
รับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป 

2 นางกีรติกา แพงลาด (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ได้
สอบถามดงัน้ี   
2.1 แมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 เม่ือตน้ปี 2565 จะคล่ีคลาย แต่
ก็ยงัไม่สามารถวางใจได ้และจากการ
รายงานของศูนยบ์ริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) พบวา่ตวัเลขผูติ้ดเช้ือ และ
การเสียชีวิตก็ยงัคงสูงอยูเ่ร่ือยมาในทุก
ประเทศ ประกอบกบัสงครามระหวา่ง
รัสเซีย-ยเูครน ซ่ึงมีแนวโนม้ส่งผลกระทบ
ในวงกวา้ง บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการ
บริหารจดัการความเส่ียงอยา่งไร กบั
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบับริษทัฯ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 

 

- จากความผนัผวนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 และสงครามความขดัแยง้ระหวา่งรัสเซีย-ยูเครน บริษทัฯ จึงมี
มาตรการในการศึกษาและประเมินความเป็นไปไดข้อง
สถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบ โดยแบ่งเป็น  
1) ระยะสั้น: บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบไม่มาก เน่ืองจากบริษทัฯ 

มีสัดส่วนการขายผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดยโุรปนอ้ย ทั้งน้ี 
ยงัคงมีความเส่ียงทางออ้มจากความผนัผวนของตลาด และ 
Supply Chain Disruption โดยบริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการ
สภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงมีมาตรการ
ดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นราคาและส่วนต่างราคา 
(Price Risk) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน (FX Risk) 
และความเส่ียงดา้นสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Risk)  

2) ระยะกลาง-ยาว: บริษทัฯ คาดการณ์วา่อาจจะเกิดการแบ่งขั้ว
อ านาจของโลก (Deglobalization) ซ่ึงจะกระทบต่อ กระแส
การคา้ (Trade Flow) ทิศทางการคา้ และการลงทุน บริษทัฯ 
จึงก าหนดมาตรการในการการวางนโยบายในระยะยาวท่ี
อาจมีผลต่อทิศทางธุรกิจ เช่น แผนและแนวทางในการ
ลงทุนของบริษทัฯ ดงัจะเห็นไดจ้ากกลยทุธ์ 3 Steps ของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ (1) Step Change: เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง 
(2) Step Out: แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่ีมี
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อตัราการเจริญเติบโตเพื่อกระจายความเส่ียงต่อความผนั
ผวนของธุรกิจเดิม และ  (3) Step Up: การสร้างความยัง่ยืน
ทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ Megatrend ในระยะยาว 

 2.2 บทบาทของบริษทัฯ ในเร่ือง “ESG” ทั้งใน
ระดบัประชาชน ชุมชน และระดบัประเทศ 

1) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
- เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์(Net 

Zero) โดยบริษทัฯ ไดป้ระกาศเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 
(ขอบเขต 1 และ 2) ใหไ้ด ้20% ภายในปี 2573 และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3 ใหไ้ด ้50% ในปี 2593 
ซ่ึงไดก้ าหนดแผนและโครงสร้าง และโครงการลงทุนอย่าง
ชดัเจน  

- การบริหารจดัการน ้าอยา่งย ัง่ยนืดว้ยโครงการน าน ้าทิ้งจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสียกลบัมาใชใ้หม่ (Wastewater Reverse 
Osmosis: WWRO) ซ่ึงสามารถลดการใชน้ ้าลงไดก้วา่ 30%  

- โครงการฟ้ืนป่า รักษน์ ้า เขาห้วยมะหาด เพื่อปลูกตน้ไมแ้ละ
ฟ้ืนฟูบ ารุงรักษาระบบนิเวศในพื้นท่ีป่าตน้น ้าในจงัหวดั
ระยอง 

- โครงการอพัไซคล่ิง Upcycling และ “YOUเทิร์น” ซ่ึงเป็น
แพลตฟอร์มบริหารจดัการขยะพลาสติก เพื่อสร้างระบบ
หมุนเวียนของผลิตภณัฑอ์ยา่งครบวงจร (Circularity) ตั้งแต่
กระบวนการเก็บ คดัแยกและขนส่งพลสติกใชแ้ลว้กลบัเขา้สู่
กระบวนการรีไซเคิลและอพัไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย
ไดข้ยายผลต่อยอดร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน 
และชุมชนต่าง ๆ  

