
 
 
 

ที่ 01-  096 /2564 

  19 เมษายน 2564 

เรื่อง  ขอน าสง่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่สง่มาดว้ย    รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอน าส่งรายงานการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 5 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย หากท่านมีขอ้แกไ้ข
หรือทักท้วงประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้บริษั ทฯ ทราบภายในวันที่  19 พฤษภาคม 2564                            
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 

- นายคงกระพนั  อินทรแจง้ - 

(นายคงกระพนั  อินทรแจง้) 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 
 
 
 

สายงานเลขานกุารบรษิัทและกฎหมาย 
โทรศพัท ์0 2140 8762  / 0 2265 8339 
โทรสาร  0 2265 8500 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

______________________________ 
 

วันเวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ 
ชั้ น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  

ก่อนเร่ิมการประชุมฯ  

บริษทัฯ ได้ฉายวีดิทศัน์แนะน าความปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม 
และช้ีแจงมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัน้ี 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ในปัจจุบนั และ                  
ความห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อลด         
ความเส่ียงการแพร่ระบาด โดยบริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ 
แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงไดส่ื้อความในหนงัสือเชิญประชุมฯ และหนงัสือแจง้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 โดยผู ้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะสามารถรับชมการถ่ายทอด                     
ผา่น Web-live Broadcast ของบริษทัฯ ไดอี้กช่องทางหน่ึง 

บริษัทฯ ได้จัดตั้ งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้างาน และขอให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน                              
ท าแบบสอบถามการคดักรองโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ของบริษทัฯ และใช้แอปพลิเคชนั “หมอชนะ” 
และ/หรือ  “ไทยชนะ” ก่อนเข้าสู่พื้นท่ีจัดประชุม ทั้ ง น้ี กรณีท่ีพบว่าผู ้ถือหุ้นท่านใดมีความเส่ียง                        
ขอใหห้ลีกเล่ียงการเขา้ร่วมประชุม และมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ แทน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท่ีนัง่ในห้องประชุมโดยเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร อีกทั้งยงัไดท้ าการอบโอโซน
และท าความสะอาดสถานท่ีประชุมด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือในสถานท่ีประชุมก่อนการประชุมแล้ว และ                             
ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากผา้ หรือหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในห้อง
ประชุมและในพื้นท่ีจดัประชุม รวมถึงนั่งตามหมายเลขท่ีนั่งท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก              
ต่อการติดตามกรณีเกิดเหตุใด ๆ 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19  และสุขอนามัย                
ของส่วนรวม บริษทัฯ งดจดัไมโครโฟนส าหรับการถามในห้องประชุม  งดแจกของท่ีระลึก อาหาร และ 
เคร่ืองด่ืม ทั้งน้ี ยงัคงใหบ้ริการน ้าบรรจุขวดแก่ผูถื้อหุ้น 
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บริษทัฯ สนับสนุนให้มีการจัดประชุมอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Event) เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและมีประโยชน์สูงสุด พร้อมลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ดงัน้ี 

1) งดหรือลดการแจกเอกสารเพื่อลดการใชท้รัพยากร 
2) น าวสัดุตกแต่งภายในงานไปใชป้ระโยชน์ เพื่อใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 
3) แยกขยะ และน ากลบัไปรีไซเคิลใหม้ากท่ีสุด 

บริษทัฯ จึงขอเชิญชวนผูเ้ข้าร่วมประชุมมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการประชุมแบบยัง่ยืน          
โดยการคดัแยกขยะ เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ต่อไป 

เพื่อให้การบริหารเวลาการประชุมเป็นไปอย่างกระชับ โดยระหว่างการน าเสนอแต่ละ
ระเบียบวาระ ผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ด้วยการสแกน QR Code                      
พร้อมช่ือ-นามสกุล หรือเขียนค าถามลงบนกระดาษท่ีได้เตรียมไว้และส่งให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมเสนอ                                  
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อตอบค าถามต่อไป  

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

รวมถึงไดส้รุปจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ท่ีมาลงทะเบียนโดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีได้ช าระแล้วจ านวน  45,088,491,170 บาท แบ่ง เป็นหุ้นสามัญจ านวน 
4,508,849,117 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

ทั้งน้ี ในการนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสียง บริษทัฯ ได้หักจ านวนหุ้นท่ีบริษัทฯ                 
ซ้ือคืนตามโครงการซ้ือหุ้นคืน (Treasury Stock) ทั้งส้ิน 22,300,000 หุ้น ออกจากจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด
ของบริษัทฯ เน่ืองจากจ านวนหุ้นท่ีซ้ือคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ดงันั้น จ านวนหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีใชเ้ป็นฐานเสียงในการเปิด
ประชุม คิดเป็นจ านวน 4,486,549,117 หุน้  

ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 2,075 ราย    
นับจ านวนหุ้นรวมกันไดท้ั้งส้ิน 3,184,727,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9839 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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ประธานฯ ได้กล่ าว เ ปิดการประ ชุมสามัญผู ้ถือ หุ้นประจ า ปี  2564 และแนะน า                           
กรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมครบ 15 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดงัน้ี 

1. นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการอิสระ 
2. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายกฤษฎา  บุญราช กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. ศาสตราจารย ์สมคิด เลิศไพฑูรย ์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
5. นายดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
6. นายประภาศ คงเอียด กรรมการ  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
7. นายปกรณ์  นิลประพนัธ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
8. พลโท นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ

กรรมการตรวจสอบ 
10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
11. นายสราวุธ แกว้ตาทิพย ์ กรรมการ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
12. นายวิทวสั สวสัด์ิ-ชูโต กรรมการ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
13. นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
14. นายดิษทตั  ปันยารชุน กรรมการ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
15. นายคงกระพนั อินทรแจง้ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ       

กรรมการบริหารความเส่ียง  และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

โดยกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศสิงคโปร์  คือ                
นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค ซ่ึงไดแ้สดงตนก่อนเร่ิมการประชุมแลว้ 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายอภิศกัด์ิ  ตนัติวรวงศ์ นายดอน วสันตพฤกษ์ และ               
นายกฤษฎา บุญราช เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้บางรายในการประชุมคร้ังน้ี 

จากนั้นไดม้อบหมายใหน้ายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวแนะน า
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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1. นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายวริทธ์ิ นามวงษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มปฏิบติัการ                    

เพื่อความเป็นเลิศ 
3. นายทศพร   บุณยพิพฒัน์   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส                                      

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้ 
4. นายวิบูลย ์ ชูชีพช่ืนกมล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส  

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย 
5. นางสาวภทัรลดา  สง่าแสง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี 
6. นายณะรงคศ์กัด์ิ จิวากานนัต ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน International 

Business Operations 
7. นางวราวรรณ ทิพพาวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์องคก์ร 
8. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ ์

 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการตลาดและ 
พาณิชยกิจ 

9. นายพิรุณ กร่ิมวงษรั์ตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานบริหารศกัยภาพองคก์ร 

10. นายชญาน์ จนัทวสุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                            
สายงานบริหารความยัง่ยนืและภาพลกัษณ์องคก์ร 

11. นางพิลาสพรรณ 
 

อุดมจารุมณี 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษทั
และกฎหมาย และเลขานุการบริษทั 

12. นายอมร   ภูติประวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน 

จากนั้นประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน าบุคคลดงัต่อไปน้ี  

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
- ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  - นายมงคล สมผล 

ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษทั วีระวงค,์  ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
- นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต ์ 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
- นางรุ่งศรี เจียรนยัขจร 

ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
- นายรัฐกร กมัปนาทแสนยากร 
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ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี เลขานุการบริษัท            
ไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ ดงัน้ี 

 -   ผู ้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละ                    
ระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง           
โดยผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือหรือรับมอบฉนัทะมา 

 -  ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง         
ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงหรือ                
มีสิทธิออกเสียงแลว้แต่กรณีตามมติท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน
เสียงเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น ๆ 

 -  กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน        
โดยการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบั 

 - ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจาก
อาจมีผูท่ี้มาประชุมบางท่านออกจากหอ้งประชุม 

 - ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งให้ท่าน           
ผูถื้อหุน้ทราบ การนบัผลคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คือ 

• ระเบียบวาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน คือ 

ระเบียบวาระท่ี  1     รับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ ในปี 2563 
และขอ้เสนอแนะการด าเนินกิจการในอนาคต และพิจารณา
อนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

ระเบียบวาระท่ี 3     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ระเบียบวาระท่ี 5     พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564  

ซ่ึงบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น  
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น   
ท่ีงดออกเสียง บตัรเสีย และ Treasury Stock  
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• ระเบียบวาระท่ีตอ้งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม คือ 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  

ซ่ึงบริษทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยไม่รวมคะแนนเสียงจาก Treasury Stock 

 - ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู ้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ย กมือ         
เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้ เพื่อน ามานบัคะแนนต่อไป 

 - ส าหรับระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ              
ซ่ึงจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อน 
จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด 

  ประธานฯ ไดแ้ถลงว่า ในการประชุมคร้ังน้ี นางสาวสมภสัสร  หล่ิวผลวณิชย ์ทนายความ
จากบริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั จะท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และเพื่อ
ความเป็นกลางและโปร่งใสยิง่ขึ้น นางสาวโรจน์ไพลิน ชะอุ่ม ตวัแทนผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมจะร่วมเป็นพยาน 
ในการนบัคะแนน 

         ส าหรับผูถื้อหุ้นต่างชาติ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะรวบรวมค าถามของผูถื้อหุ้นจากช่องทาง 
QR Code และกระดาษค าถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารจะตอบเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษต่อไป 

          ทั้งน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่ อ รับการพิจารณาเลือกตั้ ง เ ป็นกรรมการบริษัทฯ                                
เป็นการล่วงหน้า ซ่ึงได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ โดยได้ก าหนด
ระยะเวลาการน าเสนอไว ้ตั้งแต่วนัท่ี 16 กันยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เม่ือครบก าหนดเวลา 
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอระเบียบวาระและช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเขา้มายงับริษทัฯ  
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เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

• ปี 2563 นบัเป็นปีท่ีทา้ทายอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลกระทบรุนแรงและยงัคงยืดเยื้อ กอรปกบัสงครามการคา้ระหว่าง 
คู่ประเทศมหาอ านาจ คือ จีนและสหรัฐฯ ท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2562 และสงครามราคาน ้ ามนัในช่วงตน้ปี 
2563 ซ่ึงเป็นปัจจยัลบกดดันให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทัว่โลกเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นวิถีการด ารงชีวิต 
แบบใหม่  (New Normal) ท่ีท าให้ความต้องการพลังงานหดตัวลงอย่างมาก  รวมถึงภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานและการลงทุนทัว่โลกไดรั้บผลกระทบรุนแรง นอกจากน้ี ประเทศไทย
ยงัประสบปัญหาภยัแลง้ท่ีเป็นความเส่ียงส าคญัต่ออุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกอีกดว้ย 

• บริษทัฯ ไดป้ระเมินสถานการณ์ของโลกดงักล่าว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19            
ว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีส่งผลกระทบมหาศาลทางธุรกิจ โดยไดว้างกลยุทธ์การบริหารจดัการเชิงรุก 
ปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมรับวิกฤต ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์องคก์ร รวมทั้งการลงทุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การบริหารความเส่ียง ติดตามสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ            
จึงสามารถสนองตอบต่อสถานการณ์ได้อย่างทนัท่วงที ลดผลกระทบจากปัจจยัภายนอกและสภาวะ            
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นได ้

• ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษทัฯ ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม               
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด            
และในปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายสุมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย ต่อเน่ือง
เป็นคร้ังท่ี 3 เป็นส่ิงยืนยนัว่าบริษทัฯ มีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั และมาตรการก ากบัดูแลในเร่ือง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน                          
ในทุกรูปแบบภายในองค์กร อีกทั้ งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม และคู่ค้าประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อขยายเครือข่าย                   
การท าธุรกิจอยา่งโปร่งใส ปลอดการทุจริตคอร์รัปชนัในภาคธุรกิจเอกชนใหก้วา้งขวางและแขง็แกร่ง 

• บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อ       
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จนไดรั้บการยอมรับจากองค์กรและสถาบนัต่าง ๆ   
ทั้งในระดับประเทศและระดบัสากลมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจ         
แบบสมดุล ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

จากนั้น  ประธานฯ ขอน าเขา้ระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563 และข้อเสนอแนะ            
การด าเนินกจิการในอนาคต และพจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด          
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทัฯ ไดร้ายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 และขอ้เสนอแนะ
การด าเนินกิจการในอนาคตในรูปแบบของวีดิทศัน์ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
/รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)  และรายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการประจ าปี 2563                 
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ตาม QR Code ในแบบแจง้การประชุมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

ประธานฯ ได้ขอให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร                     
เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

เม่ือจบการน าเสนอวีดิทัศน์ดังกล่าว นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงต่อ                    
ท่ีประชุมวา่ ผลประกอบการในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายรวม 326,270 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ 
200 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 7,356 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11            
จึงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินการต่าง ๆ เช่น ก าหนดมาตรการ
ประหยดัค่าใช้จ่าย การลดตน้ทุนการผลิต การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการท างาน และเน่ืองจากนโยบายการบริหารจดัการแบบกลุ่มของ ปตท. เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
จดัการในภาพรวม และเกิดพลงัร่วมในกลุ่มบริษทั (Synergy) ในกลุ่ม ปตท. จึงมีการหารือแผนการลงทุน
ร่วมกนั เพื่อให้ไม่เกิดความซ ้ าซ้อนและการแข่งขนัทางธุรกิจกนัภายในกลุ่ม โดยปตท. จะเป็นผูส้นับสนุน
ทางการเงินในการลงทุนของแต่ละบริษทัแกนน า (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมกนั
ทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ อีกทั้ง ปตท. จะ
เป็นแกนหลกัในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าสูงสุดใหก้บักลุ่ม ปตท.  

