รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
---------------------------------------วันเวลาและสถานที่
ประชุ มเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ล
พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
เริ่มการประชุ มเวลา

09.30 น.

ก่อนเริ่ มการประชุม บริ ษทั ฯ ได้ฉายวีดิทศั น์แนะนาความปลอดภัย กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นในการ
ใช้หอ้ งประชุม
นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับ
ผูถ้ ือหุ น้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) วันที่ 4 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ
มี หุ้นสามัญ ที่ จาหน่ ายได้แล้วจานวนทั้งสิ้ น 1,023,666,700 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ซึ่ งเป็ นทุนจดทะเบียน
ที่ ชาระแล้วทั้งสิ้ นจานวน 10,236,667,000 บาท และขณะนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเองจานวน 187 ราย
รวมจ านวนหุ ้ น ได้ 3,380,533 หุ ้ น และมาประชุ ม ด้ว ยการมอบฉัน ทะจ านวน 78 ราย รวมจ านวนหุ ้ น ได้
769,566,733 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทั้งที่มาประชุ มด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจานวนทั้งสิ้ น 265 ราย
นับจานวนหุ ้นรวมกันได้ท้ งั สิ้ น 772,947,266 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.50 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 และแนะนากรรมการบริ ษทั ฯ
ที่เข้าประชุม ดังนี้
1. นายสุ พฒั นพงษ์
พันธ์มีเชาว์
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร. กาชัย จงจักรพันธ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกั ษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
4. นางกรรณิ การ์
งามโสภี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพยุงศักดิ์
ชาติสุทธิผล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6. นายปฏิภาณ
สุ คนธมาน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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7.

นายอัฒฑวุฒิ

หิ รัญบูรณะ

8.
9.

นายอภิชาต
นายสุ พิชญ์

จงสกุล
สุ วกูล

10. นายณะรงค์ศกั ดิ์
11. นายเสกสรร

จิวากานันต์
อาตมางกูร

กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และกรรมการผูจ้ ดั การ

ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มี กรรมการทั้งหมดจานวน 11 ท่าน โดยกรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ มในครั้ งนี้
มีท้ งั หมด 11 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100
ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกั ษ์ นางกรรณิ การ์ งามโสภี
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และนายอภิชาต จงสกุล เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ บางรายในการประชุมครั้งนี้
จากนั้น ประธานฯ ได้ม อบหมายให้น ายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผูจ้ ัด การ แนะน า
ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. นางสาววัลภา
โสภิสเขื่อนขันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี
2. นางอุระมณี
พุทธทอง
ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานสื่ อสารองค์กรและเลขานุการบริ ษทั
3. นางคุณากร
วิทยไพศาล
ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.

นายอภิชาติ

กุลละวณิ ชย์

ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร

5.
6.
7.
8.

นางณรังษี
นายสุ เชษฐ์
นายสายัณห์
นางสาวศิรินทรา

กัยวิกยั กาเนิด
ดีมงั่ มี
แซ่ซ้ือ
ชัชวาลย์ปรี ชา

9.

นายชนะศิริ

วานิช

ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร
ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานปฏิบตั ิการ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานเทคโนโลยีเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมและ
บริ หาร Logistic
ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานวิศวกรรม การซ่อมบารุ งและโครงการ
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จากนั้น ประธานฯ ได้แ นะน า นายณัฐ พงศ์ ตัน ติ จัต ตานนท์ จากบริ ษ ัท เคพี เ อ็ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ นายวีระวงค์ จิ ตต์มิตรภาพ ที่ ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั
วีระวงค์, ชิ นวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด และนางพรภินันท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั
เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด ที่เข้าร่ วมตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้งได้แนะนา นางกสิ ณา ศรี สอ้าน
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูแ้ ทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ ผูร้ ับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) คือ นางสาวสุ วรรณี สถาปัตย์พฒั นา
ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางอุระมณี พุทธทอง เลขานุการ
บริ ษทั ชี้ แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะต้องลงมติใน
แต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละระเบียบ
วาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน สาหรั บผูร้ ั บมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ
จุดลงทะเบียน คือ กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงมติในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ จะนับ
คะแนนเสี ยงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ น้ เป็ น
หนึ่งเสี ยง โดยผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือ หรื อรับมอบฉันทะมา
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงใน
แต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง หรื อมีสิทธิออกเสี ยงแล้วแต่
กรณี ตามมติที่กฎหมายกาหนด ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
- กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี ที่แสดงเจตนาไม่ชดั เจนลงในบัตรลงคะแนน โดยการ
ลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าหนึ่ งช่อง หรื อกรณี ที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ หรื อกรณี ที่มีการ
แยกการลงคะแนนเสี ยง (ยกเว้นในกรณี คสั โตเดียน) หรื อในกรณี อื่นที่เจ้าหน้าที่เห็ นว่าไม่สามารถระบุได้ว่า
ผูถ้ ือหุน้ จะใช้สิทธิออกเสี ยงอย่างไร
- ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุ ้นและคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมี
ผูท้ ี่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรื อเข้ามาเพิ่มเติม
- สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ
การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็ น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คือ
- ระเบี ย บวาระที่ ต ้อ งใช้ค ะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน คือ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
หน้า 4 / 35

ระเบียบวาระที่ 1:

ระเบียบวาระที่ 2:
ระเบียบวาระที่ 4:
ระเบียบวาระที่ 6:
ระเบียบวาระที่ 8:

รั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
และข้อเสนอแนะการดาเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงินกาไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็ นทุน
สารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561
พิจารณาอนุ มตั ิ การโอนทุ นสารองตามกฎหมายและทุ นสารอง
ส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562

โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเฉพาะคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวม
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
- ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนน
เสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
- ระเบียบวาระที่ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง คือ
ระเบียบวาระที่ 3:

ระเบียบวาระที่ 5:

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จาก
10,483,333,000 บาท เป็ น 10,236,667,000 บาท โดยการ
ตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย และการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ข้อ 4 เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั ฯ จากจานวน 10,236,667,000 บาท เป็ น
9,724,833,650 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของ
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ระเบียบวาระที่ 9:

บริ ษทั ฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
พิจารณาเพิ่มเติมคาว่า “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั ฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3.
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ

โดยบริ ษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสี ยง โดยนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมออก
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
- ในแต่ละวาระ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับ
ใบลงคะแนนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อนามานับคะแนนต่อไป
- สาหรับระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่ งจะ
ขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงก่อน จากนั้น
จึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลัง
ซึ่งหลักเกณฑ์ท้ งั หมดที่นาเสนอเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น
หรื อซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และสอบถามผ่านไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ โดยแจ้งชื่อ
และนามสกุล และระบุ ดว้ ยว่าเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรื อคาถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ และขอให้งดการ
ออกชื่อหรื อพาดพิงถึงผูถ้ ือหุน้ รายอื่น หรื อบุคคลอื่นโดยไม่จาเป็ น นอกจากนี้ หากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
มี คาถามหรื อประสงค์จะแสดงความคิ ดเห็ นที่ นอกเหนื อจากวาระที่ กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณานาไป
สอบถาม หรื อให้ความเห็นในช่วงท้ายของการประชุมแทน เพื่อให้การบริ หารเวลาการประชุมเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ในการประชุมครั้งนี้ นายนิติกานต์ รามนัฏ และนางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสันต์ ที่ปรึ กษากฎหมาย
จาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด จะทาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ อาสาสมัครจาก
ผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมร่ วมเป็ นพยานในการนับคะแนน คือ นายกฤษณ์ สุ ลีสถิร
- นอกจากนี้ กรณี มีผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูร้ ั บมอบฉันทะชาวต่างชาติสอบถามเป็ นภาษาอังกฤษ
บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด เตรี ย มเจ้า หน้า ที่ ส าหรั บ แปลค าถามเป็ นภาษาไทย โดยกรรมการและผูบ้ ริ ห ารจะตอบเป็ น
ภาษาไทย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้า หน้าที่ของบริ ษทั ฯ จะแปลคาตอบเป็ นภาษาอังกฤษให้
ผูถ้ ือหุน้ ที่สอบถามได้เข้าใจด้วย
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เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี ในเรื่ องสิ ทธิ และการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562 และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ซึ่งได้
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้กาหนดระยะเวลาการ
น าเสนอไว้ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 จนถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เมื่ อ ครบก าหนดเวลา ปรากฏว่ า ไม่ มี
ผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุ ม และ/หรื อชื่ อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการเข้ามายังบริ ษทั ฯ
รวมทั้งได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ฯ โดยไม่มีผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ฯ
เช่นกัน
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมมีท้ งั หมด 10 วาระ ตามหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ได้ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้ อเสนอแนะการดาเนิน
กิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แ จ้งต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษ ทั ฯ ได้จ ัด ทารายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี 2561 ปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อม
หนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว จากนั้น ได้เสนอสรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 และ
ข้อเสนอแนะการดาเนินกิจการในอนาคต ในรู ปแบบวีดิทศั น์ต่อที่ประชุม
เมื่อจบการนาเสนอวีดิ ทศั น์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าเสนอสรุ ปงบการเงินประจาปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผา่ น
การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ต่อที่ประชุมสรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 13,084 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3,376 ล้านบาท
และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 9,708 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 13,084 ล้านบาท
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งบการเงินรวม : งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
1
2
3
4

รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ณ 31 ธ.ค. 61
13,084
3,376
9,708
13,084

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 60
14,535
3,462
11,073
14,535

เพิม่ /(ลด)
(1,451)
(86)
(1,365)
(1,451)

ส าหรั บ งบก าไรขาดทุ น เปรี ย บเที ย บปี 2561 และปี 2560 บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากการขาย
16,225 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 17 ต้น ทุ น ขาย 15,139 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 17
ขาดทุนสุ ทธิ 1,161 ล้านบาท เป็ นผลให้กาไรลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 323 โดยรายละเอียดของงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2561
งบการเงินรวม : งบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท

1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
(ขาดทุน) กาไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(ขาดทุน) กาไรสุ ทธิก่อนหักส่ วนที่เป็ น
ของผูถ้ ือหุน้ เดิม
(ขาดทุน) กาไรสุ ทธิ
(ขาดทุน) กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

ปี 2561
16,225
15,139
1,086
(1,517)
356
(1,161)

ปี 2560
19,472
18,219
1,254
523
(2)
521

(1,161)
(1.13)

521
0.56

เพิม่ /(ลด)
%
(3,247)
(17)
(3,060)
(17)
(168)
(13)
(2,040) (390)
358
17,900
(1,682) (323)%
(1,682)
(169)