2) สังคม (Social) 
- น าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มา

ประยกุตใ์ช ้และขยายเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคี
พนัธมิตรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อด าเนินโครงการ “ลา้นความ
ห่วงใย..เพิ่มพื้นท่ีปลอดภยัใหทุ้กคน” ท่ีบริษทัฯ มอบชุด PE 
Gown กวา่ 4 ลา้นชุดใหแ้ก่โรงพยาบาล และหน่วยงาน 



 
-38-  

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 4 เมษายน 2565 
หนา้ 38/48 

 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ภาครัฐทัว่ประเทศในช่วงสถานกานณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 

- ช่วยเหลือชุมชนจงัหวดัระยองในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
Home Personal Care ท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
และผลิตภณัฑ ์LUFFALA 

3) บรรษทัภิบาล (Governance)   
- บริษทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจและบริหารงานดว้ยความ

โปร่งใส ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบั
เป็นสมาชิกในกลุ่ม Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ปี 2564 เป็นอนัดบัท่ี 1 ของโลกในกลุ่มธุรกิจ
เคมีภณัฑต์่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 และ ติดอนัดบั Top 10 ประเภท 
DJSI World และ Emerging Markets ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 

- บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัองคก์รตน้แบบดา้นสิทธิมนุษยชน                         
จากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ค  านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน มีจริยธรรม 
คุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 2.3 เหตุการณ์น ้ามนัร่ัวของบริษทั สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 
(SPRC) เม่ือตน้ปี 2565 ต่างจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดกบับริษทัฯ อยา่งไร และบริษทัฯ มี
แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง
อยา่งไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลกัษณะ
น้ีอีก  

- บริเวณเกิดเหตุการณ์น ้ามนัร่ัวของ SPRC และของบริษทัฯ 
เม่ือปี 2556 อยูค่นละบริเวณ โดยภายหลงัเหตุการณ์น ้ามนัร่ัวของ
บริษทัฯ บริษทัฯ ไดป้รับปรุงและศึกษาแผนการลงทุนเพื่อพฒันา
กระบวนการ ก าหนดมาตรการดา้นอุปกรณ์และบุคลากร 
มาตรการป้องกนัการเกิดเหตุและการลดผลการกระทบ 
- ภายหลงัเกิดเหตุการณ์น ้ ามนัร่ัวของบริษทัฯ บริษทัฯ ได้
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานและมาตรการในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ก าหนดรอบการตรวจสอบกระบวนการใหถ่ี้ขึ้น และมากกวา่
ท่ีมาตรฐานก าหนด และก าหนดรอบเปล่ียนอุปกรณ์ตามอายขุั้น
ต ่าท่ีผูผ้ลิตแนะน า รวมถึงไดด้ าเนินการเพื่อลดความเส่ียงและ
บรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยไดจ้ดัหาอุปกรณ์ท่ีใชต้อบ
โตเ้พิ่มเติม เช่น อุปกรณ์โปรยสารเคมี (Heli Bucket) และเคร่ือง
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ฉีดสารกระจายคราบน ้ามนั (Dispersant) รวมถึงเพิ่มจ านวน
บุคลากรและเรือ Standby ขณะขนถ่ายน ้ามนัดิบ เพื่อใหก้าร
สนบัสนุนไดเ้ร็ว นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนและแนว
ทางการท าความสะอาดคราบน ้ามนับริเวณชายหาด (Shoreline 
Cleanup) ร่วมกบัหน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน  รวมถึงฝึกซ้อม
แผน Oil Spill Management ปีละ 1 คร้ัง ร่วมกบัศูนยอ์  านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  
- บริเวณเกิดเหตุการณ์น ้ามนัร่ัวของ SPRC เม่ือตน้ปี 2565 และ
ของบริษทัฯ เม่ือปี 2556 อยูค่นละบริเวณ โดยเหตุน ้ ามนัร่ัวของ
บริษทัฯ เกิดท่ีบริเวณ ท่ออ่อนบนผิวน ้า (Floating Hose) แต่ของ 
SPRC เกิดท่ีบริเวณท่ออ่อนใตท้ะเล (Subsea Hose) ท่ีเช่ือมกบัทุ่น
รับน ้ามนัดิบ (Single Point Mooring: SPM) ซ่ึงปัจจุบนัอยูอ่ยู่
ระหวา่งการสืบคน้หาขอ้เทจ็จริง และสาเหตุการร่ัวไหล 
- บริษทัฯ อยู่ระหวา่งการศึกษาร่วมกบั SPRC ในการทบทวน
แนวทางการออกแบบทางวิศวกรรมใหม่เพื่อปรับปรุง SPM         
เพื่อลดความเส่ียงของการร่ัวไหล ซ่ึงคาดว่าจะใชเ้วลาด าเนินการ
ประมาณ 3 ปี และบริษทัฯ จะรายงานความกา้วหนา้การ
ด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในโอกาสต่อไป 