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินปี 2563 ของบริษทัฯ ท่ีไดผ้่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ  
สอบบญัชี จ ากดั (Deloitte) โดยรายละเอียดตามท่ีปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตั้งแต่หนา้ 228-390 สรุปดงัน้ี  

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี ้ 

ผลการด าเนินงานรวม ปี 2563 ปี 2562 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 329,291 412,810 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (ลา้นบาท) (1) 200 11,682 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.04 2.59 
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                ฐานะการเงินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 
สินทรัพย ์(ลา้นบาท) 489,383 452,514 
หน้ีสิน (ลา้นบาท) 200,389 158,919 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 288,994 293,595 

หมายเหตุ  (1) หมายถึง ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของบริษัทใหญ่   

เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถาม
เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี  2563 และข้อเสนอแนะการด าเนินกิจการในอนาคต                   
และพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือไม่ โดยหากค าถามใดท่ีไม่ได้ตอบในท่ีประชุม 
บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

           ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 

1. นางสาวเขมกร วชิรวราการ (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี  

- นอกจาก Stock Loss ท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ก าไรในปี 2563 ของบริษทัฯ 
ลดลงแลว้ มีปัจจยัใดท่ีท าใหก้ าไรลดลงอีกหรือไม่ และบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยา่งไรเพื่อเพิ่มก าไร 

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร ได้ช้ีแจงว่า                     
นอกจาก Stock Loss ท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ก าไรในปี 2563 ลดลงแลว้นั้น ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และความตอ้งการในการใช้ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 
รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ ทั้งการประหยดั
ค่าใชจ่้ายและลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Max & Enhancement) และการ
ประยุกตใ์ชดิ้จิทลัในการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น บริษทัฯ จึงสามารถฟ้ืนฟูผลประกอบการไดป้ระมาณ 7,781 
ล้านบาท ซ่ึงหากไม่รวมผลขาดทุนจาก Stock Loss  บริษัทฯ จะมีก าไรจากการด าเนินงานในระดับ                         
ท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2562  

- ในปีท่ีผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ไดส่้งผล
ให้เกิดการระงบัการเดินทางทัว่โลก จึงสอบถามว่า การเดินเคร่ืองการผลิตของโรงกลัน่ของบริษทัฯ ไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งไร  

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า แมว้่าสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผล
ให้ความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ รวมถึงน ้ ามนัส าเร็จรูปในตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ สามารถ
ปรับแผนการผลิตของโรงกลัน่น ้ามนัของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดได ้โดยปรับลดการ
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ผลิตน ้ ามนัอากาศยาน (Zero Jet) ไปผลิตเป็นน ้ ามนัดีเซลไดท้ั้งหมด ดงันั้น ในปี 2563บริษทัฯ จึงยงัสามารถ
รักษาอตัราก าลงัการผลิตโรงกลัน่ (Utilization Rate) ไดใ้นระดบัสูงท่ีร้อยละ 97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เม่ือเทียบ
กบัปี 2562 นอกจากนั้นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่ของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 50 จะถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ดว้ย จึงสรุปไดว้า่ แมว้า่บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบดา้นราคาผลิตภณัฑ ์แต่ก็มี
การบริหารจดัการเพื่อให้มีการผลิตในผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการ และยงัรักษาอตัราก าลงัการผลิตของโรง
กลัน่ใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ  

- ด้วยสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่า บริษทัฯ มีแผนการเติบโต และแผนการ
จดัสรรเงินลงทุนอยา่งไร 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัฯ ไดท้บทวนและพิจารณา
ทิศทางและแผนกลยทุธ์ระยะยาวทั้ง 3 Steps (Step Change, Step Out และ Step Up) ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ สภาวะตลาดและความตอ้งการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พบวา่กลยทุธ์ทั้ง 3 Steps ดงักล่าว
ยงัมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ แต่อาจจะตอ้งมีการปรับจงัหวะการด าเนินการให้มีความเหมาะสม โดย
ไดพ้ิจารณาแผนการด าเนินกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งก าหนดแผนการจดัสรรเงิน
ลงทุนดว้ยความรอบคอบดงัน้ี 

(1) การยกระดับความสามารถในการแข่งขนั (Step Change) : บริษทัฯ 
จะเดินหนา้สร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มความยดืหยุ่นในการใชว้ตัถุดิบ เพื่อลดตน้ทุนและรักษาเสถียรภาพ
ในการผลิต รวมทั้งยงัพิจารณาการด าเนินการดา้นการตลาด ตลอดจนการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ต่อไป  

(2) การสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศ (Step Out) : บริษทัฯ จะมุ่งเน้น
การลงทุนเพื่อเขา้สู่ธุรกิจใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง และมีการเติบโตท่ีดี สอดคลอ้งกบัทิศทาง Megatrends ผ่านการ
เขา้ซ้ือกิจการ (M&A)  

2. นายสุชาต วิรยศิริ (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี 

- บริษทัฯ มีการควบคุมค่าใชจ่้ายเร่ืองบุคลากรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
หรือไม่ อยา่งไร 

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า ในปี 2563 บริษทัฯ ได้ก าหนด
มาตรการลดค่าใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรท่ีสามารถลดลงไปไดป้ระมาณ 1,944 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินการด้านต่าง ๆ เช่น การทบทวนการรับพนักงานใหม่เท่าท่ีจ าเป็น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานดว้ยการฝึกอบรม การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาศกัยภาพในการ
ท างาน รวมถึงมีการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในอนาคต โดยสรุปคือ บริษทัฯ มี
มาตรการในการลดค่าใชจ่้ายการด าเนินงานอยา่งเห็นผล โดยยงัคงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังาน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ   



 
-11- รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

หนา้ 11/45 
 

- แนวโนม้ก าไรของบริษทัฯ ในปี 2564 จะเป็นอยา่งไร 
นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงวา่ แมว้า่ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑต์่าง ๆ 

เช่น ผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ส และน ้ ามนัส าเร็จรูปจะปรับลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ปี 2563 แต่
บริษทัฯ คาดว่าสถานการณ์ราคาและส่วนต่างราคาของผลิตภณัฑ์ในปี 2564 จะปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึ้น 
ประกอบกับบริษทัฯ จะก าลงัการผลิตเพิ่มขึ้นจากโครงการ ORP และ PO/Polyols ท่ีเร่ิมด าเนินการผลิต              
เชิงพาณิชยใ์นปีน้ี ท าใหค้าดวา่ บริษทัฯ จะมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้นอยา่งนอ้ยร้อยละ 8  

3. นายเดชา สุนทรารชุน (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถึงตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในปัจจุบนั 
นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงวา่ สถานการณ์ตลาดของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี

นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงจะส่งผลต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์ โดยในปี 
2564 เศรษฐกิจมีทิศทางการฟ้ืนตัวท่ีดีขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับตัวดีขึ้นจากความ
ตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้น เช่น ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใยและส่ิงทอ ผลิตภณัฑ์
บรรจุภณัฑ ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการคมนาคมดว้ย  

4. นายสมบัติ   ห. เพียรเจริญ  (ผู ้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงประมาณการผล
ประกอบการในไตรมาส 1/2564 และประมาณการผลประกอบการปี 2564  

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า จากสถานการณ์ความผนัผวนท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงปีท่ีผ่านมาส่งผลให้เกิด New Normal ในการด าเนินธุรกิจในหลาย ๆ ดา้น อย่างไรก็ดี ทิศทางความ
ตอ้งการใชข้องผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้น บริษทัฯ จึงคาดวา่จะมีประมาณการก าไรจากการ
ขายท่ีดีขึ้นและสูงกวา่ปี 2563 

5. นางรุ่งศรี  เจียรนยัขจร (ผูรั้บมอบฉันทะ) ไดแ้สดงความเห็นว่า จากขอ้มูลใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หนา้ 7 และหนา้ 112-242 
จะเห็นไดว้่าปี 2563 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินและตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ท่ีจ านวน 3,119 ลา้นบาท 
เป็นจ านวน  3,511 ลา้นบาทในปี 2563 จึงสอบถามว่า บริษทัฯ มีวิธีการบริหารจดัการหน้ีสินอย่างไร และมี
วิธีการรับมือในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงขึ้นอยา่งไร 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า แมว้่าในปี 2563 ภาระหน้ีสินของบริษทัฯ 
จะปรับเพิ่มสูงขึ้น บริษทัฯ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน รวมถึง
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสภาพคล่อง เช่น การออกหุ้นกูใ้ห้นักลงทุนสถาบนั จ านวน 15,000 ลา้นบาท  
การกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน จ านวน 30,000 ลา้นบาท และการออกหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ี ขอให้
นางสาวภทัรลดา  สง่าแสง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี ให้ขอ้มูลและรายละเอียด
ต่อท่ีประชุมเพิ่มเติม 
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นางสาวภทัรลดา  สง่าแสง ไดช้ี้แจงวา่ ในปี 2563 อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต ่า
ท าใหเ้งินฝากบางส่วนไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราถูกลง ประกอบกบัการด าเนินการเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงินปรับเพิ่มขึ้น แต่ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัได้ ส าหรับปี 
2564 เน่ืองจากการด าเนินการของบริษทัฯ ยงัมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้คงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit 
Rating) ในระดบั Investment Grade ทั้งน้ีจากวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 4,000 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – 2567) ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2563 นั้น 
บริษทัฯ ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ านวนรวม 1,250 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ระยะ 10 ปี และ 30 ปี  

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินให้มี                      
ความแข็งแกร่ง ลดตน้ทุนทางการเงินและเพิ่มผลก าไร เพื่อรักษาระดบั Credit Rating ให้เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
และสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ครดิตทางการคา้ในการขยายอายุ
ก าหนดการช าระคืนค่าวตัถุดิบดว้ยเช่นกนั โดยภาพรวม บริษทัฯ จะบริหารจดัการอายุเงินกูใ้ห้อยู่ในระดบั
เฉล่ียท่ี 8-10 ปี และคงสัดส่วนอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ให้มีความสมดุลโดยมีบริษทั จีซี 
ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (GCTC) ท าหนา้ท่ีเป็น Treasury Center  ท าให้บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกู้ท่ีมี
ตน้ทุนท่ีแข่งขนัไดม้ากท่ีสุด 

6. นาย อคัรเดช วสัสระ (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามวา่ บริษทัฯ มีแนวทางในการขยาย
การลงทุนในต่างประเทศ และมีการเตรียมตวัรับมืออย่างไรในการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามของ
บริษทัอ่ืนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีน้ี 

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยในกลยทุธ์ Step Change จะพิจารณาการขยายธุรกิจและตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัทั้งในประเทศและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และกลยุทธ์ Step Out ท่ีมุ่งเน้นการสร้างฐานธุรกิจใน
ต่างประเทศ  บริษทัฯ จะพิจารณาด าเนินการบนพื้นฐานการสร้างความยัง่ยืนทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยจากท่ีช้ีแจงไปขา้งตน้ บริษทัฯ จะมุ่งเนน้การลงทุนเพื่อ
เขา้สู่ธุรกิจใหม่ ๆ ดว้ยการเขา้ซ้ือกิจการ (M&A) ในธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไดใ้นอนาคตและมีมูลค่า
ผลิตภณัฑ์สูงขึ้น รวมถึงมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกับความยัง่ยืนในอนาคต โดยบริษทัฯ หวงัว่าจะ
สามารถเพิ่มคุณภาพก าไร (Quality of Earnings) และความมัน่คงทางการเงินของบริษทัฯ ได ้ 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากบริษทัฯ มีฐานการผลิต
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จงัหวดัระยอง ถือว่าเป็นฐานการผลิตท่ีมีความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้สามารถขยายฐานธุรกิจออกสู่ประเทศต่าง ๆ ได ้โดยในช่วงท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดล้งทุน
ในบริษทั วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (VNT) ซ่ึงมีการขยายธุรกิจผลิตภณัฑ ์PVC ในประเทศเวียดนามเพิ่มเติมแลว้  
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7. นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผูถื้อหุน้)ไดส้อบถามดงัน้ี  
- บริษทัฯ มีแนวทางในการน านวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างมูลค่า