(323)%
(302)%

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจาปี
2561 หน้า 137 – 231
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เมื่อจบการนาเสนอ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็ น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
1. นายชาตรี เจริ ญเนื อง ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า จากเหตุการณ์ที่วตั ถุดิบคงคลังของบริ ษทั ฯ
สู ญ หายไปจ านวนมากนั้น บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารด าเนิ น การอย่า งไร และขอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ชี้ แ จง
รายละเอียดในการดาเนินการดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบด้วย
2. นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการตรวจสอบประวัติของ
อดีตผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่ก่อความเสี ยหายให้บริ ษทั ฯ หรื อไม่
3. นายสื บ ศัก ดิ์ พิ ภ พมงคล ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ข อให้ช้ ี แจงข้อ เท็จ จริ ง เนื่ อ งจากได้รั บ ทราบว่ า
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า แต่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงบ่าย
โดยมีผูท้ ี่รับทราบข้อมูลและมีการเทขายหุ ้นปริ มาณที่ สูง ในช่ วงเช้า ทาให้ราคาหุ ้น ของบริ ษทั ฯ ปรั บลดลง
นอกจากนี้ มีความเห็นว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยแก่ผถู ้ ือหุน้ นั้นยังไม่ชดั เจนเพียงพอ
4. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามโดยอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
รายงานประจาปี หน้า 176 ที่ระบุว่า บริ ษทั ฯ ได้บรรลุขอ้ ตกลงในการชดใช้ความเสี ยหายกรณี ปัญหาการจัดการ
วัตถุดิบกับคู่คา้ บางราย แต่ไม่สามารถเปิ ดเผยชื่อได้ โดยระบุว่าได้มีการเข้าทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ
นั้น ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
5. นายสมยุทธ วงศ์ชยั อุดมโชค ผูร้ ับมอบฉันทะ แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
บริ ษทั ฯ ในเรื่ องธรรมาภิบาล และสอบถามถึงการชดเชยแก่ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งได้รับผลกระทบจากราคาหุ ้นที่ตกลง
กว่าร้อยละ 30 ว่าผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับการชดเชยหรื อไม่ รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ
จากผลการดาเนินงานว่าจะจ่ายได้เมื่อใด เนื่องจากปี นี้บริ ษทั ฯ ไม่จ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงสรุ ปได้ดงั นี้
- จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ถือเป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานบริ ษทั ฯ ทุกคน ซึ่ งไม่ได้เพิกเฉยหรื อละเลย ทุกคนร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บริ ษทั ฯ
สามารถเดินหน้าสร้างผลกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และเติบโตเป็ นบริ ษทั ผูน้ าด้านเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับเรื่ องธรรมาภิบาล และพนักงานส่ วนใหญ่
ก็ได้ปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดจากการกระทาอันมิชอบของพนักงานบางคนที่สมรู ้
ร่ วมคิดกับคู่คา้ บางราย รวมถึงพนักงานบางคน อาจรวมทั้งระดับบริ หารด้วยที่ใช้อานาจแทรกแซง ไม่เป็ นไป
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ตามระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ รวมถึงการดาเนิ นงานที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ
บริ ษทั ฯ
- เมื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พบข้อบ่งชี้ที่ชดั เจนก็ได้ดาเนินการทันที โดยภายหลังจาก
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้เข้าแจ้งความ เพื่อดาเนิ นคดีกบั ผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระทาผิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 รวมทั้งดาเนินการสอบสวนทางวินยั และติดตามทวงถาม
ทรัพย์สินคืนจากคู่คา้ บางรายที่กระทาผิด ซึ่ งขณะนี้ มีความคืบหน้าและได้ขอ้ สรุ ปกับคู่คา้ บางราย โดยคู่คา้ ยินดี
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ และได้ทยอยส่ งมอบสิ นค้าคืนตามกาหนดเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ยังได้ว่าจ้างที่ปรึ กษาอิสระจากภายนอกมาตรวจสอบระบบควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอหรื อไม่ ซึ่งที่ปรึ กษา
ได้ยืนยันว่ามี ความเพียงพอและมี ขอ้ เสนอแนะให้ปรั บปรุ งให้รัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่ งได้ดาเนิ นการแก้ไขปรั บปรุ ง
เรี ย บร้ อยแล้ว ในปี 2561 ทั้งนี้ ในการติ ด ตามทวงถามผูก้ ระทาผิด กับคู่คา้ บริ ษ ทั ฯ ก็ย งั คงด าเนิ นการต่อไป
ในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องสงวนรายละเอียดไว้ เพื่อประโยชน์ทางกฎหมาย
- ในรายงานประจาปี หน้า 124 - 125 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่ งที่ปรับปรุ ง
โดยอาจจะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนก็เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เนื่องจากอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินคดีทางกฎหมาย ดังนั้น จึงเห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี นั้น มีความครบถ้วนเพียงพอแล้ว
บริ ษ ทั ฯ ไม่ ไ ด้มีเ จตนาปิ ดบังผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งยัง ได้รายงานและให้ความร่ ว มมื อกับสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการทางกฎหมายกับผูก้ ระทาผิด
- ส าหรั บ ประเด็ น ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ขอให้ ช้ ี แจงข้อ เท็จ จริ ง เรื่ อ งการใช้ป ระโยชน์ จ ากข่ า ว
เหตุการณ์วตั ถุดิบ คงคลังขาดหาย โดยมีการเทขายหุ ้นในช่ วงก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูล นั้น บริ ษทั ฯ ขอยืนยัน
ถึงมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลความลับในการปฏิบตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ทุกคน เป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
6. นายประเสริ ฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ ือหุ ้น ได้กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่ได้ช้ ีแจงรายละเอียด
และขอเป็ นกาลังใจให้พนักงาน และได้สอบถามว่า การทาสัญญาตกลงรับใช้หนี้ ในฐานะเอกชนด้วยกันจะมี
ผลบังคับใช้ได้อย่างจริ งจังเพียงใด หากผูร้ ับผิดชอบไม่สามารถทาตามข้อตกลงได้ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการอย่างไร
เพื่อป้องกันความเสี ยหาย และบริ ษทั ฯ มีมาตรการป้องกันในอนาคตด้วยหรื อไม่ ทั้งนี้ ภายหลังการทาข้อตกลง
ร่ ว มกัน ปั จ จุ บนั บริ ษ ทั ฯ ได้รับ เงิ น คื น หรื อไม่ และเป็ นจานวนเท่ า ใด และตามที่ ป ระธานฯ ได้ก ล่ าวถึ งการ
แทรกแซงของผูบ้ ริ หาร ใครคือผูแ้ ทรกแซงดังกล่าว นอกจากนี้ แสดงความเห็นว่า การลงโทษทางวินยั สาหรับ
พนักงานที่กระทาผิดนั้นยังไม่เพียงพอ บริ ษทั ฯ ควรจะดาเนินการทางกฎหมาย เพื่อเป็ นตัวอย่าง
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ประธานฯ ได้ช้ ีแจงข้อสอบถามของผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
- ข้อเสนอที่มีการประนี ประนอมมีความชัดเจนว่าจะมีกาหนดเวลาใช้คืน แต่บริ ษทั ฯ
จาเป็ นต้องสงวนรายละเอียดในเรื่ องกาหนดเวลา เนื่ องจากจะมีผลต่อรู ปคดีที่ดาเนิ นการฟ้ องร้องผูก้ ระทาผิด
อย่างไรก็ตาม คู่คา้ ที่บริ ษทั ฯ เจรจาประนี ประนอมยอมความได้ยอมให้ความร่ วมมือ และพร้อมเป็ นพยานให้
ข้อมูล เพื่อสื บสวนไปถึงคู่คา้ รายอื่นที่ร่วมกระทาผิด ในกรณี น้ ีมีหลักประกันส่ วนบุคคลเป็ นที่ดิน และมีบุคคลที่
น่าเชื่อถือร่ วมค้ าประกันด้วย โดยบริ ษทั ฯ มีมาตรการป้องกันที่รัดกุม ส่ วนกรณี การชาระคืนก็จะมีการทยอยชาระ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีที่ปรึ กษากฎหมายดูแลทุกขั้นตอน
- ส่ วนการลงโทษทางวินัยเป็ นไปตามขั้นตอนที่ บริ ษทั ฯ กาหนด หากพบว่าเป็ นการ
กระทาผิดทางอาญา ผูก้ ระทาผิดก็จะถูกดาเนินคดีทางอาญาด้วย และผูแ้ ทรกแซง คือ มีพนักงานในระดับบริ หาร
ในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งใช้อ านาจแทรกแซง ไม่ ใ ช่ บุ ค คลภายนอก โดยร่ ว มกับ คู่ ค ้า ภายนอก ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯ
มีรายละเอียดครบถ้วน และมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการในเรื่ องนี้ โดยอยู่ระหว่างดาเนิ นการด้านกฎหมาย แต่ไม่
สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดได้ เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
7. นายชาตรี เจริ ญเนื อง ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า บริ ษทั ฯ จะได้เงินคืนมาในอัตราร้อยละเท่าใด
และใช้ระยะเวลากี่ปี
ประธานฯ ชี้แจงว่า หากตอบเป็ นอัตราส่ วนร้อยละจะชี้ชดั เกินไปจนทาให้ทราบว่าเป็ นคูค่ า้
รายใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของรู ปคดีและเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ คงเปิ ดเผยรายละเอียด
มากกว่านี้ไม่ได้ แต่สามารถตอบได้วา่ ยังไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งตามกระบวนการของ
กฎหมาย อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษัท ฯ จะด าเนิ น การให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ ข ้อ มู ล และ
พยานหลักฐาน
8. นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ เสนอว่า ขอให้บริ ษทั ฯ พิจารณาอนุญาตให้ผถู ้ ือหุน้ อาวุโส
ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ร่ วมเยีย่ มชมโรงงานได้
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา โดยในหลักเกณฑ์การ
เยีย่ มชมโรงงานอาจจะไม่กาหนดเรื่ องอายุ และจะพิจารณาให้การดูแลเป็ นกรณี พิเศษ
9. นายสุ รชัย รั ตนกรกุล ผูร้ ั บมอบฉันทะ แสดงความเห็ นในฐานะทนายความว่า ได้อ่าน
รายงานประจาปี แล้ว และเห็นว่าการชี้แจงของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กล่าวถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
ซึ่งเห็นว่าน่าจะเพียงพอแล้ว เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้จากการดาเนินการที่เป็ นไปด้วยดีมาตลอด ซึ่งการชี้แจงนั้น
ไม่สามารถระบุรายละเอี ยดได้มาก เนื่ องจากอยู่ระหว่างการดาเนิ นคดี และที มกฎหมายของบริ ษทั ฯ กาลัง
ด าเนิ น คดี กับ คู่ ค า้ และผูก้ ระท าผิด บางรายอยู่ เพราะหากมี ก ารเปิ ดเผย หรื อ ระบุ ชื่ อ ตัว บุ คคล อาจจะทาให้
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เสี ยเปรี ยบในทางคดี ส่ วนระยะเวลาในการดาเนิ นคดี ก็เป็ นไปตามกฎหมาย สาหรับการดาเนิ นคดีแพ่ง เรื่ อง
สัญญาประนี ประนอมนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก็ได้ช้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบแล้ว ส่ วนในเรื่ องธรรมาภิบาล
และการบริ หารความเสี่ ยงที่มีการระบุไว้ในรายงานประจาปี ก็เห็นว่ามีความเพียงพอและครอบคลุมทั้งหมดแล้ว
10. นายฤทธิ ชัย หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ือหุ ้น สอบถาม เรื่ องผลประกอบการในปี นี้ แม้จะไม่รวม
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้า คงคลัง ที่ ห ายไป ก าไรและรายได้ก็ ย งั ลดลง ถึ ง แม้ว่ า ปริ มาณการขาย
แฟตตี้แอลกอฮอล์และเมทิลเอสเทอร์ จะสู งขึ้น ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี สาเหตุที่กาไรน้อยเพราะ
EBITDA หรื อ Gross Profit ในส่ วนของแฟตตี้แอลกอฮอล์ลดลงอันเกิดจากปั จจัยที่สัดส่ วนของการลดราคาที่
แตกต่างกับราคาตลาด หรื อผลจากวิธีคิดสู ตรราคาหรื อไม่ และในอนาคตสัดส่ วนของการลดราคา ยังจะคงเป็ น
เช่นนี้ หรื อไม่ หากแฟตตี้แอลกอฮอล์เป็ นผลพลอยได้ของเมทิลเอสเทอร์ ส่ วนลดจะมีสัดส่ วนที่เท่ากันหรื อไม่
ถ้าไม่เท่ากันแล้ว ทาไมเวลาตลาดปรับลดราคา แต่บริ ษทั ฯ ลดได้นอ้ ยกว่า พอจะอธิบายได้หรื อไม่ และจะแน่ใจ
ได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดปัญหาทาให้ลดราคาได้นอ้ ยกว่าราคาตลาด
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานการเงิน
และการบัญชีเป็ นผูต้ อบคาถามดังนี้
นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่าเรื่ อง
ส่ วนลดของวัตถุดิบสาหรับการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ ตามที่ได้มีการชี้แจงในคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ว่าหากส่ วนลดในอัตราส่ วน % Discount เท่าเดิม
แต่ราคาวัตถุดิบต่าลงก็จะทาให้ส่วนลดที่ได้รับลดลง ส่ งผลให้ EBITDA ในส่ วนของแฟตตี้แอลกอฮอล์ลดลง
อย่างไรก็ตาม สายการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของไบโอดี เซล ในกระบวนการซื้ อ
วัตถุดิบ บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดหาวัตถุดิบที่มีส่วนของการลดราคา (Sourcing Discount) เพราะเป็ นบริ ษทั เดียวที่
ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ อีกทั้ง วัตถุดิบของการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ สามารถนาเข้าจากต่างประเทศ และไม่มี
ข้อห้ามจากรัฐบาล ในส่ วนของการขายผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้วย จึงต้องแข่งขันด้านราคากับผูเ้ ล่นรายสาคัญในตลาดทั้งหมด
11. นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้น ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและสอบถามว่า ข้อความในรายงานประจาปี
หน้า 125 วรรคสุ ดท้ายที่ระบุว่า “แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการเติบโตในอนาคต” นั้น
อาจจะไม่ตรงกับความเป็ นจริ งนัก เนื่ องจากอาจจะส่ งผลกระทบอื่นนอกเหนื อจากเงิ นสด ซึ่ งมูลค่าหุ ้นหายไป
กว่าร้อยละ 30 และมีความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ ้น และขอให้บริ ษทั ฯ ชี้ แจงเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 9 ในรายงานประจาปี หน้า 189 สิ นค้าสาเร็ จรู ปและวัตถุดิบที่ ลดลงอย่างมี นัยสาคัญในงบเฉพาะกิ จการ
และสอบถามเพิ่มเติมว่า สิ นค้าคงคลังที่คงเหลือ รวมทั้งสิ นค้าคงคลังใหม่ที่มีอยูจ่ ะใช้ได้ประมาณกี่เดือน
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ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
- ในรายงานดังกล่าวเป็ นการขยายความ ไม่ส่งผลกระทบอย่างมี นัย สาคัญ ต่อ สภาพ
การเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์แสดงให้เห็นการเน้นฐานการเติบโตในอนาคต เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นเกิดความสบายใจว่า
เงิน IPO มีการกันสารองเก็บไว้สาหรับการขยายธุรกิจ เพื่อการเติบโตในอนาคต และเหตุการณ์ดงั กล่าวที่เกิดขึ้น
ไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจและการเติบโตในอนาคตของบริ ษทั ฯ ส่ วนผลกระทบและวิธีการจัดการสิ นค้า
คงคลังนั้น ปริ มาณสิ นค้า คงคลังที่มีจานวนมากอย่างที่ผ่านมาจะไม่เกิ ดขึ้นอีก เนื่ องจาก ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ไม่จาเป็ นต้องมีปริ มาณสิ นค้าคงคลังปริ มาณมาก เนื่องจากได้มีการพัฒนาวิธีบริ หารการจัดการสิ นค้าคงคลังแบบใหม่
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานการเงิน
และการบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ชี้แจงว่า ประเด็นสิ นค้าคงคลังปี 2561 ลดลงเหลือ 21 วัน
เมื่ อเที ย บกับ 30 วัน ในปี 2560 เนื่ องมาจากบริ ษ ทั ฯ บริ หารจัดการ Supply Chain ได้มีประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น
นอกจากนี้ สิ นค้าคงเหลือลดลงทั้งปริ มาณและมูลค่าเพราะราคาผลิตภัณฑ์ลดลงตามมูลค่าวัตถุดิบ
12. นายสื บศักดิ์ พิภพมงคล ผูถ้ ือหุน้ ขอบคุณประธานฯ ที่ทาให้ผถู ้ ือหุน้ เกิดความมัน่ ใจมากขึ้น
และให้กาลังใจคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงาน ในการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
บริ ษทั ฯ กลับมาเหมือนเดิมและได้เงินคืน
13. นายศักดิ์ ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามเรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงในงบ
การเงินหน้า 147 และรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 190 แสดงถึงเงินลงทุน 1,685 ล้านบาท
ในบริ ษทั ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จากัด และมีการลงทุนเพิ่มอีก 1 ล้านบาท ในบริ ษทั จี จีซี ไบโอเคมิคอล
จากัด นั้น ผลการดาเนิ นงานของทั้ง 2 บริ ษทั เป็ นอย่างไร มีเงินปั นผลหรื อไม่ หรื อเป็ นบริ ษทั ที่เริ่ มดาเนิ นการ
จัดตั้งใหม่
นายเสกสรร อาตมางกูร กรรการผูจ้ ดั การ ชี้ แจงว่าบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง ได้แก่บริ ษทั ไทยแฟตตี้
แอลกอฮอลส์ จ ากัด ด าเนิ น การและบริ ห ารโดยบริ ษ ัท ฯ จึ ง แสดงผลประกอบการที่ มี ก าไรและมี ก ารจ่ าย
เงิ น ปั น ผล ขณะที่ บริ ษ ัท จี จี ซี ไบโอเคมิ ค อล จ ากัด เพิ่ ง จัด ตั้ง เมื่ อ ปลายปี 2561 เพื่ อ ลงทุ น ในการท า
Bio Complex ที่จงั หวัดนครสวรรค์ ร่ วมกับบริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชู การ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) (KTIS) จึงยังไม่เห็นผลกาไร
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14. นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นว่า ได้อ่านรายงานความยัง่ ยืน
ประจาปี 2560 ของบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (GC) ในหน้า 55, 57 และ 59 ที่ได้กล่าวถึง
การตรวจติ ด ตามระบบการก ากับ ดู แ ลการปฏิ บ ัติ ง านของบริ ษ ัท ย่อ ยทุ ก แห่ ง ของ GC ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ย่อยดาเนิ นการสอดคล้องกับนโยบายและคู่มือการกากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุ รกิจ รวมทั้งแผนการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณธุ รกิจและข้อกาหนด
ทางกฎหมาย ตลอดจนได้กล่าวถึงการส่ งมอบนโยบายและคู่มือฯ รวมทั้งการจัดอบรม สัมมนา และลงนามใน
พันธสัญญาที่จะยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนิ นงาน นั้น เห็นว่าเป็ นเพียงลายลักษณ์อกั ษรที่อยูใ่ นหนังสื อ
โดยหากปฏิบตั ิอย่างจริ งจังเหตุการณ์ดงั กล่าวก็อาจจะไม่เกิดขึ้น และส่ งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้น จึงขอให้ GC ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั แม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและจริ งจัง
ประธานฯ ชี้แจงว่า ตนเองก็ได้อ่านรายงานดังกล่าวของ GC และเน้นย้าว่าต้องมีการดาเนินการ
อย่างจริ งจัง แต่ก็ยงั เกิดเหตุการณ์ข้ ึน เนื่ องจากการสมคบคิดกับคู่คา้ และการใช้อานาจแทรกแซงของผูบ้ ริ หาร
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ป้องกันยาก เหตุการณ์น้ ี เป็ นเรื่ องที่สะเทือนใจไม่เฉพาะบริ ษทั ฯ เท่านั้น GC ในฐานะบริ ษทั แม่
ก็รู้สึกเช่ นเดี ยวกัน แม้จะเป็ นปี เฉลิ มฉลองความสาเร็ จและการได้รับรางวัลต่าง ๆ ของ GC แต่เมื่ อเกิ ดเรื่ อง
ดังกล่าว ก็เกิดความรู ้สึกเสี ยใจเช่นกัน
ประธานฯ ได้ก ล่ าวเพิ่มเติ มว่า บริ ษ ทั ฯ ได้ด าเนิ นการกับข้อร้ องเรี ยนที่ ไ ด้รับผ่านช่ องทาง
Whistleblower อย่างจริ งจัง นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนกระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ โดย
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ลงพื้นที่ดว้ ยตนเอง เพื่อสื่ อความและเสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ ของพนักงานใน
กระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยน ตลอดจนรักษาสิ ทธิ และดูแลองค์กร โดยรายงานเรื่ องที่ผิด ปกติผา่ นช่องทางการ
รั บเรื่ องร้ องเรี ยน ซึ่ งถื อเป็ นแนวทางที่ เป็ นรู ปธรรม แต่เหตุการณ์ ดงั กล่าวก็ยงั เกิ ดขึ้น คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารได้ดาเนินการอย่างเต็มที่ตามที่ได้เรี ยนให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม นับเป็ นโอกาสดีที่บริ ษทั ฯ
จะได้นาความคิดเห็นและความรู ้สึกของผูถ้ ือหุ ้นที่ได้เสนอในการประชุม ถ่ายทอดให้กบั พนักงานที่ไม่ได้มางาน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันนี้ให้รับทราบและตระหนักถึงความสาคัญ และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้
นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไข
ระบบการด าเนิ นงานอย่างต่ อเนื่ อ ง โดยก าหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานที่ รัด กุมและชัดเจน ทาให้เ กิ ดความ
รอบคอบรั ด กุมมากขึ้ น ส่ งผลให้บริ ษ ทั ฯ สามารถบริ หารจัดการและควบคุ มระบบสิ นค้า คงคลังได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
หน้า 14 / 35