 2.4 ความคืบหนา้ในการจ่ายค่าชดเชยส าหรับ
ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์
น ้ามนัร่ัวของบริษทัฯ ในคร้ังก่อน   

- ปัจจุบนับริษทัฯ ชดใชเ้ยยีวยาจ่ายค่าเสียหายตามค าพพิากษา
ครบถว้นแลว้ รวมทั้งด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางทะเล
และธรรมชาติจากเหตุการณ์ท่อรับน ้ามนัดิบร่ัวของ                        
บริษทัฯ  เรียบร้อยแลว้ 

3 นายอุดร โรจน์รัชนีกร (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถาม
ดงัน้ี  
3.1 ในปี 2565 บริษทัฯ คาดวา่จะมีรายได้

เพิ่มขึ้น หรือคงท่ี หรือลดลง เป็นอตัราร้อย
ละเท่าใด และคาดวา่จะมีก าไรเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2564 เท่าใด 

- แมว้า่บริษทัฯ จะมีก าลงัการผลิตใหม่ของโรงโอเลฟินส์แห่ง
ใหม่ (Olefins Reconfiguration Project: ORP) โรงงานผลิต 
Propylene Oxide และ โรงงานผลิต Polyols แต่เน่ืองจากปี 2565 
บริษทัฯ มีแผนการปิดซ่อมบ ารุงในหลายหน่วยธุรกิจ ไดแ้ก่      
โรงกลัน่น ้ามนั โรงอะโรเมติกส์ โรงโอเลฟินส์ และโรงโพลิเมอร์ 
จึงท าใหก้ าลงัการผลิตของบริษทัฯ ลดลง2% จากปี 2564 อยา่งไร
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3.2 บริษทัฯ มีเป้าหมายการลดค่าใชจ่้ายเป็น

ประจ าทุกปีหรือไม่ และผลการด าเนินการ
เป็นอยา่งไร 

ก็ตาม ภายหลงัการรับรู้ส่วนของกิจการ allnex ท่ีมีก าลงัการผลิต
ประมาณ 1 ลา้นตนั จึงคาดวา่จะช่วยสนบัสนุนใหก้ าลงัการผลิต
ของบริษทัฯ เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2564 ประกอบกบัตน้ทุนการผลิต 
ท่ีปรับตวัสูงขึ้น ส่งให้ราคาผลิตภณัฑสู์งขึ้น บริษทัฯ จึงคาดวา่
รายไดใ้นปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเช่นกนั  
- ส่วนต่างผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมียงัคงมีความผนั
ผวนตามอุปสงค-์อุปทานของตลาดรวมถึงปัจจยัจากสถานการณ์
สงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน โดยในธุรกิจโอเลฟินส์และโพ
ลิเมอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงแมว้า่ตน้ทุนวตัถุดิบ เช่น 
น ้ามนัดิบ และ แนฟทา จะปรับตวัสูงขึ้น บริษทัฯ ยงัคงสามารถ
ปรับโหมดการผลิตเพื่อเปล่ียนการใชว้ตัถุดิบแทน และสามารถ
บริหารจดัการตน้ทุนได ้ในขณะท่ีธุรกิจ allnex ซ่ึงเป็นกลุ่ม 
Specialty Chemicals ท่ีสามารถเขา้ถึงตลาดและลูกคา้ปลายทาง 
ได ้allnex จึงสามารถคงระดบั EBITDA Margin ได ้ดงันั้น จึงจะ
เห็นไดว้า่ บริษทัฯ ไดด้ าเนินกลยทุธ์และลงทุนในหลายกลุ่ม
ธุรกิจและผลิตภณัธ์มูลค่าสูงมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตของ
บริษทัฯ และสามารถสอดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจโลก  
- บริษทัฯ มีนโยบายการลดค่าใชจ่้ายอยา่งต่อเน่ือง โดยควบคุม
ค่าใชจ่้ายเท่าท่ีจ าเป็นควบคู่ไปกบัการปรับปรุงกระบวนการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงในปี 2564 บริษทัฯ สามารถ
ควบคุมค่าใชจ่้าย ซ่ึงคิดเป็นผลประโยชน์โดยรวม ประมาณ 4,600 
ลา้นบาท และในปี 2565 บริษทัฯ จะยงัคงมาตรการควบคุม
ค่าใชจ่้าย ควบคู่ไปกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจากการ
ด าเนินโครงการ FiT ท่ีเนน้การปรับปรุงกระบวนการและการด า
เนิงานดา้น Digitalization เพื่อช่วยควบคุมตน้ทุนไดดี้ในระยะยาว 
- ส าหรับโครงการ US Petrochemical Complex จากการศึกษา
และติดตามสภาวะตลาดอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ สหรัฐฯ ยงัมีความ
ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนวตัถุดิบ และแนวโนม้ตลาดท่ียงัโตอย่าง
ต่อเน่ือง และเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงในการลงทุนโครงการฯ 

4 นายอุทยั มงคลสวสัด์ิ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถาม
ดงัน้ี 
4.1 ภายใตภ้าวะราคาน ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ

ท่ีสูงขึ้นอยา่งมากมีผลกระทบต่อ ตน้ทุน
และแนวโนม้ผลก าไรในปี 2565 ของ
บริษทัฯ มากนอ้ยเพียงใด  และในอนาคต 
บริษทัฯ มีแนวทางการบริหารความเส่ียง
ตน้ทุนอยา่งไร  

4.2 ความคืบหนา้และสถานการณ์ของโครงการ 
US Petrochemical Complex 

4.3 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการตน้ทุนดอกเบ้ีย
ท่ีมีแนวโนม้สูงขี้นในอนาคต และแนวทาง
การบริหารความเส่ียงอยา่งไร 

5 นางสาวพชรธร ภูมิค  า (ผูม้อบฉนัทะ) ได้
สอบถามดงัน้ี 
5.1 เป้าหมายการด าเนินการในปี 2565 จะ

เติบโตกวา่ปี 2564 หรือไม่ และบริษทัฯ มี
วิธีรับมือต่อผลกระทบจากราคาพลงังานท่ี
ปรับสูงขึ้นอยา่งไร 

5.2 การ Synergy กบั allnex คืออะไร จะเห็น
ความชดัเจน และสนบัสนุนบริษทัฯ ได้
อยา่งไร  
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บริษทัฯ จึงอยูร่ะหวา่งการหาผูร่้วมทุนรายใหม่ (Potential 
Partner) 
- ส าหรับการบริหารจดัการตน้ทุนดอกเบ้ีย บริษทัฯ ไดมี้การ
จดัหาแหล่งเงินทุน ผา่นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ั้งสกุลเงิน
บาทและเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผา่นมา 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ อาย ุ10 ปี และ 30 ปี จ านวนรวม 1,300 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมียอดจองซ้ือ (Book Building) สูงถึง        
6-7 เท่าของยอดหุ้นกู ้(Oversubscribed) 
- จากการติดตามแนวโนม้สถานการณ์ทางตลาดเงินอยา่ง
ใกลชิ้ด และความพยายามในการรักษาแหล่งเงินกู ้ประกอบกบั
อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัท่ีเอ้ือต่อการจดัหารเงินทุน บริษทัฯ จึง
ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินบาท มูลค่ารวม 30,000 ลา้น
บาท คิดเป็นตน้ทุนเฉล่ีย 2.6% รวมถึงด าเนินการบริหารความ
เส่ียงดา้นดอกเบ้ียและสกุลเงินตราต่างประเทศ ส าหรับออกและ
เสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ านวนรวม 1,300 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ในอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.5-4% ไดส้ าเร็จ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการเพื่อรักษาอนัดบัความน่าเช่ือ 
(Credit Rating) ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงบริหารสภาพ
คล่องระหวา่งกลุ่ม ปตท. และกลุ่มบริษทัฯ เพื่อลดตน้ทุนดอกเบ้ีย
ในระยะยาวเพิ่มเติม 

ค าถามท่ีไม่ได้ตอบในท่ีประชุม 

6 นางสาวพชรธร ภูมิค  า (ผูม้อบฉนัทะ) ได้
สอบถามวา่ แนวโนม้ผลการด าเนินงานในไตร
มาส 1/65 บริษทัฯ ประเมินแนวโนม้ดงักล่าว
อยา่งไร 
 
 

- ค าตอบเดียวกบัท่ีตอบนายอุดร โรจน์รัชนีกร (ผูถื้อหุน้)                    
ในระเบียบวาระท่ี 1 ขอ้ท่ี 3 
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7 นายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์(ผูถื้อหุน้)                        
ไดส้อบถามดงัน้ี 
7.1 โครงการ US Petrochemical Complex:  