ใหก้บับริษทัฯ อยา่งไร 
นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า ภายใตก้ลยุทธ์ Step Change บริษทัฯ 

มุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Product : HVP) ดว้ยการ
วิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่ม
สัดส่วน Product Portfolio ของผลิตภณัฑ ์HVP ในกลุ่มผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ส จากประมาณร้อยละ 30 ในปี 
2563 เป็นประมาณร้อยละ 65 จาก ในอีก 5 ปีข้างหน้า อีกทั้งบริษทัฯ ยงัได้ลงทุนในรูปแบบ Corporate 
Venture Capital (CVC) เช่น เทคโนโลยีวสัดุขั้นสูง (Advanced Materials) และเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) เพื่อให้บริษทัฯ สามารถแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ และน าเทคโนโลยีมาต่อยอด
หรือเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจปัจจุบนัไดเ้ช่นกนั 

- บริษทัฯ มีแนวทางการท าธุรกิจเคมีภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มอย่างไร และ
นโยบายดา้นพลงังานของประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือไม่ 
อยา่งไร  

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ 
เคมีภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีครบวงจรมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Biofuel, 
Bioplastics และ Biochemicals ทั้ งน้ี บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจ Green ควบคู่ไปพร้อมกับธุรกิจ           
ปิโตรเคมี เพื่อให้บริษทัฯ มีธุรกิจท่ีครอบคลุมและสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้
และสังคมได้ โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bioplastics มีการใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ เช่น น ้ าตาลจากอ้อย                         
มนัส าปะหลงั และขา้วโพด ในการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดโพลิแลกติกแอซิด (Polylactic Acid หรือ PLA) 
และโพลีบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutylene Succinate หรือ PBS) ผ่านบริษทั NatureWorks LLC และบริษทั 
PTTMCC Biochem จ ากดั (PTTMCC) ตามล าดบั ส่วนผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Oleochemicals นอกจากจะใชผ้ลิต 
Biofuel แลว้ ยงัใช้ผลิตผลิตภณัฑ์ Home and Personal Care เช่น น ้ ายาท าความสะอาด สบู่ และผงซักฟอก 
เป็นตน้  

ส าหรับนโยบายด้านพลังงานของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ           
จากการศึกษาและประสบการณ์การลงทุนในสหรัฐฯ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เห็นวา่กระแสและการรณรงค์
การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจะช่วยเสริมให้ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมของบริษทัฯ                
มีการเติบโตมากยิง่ขึ้น  

 



 
-14- รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

หนา้ 14/45 
 

เม่ือไม่มีค  าถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษทั แจง้ผลการนบัคะแนนเสียง
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย 3,266,872,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000     
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 1,705,093 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ ในปี 
2563 และข้อเสนอแนะการด า เนินกิจการในอนาคต และ                                  
อนุมัติงบการเ งินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563                  
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระท่ี  2  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563                    
และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น   
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและทุนส ารองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษทัฯ       
โดยมีเง่ือนไขวา่ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ         
ในอนาคตด้วย จากนั้นได้ขอให้นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร น าเสนอรายละเอียด                   
ต่อท่ีประชุมว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ จะพิจารณาอตัราเงินปันผลจ่ายจากก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนจ านวนเงินท่ีจ่ายปันผลนั้น 
จะจดัสรรจากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ของบริษทัฯ จ านวน 200 
ลา้นบาท จากการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบนั และเพื่อรักษาระดบั                 
การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลตอบแทนการลงทุนอ่ืน บริษทัฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,487 ลา้นบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2,248  เม่ือเทียบกับก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย                       
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีส่งผลต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคญั รวมทั้งความผนัผวนของสถานการณ์ตลาด บริษทัฯ จึงงดจ่ายเงิน             
ปันผลระหวา่งกาลปี 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ทางภาษีของผูถื้อหุ้น (บุคคลธรรมดา) บริษทัฯ ขอเสนอ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 ท่ี 1.00 บาทต่อหุ้นจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรร                 
(งบเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) ดงัน้ี 

1. เงินปันผลหุน้ละ 0.74 บาท จ่ายจากก าไรส่วนท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 10               
ซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้
10/90 ของเงินปันผล 

2. เงินปันผลหุน้ละ 0.26 บาท จ่ายจากก าไรส่วนท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20          
ซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้
20/80 ของเงินปันผล 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 
ส าหรับผลการด าเนินงาน 

ปี 2562 

1 ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี (ลา้นบาท) 200 11,682 
2 ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.04 2.59 
3 จ านวนหุน้ (หุน้)   

3.1  ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 1  - 4,508,449,117(1) 
3.2  ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 2 - 4,486,549,117(2) 
3.3  ท่ีจ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงั 4,486,549,117(2) - 

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

5 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 4,487 8,995 

6 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 
ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) 2,248 77 

7 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

N/A 99 

(1) จ านวนหุน้สามญัทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หกัดว้ยจ านวนหุน้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืนจ านวน 400,000 หุ้น 
(2) จ านวนหุน้สามญัทั้งหมดรวม 4,508,849,117 หุ้น หกัดว้ยจ านวนหุน้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืนจ านวน 22,300,000 หุน้ 
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เม่ือจบการน าเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถาม
เก่ียวกบัการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล หรือไม่ โดยหาก
ค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ย
ของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 

1. นายสุชาต วิรยศิริ (ผูถื้อหุ้น) ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษทัฯ จึงไม่พิจารณา
จ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีสูงกว่าน้ี และเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563   

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ ท่ีก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 (Payout Ratio) ของก าไรสุทธิ ซ่ึงในปี 2563 บริษทัฯ 
มีก าไรสุทธิ 200 ลา้นบาท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัรา 1 บาท/หุน้นั้น คิดเป็น Payout Ratio ท่ีร้อยละ 
2,248 และคิดเป็นร้อยละ 60 ของก าไรจากการด าเนินงาน หรือคิดเป็น Dividend Yield ท่ีร้อยละ 1.71 ซ่ึงถือ
ว่าอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงและสูงกว่าบริษทัอ่ืนในระดบัเดียวกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจความผนัผวนของสถานการณ์ตลาด 
บริษทัฯ จึงไดพ้ิจารณางดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
9/2563 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 

เม่ือไม่มีค  าถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษทั แจง้ผลการนบัคะแนนเสียง             
จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดงัน้ี  

เห็นดว้ย 3,261,157,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7591   
ไม่เห็นดว้ย 7,874,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2409 
งดออกเสียง 13,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้บริษทัฯ จดัสรรเงินก าไรส าหรับ                               
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563    
ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินทั้ งส้ิน 4,487 ล้านบาท                 
โดยจ่ายจากส่วนของก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรของบริษทัฯ 
ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูมี้สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏ
รายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

                 ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมสรุปไดว้่าตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ             
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการ   
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 กรรมการบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย   

(1)  นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ 
(2)  ศาสตราจารย ์สมคิด เลิศไพฑูรย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
(3)  นายปกรณ์ นิลประพนัธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(4)  พลโท นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(5)  นายดิษทตั ปันยารชุน กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

โดยขอให้นายดอน วสันตพฤกษ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ           
ท่ีครบวาระดังกล่าว ซ่ึงถือว่าเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระน้ีจะออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่า            
การพิจารณาระเบียบวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับ        
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
ซ่ึงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาท่ีเปิดโอกาส ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ในระเบียบวาระน้ีไดพ้ิจารณาสรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบวาระ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการบริษัทฯ อันประกอบด้วย                        
การมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทัฯ 
หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งการเป็น
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ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ตาม Board Skills Matrix ตลอดจนพิจารณาจากขอ้เสนอของบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่แลว้ เห็นสมควรเสนอช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ลว้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระน้ี                  
ไดพ้ิจารณากลัน่กรองดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน ตามรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหน่ึง 
(2) ศาสตราจารย ์สมคิด เลิศไพฑูรย ์    ด ารงต าแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหน่ึง 
(3) นายปกรณ์ นิลประพนัธ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหน่ึง 
(4) พลโท นิธิ จึงเจริญ  ด ารงต าแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหน่ึง 
(5) นายดิษทตั ปันยารชุน  ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง 

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ ง  5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1                
ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี ผูไ้ด้รับการเสนอช่ือล าดับท่ี (1) - (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ                
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                           
ในเร่ืองสัดส่วนการถือหุน้ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

จากนั้นได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับการเลือกตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระหรือไม่ โดยหากค าถามใดท่ีไม่ได้ตอบในท่ีประชุม บริษัทฯ           
ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
- บริษัทฯ ได้จัดท าใบลงคะแนนเสียงเพื่อผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายช่ือเรียงกนัตามล าดบั 
- เจ้าหน้าท่ีจะเก็บใบลงคะแนนส าหรับทั้ง 5 ท่านในคราวเดียว และขอเก็บ                   

ใบลงคะแนนเสียงส าหรับผูถื้อหุ้นท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนเสียง 
“เห็นดว้ย” ทั้งหมด 

จากนั้นไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุมเพื่อด าเนินการประชุมใน
ระเบียบวาระต่อไป 
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เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามใด ๆ ขอใหเ้ลขานุการบริษทั แจง้ผลการนบัคะแนนเสียง 
ซ่ึงเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดงัน้ี 

ล าดบั กรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง คะแนนเสียง 
1. นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ 3,258,628,020 99.6828 10,370,209 0.3172 73,128 0 
2. ศาสตราจารย ์สมคิด เลิศไพฑูรย ์    3,252,372,698 99.4915 16,624,331 0.5085 74,328 0 
3. นายปกรณ์ นิลประพนัธ์ 3,244,828,618 99.2606 24,170,211 0.7394 72,528 0 
4. พลโท นิธิ จึงเจริญ 3,148,865,001 96.3337 119,839,326 3.6663 367,030 0 
5. นายดิษทตั ปันยารชุน 3,257,604,862 99.6514 11,396,667 0.3486 69,828 0 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ เลือกตั้ งบุคคลทั้ ง  5  ท่าน                    
เป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์                    
(2) ศาสตราจารย ์สมคิด เลิศไพฑูรย ์ (3) นายปกรณ์ นิลประพนัธ์ 
(4) พลโท นิธิ จึงเจริญ และ  (5)  นายดิษทตั ปันยารชุน ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

                ประธานฯ รายงานว่า ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอ่ืนตามข้อบังคับของบริษทัฯ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี                                    
การเปล่ียนแปลงก็ได้ และขอให้นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน               
เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเร่ืองส าหรับปี 2564 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี 2563                  
โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ในปี 2563  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในปัจจุบนั หลกัการและนโยบาย
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบติังานประจ าปี
ของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. 
และบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ แลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ               
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการ
เฉพาะเร่ืองส าหรับปี 2564 และการจ่ายโบนสักรรมการประจ าปีจากผลการด าเนินงานปี 2563  ดงัน้ี 
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม
กรรมการรายคร้ังเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2563 ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
ค่าตอบแทนรายเดือน บาท / คน บาท / คน 

• ประธานกรรมการ 62,500 62,500 
• กรรมการ 50,000 50,000 

เบ้ียประชุม 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

บาท / คน / คร้ัง บาท / คน / คร้ัง 

• ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
• กรรมการ 40,000 40,000 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง : ให้คงค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังเฉพาะกรรมการ           
ท่ีเข้าประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 โดยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึง
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอ่ืนท่ีอาจมีการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ                       
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคตดว้ย ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564  (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 

เบ้ียประชุม 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

บาท / คน / คร้ัง บาท / คน / คร้ัง 

• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

56,250 
45,000 

56,250 
45,000 

(3) โบนัสกรรมการประจ าปี 2563 : ให้จ่ายโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน               
ปี 2563 ดงัน้ี    
“ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะไดรั้บโบนสั ถา้มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น          
ในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของก าไรสุทธิปีนั้ น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ          
60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน           
และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการร้อยละ 25” 