14. นายวรุ ณ ตระกูลเผด็จไกร ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการออกหุ ้น IPO
หมื่นกว่าล้านบาท แล้วนาไปลงทุน เงินลงทุนนั้นเป็ นไปตามแผนหรื อช้ากว่าแผนอย่างไร
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานการเงิน
และการบัญชี เป็ นผูต้ อบคาถามดังนี้
นางสาววัลภา โสภิ สเขื่อนขันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่ วยงานการเงิ นและการบัญชี ชี้ แจงว่า
ในการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจานวนประมาณ 3,050 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
หุ ้นสามัญเพิ่มทุน 246 ล้านหุ ้น และภายหลังมีหุ้น Greenshoes อีก 37 ล้านหุ ้น เงินที่ได้จาก IPO มีวตั ถุประสงค์
เพื่อนามาใช้กบั 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเมทิลเอสเทอร์ แห่ งที่ 2 และโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์
(NBC) ที่จงั หวัดนครสวรรค์ ส่ วนเงินส่ วนที่เหลือได้นามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจปกติ โดย
โครงการเมทิลเอสเทอร์ แห่ งที่ 2 ซึ่ งก่ อสร้ างแล้วเสร็ จ และมีการใช้เงิ น IPO ตามวัตถุ ประสงค์และยังมี เงิน
คงเหลือประมาณ 100 ล้านบาท สาหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) ที่จงั หวัดนครสวรรค์
มีการอนุมตั ิเงินลงทุนในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผา่ นมา จึงยังไม่มีการใช้เงินลงทุน ดังนั้น เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก
การออกหุน้ IPO มีเหลือประมาณ 1,900 ล้านบาท
เมื่ อ ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ประธานฯ ขอให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น
รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการในอนาคต
และขอให้ลงมติในวาระนี้ โดยขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ที่ประชุ มรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
2561 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในอนาคต และมีมติ
ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน อนุ ม ัติ ง บการเงิ น ประจ าปี 2561 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอดังนี้
785,504,867
263,210
585,400
25,300