ขอทราบความกา้วหนา้ มูลค่าเงินลงทุน            
ท่ีไดจ่้ายไปแลว้ และสถานการณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบนัยงัเอ้ือ/และคุม้ค่าต่อการด าเนินการ
โครงการน้ีต่อไป ไดห้รือไม่ 

- ค าตอบเดียวกบัท่ีตอบนายอุทยั มงคลสวสัด์ิ (ผูถื้อหุ้น)               
ในระเบียบวาระท่ี 1 ขอ้ท่ี 4  
- มูลค่าเงินลงทุนโครงการ US Petrochemical Complex ท่ีได้
จ่ายไปแลว้ในส่วนของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณ  150 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

 7.2 allnex: ขอทราบผลการด าเนินงานและ
อตัราผลตอบแทนของ allnex ในปี 2564 

- allnex มีผลประกอบการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง และจากผล
ประกอบการ 9 เดือนในปี 2564 allnex มีรายไดป้ระมาณ 1.8 
พนัลา้นยโูร และมี EBITDA ท่ีประมาณ 300 ลา้นยโูร และมี 
EBITDA margin 17% 

 7.3 ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจใน
ต่างประเทศเป็นอยา่งไร ซ่ึงจากผลขาดทุน
จากการรับรู้ผลการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทั PTTGC International Private 
Limited มูลค่า 3,817 ลา้นบาท และ            
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้างมูลค่า 1,833 ลา้นบาท 
(ในขณะท่ียงัเป็นโครงการฯ ยงัมีการดอ้ย
ค่าของทรัพยสิ์น) รวมถึงการเรียกช าระค่า
หุน้เพิ่มทุน ส าหรับ GCA จ านวน 
651+113 ล่านบาท และ GC Inter เรียก
ช าระค่าหุน้เพิ่มทุน 31,819 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีผลการด าเนินงานในปัจจุบนัคือ
การขาดทุนและเพิ่มทุน บริษทัฯ ยงัมีความ
เช่ือมัน่วา่ กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ช่หรือไม่ 

- บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การเติบโตในต่างประเทศตามกลยทุธ์ 
Step Out เพื่อขยายก าลงัการผลิตและฐานลูกคา้ รวมถึงการขยาย 
Business Portfolio เขา้สู่ High Value Business (HVB) ตาม               
กลยทุธ์ระยะยาว ทั้งน้ี การเพิ่มทุนใหแ้ก่ GC Inter เป็นการเพิ่ม
ทุนเพื่อสนบัสนุนการเขา้ซ้ือกิจการ allnex ในช่วงปลายปีท่ี         
ผา่นมา นอกจากน้ี การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในปีท่ีผา่นมาเป็นไป
ตามแผนกลยทุธ์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Emery 
Oleochemical โดยการขายธุรกิจ Basic Oleochemicals ออกไป 
และคงเหลือการลงทุนใน Specialty Oleochemicals ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบันโยบายของบริษทัฯ ในการเขา้สู่ Performance Chemicals 
ในขณะท่ีการดอ้ยค่าของ US Project เป็นการดอ้ยค่าของ
โครงการศึกษาในอดีต ซ่ึงในปัจจุบนัโครงการดงักล่าวยงัคงอยู่
ระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564                               
และการจ่ายเงินปันผล 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามท่ีตอบในท่ีประชุม 

1 นายสมบติั ห. เพียรเจริญ (ผูถื้อหุน้)                       
ไดส้อบถามวา่ จากปี 2564 บริษทัฯ มีก าไร
สุทธิ 44,982 ลา้นบาท และพจิารณาจ่ายเงินปัน
ผลงวดคร่ึงปีหลงั จ านวน 1.75 บาทต่อหุ้น 
ในขณะท่ีบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
(TOP) ปี 2564 มีก าไรสุทธิ 12,578 ลา้นบาท 
พิจารณาจ่ายเงินปันผล จ านวน 2 บาทต่อหุน้  
จึงสอบถามวา่เหตุใด บริษทัฯ ท่ีมีก าไรมากกวา่ 
TOP ท่ี 3.57 เท่า แต่พิจารณาจ่ายเงินปันผล           
นอ้ยกวา่ ทั้ง ๆ ท่ีเป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
เหมือนกนั และบริษทัฯ สามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัเพิ่มขึ้นไดอี้ก
หรือไม่ 

- บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของอตัราการจ่ายเงินปัน
ผล (Dividend Payout) และผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend 
Yield) แลว้ ซ่ึงจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ท่ี 44,982 ลา้นบาท 
อตัราเงินปันผลรวมท่ี 3.75 บาทต่อหุน้นั้น คิดเป็น 54% ของก าไร
จากการด าเนินงาน หรือ 37.5% ของก าไรสุทธิแลว้ และคิดเป็น 
Dividend Yield ท่ี 6.4% ซ่ึงสูงกวา่บริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามท่ีตอบในท่ีประชุม 

1 นายอุทยั มงคลสวสัด์ิ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามวา่ 
กรรมการเดิมสามารถเป็นกรรมการไดต้่อเน่ือง
ก่ีคร้ัง และมีอายก่ีุปี 
 

- ตามกฎหมายและหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ กรรมการรายเดิมสามารถด ารงต าแหน่ง
ต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการตอ้งมีอายไุม่เกิน 70 ปี ซ่ึง
เป็นแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ส าหรับการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษทัฯ กรรมการอิสระสามารถด ารง
ต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปีติดต่อกนันบัจากวนัท่ีด ารงต าแหน่งคร้ัง
แรก ตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามท่ีไม่ได้ตอบในท่ีประชุม 

1 นายอุทยั มงคลสวสัด์ิ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามวา่ 
ค่าตรวจสอบลดลงเพราะเหตุใด 
 

- บริษทัฯ ไดมี้การส่งหนงัสือเชิญใหบ้ริษทัสอบบญัชีทั้งหมด  
4 ราย โดยบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดรั้บ
คดัเลือกเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เน่ืองจากไดรั้บคะแนน
สูงสุด เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพและราคาของผูเ้ขา้ร่วมประกวด
ราคาทั้งหมด 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามท่ีตอบในท่ีประชุม 

1 นายอุทยั มงคลสวสัด์ิ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามวา่ 
บริษทัฯ บริหารความเส่ียงการออกและเสนอ
ขายหุน้กูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อยา่งไร และ
คาดการณ์แนวโนม้การแขง็ค่าหรืออ่อนค่าของ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อยา่งไร  

- บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
โดยการพิจารณทั้งจากการบริหารทั้งรูปแบบ Natural Hedge และ
การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารจดัการ  
- บริษทัฯ ก าหนดเป้าหมายท่ีจะคงมูลค่าหุน้กูแ้ละเงินกูส้กุล
เงินตราต่างประเทศในระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัรายได ้และสินทรัพย์
สกุลเงินเงินตราต่างประเทศของบริษทัฯ เพื่อรองรับความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน ในลกัษณะ Natural Hedge รวมถึงการใช้
เคร่ืองมือทางการเงินและตราสารอนุพนัธ์ เช่น Cross Currency 
Swap (CCS) ในการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้  าหนดกรอบ ก ากบัและติดตาม
สถานการณ์และการด าเนินการอยา่งใกลชิ้ด 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 ปรึกษากจิการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามท่ีตอบในท่ีประชุม 

1 นายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์(ผูถื้อหุน้) ได้
สอบถามดงัน้ี 

- บริษทัฯ มีแนวทางในการด าเนินการตามบทบาทการก ากบั
ดูแล (Supervisory Duty) ลดผลกระทบต่อ GGC โดยใหไ้ดรั้บ
การเยยีวยาความเสียหายจากบุคคลท่ีกระท าความผิด ทุกอยา่ง         
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
1.1 การติดตามความกา้วหนา้กรณีความ

เสียหายจากการทุจริต Inventory ของ
บริษทั โกลบอล กรีนเคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) (GGC) และมูลค่าความเสียหาย
ท่ีกระทบต่อบริษทัฯ  

ท าดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัตามหลกัการ Piercing 
Corporate Veil บริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ของ GGC ได้
ก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินงานของGGC มาโดยตลอดโดย
ไม่แทรกแซงการตดัสินใจตามหลกัปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ ากบัดูแลและติดตามให ้
GGC ด าเนินการแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางและประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุการณ์และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น         
โดยคดีความต่าง ๆ มีความคืบหนา้อยา่งมาก ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบสถานะของคดีความต่าง ๆ ไดจ้ากเอกสารเผยแพร่ของ 
GGC 

 1.2 กรณีการจ าหน่ายหุน้ของบริษทั ไทยอีส
เทิร์น ทอ้ปซีดส์ ออยล ์จ ากดั (TETSO) 
ของ GGC จึงสอบถามเหตุผลท่ีตอ้งขาย 
และเหตุผลท่ีตอ้งขายท่ีราคา 1 บาท รวมถึง
มูลค่าความเสียหายท่ีกระทบบริษทัฯ  