(4) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  :   ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากน้ี 
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จากนั้ นได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเก่ียวกับค่าตอบแทน
กรรมการหรือไม่ โดยหากค าถามใดท่ีไม่ได้ตอบในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถามและ
ค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามใด ๆ  จากผูถื้อหุ้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั 
แจง้ผลการนบัคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเป็นดงัน้ี   

เห็นดว้ย 3,243,145,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2067   
ไม่เห็นดว้ย 25,857,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7910 
งดออกเสียง 76,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ  และกรรมการ เฉพาะ เ ร่ืองส าห รับปี  2564 และ                          
การจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปีจากผลการด าเนินงานปี 2563 
ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 

ประธานฯ ไดร้ายงานว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีบริษทัฯ และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชี และไดข้อใหน้ายอภิศกัด์ิ  ตนัติวรวงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียด
ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 75/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป ก าหนดให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ซ่ึงมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี           
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชี
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายนั้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัได้ เม่ือพน้
ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีบริษัท                  
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (Deloitte) ท่ีผา่นมา อยูใ่นเกณฑดี์และมีมาตรฐานการปฏิบติังาน
เป็นท่ียอมรับ อีกทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เป็นอย่างดี ซ่ึงจะช่วยให้งานตรวจสอบบญัชีของ
บริษทัฯ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1)  ช่ือและส านักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษัท                
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (Deloitte) คนใดคนหน่ึงดงัมีรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

1. นายมงคล สมผล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8444 
   ปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัฯ :  2 ปี                    

(ปี 2562 -2563) หรือ 
2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3356  

จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัฯ : -ไม่มี- 
หรือ 

3. นายสุวจัชยั  เมฆะอ านวยชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638   
จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัฯ :  -ไม่มี-  
หรือ 

4. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301   
จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ :  -ไม่มี-  

2)  ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 3,000,000 บาท อตัราคงท่ีเท่ากบัปีก่อน 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(หน่วย : บาท) 

ปี 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 
 

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี
และรายไตรมาส 

      3,000,000 3,000,000 

3)  ความสัมพนัธ์กับบริษทัฯ  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด (Deloitte) ซ่ึงเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ                           
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษทัฯ จึงมีความเป็นอิสระ             
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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4)  การให้บริการบริษทัอ่ืน บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 
(Deloitte) มีผู ้สอบบัญชีซ่ึงเป็นผู ้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อย                     
บริษทัร่วมคา้ และบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่รวมจ านวน 29 บริษทั 

   จากนั้นไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 หรือไม่ โดยหากค าถามใดท่ีไม่ไดต้อบในท่ีประชุม บริษทัฯ 
ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

เม่ือไม่มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซักถามใด ๆ จากผูถื้อหุ้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษทั 
แจง้ผลการนบัคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,232,036,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8759 
ไม่เห็นดว้ย 36,745,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1241 
งดออกเสียง 298,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษทั            
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั (Deloitte) คนใดคน
หน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ไดแ้ก่ นายมงคล 
สมผล ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขท่ี 8444 หรือ นายศุภมิตร                   
เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3356 หรือ นายสุวจัชยั  
เมฆะอ านวยชัย ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต เลข ท่ี  6638 หรือ                       
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 
เ ป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท  และค่าใช้ จ่าย อ่ืน  ๆ เ ช่น                       
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์               
ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ โดยเรียกเก็บไดต้ามท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่
เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบญัชี ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 6    ปรึกษากจิการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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   จากนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีขอ้คิดเห็น/ขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

          ผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้คิดเห็นและซกัถามเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 

1. นายสมบัติ   ห. เพียรเจริญ (ผู ้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงความก้าวหน้าใน                         
การด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น การตดัสินใจลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ   

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า หน่ึงปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณา           
การลงทุนโครงการ US Petrochemical Complex คือ Partner เ น่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่                       
โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับ Potential Partner หลายรายเพื่อให้ได้ Partner ท่ีมีความ
แข็งแกร่ง รวมถึงอยู่ระหว่างการขอการสนับสนุนเงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐฯ และการเจรจาต่อรองราคากับ
ผูรั้บเหมาโครงการฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดพ้ิจารณาการลงทุนโครงการอ่ืน ๆ ในต่างประเทศดว้ยเช่นกนั 
โดยบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการในการเขา้ซ้ือกิจการ (M&A) ในธุรกิจ Specialty Chemicals ซ่ึงมีแนวโนม้
การเติบโตท่ีดีในอนาคต ส าหรับโครงการลงทุนขนาดใหญใ่นประเทศ เช่น โครงการโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ 
(Olefins Reconfiguration Project: ORP) โครงการ Propylene Oxide (PO) และโครงการ Polyols บริษทัฯ ได้
ด าเนินการตามแผนงานแลว้เสร็จ และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

2. นางสาวอิรารมย ์อนนัต ์ (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี  
- ระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ  Smart Energy Storage System  ซ่ึงเป็น

ตน้แบบเทคโนโลยีและนวตักรรมของกลุ่ม ปตท. จะก่อให้เกิดรายไดต่้ออุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเม่ือใด
และจ านวนเท่าใด 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) (GPSC) เป็นผูอ้อกแบบระบบ Smart Energy Storage System (ESS) ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้ส่วน
ร่วมในการทดสอบและพฒันา และได้น าระบบ ESS มาใช้ในอาคารส านักงานและศูนยน์วตักรรมและ
เทคโนโลยีของบริษทัฯ ในขนาดรวมประมาณ 1 เมกะวตัต์ ซ่ึงช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายไดป้ระมาณ 1.2 ลา้น
บาทต่อปี ทั้งน้ี GPSC อยู่ระหว่างการขยายการน าระบบ ESS ไปใชใ้นพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น สถาบนัวิทยสิริเมธี 
(VISTEC) 

- ความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
ชนิดลอยน ้าทะเล (Floating Solar) ท่ีจงัหวดัระยอง โดยจะก่อใหเ้กิดรายไดเ้ม่ือใดและจ านวนเท่าใด 

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า โครงการฯ เป็นความร่วมมือกนั
ของบริษทัภายในกลุ่ม ปตท. โดยไดด้ าเนินการติดตั้ง Floating Solar แห่งแรก ขนาด 100 กิโลวตัต ์ในพื้นท่ี
ของบริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT Tank) จังหวดัระยอง โดยบริษทัฯ พฒันานวตักรรมเม็ด
พลาสติกเกรดพิเศษเพื่อน ามาผลิตทุ่นลอยน ้ าให้สามารถใช้ในน ้ าทะเลได้ และบริษทัฯ จะขยายผลไปยงั
โรงอะโรเมติกส์ 2 (ARO2) ขนาด 700 กิโลวตัต ์โดยอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตติดตั้ง และการออกแบบ 
ซ่ึงมีก าหนดแลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2565 และคาดวา่จะสามารถประหยดัการใชไ้ฟฟ้าได ้340,000 บาทต่อ
ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้520 tonCO2e ต่อปี 

 



 
-25- รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

หนา้ 25/45 
 

3. นางสาวศรีนวล  ภทัรานนท ์(ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี 
- จากการออกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประกอบกบัหุ้นกู้

สกุลเงินบาทของบริษทัฯ ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 นั้น บริษทัฯ จะมี
การออกหุน้กูส้กุลเงินบาทหรือไม่ ในอตัราดอกเบ้ียเท่าใด 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ขอใหน้างสาวภทัรลดา  สง่าแสง  รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

บริษทัฯ ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 
1,250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (Refinance) 
จ านวน 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 รวมถึงใชใ้นการด าเนินการทัว่ไป อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ 
พิจารณาการลงทุนซ่ึงมีความจ าเป็นในการใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2564 บริษทัฯ อาจ
พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินบาทชุดใหม่ เพื่อทดแทนหุ้นกูส้กุลเงินบาทชุดเดิมท่ีจะครบก าหนด
ไถ่ถอนในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้ งน้ี การพิจารณารูปแบบและเง่ือนไขต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และแผนการลงทุนของบริษทัฯ ในขณะนั้นดว้ยเช่นกนั 

- กรณีท่ีบริษัทฯ รับซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บริษัทฯ มีนโยบาย                 
การผลิตนวตักรรมใหม่ ๆ ใหคู้่คา้ทางการเกษตร เพื่อหลีกเล่ียงการเผาเศษวสัดุทางการเกษตร หรือไม่ 

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไม่มีการซ้ือผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษทัในกลุ่ม คือ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
(GGC) ท่ีด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีการใชป้าลม์และออ้ยเป็นวตัถุดิบในการผลิต โดย 
GGC มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยัง่ยืน โดยส่งเสริมมาตรฐานการผลิตน ้ ามนัปาล์มอย่าง
ย ัง่ยืน (Round Table for Sustainable Palm Oil: RSPO) ให้กับเกษตรกร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีเล็งเห็นความส าคญัของการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดลอ้ม 
อีกทั้ ง GGC มีการรับซ้ือเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าของโครงการ
นครสวรรคไ์บโอคอมเพลก็ซ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดการเผาเศษวสัดุทางการเกษตรของเกษตรกร 

4. นางสาวศรีนวล  ภทัรานนท ์(ผูถื้อหุ้น) และนางสาวพวงทอง บุญทรง (ผูถื้อหุ้น) 
ไดส้อบถามว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบา้นในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือไม่ 
อย่างไร นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ในระดบัต ่า โดย
ขอใหน้ายปฏิภาณ  สุคนธมาน ผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงดงัน้ี 

ในปี 2564 บริษทัฯ ได้ตั้ งเป้ายอดขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(เมียนมาร์) ในสัดส่วนท่ีไม่สูงมาก เน่ืองจากความตอ้งการใชเ้ม็ดพลาสติกในตลาดเมียนมาร์ยงัคงมีปริมาณน้อย 
โดยยอดขายของบริษทัฯ ในปัจจุบนั เฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 50,000 ตนัต่อปี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงักล่าว
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานและอาจท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยบริษทัฯ จะยงัคง
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ด าเนินการขายอย่างต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ มีความห่วงใยในความปลอดภยัของคู่ค้าและ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีปฏิบติังานท่ีเมียนมาร์ จึงไดใ้หพ้นกังานของบริษทัฯ ท่ีปฏิบติังานท่ีเมียนมาร์เดินทาง
กลบัมายงัประเทศไทยแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะประสานกบัสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงย่างกุง้ เพื่อติดตาม
สถานการณ์ อยา่งใกลชิ้ดต่อไป  

5. นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผูถื้อหุ้น)ได้สอบถามว่า ในปี 2564 บริษัทฯ                
จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทัฯ อย่างไร และจะจดัโครงการผูถื้อหุ้นเยี่ยมชม
กิจการ (Company Visit) หรือไม่ 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ท่ียงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุ้นทุกท่าน บริษทัฯ จึง
ของดจัดกิจกรรมโครงการผู ้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) ส าหรับปี 2564 ทั้ งน้ี หากมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัโครงการผูถื้อหุ้นเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว บริษทัฯ จะแจ้งให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และ/หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. นายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์(ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามถึงการด าเนินงานสายงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งในดา้นโครงสร้าง บุคคลากร และการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ขอใหน้ายอมร ภูติประวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานตรวจสอบภายใน ช้ีแจงดงัน้ี  

บริษัทฯ ได้ด า เนินการปรับโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายใน                      
เพื่อให้สอดคล้องกับการเ ติบโตทางธุรกิจขององค์กร ประกอบด้วย 3 ฝ่าย  คือ 1) ฝ่ายกลยุทธ์                                      
2) ฝ่ายตรวจสอบของบริษัทและบริษทัในกลุ่ม และ 3) ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี และเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษทัฯ จึงไดล้งทุนระบบเทคโนโลยี 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างเชิงรุกและรวดเร็ว รวมถึงด าเนินการตรวจสอบ 
Performance Audit ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายจ านวนมากในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคงใช้ระบบ SAP GRC Access Control เพื่อควบคุมสิทธ์ิ
การเขา้ถึงระบบ SAP ซ่ึงเป็นระบบหลกัขององคก์ร 

ส าหรับขอ้ความในท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงาน
ประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน กล่าวคือ               
ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน                
แต่คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีติดตามและประมวลผลของการบริหารจดัการการควบคุมภายในและ             
การตรวจสอบภายในตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  
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ส าหรับการลาออกของพนกังานในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีโครงการร่วมใจจาก   
(MSP) ซ่ึงพนักงานในสายงานตรวจสอบภายในได้สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ด้วยความสมคัรใจ รวมถึง
เหตุผลดา้นปัญหาสุขภาพของพนักงาน กรณีมีพนักงานท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 45 วนัไดล้าออกจากบริษทัฯ      
ดว้ยเหตุผลส่วนตวั ทั้งน้ี ดว้ยสถานการณ์ท่ีผา่นมาดงักล่าว และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต บริษทัฯ 
จึงไดเ้ตรียมแผนรองรับโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
ตรวจสอบภายใน 