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.966
คิดเป็ นร้อยละ 0.0335
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
-
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกาไร การงดจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและ
การงดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่าตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ ข้อที่ 47 กาหนดให้ “บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุน
สารองมากกว่านั้น”
ประกอบกับ มาตรา 115 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษ ัท มหาชนจ ากัด และข้อ บัง คับบริ ษ ทั ฯ ข้อ ที่ 46
กาหนดให้ “การจ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไรจะกระทามิได้ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”
จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม สรุ ปได้ว่า ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2561 บริ ษทั ฯ มีผล
ขาดทุนสุ ทธิ สาหรับงบการเงินรวมเป็ นจานวน 1,161 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุ ทธิ สาหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการจานวน 1,518 ล้านบาท ส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมสาหรับงบการเงิน
รวมจานวนประมาณ 990 ล้านบาท และสาหรับงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวนประมาณ 887 ล้านบาท และ
เนื่องจากในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ทาให้บริ ษทั ฯ ไม่ ต้องจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย สาหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลนั้น บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็ นผลขาดทุน ทาให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาเสนองดจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมสาหรับงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 887 ล้านบาท
เมื่อจบการนาเสนอประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ น้ ตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นการใช้คาที่ก่อให้เกิดความสับสน และ
การใช้ ค าที่ ป ะปนกัน ในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ในวรรคที่ 2 หน้ า ที่ 3 ที่ ค วรเป็ นข้อ ความดัง นี้
“บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภู มิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ทาการตรวจสอบ
งบการเงิ น สาหรั บปี 2561 เป็ นที่ เรี ยบร้ อย โดยบริ ษ ทั ฯ มี ผลขาดทุนสุ ทธิ สาหรั บงบการเงิ นรวมเป็ นจานวน
1,161 ล้า นบาท และมี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ ส าหรั บ งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจ านวน 1,518 ล้า นบาท ส่ ง ผลให้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมสาหรับงบการเงินรวมจานวนประมาณ 990 ล้านบาท...”
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่จดั สรรเฉพาะกาไรสะสม ไม่รวมขาดทุน จึงควรแยกคาว่า ไม่ได้จดั สรรกับขาดทุนสะสม
ออกจากกัน เพื่อความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น (อ้างถึง บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรที่ปรากฏใน
งบการเงินหน้า 148)
ประธานฯ ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และแจ้งว่าเป็ นความผิดพลาดของการพิมพ์ขอ้ มูลดังกล่าว
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติใน
วาระนี้ และขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ งดจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายและอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ งดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ดังนี้
785,938,567
313,300
166,710
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9602
คิดเป็ นร้อยละ 0.0398
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
-

หลังจากเสร็ จสิ้ นวาระที่ 2 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเสกสรร อาตมางกู ร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ สรุ ปรายละเอียดของเรื่ องที่จะมีการนาเสนอในวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เนื่องจากเรื่ องดังกล่าวมี
ความเกี่ยวเนื่องกับทุนของบริ ษทั ฯ
นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รายงานสรุ ปดังนี้
ในวาระที่ 3 เป็ นการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก
จานวน 10,483,333,000 บาท เป็ น 10,236,667,000 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย
จานวน 24,666,600 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
สาหรับเรื่ องที่จะมีการพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 นั้น จะเป็ นการดาเนิ นการที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ โดยในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสม บริ ษทั ฯ
จะไม่สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะมี กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานก็ตาม ทั้งนี้ การดาเนิ นการ
ดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
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- การโอนทุนสารองตามกฎหมายและทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะทาให้ผลขาดทุนสะสมลดลง ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 4
- จากนั้นจะเป็ นการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ที่จะ
มีการพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 5 ตามลาดับ
ในส่ วนของการโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยการขาดทุนสะสม หลังจากลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชาระแล้ว หากที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการดาเนิ นการตามวาระที่ 4 และ 5 และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ น
ดังกล่าวเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสมและจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ จะสามารถพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผลได้หากบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิจากการดาเนินงาน
จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า จะนาเสนอแยกวาระและขอให้ลงคะแนนเรี ยง
ตามวาระ นอกจากนี้ หากผูถ้ ื อหุ ้นมี ขอ้ ซักถามในรายละเอี ยดของวาระที่ 3, 4 และ 5 สามารถสอบถามได้
เมื่อพิจารณาวาระดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,483,000 บาท เป็ น
10,236,667,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่ งั มิได้ นาออกจาหน่ าย และการ
แก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 3

ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 140 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดั หุ น้
จดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้หรื อยังมิได้นาออกจาหน่ายได้ และเมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริ ษทั ฯ ขอจดทะเบียน
ลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 10,483,333,000 บาทและทุ น ช าระแล้ว จ านวน
10,236,667,000 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด 1,023,666,700 หุ ้น และหุ ้นสามัญที่ยงั
มิได้นาออกจาหน่ ายจานวน 24,666,600 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หุ ้นสามัญที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของหุ ้นที่จดั สรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิน ตามมติของที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และจะไม่มีการนาหุ ้นสามัญนั้นออกจาหน่ าย
ให้แก่ผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินอีกต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
หน้า 18 / 35

บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 10,483,333,000 บาท เป็ น
10,236,667,000 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่าย จานวน 24,666,600 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้
หุ น้ ละ 10 บาท การลดทุนดังกล่าวเป็ นการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่าย ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบริ ษทั ฯ และสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย ดังนี้
เดิม
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

10,483,333,000 บาท

แบ่งออกเป็ น

1,048,333,300

หุน้

10

บาท

1,048,333,300

หุน้

-

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

(หนึ่ งหมื่นสี่ ร้อยแปดสิ บสามล้าน
สามแสนสามหมื่นสามพันบาท)
(หนึ่ ง พัน สี่ สิ บ แปดล้า นสามแสน
สามหมื่นสามพันสามร้อยหุน้ )
(สิ บบาท)
(หนึ่ ง พัน สี่ สิ บ แปดล้า นสามแสน
สามหมื่นสามพันสามร้อยหุน้ )
( - )”