- การจ าหน่ายหุน้ TETSO ของ GGC นั้นเป็นการด าเนินธุรกิจ
ของ GGC เอง โดย GGC ถือหุน้ใน TETSO ท่ีสัดส่วน 30% คิด
เป็นเงินลงทุนจ านวน 67 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนทั้งหมด
จ านวน 222 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯ 
ในฐานะ ผูถื้อหุน้ของ GGC ท่ีจ านวน 48 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ 
ไดรั้บรู้ผลขาดทุนของท่ีเกิดขึ้นจากผลประกอบการในงบการเงิน
ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ดงันั้น ภายหลงัจากธุรกรรมดงักล่าว 
จึงไม่มีการบนัทึกงบลงทุนในส่วนดงักล่าวและไม่มีผลกระทบ
เพิ่มเติมจากธุรกรรมการขายหุน้ดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 1.3 จากรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ                         
ผูถื้อหุน้มีขอ้โตแ้ยง้บนัทึกการประชุม 
อยา่งไรก็ตาม เลขานุการบริษทัไดย้นืยนั
ความถูกตอ้งของรายงาน   การประชุม
ดงักล่าว จึงอยากทราบวา่จะมีมาตรการ
แกไ้ขอยา่งไร 

- บริษทัฯ ไดรั้บอีเมลจากนายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 เร่ืองการโตแ้ยง้การบนัทึกรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงเลขานุการบริษทั ไดต้รวจสอบ
เทปบนัทึกเสียงการประชุม และช้ีแจงตอบกลบัทาง Email แลว้วา่ 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ        
ไดมี้การจดบนัทึกอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และตรงกบัขอ้มูลท่ีได้
จากการบนัทึกเสียงแลว้  และต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 
นายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์ไดย้ืน่หนงัสือต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการในประเด็นขอ้
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
ซกัถามเดิม บริษทัฯ จึงไดต้รวจสอบเทปบนัทึกเสียงการประชุม
อีกคร้ัง และช้ีแจงตอบกลบัว่า บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดบนัทึก
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้นแลว้ ดงันั้น หากนายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์มีค าถามใน
ประเด็นเดิมในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ขอช้ีแจงอีกคร้ังว่า  
บริษทัฯ ไดต้รวจสอบเทปบนัทึกเสียงการประชุมแลว้ และเห็นวา่ 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

 1.4 คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ได้
พิจารณาบนัทึกขอ้โตแ้ยง้ และขอ้ร้องเรียน
จ านวน 2 ฉบบัของผูถื้อหุน้ดงักล่าว ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 หรือไม่ 

- เลขานุการบริษทัไดน้ าเรียนหนงัสือโตแ้ยง้ของนายประสิทธ์ิ               
เจริญทรัพย ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ เพื่อรับทราบแลว้ ซ่ึงไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่ 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

ค าถามท่ีไม่ได้ตอบในท่ีประชุม 

2 นายอุทยั มงคลสวสัด์ิ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามวา่ 
บริษทัฯ มีการบริหารธุรกิจภายใตส้ถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเศรษฐกิจ  
ท่ีอาจจะมีความเส่ียง Recession ในอนาคต
อยา่งไรเพื่อไม่ใหก้ระทบต่อผลด าเนินงานใน
อนาคต และไดก้ล่าวช่ืนชมการบริหารงาน 
และการด าเนินงานดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

- ค าตอบเดียวกบัท่ีตอบนางกีรติกา แพงลาด (ผูรั้บมอบฉนัทะ) 
ในระเบียบวาระท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 
 
 
 

3 นายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์(ผูถื้อหุน้) ได้
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
3.1 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ภายใตโ้ครงสร้างปี 2561  
- ในเชิงปริมาณ ขอทราบความแตกต่างของ

จ านวนโครงการตรวจสอบตามโครงสร้าง
ในปี 2561 - 2564 (1 SVP + 3 VP) 
มากกวา่จ านวนโครงการตรวจสอบตาม

บริษทัฯ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
- ในเชิงปริมาณ จ านวนโครงการตรวจสอบภายในมีจ านวน
เพิ่มขึ้น สอดคลอ้งกบัการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ 
ครอบคลุมบริษทัในกลุ่ม ไดท้ าการตรวจสอบภายในดา้น 
Business Audit, IT Audit และการตรวจสอบแบบต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี จากการลดระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละ
โครงการตรวจสอบภายในลง  และลดจ านวนผูต้รวจสอบภายใน