7. นาย วุฒิรัตน ์ภู่พิบูลย ์(ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามว่า จากแผนการลงทุนของบริษทัฯ 
ในปี 2564 ท่ีแจง้มาขา้งตน้นั้น ราคาหุน้ของบริษทัฯ และอตัรา D/E Ratio จะอยูใ่นระดบัเท่าใด 

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ มี D/E Ratio                
อยู่ท่ี 0.33 เท่า ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับต ่า ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้พิจารณาแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนให้สามารถ
แสวงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการรักษา  Credit Rating ให้มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั 
Investment Grade โดยบริษทัฯ จะน าเงินบางส่วนท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
จ านวน 1,250 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มาไถ่ถอนหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดในปี 2564-2565 และจากแผนการลงทุนและ
การด าเนินงานในปี 2564 บริษทัฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มคุณภาพก าไร (Quality of Earnings) และสามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากมูลค่าหุน้ของบริษทัฯ ในอนาคต ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัสภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย  

8. นางวนัดี  คุม้เมธา (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ไดแ้สดงความเห็นวา่ ในช่วง New Normal น้ี 
บริษทัฯ พิจารณาจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และงดแจกของท่ีระลึกดว้ยแลว้ เหตุใดบริษทัฯ 
จึงไม่พิจารณาจดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือใช้สถานท่ีของบริษทัฯ เพื่อลดค่าใชจ่้ายดว้ย 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า เน่ืองจากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น           
มีเพียงปีละหน่ึงคร้ัง บริษทัฯ จึงอยากใชโ้อกาสน้ีในการพบปะกบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน โดยไดพ้ิจารณาจดัประชุม
ในรูปแบบ Physical Meeting อย่างไรก็ตาม ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 
และเพื่อสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามประกาศและมาตรการ
ท่ีก าหนดโดยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาระยะห่างทางสั งคม ดังนั้น 
สถานท่ีของบริษทัฯ จึงไม่เพียงพอส าหรับการรองรับผูถื้อหุ้นทุกท่านได ้อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ Web-live 
Broadcast เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมดว้ยเช่นกนั  

9. นาย ปิยชาติ ศิริสัตยะวงศ์ (ผูถื้อหุ้น) ได้สอบถามว่า หากราคาน ้ ามนัปรับตัว
สูงขึ้น  บริษทัฯ มีวิธีการป้องกนัความเส่ียงอยา่งไร 

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ได้ด าเนินการบริหารจดัการ
ความเส่ียง (Hedging) ด้านราคาและส่วนต่างราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยมี        
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้  าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงก ากบัและ
ติดตามการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายจดัการจะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สภาวะตลาด
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และความผนัผวนรายสัปดาห์ เพื่อใหส้ามารถเขา้ท า Hedging ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม โดยในไตรมาส 
1/2564 บริษทัฯ ด าเนินการบริหารความเส่ียงน ้ ามันดิบคงคลังไปแล้วทั้งส้ิน ร้อยละ 100 รวมถึงบริหาร             
ความเส่ียงผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม อะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ ในช่วงราคาและปริมาณท่ีเหมาะสมแลว้  

10. Mr. Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี  
- บริษทัฯ สามารถสนับสนุนหลักสูตรอบรมจาก IMD Business School           

ในประเทศสวิตเซอร์แลนดใ์หก้บัประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือกรรมการผูมี้อ านาจ
ไดห้รือไม่ 

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ได้ก าหนดแนวทางและ
จดัหาหลกัสูตรอบรมทั้งจากสถาบนัภายในและต่างประเทศ รวมถึงจดัให้มีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
ส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ แลว้     

- บริษทัฯ สามารถจ่ายโบนสัเพิ่มเติมจากอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ 
(Net Profit Growth) ร้อยละ 1 ไดห้รือไม่  

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง  ได้ช้ีแจงว่า  บริษัทฯ จะพิจารณาอัตรา                       
การจ่ายเงินพิเศษให้กบัพนักงานและคณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตก้รอบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
ปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสม และสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

- บริษทัฯ สามารถเพิ่มอตัราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) หรือ
เพิ่มแหล่งท่ีมาของรายได ้(New Stream of Income) จากธุรกิจใหม่ท่ีมี EBITDA Margin สูงเกินกว่าร้อยละ  
50 ไดห้รือไม่ 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัในธุรกิจเคมีภณัฑ์ส่วนใหญ่ 
มี EBITDA Margin น้อยกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ดว้ยธรรมชาติของ Economic Cycles บริษทัฯ อาจมี 
EBITDA Margin ในระดบัท่ีเพิ่มสูงขึ้นไดใ้นบางช่วงเวลา แต่จะไม่ถึงร้อยละ 50  

- บริษัทฯ สามารถให้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล                   
แก่นักลงทุนไทย และนักลงทุนต่างชาติจากประเทศอังกฤษ ประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกาท่ีมี
อนุสัญญาภาษีซอ้น (Double Taxation Avoidance Agreements: DTAA) ไดห้รือไม่ 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดข้อใหน้างสาวภทัรลดา สง่าแสง ช้ีแจงดงัน้ี 
บริษทัฯ ได้พิจารณาให้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล            

แก่นักลงทุนไทยเท่านั้น ส าหรับเครดิตภาษีของนักลงทุนต่างชาติจะขึ้นอยู่กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของ               
นักลงทุนแต่ละประเทศ ซ่ึงโดยทั่วไป ภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละประเทศข้างต้นจะมีอัตราสูงกว่า
ประเทศไทย   
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11. นางสาวพชรธร ภูมิค  า (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ไดส้อบถามดงัน้ี 
- ความคืบหน้าและแผนการด าเนินงานในโครงการการลงทุนในบริษทั            

วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (VNT) และบริษทัฯ จะไดป้ระโยชน์อยา่งไร 
นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัฯ เป็นผูเ้สนอซ้ือหุ้นสามญั

ทั้งหมดของบริษทั VNT ในราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 39 บาท จ านวน 192,491,246 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.24 

ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ VNT โดยภายหลงัจากท่ี VNT สามารถท าการเพิกถอนหลกัทรัพย์
แลว้เสร็จ AGC Inc. จะด าเนินการปรับโครงสร้างโดยจะรวมธุรกิจในประเทศเวียดนามมาอยู่ภายใต ้AGC-
TH และจะควบบริษทัระหว่าง VNT และ AGC-TH เกิดเป็นบริษทัใหม่ท่ีจะด าเนินธุรกิจและเป็นผูน้ าธุรกิจ 
PVC และ Chlor-Alkali แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงมีปริมาณความตอ้งการและ
อตัรา การเติบโตท่ีมัน่คง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งตามกลยุทธ์ในการเขา้สู่ประเทศเป้าหมาย CLMVT เพื่อขยาย 
Home Base ดว้ย 

- ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2564 ของบริษทัฯ จะเติบโตดีกว่าช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหรือไม่ จากปัจจยัใด 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า หากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ตลาด ราคา
และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีต่าง ๆ ท่ีมีทิศทางปรับตวัขึ้น บริษทัฯ คาดว่า ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2564 
อาจปรับตวัดีขึ้นและสูงกวา่ไตรมาสเดียวกนัของปี 2563  

12. นายศุภวิชญ ์ จอมสมสา (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามดงัน้ี 
- สถานการณ์ในเมียนมาร์ส่งผลต่อ Supplier น ้ามนัของบริษทัฯ หรือไม่  

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า โดยรวมบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์ดงักล่าวในระดบัต ่า อีกทั้งบริษทัฯ ไม่ไดมี้การซ้ือน ้ามนัดิบจากเมียนมาร์ 

- จากกระแสการใช้ Electric Vehicle (EV) ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์หรือผลกระทบมากแค่ไหน และมีการเตรียมความพร้อมอยา่งไร 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ ไดช้ี้แจงว่า  บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจปิโตรเคมี
และเคมีภณัฑ์ โดยไดด้ าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัทิศทางและ Megatrends ของโลก เช่นการใช้ EV และ 
Digitization ทั้งน้ี ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถยนตไ์ฟฟ้า จะมีการใชอ้งค์ประกอบของพลาสติก ปิโตร
เคมี ยางสังเคราะห์ในการกระบวนผลิตอยูแ่ลว้ ส่วนการขบัเคล่ือนรถยนตโ์ดยการใชน้ ้ามนัหรือไฟฟ้านั้นไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัทฯ อีกทั้ ง การผลิตส่วนประกอบของ EV ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ Performance 
Chemicals หรือ Advanced Materials เป็นทิศทางท่ีบริษทัฯ ก าลงัมุ่งด าเนินไปเช่นกนั 
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ประธานฯ ได้แถลงว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระท่ีได้ก าหนดแล้ว        
และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษทัฯ จึงใคร่ขอเก็บ   
บตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ทั้งน้ี หากมีค าถามใดท่ีไม่ได้ตอบ             
ในท่ีประชุม บริษทัฯ ไดร้วบรวมและบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นเอกสารแนบทา้ยของรายงานการประชุม
ฉบบัน้ีแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 และผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ชมผ่าน Web-live Broadcast  รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน      
ท่ีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ด้วยดีเสมอมา และด้วยประสบการณ์  
ความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลายของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย และ
ทิศทาง ผนวกกบักลยทุธ์และความตั้งใจในการท างานอยา่งทุ่มเท และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกคน บริษทัฯ เช่ือมั่นว่าจะสามารถรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอก พร้อมทั้งสร้างโอกาส                         
เพื่อการกา้วสู่เป้าหมายอยา่งมัน่คงในระยะยาวต่อไป และไดก้ล่าวปิดประชุม 

โดยสรุปจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมคร้ังน้ี 
รวมทั้ ง ส้ิน จ านวน  2,191 ราย จ านวนหุ้นรวมกันทั้ ง ส้ิน  3,269,112,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.8648                    
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยมีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 185 ราย นบัจ านวน
หุ้นได้ 1,671,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0373  ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะ จ านวน 2,006 ราย              
นับจ านวนหุ้นได้ 3,267,440,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.8275 โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียง              
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

จากการจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ในรูปแบบ Sustainable Event                 
ตามแนวปฏิบติัดา้นการจดังานอย่างย ัง่ยืนของส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
หรือ สสปน. บริษทัฯ สามารถลดขยะพลาสติกไปฝังกลบโดยน าไปเขา้โครงการ Upcycling จ านวน 500 ขวด                
ลดขยะกระดาษไปฝังกลบ 305 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจดัประชุมทั้งหมด 
244.66 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซตเ์ทียบเท่า (kgCO2e) 
 
 
ปิดประชุม เวลา  11.00 น. 
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ลงนาม  - นายปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์ -  ประธานกรรมการ 

(นายปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์) 
ประธานในท่ีประชุม 

 
 
 
ลงนาม  - นายคงกระพนั  อินทรแจง้ -   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(นายคงกระพนั  อินทรแจง้)  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ        
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เอกสารแนบท้าย 
สรุปค าถามและค าตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

(จากในห้องประชุมและระบบ Web-live Broadcast)  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563 และข้อเสนอแนะการด าเนิน
กจิการในอนาคต และพจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามในท่ีประชุม 

1 นางสาวเขมกร วชิรวราการ (ผูถื้อหุ้น)             
ไดส้อบถามดงัน้ี 
- นอกจาก Stock Loss ท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีท า

ใหก้ าไรในปี 2563 ของบริษทัฯ ลดลงแลว้ 
มีปัจจยัใดท่ีท าใหก้ าไรลดลงอีกหรือไม่ 
และบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างไรเพื่อเพิ่ม
ก าไร 
 

 
 
นอกจาก Stock Loss ท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหก้ าไรในปี 

2563 ลดลงแลว้นั้น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และความ
ตอ้งการในการใชผ้ลิตภณัฑต์่าง ๆ รวมถึงราคาผลิตภณัฑป์รับ
ลดลงดว้ย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดด้ าเนินมาตรการต่าง ๆ ทั้ง
การประหยดัค่าใชจ่้ายและลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Max & Enhancement) และการ
ประยกุตใ์ชดิ้จิทลัในการด าเนินการใหดี้ยิง่ขึ้น บริษทัฯ จึง
สามารถฟ้ืนฟูผลประกอบการไดป้ระมาณ 7,781 ลา้นบาท             
ซ่ึงหากไม่รวมผลขาดทุนจาก Stock Loss  บริษทัฯ จะมีก าไร
จากการด าเนินงานในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2562  