แก้ไขเป็ น
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

10,236,667,000 บาท

แบ่งออกเป็ น

1,023,666,700

หุน้

10

บาท

1,023,666,700

หุน้

-

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

(หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิ บหกล้าน
หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท)
(หนึ่ งพัน ยี่ สิ บ สามล้า นหกแสน
หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุน้ )
(สิ บบาท)
(หนึ่ งพัน ยี่ สิ บ สามล้า นหกแสน
หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุน้ )
( - )”
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า ในเรื่ องความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้น เข้าใจว่า
บริ ษทั ฯ ได้ใช้วิธีตดั ค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ การตั้งสารอง หากมีการประนี ประนอมแล้วได้ค่าเสี ยหายคืน จะถือเป็ น
รายได้ ไม่ใช่การโอนกลับของเงินสารองที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งมีความแตกต่างกันในทางบัญชี และการดาเนิ นการคือนา
ส่ วนเกินมาล้างส่ วนหนึ่ง แต่ลา้ งไม่หมดจึงนามาสู่ การลดทุน ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯ ลดราคา
พาร์ จาก 10 บาท เหลือ 9.50 บาท และล้างขาดทุนสะสมอีก 400 กว่าล้านบาทหมด จ่ายเงินปั นผลได้ แต่สิ่งที่
ตามมาคือ ทาให้สามารถจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการในรู ปโบนัสได้จากการที่บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปันผล
ซึ่ งเห็นว่าเป็ นการไม่เหมาะสม ควรยกเว้นการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ ้นเชื่ อมัน่ ว่าคณะกรรมการไม่ได้มาทางานเพื่อหวังผลประโยชน์ แต่เป็ นการทางานเพื่อที่จะให้บริ ษทั ฯ
เจริ ญก้าวหน้าตามที่ได้กล่าวไว้ และเห็นว่าหากมีการออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในปี หน้า เสี ยงของ
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยก็จะเป็ นเสี ยงส่ วนน้อยเมื่อเทียบกับ GC ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 72
ประธานฯ ชี้ แจงว่า ทุกเรื่ องมีที่มา บริ ษทั ฯ ก็ไม่ตอ้ งการที่จะลดทุนต่ ากว่าพาร์ แต่บริ ษทั ฯ
มีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการลดพาร์ เพื่อสามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เร็ วขึ้น การลดพาร์ ดงั กล่าว
ต้องการให้เก็บไว้เป็ นประวัติศาสตร์ว่ามีที่มาจากเหตุใด เพื่อเตือนใจคนรุ่ นหลังไม่ให้เกิดเรื่ องนี้ข้ ึนอีก ส่ วนเรื่ อง
โยงกับการจ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการนั้น ในการพิจารณาเรื่ องนี้ คณะกรรมการก็ไม่ได้คานึงถึงเรื่ องโบนัส
กรรมการแต่อย่างใด คิดแต่ว่าจะทาอย่างไรเมื่อสภาพการดาเนิ นธุ รกิจพร้อมแล้ว และมีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ
จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้ ก็ควรจะต้องดาเนิ นการ และในปี นี้ คณะกรรมการไม่ได้แสดงความ
จานงขอรับโบนัสแต่อย่างไร ส่ วนการจะมีโบนัสในปี ถัดไปหรื อไม่ คงต้องนามาพิจารณากันในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ปี หน้า
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติใน
วาระนี้ และขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
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มติทปี่ ระชุ ม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ระเบียบวาระที่ 4

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก
10,483,333,000 บาท เป็ น 10,236667,000 บาท โดยการตัดหุน้
จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 24,666,600 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ดังนี้
786,130,867
15,010
13,700
260,000

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9633
คิดเป็ นร้อยละ 0.0019
คิดเป็ นร้อยละ 0.0017
คิดเป็ นร้อยละ 0.0331

พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสารองตามกฎหมายและทุนสารองส่ วนลา้ มูลค่ าหุ้น
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4
ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 119 กาหนดให้เมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว บริ ษ ัท ฯ อาจโอนเงิ น ส ารองอื่ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย และทุ น ส ารองส่ ว นล้ า มู ล ค่ าหุ ้น เพื่ อ ชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ ก็ได้
บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 จานวน 887,281,011 บาท และในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษทั ฯ ไม่อาจจ่ายเงิน
ปันผลได้ แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะมีกาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานก็ตาม
บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาที่จะโอนทุนสารองตามกฎหมาย และทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ ตามลาดับ
รวมเป็ นเงินจานวน 464,687,911 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม อันเป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด
มาตรา 119
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โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีทุนสารอง
ตามกฎหมายจานวน 245,621,000 บาท และทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุ ้นจานวน 219,066,911 บาท รวมเป็ นเงิน
จานวน 464,687,911 บาท และไม่มีเงินสารองอื่นหากทาการโอนทุนสารองทั้งสองส่ วนไปชดเชยผลขาดทุน
สะสมจะทาให้ผลขาดทุนสะสมสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลงจากจานวน 887,281,011 บาท เป็ นจานวน
422,593,100 บาท
(บาท)

กาไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้จดั สรรปี 2561

โอนหุน้ สารองตาม
วาระที่ 4

กาไรที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ภายหลัง
การโอนหุน้ สารองตามวาระที่ 4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(887,281,011)

464,687,911

(422,593,100)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็ น ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติใน
วาระนี้ และขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิการโอนทุนสารองตามกฎหมาย
และทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ (ตามลาดับ) รวมเป็ นเงิน
จานวน 464,687,911 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ
ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอดังนี้
776,141,067
4,610
10,013,900
260,000

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9994
คิดเป็ นร้อยละ 0.0006
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
-
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ระเบียบวาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ จากจ านวน
10,236,667,000 บาท เป็ น 9,724,833,650 บาท โดยการลดมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ข องหุ้ น ของ
บริษัทฯ และการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 139 บริ ษทั ฯ จะลดทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั ฯ หรื อลดจานวนหุ ้นให้นอ้ ยลงก็ได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
เนื่ องจากภายหลังจากการดาเนิ นการโอนทุนสารองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามระเบียบ
วาระที่ 4 บริ ษทั ฯ จะยังคงมีผลขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คงค้างอยู่จานวน
422,593,100 บาท บริ ษ ัท ฯ จึ ง พิ จ ารณาที่ จ ะลดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ว ของบริ ษ ัท ฯ จากจ านวน
10,236,667,000 บาท เป็ น 9,724,833,650 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ลดมูลค่าพาร์) จาก
หุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 9.50 บาท ทั้งนี้ คิดเป็ นจานวนเงินลดทุนทั้งสิ้ น 511,833,350 บาท
ในการลดทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะนาเงินลดทุนจานวน 422,593,100 บาท ไปชดเชยผลขาดทุน
สะสมสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ยงั คงเหลืออยูภ่ ายหลังจากการดาเนิ นการตามระเบียบวาระที่ 4 สาหรับ
เงินลดทุนที่เหลือจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมจานวน 89,240,250 บาท บริ ษทั ฯ จะคงไว้ที่ส่วนเกินมูลค่าหุ น้
สามัญ ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียน จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย ดังนี้
เดิม
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

10,236,667,000 บาท

แบ่งออกเป็ น

1,023,666,700

หุน้

10

บาท

1,023,666,700

หุน้

-

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

(หนึ่ งหมื่ นสองร้ อยสามสิ บหกล้าน
หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท)
(หนึ่ งพั น ยี่ สิ บสามล้ า นหกแสน
หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุน้ )
(สิ บบาท)
(หนึ่ งพั น ยี่ สิ บสามล้ า นหกแสน
หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุน้ )
( - )”
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แก้ไขเป็ น
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

9,724,833,650

บาท

แบ่งออกเป็ น

1,023,666,700

หุน้

9.50

บาท

1,023,666,700

หุน้

-

หุ น้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

(เก้าพันเจ็ดร้อยยีส่ ิ บสี่ ลา้ นแปดแสน
สามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิ บบาท)
(หนึ่ งพั น ยี่ สิ บสามล้ า นหกแสน
หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุน้ )
(เก้าบาทห้าสิ บสตางค์)
(หนึ่ งพั น ยี่ สิ บสามล้ า นหกแสน
หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุน้ )
( - )”