 
-47-  

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 4 เมษายน 2565 
หนา้ 47/48 

 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
โครงสร้างเดิมปี 2560 (1 VP) เป็นจ านวน
เท่าใด  

- ในเชิงคุณภาพ ขอทราบวา่ในระหวา่งปี 
2561 – 2564 นอกเหนือจากค่าใชจ่้าย          
ดา้นบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท่ีสูงขึ้นอยา่งมาก หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไดส่้งมอบ Value Added 
ท่ีเป็นรูปธรรมใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้
อะไรบา้ง 

แต่ละโครงการตรวจสอบภายในลง ท าใหส้ามารถก าหนด
โครงการตรวจสอบภายในไดเ้พิ่มขึ้นในแต่ละปี  
- ในเชิงคุณภาพ บริษทัฯ มีนโยบายในการควบคุมค่าใชจ่้ายดา้น
บุคลากรทัว่ทั้งองคก์ร รวมถึงสายงานตรวจสอบภายใน  ส่วนการ
ส่งมอบ Value Added ใหก้บัองคก์ร สายงานตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการผา่นการใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะในโครงการ
ตรวจสอบภายใน และโครงการใหค้  าปรึกษาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปใน
รูปแบบการลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน การลดการสูญเสียหรือ
สูญหายของทรัพยสิ์น และการใชท้รัพยากรของบริษทัฯ ท่ีมีอยู่
ใหเ้ตม็ศกัยภาพ  ครอบคลุมทั้งบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

 3.2 ตามแบบ 56-1 One Report หนา้ 201 วรรค
ท่ี 3 ระบุวา่ “บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบ GRC 
Access Control” ในขณะท่ีผูบ้ริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเคยเป็น
ผูพ้ฒันาระบบงานดงักล่าวใหข้อ้มูลวา่ 
บริษทัฯ ไม่ไดใ้ชร้ะบบ GRC Access 
Control แลว้ ผูถื้อหุน้ไม่แน่ใจวา่ควร
เช่ือถือขอ้มูลใดระหวา่งรายงานประจ าปี
หรือค าช้ีแจงของผูบ้ริหารองคก์ร 

- บริษทัฯ ยงัคงใชร้ะบบ GRC Access Control เพื่อควบคุมสิทธ์ิ
ในการเขา้ถึง เพื่อใชง้านในระบบ SAP เป็นไปตามขอ้ความท่ี
ปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) หนา้ 201 วรรคท่ี 3 

 3.3 เสนอแนะใหเ้พิ่มช่องทางการส่ือสาร
ระหวา่งผูถื้อหุ้นกบัคณะกรรมการบริษทัฯ
โดยตรง โดยไม่ผา่นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เพื่อหลีกเล่ียงการแทรกแซง/บิดเบือน/
ปกปิดการส่ือสารขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการ
ส่ือสารถึงคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นการ
เฉพาะ 

- บริษทัฯ ขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นส าหรับขอ้เสนอแนะ และ                
ขอแจง้ใหท้ราบวา่ บริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางส าหรับผูถื้อหุน้ 
ในการติดต่อส่ือสารถึงคณะกรรมการบริษทัฯ และประธาน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการโดยตรง ผา่นเวบ็ไซต ์
www.pttgcgroup.com  

4 นายธเนศ เรืองเลิศพงศ ์(ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถาม
วา่ จากก าไรปี 2564 บริษทัฯ เสียภาษีธุรกิจ         
ร้อยละเท่าใด 

- สามารถพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)                
หนา้ 313 หรือ หมายเหตุประกอบเงินขอ้ 18 

http://www.pttgcgroup.com/
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

5 Mr. Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) ไดก้ล่าว
ช่ืนชมประธานกรรมการบริษทัฯ และช่ืนชม
การบริหารจดัการดา้นการเงินของบริษทัฯ            
ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ มีอตัราการเติบโต
ของก าไรสุทธิท่ี 22,435.51% และกระแสเงิน
สดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานกวา่ 68,649.88 
ลา้นบาท รวมถึงก าไรสุทธิท่ี 44,982.39 ลา้น
บาท ซ่ึงลว้นเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บับริษทัฯ 
อยา่งมาก อีกทั้งยงัมีการลงทุนเพื่อสร้างการ
เติบโตท่ีสะทอ้นจากกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุนท่ีใชไ้ป  

 

 