- ในปีท่ีผา่นมา การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัส COVID-19 ไดส่้งผลใหเ้กิด             
การระงบัการเดินทางทัว่โลก จึงสอบถาม
วา่ การเดินเคร่ืองการผลิตของโรงกลัน่ของ
บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบอยา่งไร  

 
 
 
 

แมว้า่สถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลใหค้วามตอ้งการใช้
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ รวมถึงน ้ามนัส าเร็จรูปในตลาดลดลง อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัฯ สามารถปรับแผนการผลิตของโรงกลัน่น ้ามนั
ของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดได ้โดย
ปรับลดการผลิตน ้ามนัอากาศยาน (Zero Jet) ไปผลิตเป็นน ้ ามนั
ดีเซลไดท้ั้งหมด ดงันั้น ในปี 2563บริษทัฯ จึงยงัสามารถรักษา
อตัราก าลงัการผลิตโรงกลัน่ (Utilization Rate) ไดใ้นระดบัสูงท่ี
ร้อยละ 97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี 2562 นอกจากนั้น
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่ของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 50  



 
-33- รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

หนา้ 33/45 
 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
 
 
 
 
 

จะถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ดว้ย                 
จึงสรุปไดว้า่ แมว้า่บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบดา้นราคา
ผลิตภณัฑ ์แต่ก็มีการบริหารจดัการเพื่อใหมี้การผลิตใน
ผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการ และยงัรักษาอตัราก าลงัการผลิต
ของโรงกลัน่ใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

- ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่า บริษทัฯ มี
แผนการเติบโต และแผนการจดัสรรเงิน
ลงทุนอยา่งไร 
 

บริษทัฯ ไดท้บทวนและพิจารณาทิศทางและแผนกลยทุธ์
ระยะยาวทั้ง 3 Steps (Step Change, Step Out และ Step Up) 
ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สภาวะตลาดและความ
ตอ้งการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พบวา่กลยทุธ์ทั้ง 3 Steps 
ดงักล่าวยงัมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ แต่อาจจะตอ้งมี
การปรับจงัหวะการด าเนินการใหมี้ความเหมาะสม โดยได้
พิจารณาแผนการด าเนินกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเติบโตของ
ธุรกิจ รวมทั้งก าหนดแผนการจดัสรรเงินลงทุนดว้ยความ
รอบคอบดงัน้ี 
(1) การยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั (Step Change) : 

บริษทัฯ จะเดินหนา้สร้างความแขง็แกร่ง และเพิ่มความ
ยดืหยุน่ในการใชว้ตัถุดิบ เพื่อลดตน้ทุนและรักษา
เสถียรภาพในการผลิต รวมทั้งยงัพิจารณาการด าเนินการ
ดา้นการตลาด ตลอดจนการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์
ต่อไป  

(2) การสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศ (Step Out) : บริษทัฯ จะ
มุ่งเนน้การลงทุนเพื่อเขา้สู่ธุรกิจใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง และมีการ
เติบโตท่ีดี สอดคลอ้งกบัทิศทาง Megatrends ผา่นการเขา้ซ้ือ
กิจการ (M&A)  

2 นายสุชาต วิรยศิริ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามดงัน้ี 
- บริษทัฯ มีการควบคุมค่าใชจ่้ายเร่ือง

บุคลากรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
หรือไม่ อย่างไร 

 
 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการลดค่าใชจ่้ายใน
ดา้นต่าง ๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรท่ีสามารถลดลงไปได้
ประมาณ 1,944 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินการดา้น
ต่าง ๆ เช่น การทบทวนการรับพนกังานใหม่เท่าท่ีจ าเป็น                 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานดว้ยการฝึกอบรม           
การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างาน 
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
 
 
 
 

รวมถึงมีการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังาน
ในอนาคต โดยสรุปคือ บริษทัฯ มีมาตรการในการลดค่าใชจ่้าย
การด าเนินงานอยา่งเห็นผล โดยยงัคงใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ  

- แนวโนม้ก าไรของบริษทัฯ ในปี 2564 จะ
เป็นอยา่งไร 

แมว้า่ส่วนต่างราคาผลิตภณัฑต์่าง ๆ เช่น ผลิตภณัฑโ์พลิ
เมอร์ส และน ้ามนัส าเร็จรูปจะปรับลดลงอยา่งมากในช่วงไตร
มาส 2 และ 3 ปี 2563 แต่บริษทัฯ คาดวา่สถานการณ์ราคาและ
ส่วนต่างราคาของผลิตภณัฑใ์นปี 2564 จะปรับตวัในทิศทางท่ีดี
ขึ้น ประกอบกบับริษทัฯ จะก าลงัการผลิตเพิ่มขึ้นจากโครงการ 
ORP และ PO/Polyols ท่ีเร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นปีน้ี 
ท าใหค้าดวา่ บริษทัฯ จะมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้นอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 8 

3 นายเดชา สุนทรารชุน (ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถึง
ตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในปัจจุบนั 

สถานการณ์ตลาดของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีนั้นมีความ
เก่ียวขอ้งกบัทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงจะส่งผลต่อ 
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์โดยในปี 2564 เศรษฐกิจมีทิศทางการ
ฟ้ืนตวัท่ีดีขึ้น จึงส่งผลใหต้ลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีปรับตวัดีขึ้น
จากความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้น เช่น 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใยและส่ิงทอ ผลิตภณัฑ์
บรรจุภณัฑ ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
รวมถึงการคมนาคมดว้ย 

4 นายสมบติั  ห. เพียรเจริญ (ผูถื้อหุน้)                           
ไดส้อบถามถึงประมาณการผลประกอบการ
ในไตรมาส 1/2564 และประมาณการผล
ประกอบการปี 2564 

จากสถานการณ์ความผนัผวนท่ีเกิดขึ้นในช่วงปีท่ีผา่นมา
ส่งผลใหเ้กิด New Normal ในการด าเนินธุรกิจในหลาย ๆ ดา้น 
อยา่งไรก็ดี ทิศทางความตอ้งการใชข้องผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี          
ในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้น บริษทัฯ จึงคาดวา่จะมีประมาณการ
ก าไรจากการขายท่ีดีขึ้นและสูงกวา่ปี 2563 

5 นางรุ่งศรี เจียรนยัขจร (ผูรั้บมอบฉนัทะ)           
ไดแ้สดงความเห็นวา่ จากขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2563 
(แบบ 56-1 One Report) หนา้ 7 และหนา้ 112-
242 จะเห็นไดว้า่ ปี 2563 บริษทัฯ มีภาระ

แมว้า่ในปี 2563 ภาระหน้ีสินของบริษทัฯ จะปรับเพิ่มสูงขึ้น 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการบริหารจดัการหน้ีสินและตน้ทุน
ทางการเงิน รวมถึงด าเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสภาพคล่อง เช่น 
การออกหุน้กูใ้หน้กัลงทุนสถาบนั จ านวน 15,000 ลา้นบาท    
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
หน้ีสินและตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 
2562 ท่ีจ านวน 3,119 ลา้นบาท เป็นจ านวน  
3,511 ลา้นบาท ในปี 2563 จึงสอบถามวา่ 
บริษทัฯ มีวิธีการบริหารจดัการหน้ีสินอยา่งไร 
และมีวิธีการรับมือในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับตวัสูงขึ้นอยา่งไร 

การกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน จ านวน 30,000 ลา้นบาท และ       
การออกหุน้กูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  

ในปี 2563 อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต ่าท าให้เงินฝาก
บางส่วนไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราถูกลง ประกอบกบั      
การด าเนินการเพื่อรักษาสภาพคล่องตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึง
ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินปรับเพิ่มขึ้น แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ี
แข่งขนัได ้ส าหรับปี 2564 เน่ืองจากการด าเนินการของบริษทัฯ 
ยงัมีความแขง็แกร่ง ส่งผลให้คงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit 
Rating) ในระดบั Investment Grade ทั้งน้ีจากวงเงินการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้จ านวน 4,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – 2567) ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในปี 2563 นั้น บริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกและ
เสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ านวนรวม 1,250 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ระยะ 10 ปี และ 30 ปี  

บริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารจดัการโครงสร้างทาง
การเงินใหมี้ความแขง็แกร่ง ลดตน้ทุนทางการเงินและเพิ่มผล
ก าไร เพื่อรักษาระดบั Credit Rating ใหเ้ป็นท่ีน่าพึงพอใจ และ
สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต อีกทั้งยงั
สามารถใชเ้ครดิตทางการคา้ในการขยายอายกุ าหนดการช าระคืน
ค่าวตัถุดิบดว้ยเช่นกนั โดยภาพรวม บริษทัฯ จะบริหารจดัการ
อายเุงินกูใ้หอ้ยูใ่นระดบัเฉล่ียท่ี 8-10 ปี และคงสัดส่วนอตัรา
แลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ใหมี้ความสมดุลโดยมีบริษทั 
จีซี ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (GCTC) ท าหนา้ท่ีเป็น Treasury 
Center  ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูท่ี้มีตน้ทุนท่ี
แข่งขนัไดม้ากท่ีสุด 

6 นายอคัรเดช วสัสระ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามวา่ 
บริษทัฯ มีแนวทางในการขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศ และมีการเตรียมตวัรับมืออยา่งไร
ในการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามของ
บริษทัอ่ืนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีน้ี 

บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการลงทุนในต่างประเทศ โดยใน         
กลยทุธ์ Step Change จะพิจารณาการขยายธุรกิจและตลาด             
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัทั้งในประเทศและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และกลยทุธ์ Step Out ท่ีมุ่งเนน้การสร้างฐาน
ธุรกิจในต่างประเทศ  บริษทัฯ จะพิจารณาด าเนินการบนพื้นฐาน
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
การสร้างความยัง่ยนืทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่ง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยจากท่ีช้ีแจงไปขา้งตน้ 
บริษทัฯ จะมุ่งเนน้การลงทุนเพื่อเขา้สู่ธุรกิจใหม่ ๆ ดว้ยการเขา้
ซ้ือกิจการ (M&A) ในธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไดใ้น
อนาคตและมีมูลค่าผลิตภณัฑสู์งขึ้น รวมถึงมีผลิตภณัฑท่ี์มีความ
สอดคลอ้งกบัความยัง่ยนืในอนาคต โดยบริษทัฯ หวงัวา่จะ
สามารถเพิ่มคุณภาพก าไร (Quality of Earnings) และความ
มัน่คงทางการเงินของบริษทัฯ ได ้ 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม เน่ืองจาก
บริษทัฯ มีฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จงัหวดั
ระยอง ถือวา่เป็นฐานการผลิตท่ีมีความแขง็แกร่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้สามารถขยายฐานธุรกิจออกสู่ประเทศต่าง ๆ 
ได ้โดยในช่วงท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั วีนิไทย 
จ ากดั (มหาชน) (VNT) ซ่ึงมีการขยายธุรกิจผลิตภณัฑ ์PVC ใน
ประเทศเวียดนามเพิ่มเติมแลว้  

7 นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผูถื้อหุน้)                    
ไดส้อบถามดงัน้ี  
- บริษทัฯ มีแนวทางในการน านวตักรรม

ใหม่ ๆ มาใชใ้นการสร้างมูลค่าใหก้บั
บริษทัฯ อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 

ภายใตก้ลยทุธ์ Step Change บริษทัฯ มุ่งเนน้การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้มูลค่าสูงขึ้น (High Value 
Product : HVP) ดว้ยการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ โดยมีเป้าหมายท่ี
จะเพิ่มสัดส่วน Product Portfolio ของผลิตภณัฑ ์HVP ในกลุ่ม
ผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ส จากประมาณร้อยละ 30 ในปี 2563 เป็น
ประมาณร้อยละ 65 จาก ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัได้
ลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) เช่น 
เทคโนโลยวีสัดุขั้นสูง (Advanced Materials) และเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถแสวงหา
โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ และน าเทคโนโลยมีาต่อยอดหรือ
เสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกิจปัจจุบนัไดเ้ช่นกนั 
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
- บริษทัฯ มีแนวทางการท าธุรกิจเคมีภณัฑ์

เพื่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร และนโยบายดา้น
พลงังานของประธานาธิบดีคนใหม่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อ
บริษทัฯ หรือไม่ อยา่งไร  

 
 

บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ เคมีภณัฑเ์พื่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีครบวงจรมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ การผลิต
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Biofuel, Bioplastics และ Biochemicals ทั้งน้ี 
บริษทัฯ มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจ Green ควบคู่ไปพร้อมกบัธุรกิจ           
ปิโตรเคมี เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีธุรกิจท่ีครอบคลุมและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้และสังคมได ้
โดยในกลุ่มผลิตภณัฑ ์Bioplastics มีการใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ 
เช่น น ้าตาลจากออ้ย  มนัส าปะหลงั และขา้วโพด ในการผลิต
พลาสติกชีวภาพชนิดโพลิแลกติกแอซิด (Polylactic Acid หรือ 
PLA) และโพลีบิวทิลีนซคัซิเนต (Polybutylene Succinate หรือ 
PBS) ผา่นบริษทั NatureWorks LLC และบริษทั PTTMCC 
Biochem จ ากดั (PTTMCC) ตามล าดบั ส่วนผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม 
Oleochemicals นอกจากจะใชผ้ลิต Biofuel แลว้ ยงัใชผ้ลิต
ผลิตภณัฑ ์Home and Personal Care เช่น น ้ายาท าความสะอาด 
สบู่ และผงซกัฟอก เป็นตน้  

ส าหรับนโยบายดา้นพลงังานของประธานาธิบดีคนใหม่
ของสหรัฐฯ จากการศึกษาและประสบการณ์การลงทุนใน
สหรัฐฯ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เห็นวา่กระแสและการรณรงค์
การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจะช่วยเสริมให้ธุรกิจ
เคมีภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ มีการเติบโตมากยิง่ขึ้น 

ค าถามจาก Web-live Broadcast  

8 นายสหสัพลช ์เอ่ียมทอง (ผูถื้อหุน้)                
ไดส้อบถามวา่ บริษทัฯ มีแผนการออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นปี 2564 หรือไม่ 

จากวงเงินท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563                  
ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในการออกหุน้กู ้จ านวน 4 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2567) บริษทัฯ ไดมี้การออกและ
เสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 1,250 ลา้นเหรียญฯ 
เพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปในการสนบัสนุนการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ซ่ึงป็นช่วงท่ีสามารถเขา้ตลาดในระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ี
เหมาะสม โดยในปี 2564 บริษทัฯ มีหุน้กูส้กุลเงินบาทท่ีจะถึง
ก าหนดไถ่ถอน จ านวน 20,000 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงอยูร่ะหวา่ง



 
-38- รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

หนา้ 38/45 
 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
การพิจารณาแผนการลงทุน และแผนการจดัหาเงินกูเ้พื่อให้
สอดคลอ้งกนั  

9 นายนพรัตน์  พงศฐ์ากูร (ผูถื้อหุน้) บริษทัฯ              
มีแนวโนม้การลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้าและ
ธุรกิจดิจิทลัอยา่งไร 

บริษทัฯ ไดติ้ดตามศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจจาก
แนวโนม้ความนิยม EV ท่ีเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากช้ินส่วนของ EV 
จะใชว้สัดุ Specialty Material ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์
ของบริษทัฯ ในการเขา้สู่ธุรกิจ High Value Business 

บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนผา่น CVC ใน 4 กลุ่มธุรกิจ โดย
หน่ึงนั้นคือธุรกิจ Digital เพื่อเขา้ถึงธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เติบโตสูง 
และสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บกลบัมาใชพ้ฒันาทั้งธุรกิจ
ปัจจุบนัและธุรกิจท่ีก าลงัมุ่งหนา้ไปในอนาคต 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การน าระบบ Digital เขา้มาช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่าง ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 2  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามจากท่ีประชุม 

1 นายสุชาต วิรยศิริ (ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถามวา่ 
เหตุใดบริษทัฯ จึงไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลใน
อตัราท่ีสูงกวา่น้ี และเหตุใดบริษทัฯ จึงไม่
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563   
 

จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีก าหนดให้
จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 (Payout Ratio) ของก าไรสุทธิ 
ซ่ึงในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 200 ลา้นบาท การพิจารณา
จ่ายเงินปันผลในอตัรา 1 บาท/หุน้นั้น คิดเป็น Payout Ratio ท่ี
ร้อยละ 2,248 และคิดเป็นร้อยละ 60 ของก าไรจากการ
ด าเนินงาน หรือคิดเป็น Dividend Yield ท่ีร้อยละ 1.71 ซ่ึงถือวา่
อยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงและสูงกวา่บริษทัอ่ืนในระดบัเดียวกนั 
ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 ท่ีส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจความผนัผวนของ
สถานการณ์ตลาด บริษทัฯ จึงไดพ้ิจารณางดจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลปี 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 
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 ระเบียบวาระท่ี 6  ปรึกษากจิการอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 

ค าถามจากท่ีประชุม 

1 นายสมบติั  ห. เพียรเจริญ (ผูถื้อหุน้) ได้
สอบถามถึงความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ เช่น การตดัสินใจลงทุนใน
ประเทศสหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ 

หน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัในการพิจารณาการลงทุนโครงการ US 
Petrochemical Complex คือ Partner เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมี
ขนาดใหญ่ โดยปัจจุบนั บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจากบั 
Potential Partner หลายรายเพื่อใหไ้ด ้Partner ท่ีมีความแขง็แกร่ง 
รวมถึงอยูร่ะหวา่งการขอการสนบัสนุนเงินกูจ้ากรัฐบาลสหรัฐฯ 
และการเจรจาต่อรองราคากบัผูรั้บเหมาโครงการฯ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัไดพ้ิจารณาการลงทุนโครงการอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ
ดว้ยเช่นกนั โดยบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการในการเขา้ซ้ือ
กิจการ (M&A) ในธุรกิจ Specialty Chemicals ซ่ึงมีแนวโนม้การ
เติบโตท่ีดีในอนาคต ส าหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใน
ประเทศ เช่น โครงการโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins 
Reconfiguration Project: ORP) โครงการ Propylene Oxide 
(PO) และโครงการ Polyols บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแผนงาน
แลว้เสร็จ และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

2 นางสาวอิรารมย ์อนนัต ์ (ผูถื้อหุน้) ได้
สอบถามดงัน้ี  
- ระบบกกัเก็บพลงังานอจัฉริยะ Smart 

Energy Storage System  ซ่ึงเป็นตน้แบบ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมของกลุ่ม ปตท. 
จะก่อใหเ้กิดรายไดต่้ออุตสาหกรรมภาค
ตะวนัออกเม่ือใดและจ านวนเท่าใด 

 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
(GPSC) เป็นผูอ้อกแบบระบบ Smart Energy Storage System 
(ESS) ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการทดสอบและพฒันา และ
ไดน้ าระบบ ESS มาใชใ้นอาคารส านกังานและศูนยน์วตักรรม
และเทคโนโลยขีองบริษทัฯ ในขนาดรวมประมาณ 1 เมกะวตัต ์
ซ่ึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายไดป้ระมาณ 1.2 ลา้นบาทต่อปี              
ทั้งน้ี GPSC อยูร่ะหวา่งการขยายการน าระบบ ESS ไปใชใ้น
พื้นท่ีต่าง ๆ เช่น สถาบนัวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

- ความคืบหนา้โครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยช์นิดลอยน ้า
ทะเล (Floating Solar) ท่ีจงัหวดัระยอง 
โดยจะก่อให้เกิดรายไดเ้ม่ือใดและจ านวน
เท่าใด 

โครงการฯ เป็นความร่วมมือกนัของบริษทัภายในกลุ่ม 
ปตท. โดยไดด้ าเนินการติดตั้ง Floating Solar แห่งแรก ขนาด 
100 กิโลวตัต ์ในพื้นท่ีของบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ากดั 
(PTT Tank) จงัหวดัระยอง โดยบริษทัฯ พฒันานวตักรรมเมด็
พลาสติกเกรดพิเศษเพื่อน ามาผลิตทุ่นลอยน ้าใหส้ามารถใชใ้นน ้า
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 ทะเลได ้และบริษทัฯ จะขยายผลไปยงัโรงอะโรเมติกส์ 2 

(ARO2) ขนาด 700 กิโลวตัต ์โดยอยู่ระหวา่งการขอใบอนุญาต
ติดตั้ง และการออกแบบ ซ่ึงมีก าหนดแลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 
2565 และคาดวา่จะสามารถประหยดัการใชไ้ฟฟ้าได ้340,000 
บาทต่อปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้
520 tonCO2e ต่อปี 

3 นางสาวศรีนวล  ภทัรานนท ์(ผูถื้อหุน้) ได้
สอบถามดงัน้ี 
- จากการออกและเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ประกอบกบัหุน้กูส้กุลเงิน
บาทของบริษทัฯ ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
3.05 ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 
นั้น บริษทัฯ จะมีการออกหุน้กูส้กุลเงิน
บาทหรือไม่ ในอตัราดอกเบ้ียเท่าใด 

 
 
 

บริษทัฯ ด าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเหรียญ
สหรัฐฯ จ านวน 1,250 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมการไถ่ถอนหุน้กูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (Refinance) 
จ านวน 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 รวมถึงใชใ้นการ
ด าเนินการทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัฯ พิจารณาการลงทุน
ซ่ึงมีความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนเพิ่มขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 
2564 บริษทัฯ อาจพิจารณาออกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินบาท
ชุดใหม่ เพื่อทดแทนหุ้นกูส้กุลเงินบาทชุดเดิมท่ีจะครบก าหนด
ไถ่ถอนในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั้งน้ี การพิจารณารูปแบบและ
เง่ือนไขต่าง ๆ จะขึ้นอยูก่บัสภาวะตลาด สถานการณ์เศรษฐกิจ
โลก และแผนการลงทุนของบริษทัฯ ในขณะนั้นดว้ยเช่นกนั 

- กรณีท่ีบริษทัฯ รับซ้ือผลิตภณัฑท์างการ
เกษตร บริษทัฯ มีนโยบายการผลิต
นวตักรรมใหม่ ๆ ใหคู้่คา้ทางการเกษตร 
เพื่อหลีกเล่ียงการเผาเศษวสัดุทาง
การเกษตร หรือไม่ 

บริษทัฯ ไม่มีการซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรโดยตรง 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัในกลุ่ม คือ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) (GGC) ท่ีด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีการใชป้าลม์และออ้ยเป็นวตัถุดิบในการผลิต 
โดย GGC มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยัง่ยนื 
โดยส่งเสริมมาตรฐานการผลิตน ้ามนัปาลม์อยา่งย ัง่ยนื (Round 
Table for Sustainable Palm Oil: RSPO) ใหก้บัเกษตรกร เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเลง็เห็นความส าคญัของการ
จดัซ้ือวตัถุดิบท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ 
ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง GGC มีการรับซ้ือเศษวสัดุทางการเกษตร 
เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าของโครงการนครสวรรค ์        
ไบโอคอมเพลก็ซ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดการเผาเศษวสัดุ
ทางการเกษตรของเกษตรกร 
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4 นางสาวศรีนวล  ภทัรานนท ์(ผูถื้อหุน้) และ
นางสาวพวงทอง บุญทรง (ผูถื้อหุน้) ได้
สอบถามวา่สถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศเพื่อนบา้นในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อ
บริษทัฯ หรือไม่ อยา่งไร  
 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้ายอดขายในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ในสัดส่วนท่ีไม่สูงมาก เน่ืองจาก
ความตอ้งการใชเ้ม็ดพลาสติกในตลาดเมียนมาร์ยงัคงมีปริมาณนอ้ย 
โดยยอดขายของบริษทัฯ ในปัจจุบนั เฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 50,000 
ตนัต่อปี อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานและอาจท าใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ได ้โดยบริษทัฯ จะยงัคงด าเนินการขายอยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ มีความห่วงใยในความปลอดภยัของคู่คา้
และพนกังานของบริษทัฯ ท่ีปฏิบติังานท่ีเมียนมาร์ จึงไดใ้ห้
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีปฏิบติังานท่ีเมียนมาร์เดินทางกลบัมายงั
ประเทศไทยแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะประสานกบั                         
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงยา่งกุง้ เพื่อติดตามสถานการณ์ 
อยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