ผลกระทบของการลดทุนต่ อบริษัทฯ: การลดทุนดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นการปรับปรุ งตัวเลขทาง
บัญชี และไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลให้สินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ลดลง นอกจากนี้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังคงมีแผนการขยายธุรกิจ และมิได้มีแผนที่จะลดขนาดหรื อเลิกกิจการแต่
อย่างใด
ผลกระทบของการลดทุนต่ อสิ ทธิประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น: การลดทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผล
กระทบต่อมูลค่าหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม (ในทางทฤษฎี ) ส่ วนแบ่งกาไรต่อหุ ้น และสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
แต่อย่างใด
ทั้งนี้ การดาเนินการลดทุนให้เสร็ จสิ้ นดังกล่าว ยังคงอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการดาเนินการซึ่งรวมถึง
(1) ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ว ของ
บริ ษทั ฯ
(2) เจ้า หนี้ ของบริ ษ ทั ฯ ไม่ ค ดั ค้า นการลดทุ น หรื อ ในกรณี ที่ มี เ จ้าหนี้ คัด ค้า น บริ ษ ัทฯ
ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการคัดค้านของเจ้าหนี้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการลดทุน
ได้ตามกฎหมาย และ
(3) นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดรับจดทะเบียนการลดทุนของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่
ไม่มีเจ้าหนี้ คดั ค้าน บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถดาเนิ นการลดทุนได้เสร็ จสิ้ นในเดือน
กรกฎาคม 2562
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
สรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามผูส้ อบบัญชี ว่า ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น 89,240,250 บาท
ที่จะเกิดจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จาก 10 บาท เป็ น 9.50 บาท จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่
ผูส้ อบบัญชี ชี้แจงว่า หากในอนาคตบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมอีก บริ ษทั ฯ สามารถนาส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
2. นางวิไลวรรณ อาจาริ ยานนท์ สอบถามว่า ในการดาเนิ นการเพื่อชดเชยผลการขาดทุน
สะสม บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงผลประโยชน์เกี่ยวกับการหักภาษีในปี ถัดไป หรื อไม่
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานการเงิน
และการบัญชี เป็ นผูต้ อบคาถาม
นางสาววัล ภา โสภิ ส เขื่ อ นขัน ธ์ ผู จ้ ัด การฝ่ าย หน่ ว ยงานการเงิ น และการบัญ ชี ชี้ แจงว่ า
การดาเนินการเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่ออัตราภาษีที่เกิดขึ้น
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติใน
วาระนี้ และขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ จาก
จานวน 10,235,667,000 บาท เป็ น 9,724833,650 บาท โดยการลด
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั ฯ จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ
9.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ดังนี้
786,167,767
238,110
13,700
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9680
คิดเป็ นร้อยละ 0.0303
คิดเป็ นร้อยละ 0.0017
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
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ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจะออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่ งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ
อาจถูกเลื อกเข้าดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 กรรมการบริ ษทั ฯ
ที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1.
นายสุ พิชญ์ สุ วกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแล
กิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.
ศาสตราจารย์ ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.

นายณะรงค์ศกั ดิ์ จิวากานันต์

กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระจะออกจากห้อง
ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็ จ
ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้
พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกั ษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมสรุ ปได้ดงั นี้
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษ ัทฯ เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ ให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
นั้น เมื่อครบกาหนดเวลาไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใด เสนอรายชื่ อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณา
ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- คุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตาม
Board Skill Matrix อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว
และได้เสนอชื่ อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุ ม
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ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แทนกรรมการที่ออกตาม
วาระตามรายชื่อ ดังนี้
1) นายสุ พิชญ์ สุ วกูล
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
2) ศาสตราจารย์ ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
3) นายณะรงค์ศกั ดิ์ จิวากานันต์
ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อลาดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติความเป็ นอิสระ ตามนิ ยามกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็ น ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงมติใน
วาระนี้ และขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
ทั้งนี้ ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุ คคล โดยเจ้าหน้าที่ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนสาหรับทั้ง 3 ท่านในคราวเดียวกัน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสี ยง”
ก่อน สาหรับบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” ทั้งหมดจะเก็บภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้ นลง
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ
นายสุ พิชญ์ สุ วกูล ศาสตราจารย์ ดร.กาชัย จงจักรพันธ์ และ
นายณะรงค์ศกั ดิ์ จิวากานันต์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง บัตรเสีย
ลาดับ
กรรมการ
คะแนนเสียง ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ คะแนนเสียง คะแนนเสียง
1. นายสุ พิชญ์ สุ วกูล
775,925,376 99.9496 391,000 0.0504 115,201 10,000,000
2. ศาสตราจารย์ ดร.กาชัย จงจักรพันธ์ 776,050,766 99.9660 263,610
0.0340 117,201 10,000,000
3. นายณะรงค์ศกั ดิ์ จิวากานันต์
775,923,376 99.9496 391,000
0.0504 117,201 10,000,000
มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ จะอนุมตั ิซ่ ึงอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป
จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกั ษ์ ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการเฉพาะเรื่ อ งของบริ ษ ัท ฯ ประจ าปี 2562 และโบนัส กรรมการประจ าปี 2561 โดยค านึ ง ถึ ง ความ
สอดคล้องเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในธุ รกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิบ ัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งหลักการที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และได้
น าเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการ ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับ
ปี 2561 ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ
37,500
กรรมการ

30,000

ปี 2561
บาท/คน/เดือน
37,500
30,000
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2)

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง ให้คงค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะ กรรมการที่ ม า
ประชุมตามหลักเกณฑ์และในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ค่ าเบีย้ ประชุ ม
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ
25,000
กรรมการ

3)

4)

20,000

ปี 2561
บาท/คน/ครั้ง
25,000
20,000

โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องอื่นที่อาจได้รับ
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามความจาเป็ นและเหมาะสมในอนาคต
โบนัสกรรมการ ให้คงหลักเกณฑ์ไว้เช่นเดียวกับปี 2561 คือ “คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในปี นั้น ๆ” และ
เนื่องจากบริ ษทั ฯ งดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น จึงไม่มีการจ่าย
โบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

เมื่อจบการนาเสนอประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. นายชาตรี เจริ ญเนือง ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นว่า ครั้งแรกมีความตั้งใจต้องการเสนอให้มี
การลดเบี้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ แต่เมื่อได้รับฟังคาชี้แจงของประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ จึงเห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมา แต่หากจะให้ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงแสดงความรับผิดชอบกรณี วตั ถุดิบคงคลังสู ญหายนั้น อย่างไรแล้ว บริ ษทั ฯ ก็ตอ้ งมีกรรมการ
ชุดใหม่มาทาหน้าที่แทน ซึ่ งก็ยงั ต้องให้เบี้ยประชุมเหมือนเดิม จึงเห็นด้วยกับวาระนี้ ในการอนุมตั ิค่าตอบแทน
ให้กบั กรรมการทุกคณะ
2. นายพรชัย ธรณธรรม ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
กรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในเรื่ องที่มีผูบ้ ริ หาร
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ทาให้เ กิ ดเหตุก ารณ์ สินค้าคงคลัง สู ญหาย จึ ง ไม่ เ ห็ นด้วยกับการที่ จะได้รับค่าเบี้ ย ประชุ ม จึ งขอเสนอให้ตดั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานฯ ชี้ แจงว่า ตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ตรวจพบปั ญหานี้
และเร่ งรัดติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการตลอดสิ บเดือนที่ผา่ นมา ซึ่งถือได้วา่ เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
ครบถ้วนแล้ว แม้ว่าบริ ษทั ฯ ได้ช้ ี แจงไปแล้ว แต่อาจยังไม่มีรายละเอียดที่ชดั เจนมากนักในเรื่ องนี้ ตามความ
จาเป็ นที่ตอ้ งมีการสงวนข้อมูล เนื่องจากปั ญหานี้เกิดจากการกระทาของผูท้ ี่พยายามแทรกแซงและปกปิ ดข้อมูล
จึงเป็ นไปได้ยากที่จะป้องกัน ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นสนับสนุ นการทางานของคณะกรรมการให้ทาหน้าที่
ต่อไปและขอให้พิจารณาทบทวนเรื่ องการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายวรุ ณ ตระกูลเผด็จไกร ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
จานวนเงินต่อปี มีค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนเงินเท่าใด
ประธานฯ ชี้ แจงว่า รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ องแต่ละคณะ ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติ
ในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
เฉพาะเรื่ อง ประจาปี 2562 สาหรั บโบนัสกรรมการให้คงหลักเกณฑ์ไว้
เช่นเดียวกับปี 2561 คือ “คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัส ถ้ามี
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในปี นั้ น ๆ” และเนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ
งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2561 ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น ดัง นั้น จึ ง ไม่ มี ก ารจ่ า ย
โบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
786,340,366
70,910
41,301
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9857
คิดเป็ นร้อยละ 0.0090
คิดเป็ นร้อยละ 0.0053
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
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ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562

ประธานฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ฯ และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.กาชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผูเ้ สนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี แต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ทุ ก ปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ภายใต้หลักเกณฑ์ความเป็ นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และค่าธรรมเนียมบริ การสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งพิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2562
เห็นควรเสนอ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte) เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 โดยมีค่าบริ การสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิน 1,690,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณี ย ์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็ นต้น (เรี ยกเก็บตามจริ งแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte) ซึ่ งเสนอ
สอบบัญชีบริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึ งมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ จึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นพิ จารณาตามความเห็ นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte)
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 ดังนี้
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1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
2. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
3. ดร. สุ วจั ชัย เมฆะอานวยชัย
4. นายมงคล สมผล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444

หลังจากเสร็ จสิ้ นการนาเสนอ ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยสรุ ปสาระสาคัญได้ได้ดงั นี้
1. นายวรุ ณ ตระกูลเผด็จไกร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากปี ที่ผา่ นมาค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
บัญชี อยู่ที่ประมาณ 1,100,000 บาท แต่ในปี นี้ ค่าตรวจสอบบัญชี ปรับเพิ่มขึ้นจานวน 1,690,00 บาท โดยปรับ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.63 ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่า เกิดจากสาเหตุใด หรื อมีความจาเป็ นอย่างไร จึงต้องปรับ
เพิ่มค่าตรวจสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิ สเขื่อนขันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย หน่วยงานการเงิน
และการบัญชี เป็ นผูต้ อบคาถามดังนี้
นางสาววัลภา โสภิ สเขื่ อนขันธ์ ผูจ้ ัด การฝ่ าย หน่ ว ยงานการเงิ นและการบัญชี ชี้ แ จงว่า
ค่าสอบบัญชี เพิ่มตามขอบเขตและปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น เช่ น จานวนบริ ษทั ลูกและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทาให้
ปริ มาณงานเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มขอบเขตเรื่ องการจัดการและแก้ปัญหาด้านวัตถุดิบเพื่อป้ องกันไม่ให้ปัญหา
เกิดขึ้นอีก
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงมติ
ในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3356 หรื อ นายชวาลา เที ย นประเสริ ฐ กิ จ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรื อ ดร. สุ วจั ชัย เมฆะอานวยชัย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 6638 หรื อ นายมงคล สมผล ผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 8444 ผูส้ อบบัญ ชี จ าก บริ ษ ัท ดี ล อยท์ ทู ้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด (Deloitte) เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี
2562 และก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2562 เป็ นจ านวนเงิ น
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1,690,000 บาทไม่ ร วมค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น เช่ น ค่ า เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์
ค่าไปรษณี ย ์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร (เรี ยกเก็บตามจริ งแต่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ระเบียบวาระที่ 9

786,340,766
80,910
35,201
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9897
คิดเป็ นร้อยละ 0.0103
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
-

พิจารณาเพิม่ เติมคาว่ า “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และแก้ไข
เปลีย่ นแปลงหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามคู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน ของกรมธุ ร กิ จ
พลังงาน เรื่ อง การให้ความเห็นชอบการจาหน่ ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ ของ
กรดไขมัน ลงวันที่ 13 สิ งหาคม 2558
จากนั้น ได้มอบหมายให้นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผูจ้ ดั การ นาเสนอรายละเอียดของ
ระเบียบวาระดังนี้
การเสนอแก้ไขเพิม่ เติมคาว่า “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 3. เกี่ ย วกับวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในครั้ งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือสาหรั บ
ประชาชน ของกรมธุ รกิจพลังงาน เรื่ อง การให้ความเห็นชอบการจาหน่ ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ ายไบโอดี เซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ลงวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 โดยรายละเอียดของการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริ ษทั ฯ โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ (1) (ข) บางส่ วน เพื่อให้
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาเสนอขออนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมคาว่า ไบโอดี เซล ในวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั ฯ ในข้อ (1) (ข) บางส่ วน และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ
จากนั้น ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามและแสดงความคิ ดเห็ น ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี้
และขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิการเพิ่มเติมคาว่า “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
ระเบียบวาระที่ 10

786,422,077
500
39,300
0

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9949
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0050
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็น/ข้อซักถามอื่นเพิ่มเติมหรื อไม่
1. นายชาตรี เจริ ญเนือง ผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
- เรื่ อง Company Visit เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี ผูถ้ ือหุ ้นจานวนมากจึงควรสุ่ มเลือกผูถ้ ือหุ ้น
จานวนร้อยละ 1-2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรขององค์กร อาทิ การใช้กระดาษเอกสารที่ส่งเป็ นจดหมายให้
ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด ค่าไปรษณี ยากร เป็ นต้น ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน และสามารถนางบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการ
ประหยัดมาเพิ่มจานวนผูเ้ ข้าร่ วม Company Visit
- บริ ษทั ฯ ควรลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แล้วนาเงินมาดาเนินกิจกรรม
CSR เช่น สร้างสนามกีฬา อาจขอความร่ วมมือจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดิน และเพื่อให้โอกาสเยาวชนในต่างจังหวัดได้เล่นกีฬาโดยบริ ษทั ฯ ควรขยายโครงการนี้
ไปจังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดระยอง
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงว่า
- ขอรับข้อเสนอแนะเรื่ อง Company Visit โดยต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผูส้ ู งอายุ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
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- บริ ษทั ฯ มี งบโฆษณาไม่มาก เนื่ องจากเป็ นองค์กรขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ขอรั บ
ข้อเสนอแนะของผูถ้ ื อหุ ้นในเรื่ องกิ จกรรม CSR ไว้พิจารณา ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ก็ไ ด้จดั ให้มีกิจ กรรม CSR เช่ น
การให้พนักงานบริ จาคเงินส่ วนหนึ่งและบริ ษทั ฯ สมทบอีกส่ วนหนึ่ง เพื่อนาเงินไปสนับสนุนกิจกรรม CSR
2. นายสุ รชัย รัตนกรกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ เสนอแนะให้บริ ษทั ฯ เพิ่มช่ องทางติดต่อระหว่าง
ผูถ้ ือหุ ้นกับบริ ษทั ฯ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลผลประกอบการและข้อมูลในเอกสาร
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นและอนุ ญาตให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้าไปเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ หากเป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง
ก็จะทาให้ผูถ้ ือหุ ้นมีความเข้าใจสาระสาคัญก่อนการประชุมอันจะช่วยให้การประชุมกระชับขึ้น หรื อผูถ้ ือหุ ้น
สามารถเสนอแนะสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรได้
3. นายชาตรี เจริ ญเนือง ผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายสุ รชัยฯ แต่ผสู ้ ู งอายุ
อาจจะมีขอ้ จากัดในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ที่ไม่คล่องแคล่วนัก
จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ได้กาหนดในหนังสื อเชิญ
ประชุมครบถ้วนแล้ว เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน จึงขอเก็บ
ใบลงคะแนนเสี ย งทั้ง หมดจากผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ า นที่ เ ข้า ร่ วมประชุ ม ในวัน นี้ และขอความกรุ ณ าผู ้ถื อ หุ ้ น
ส่ งใบลงคะแนนเสี ยงให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ด้วย
หากผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามหรื อข้อคิดเห็ นแล้ว ในนามของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และ
พนักงานทุกคนของ GGC ขอขอบคุ ณจากใจจริ งที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้ให้การสนับสนุ น และมาร่ วมประชุ มในวันนี้
กาลังใจจากผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับพวกเราทุกคนที่จะมุ่งมัน่ เดินหน้าแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เพื่อให้ GGC
เป็ นบริ ษทั ผูน้ าด้านเคมี ภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม และสร้ างสรรค์คุณภาพชี วิตให้คนไทยต่อไป และขอปิ ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระและมติที่ประชุมที่ได้สอบทานแล้ว
ผ่านช่ องทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยในวัน นี้ รวมทั้งจะจัด ทารายงานการประชุ มซึ่ ง บัน ทึ ก
รายละเอียดที่สาคัญโดยสรุ ปที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุ ม และบริ ษทั ฯ จะนาขึ้นเว็บไซต์ภายใน 14 วัน
ก่อนนาส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ต่อไป

ปิ ดประชุมเวลา 12:30 น.