5 นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผูถื้อหุน้) ได้
สอบถามวา่ ในปี 2564 บริษทัฯ จะเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทัฯ 
อยา่งไร และจะจดัโครงการผูถื้อหุน้เยีย่มชม
กิจการ (Company Visit) หรือไม่ 
 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท่ียงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อ
หุน้ทุกท่าน บริษทัฯ จึงของดจดักิจกรรมโครงการผูถื้อหุน้เยีย่ม
ชมกิจการ (Company Visit) ส าหรับปี 2564 ทั้งน้ี หากมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัโครงการผูถื้อหุ้นเยีย่มชม
กิจการดงักล่าว บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และ/หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6 นายประสิทธ์ิ เจริญทรัพย ์(ผูถื้อหุน้)                      
ไดส้อบถามถึงการด าเนินงานสายงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งในดา้น
โครงสร้าง บุคคลากร และการใชเ้ทคโนโลยี
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างของสายงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเติบโตทางธุรกิจของ
องคก์ร ประกอบดว้ย 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายกลยทุธ์ 2) ฝ่ายตรวจสอบ
ของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม และ 3) ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลย ี
และเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของกระบวนการตรวจสอบ
ภายในท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษทัฯ  จึงไดล้งทุนระบบ
เทคโนโลย ีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบใหเ้ป็นไป
อยา่งเชิงรุกและรวดเร็ว รวมถึงด าเนินการตรวจสอบ 
Performance Audit ซ่ึงท าให้บริษทัฯ สามารถประหยดัค่าใชจ่้าย
จ านวนมากในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
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ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคงใชร้ะบบ SAP GRC Access Control 

เพื่อควบคุมสิทธ์ิการเขา้ถึงระบบ SAP ซ่ึงเป็นระบบหลกัของ
องคก์ร 

ส าหรับขอ้ความในท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี /รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ท่ี
เก่ียวกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน กล่าวคือ               
ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน แต่คณะกรรมการ
บริษทัฯ มีหนา้ท่ีติดตามและประมวลผลของการบริหารจดัการ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการบริษทัฯ  

ส าหรับการลาออกของพนกังานในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ          
มีโครงการร่วมใจจาก   

(MSP) ซ่ึงพนกังานในสายงานตรวจสอบภายในไดส้มคัร
เขา้ร่วมโครงการฯ ดว้ยความสมคัรใจ รวมถึงเหตุผลดา้นปัญหา
สุขภาพของพนกังาน กรณีมีพนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่ 45 วนั
ไดล้าออกจากบริษทัฯ ดว้ยเหตุผลส่วนตวั ทั้งน้ี ดว้ยสถานการณ์
ท่ีผา่นมาดงักล่าว และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต บริษทัฯ 
จึงไดเ้ตรียมแผนรองรับโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบภายใน 

7 นายวุฒิรัตน์ ภู่พิบูลย ์(ผูถื้อหุน้) ไดส้อบถามวา่ 
จากแผนการลงทุนของบริษทัฯ ในปี 2564 ท่ี
แจง้มาขา้งตน้นั้น ราคาหุน้ของบริษทัฯ และ
อตัรา D/E Ratio จะอยูใ่นระดบัเท่าใด 

ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ มี D/E Ratio อยูท่ี่ 0.33 เท่า ซ่ึงถือ
วา่อยูใ่นระดบัต ่า ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแผนการจดัหาแหล่ง
เงินทุนใหส้ามารถแสวงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไป
กบัการรักษา Credit Rating ใหมี้ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั 
Investment Grade โดยบริษทัฯ จะน าเงินบางส่วนท่ีไดจ้ากการ
ออกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 1,250 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มาไถ่ถอนหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดในปี 2564-
2565 และจากแผนการลงทุนและการด าเนินงานในปี 2564 
บริษทัฯ คาดวา่จะสามารถเพิ่มคุณภาพก าไร (Quality of 
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
Earnings) และสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากมูลค่าหุน้ของ
บริษทัฯ ในอนาคต ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ  ดว้ย 

8 นางวนัดี  คุม้เมธา (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ไดแ้สดง
ความเห็นวา่ ในช่วง New Normal น้ี บริษทัฯ 
พิจารณาจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564 และงดแจกของท่ีระลึกดว้ยแลว้ เหตุใด
บริษทัฯ จึงไม่พิจารณาจดัการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือใชส้ถานท่ีของบริษทัฯ 
เพื่อลดค่าใชจ่้ายดว้ย 
 

เน่ืองจากการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีเพียงปีละหน่ึงคร้ัง 
บริษทัฯ จึงอยากใชโ้อกาสน้ีในการพบปะกบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
โดยไดพ้ิจารณาจดัประชุมในรูปแบบ Physical Meeting                  
อยา่งไรก็ตาม ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
COVID-19 และเพื่อสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามประกาศและมาตรการท่ี
ก าหนดโดยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เช่น 
การรักษาระยะห่างทางสังคม ดงันั้น สถานท่ีของบริษทัฯ จึงไม่
เพียงพอส าหรับการรองรับผูถื้อหุน้ทุกท่านได ้อีกทั้งบริษทัฯ   
ไดจ้ดัใหมี้ Web-live Broadcast เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั         
ผูถื้อหุน้ในการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมดว้ยเช่นกนั 

9 นายปิยชาติ ศิริสัตยะวงศ ์(ผูถื้อหุ้น) ไดส้อบถาม
วา่ หากราคาน ้ามนัปรับตวัสูงขึ้น  บริษทัฯ มี
วิธีการป้องกนัความเส่ียงอยา่งไร 
 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการบริหารจดัการความเส่ียง (Hedging) 
ดา้นราคาและส่วนต่างราคาของวตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้  าหนด
นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงก ากบัและ
ติดตามการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ โดยฝ่ายจดัการจะมีการ
ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สภาวะตลาดและความผนัผวน
รายสัปดาห์ เพื่อใหส้ามารถเขา้ท า Hedging ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
เหมาะสม โดยในไตรมาส 1/2564 บริษทัฯ ด าเนินการบริหาร
ความเส่ียงน ้ามนัดิบคงคลงัไปแลว้ทั้งส้ิน ร้อยละ 100 รวมถึง
บริหารความเส่ียงผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม อะโรเมติกส์ และ             
โอเลฟินส์ ในช่วงราคาและปริมาณท่ีเหมาะสมแลว้ 

10 Mr. Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุ้น)                      
ไดส้อบถามดงัน้ี  
- บริษทัฯ สามารถสนบัสนุนหลกัสูตร

อบรมจาก IMD Business School           
ในประเทศสวิตเซอร์แลนดใ์หก้บัประธาน
กรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
หรือกรรมการผูมี้อ านาจไดห้รือไม่ 

 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางและจดัหาหลกัสูตรอบรมทั้ง
จากสถาบนัภายในและต่างประเทศ รวมถึงจดัใหมี้การฝึกอบรม
อยา่งเหมาะสมส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ แลว้     
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ล าดับ ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ ค าตอบ 
- บริษทัฯ สามารถจ่ายโบนสัเพิ่มเติมจาก

อตัราการเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิ (Net 
Profit Growth) ร้อยละ 1 ไดห้รือไม่  

 

บริษทัฯ จะพิจารณาอตัราการจ่ายเงินพิเศษใหก้บัพนกังาน
และคณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตก้รอบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสม และ
สถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

- บริษทัฯ สามารถเพิ่มอตัราการเติบโตของ
รายได ้(Revenue Growth) หรือเพิ่ม
แหล่งท่ีมาของรายได ้(New Stream of 
Income) จากธุรกิจใหม่ท่ีมี EBITDA 
Margin สูงเกินกวา่ร้อยละ  50 ไดห้รือไม่ 

บริษทัในธุรกิจเคมีภณัฑส่์วนใหญ่ มี EBITDA Margin 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยธรรมชาติของ Economic 
Cycles บริษทัฯ อาจมี EBITDA Margin ในระดบัท่ีเพิ่มสูงขึ้นได้
ในบางช่วงเวลา แต่จะไม่ถึงร้อยละ 50  

- บริษทัฯ สามารถใหเ้ครดิตภาษีเงินปัน
ผลได ้20/80 ของเงินปันผล แก่นกัลงทุน
ไทย และนกัลงทุนต่างชาติจากประเทศ
องักฤษ ประเทศในยโุรป และ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีอนุสัญญาภาษีซอ้น 
(Double Taxation Avoidance 
Agreements: DTAA) ไดห้รือไม่ 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาใหเ้ครดิตภาษีเงินปันผลได ้20/80 
ของเงินปันผลแก่นกัลงทุนไทยเท่านั้น ส าหรับเครดิตภาษีของ
นกัลงทุนต่างชาติจะขึ้นอยูก่บัอนุสัญญาภาษีซอ้นของ               
นกัลงทุนแต่ละประเทศ ซ่ึงโดยทัว่ไปภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ
แต่ละประเทศขา้งตน้จะมีอตัราสูงกวา่ประเทศไทย   

 11 นางสาวพชรธร ภูมิค  า (ผูรั้บมอบฉนัทะ)             
ไดส้อบถามดงัน้ี 
- ความคืบหนา้และแผนการด าเนินงานใน

โครงการการลงทุนในบริษทั วีนิไทย 
จ ากดั (มหาชน) (VNT) และบริษทัฯ จะได้
ประโยชน์อยา่งไร 
 
 
 
 

 

บริษทัฯ เป็นผูเ้สนอซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั VNT 
ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 39 บาท จ านวน 192,491,246 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.24 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ VNT 
โดยภายหลงัจากท่ี VNT สามารถท าการเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ลว้
เสร็จ AGC Inc. จะด าเนินการปรับโครงสร้างโดยจะรวมธุรกิจใน
ประเทศเวียดนามมาอยูภ่ายใต ้AGC-TH และจะควบบริษทัระหว่าง 
VNT และ AGC-TH เกิดเป็นบริษทัใหม่ท่ีจะด าเนินธุรกิจและเป็น
ผูน้ าธุรกิจ PVC และ Chlor-Alkali แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมีปริมาณความตอ้งการและอตัรา การเติบโต
ท่ีมัน่คง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งตามกลยทุธ์ในการเขา้สู่ประเทศ
เป้าหมาย CLMVT เพื่อขยาย Home Base ดว้ย 

- ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2564 ของ
บริษทัฯ จะเติบโตดีกวา่ช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหรือไม่ จากปัจจยัใด 

หากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ตลาด ราคาและ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีต่าง ๆ ท่ีมีทิศทางปรับตวัขึ้น บริษทัฯ คาดวา่ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2564 อาจปรับตวัดีขึ้นและสูง
กวา่ไตรมาสเดียวกนัของปี 2563  
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12 นายศุภวิชญ ์ จอมสมสา (ผูถื้อหุน้)                          
ไดส้อบถามดงัน้ี 
- สถานการณ์ในเมียนมาร์ส่งผลต่อ Supplier 

น ้ามนัของบริษทัฯ หรือไม่  

 
 
โดยรวมบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่วใน

ระดบัต ่า อีกทั้งบริษทัฯ ไม่ไดมี้การซ้ือน ้ามนัดิบจากเมียนมาร์ 
- จากกระแสการใช ้Electric Vehicle (EV) 

ในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์หรือ
ผลกระทบมากแค่ไหน และมีการเตรียม
ความพร้อมอยา่งไร 

 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์โดยได้
ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางและ Megatrends ของโลก 
เช่นการใช ้EV และ Digitization ทั้งน้ี ในอุตสาหกรรมรถยนต ์
และรถยนตไ์ฟฟ้า จะมีการใชอ้งคป์ระกอบของพลาสติก ปิโตร
เคมี ยางสังเคราะห์ในการกระบวนผลิตอยูแ่ลว้ ส่วนการ
ขบัเคล่ือนรถยนตโ์ดยการใชน้ ้ามนัหรือไฟฟ้านั้นไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อบริษทัฯ อีกทั้ง การผลิตส่วนประกอบของ EV 
ท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์Performance Chemicals หรือ Advanced 
Materials เป็นทิศทางท่ีบริษทัฯ ก าลงัมุ่งด าเนินไปเช่นกนั 

ค าถามจาก Web-live Broadcast 
13 นางประกาย วงศเ์งิน (ผูถื้อหุ้น) และ                 

นายสหสัพลช ์เอ่ียมทอง (ผูถื้อหุน้)ไดส้อบถาม
วา่ จากผลประกอบการปี 2563 ท่ีลดลง และ
บริษทัฯ มีหน้ีเพิ่มมากขึ้นจากการออกหุน้กู ้
บริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะถูก Downgrade หรือไม่
อยา่งไร 
 

บริษทัฯ พิจารณาแนวทางการบริหารจดัการเงินทุนและ
การก่อหน้ีสินเพื่อสนบัสนุนการลงทุนควบคู่กนักบัแนวทางของ
การพิจารณาของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ โดยบริษทัฯ
พยายามรักษาอนัดบัความน่าเช่ือถือให้อยูใ่น Investment Grade 
Level และพยายามใหไ้ม่มีผลกระทบต่ออนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของบริษทัฯ รวมถึงการส่ือสารและท าความเขา้ใจอยา่งใกลชิ้ด
กบับริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ท าใหแ้มว้า่ปัจจุบนัมีการออก
หุน้กูเ้พิ่มเติม บริษทัจดัอนัดบัก็ยงัคงยนืยนัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ในระดบัเดิมคือ BBB ของ S&P และ Baa2 ของ Moody’s 
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