
 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

______________________________ 

วันเวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เร่ิมการประชุมเวลา 09.30 น. 

ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวกรรณิการ์ โสภกัดี ตวัแทนบริษทัฯ ไดช้ี้แจงถึงเหตุผลและความจาํเป็น
ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ในรูปแบบการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
เน่ืองจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและ 
ทัว่โลกยงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่อาจไวว้างใจได ้โดยยงัคงมีจาํนวนผูติ้ดเช้ือในระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ 
มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขอนามยัและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูมี้ส่วนร่วมในการจดัประชุม 

จากนั้น นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานกรรมการ ทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าว
ตอ้นรับผูถื้อหุน้ และไดม้อบหมายให ้นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท ์กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ ขอกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ี
กรุณาให้เกียรติและสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ย 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อเป็นการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีหน่วยงานราชการกาํหนด บริษทัฯ จะดาํเนินการประชุม
อยา่งกระชบั โดยจะใชเ้วลาไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

ณ วนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัฯ มีหุ้นสามญัท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้จาํนวนทั้งส้ิน 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.50 บาท ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ินจาํนวน 
9,724,833,650 บ าท  แล ะ ขณะ เ ปิดป ระ ชุม มี ผู ้ถือ หุ้นม าประ ชุมด้วย ตนเองและ ด้วยก ารม อบ ฉันทะ  
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จาํนวนทั้งส้ิน 41 ราย นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้861,000,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.1094 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 และแนะนาํกรรมการบริษทัฯ 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมครบ 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดงัน้ี 

1. นายคงกระพนั  อินทรแจง้ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.กาํชยั  จงจกัรพนัธ์ ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
   และกรรมการตรวจสอบ 
4. พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
5. พลตาํรวจเอก สุชาติ  ธีระสวสัด์ิ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
   และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
6. นายสราวุธ  เบญจกุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
7. นายจรัญ  วิวฒัน์เจษฎาวุฒิ  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายสุพิชญ ์ สุวกูล  กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ 
   การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
9. พลตรี ฐิตวชัร์ เสถียรทิพย ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
   และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
10. นายวริทธ์ิ  นามวงษ ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
   และกรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นายไพโรจน์  สมุทรธนานนท ์ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ    
   กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ นางกรรณิการ์ งามโสภี พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกัษ ์
พลตาํรวจเอก สุชาติ ธีระสวสัด์ิ และพลตรี ฐิตวชัร์ เสถียรทิพย ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นบางรายในการประชุม
คร้ังน้ี 

จากนั้นประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท ์กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวแนะนาํ
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
1.   นายกมัพล  ชยักิจโกสีย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศ 
2.  นายวโรภาส  กิมชูวาณิช  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพาณิชยกิจ 
3.  นางสาววลัภา  โสภิสเขื่อนขนัธ์  ผูจ้ดัการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบญัชี 

และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทุกท่าน     
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ประธานฯ ไดแ้นะนาํ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และนายมงคล สมผล จากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ 
โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ท่ีปรึกษากฎหมาย 
จากบริษทั วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จาํกัด และนายวิสุทธ์ิ พุฒพวง ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั 
สาํนกังานกฎหมายธีรคุปต ์จาํกดั ท่ีเขา้ร่วมตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใหญ่
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) คือ นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางบุษฎา สีมา เลขานุการบริษทั 
ช้ีแจงวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียน ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพื่อ
ขอรับช่ือผูใ้ชง้านและรหัสผ่าน ตามวิธีการท่ีบริษทัฯ กาํหนด ซ่ึงไดแ้จง้รายละเอียดไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมยินยอมปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และทาํการลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ และจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นจะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี การประชุมจะพิจารณา
เรียงตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ 
เสร็จส้ินตามลาํดบั นอกจากน้ี นางบุษฎา สีมา เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และ
นางสาวกรรณิการ์ โสภกัดี ช้ีแจงวิธีการถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

วิธีการลงมติ   

- ให้ถือตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จาํนวนหุน้ท่ีถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ในแต่ละระเบียบวาระ  

- การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียง 
ในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น จากนั้นจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น ๆ 

- ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect 
โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นอุปกรณ์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือแทบ็เล็ต สามารถเขา้สู่ระบบลงคะแนนไดต้าม
ลิงก์ท่ีแจง้ในช่องทาง Chat ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ ม 1) กดเมนู 
“การลงคะแนน”  2) เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง   3) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์  และ  
4) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีไดท้าํการเลือกลงคะแนน 
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- เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ มสาํหรับการออกเสียงลงคะแนน 4 ปุ่ ม คือ 
1) เห็นดว้ย  2) ไม่เห็นดว้ย 3) งดออกเสียง  และ 4) ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด 

- ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting หากผู ้ถือหุ้นทําการเลือก “ยกเลิกออกเสียง
ลงคะแนนล่าสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” ในระเบียบวาระใด ๆ ก็ตาม บริษทัฯ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ยกบัระเบียบวาระนั้น โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํการเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะมีการแจง้ปิด
การลงคะแนนเสียง     

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียง แลว้แต่กรณีตามมติ 
ท่ีกฎหมายกาํหนด คะแนนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นการคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  ทั้งน้ี จาํนวนผูถื้อหุ้นและ
คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูท่ี้มาประชุมบางท่านออกจากการประชุม   

- กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหเ้ลือกเมนูบญัชี “ผูใ้ชง้าน” จากนั้นเลือกเมนู “สลบั
บญัชี” ระบบจะกลบัสู่หนา้จอ Login เพื่อใหผู้รั้บมอบฉนัทะกรอก Username และ Password ท่ีตอ้งการใชง้าน 

- ผูถื้อหุ้นจะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิด 
ให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุมหรือ Log out สามารถเลือก “ไอคอนผูใ้ชง้าน” 
และกด “ออกจากการประชุม” ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนาํคะแนนเสียงออกจากการประชุม
ในระเบียบวาระ 

การซกัถาม/แสดงความคิดเห็น       

ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมซักถามหรือ 
แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้                 
2 ช่องทาง ดงัน้ี 

ช่องทางท่ี 1  :  กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านเมนู Q&A กรุณาเลือก  1) แจง้ช่ือ-
นามสกุล  2) เลือกวาระท่ีต้องการถามคาํถาม และพิมพ์ข้อซักถามในแถบเมนู Q&A  และ 3) กดส่งคาํถาม  
โดยบริษทัฯ จะตอบคาํถามในห้องประชุมในระเบียบวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํถามนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม หากมีคาํถาม
ท่ีถูกส่งเขา้มาเป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกคาํถามตามความเหมาะสม  

ช่องทางท่ี 2  :  กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)  
ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือก  1) กดท่ีสัญลกัษณ์ยกมือ (Raise Hand)  2) เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ลาํดบัคิวผ่าน
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ช่องทาง Chat  3) ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บสัญญาณให้ถามคาํถามและสิทธิในการเปิดกลอ้งและไมโครโฟน  และ 4) ผูถื้อหุ้น
ตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนถามคาํถามทุกคร้ัง เพื่อบริษทัฯ นาํมา
บนัทึกในรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  

- นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าเขา้มายงับริษทัฯ และบริษทัฯ
ไดรั้บคาํถามล่วงหน้าจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ตรียมคาํตอบเพื่อเรียนช้ีแจงผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ โดยจะขอนาํไป
ตอบในระเบียบวาระนั้น ๆ  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่สุภาพ หม่ินประมาทผูอ่ื้น หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเป็นการรบกวนการประชุม 
หรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอ่ืน 

- หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุม ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมลเพื่อกลบัเขา้สู่การประชุม
ผา่นระบบสาํรอง  

- ผูถื้อหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 2 นาที หลงัจากท่ีมีการแจง้เปิดการลงคะแนนเสียงของ 
แต่ละระเบียบวาระ โดยระหว่างการเปิดลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บชมวีดิทศัน์แนะนาํวิธีการลงคะแนนเสียง 
และจะมีการแจง้ปิดการส่งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อท่ี
ประชุม 

- สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ  
การนบัผลคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 คือ 

1. ระเบียบวาระท่ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไดแ้ก่ 

ระเบียบวาระท่ี 1 : รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2564 และ
ขอ้เสนอแนะการดาํเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมติังบการเงิน     
ประจาํปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 
2564 การจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง และการจ่ายเงินปันผล  

ระเบียบวาระท่ี 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 5 : พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2565 
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บริษทัฯ จะคาํนวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง  

2. ระเบียบวาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม คือ 

 ระเบียบวาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ  

โดยบริษทัฯ จะคาํนวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออก 

สําหรับระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ให้ผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อนบัคะแนนเสียง ทั้งน้ี 
จะมีการลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการเป็นรายบุคคคล สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ผ่านระบ บ  
E-Meeting จะถือวา่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

ในการประชุมคร้ังน้ี นางสาวชญธนัน จีรสันต์ิพิชย์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั วีระวงค์, 
ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จาํกดั ทาํหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ พร้อมทั้งทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 

นางบุษฎา สีมา เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 เป็นการ
ล่วงหนา้ ซ่ึงไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยไดก้าํหนดระยะเวลาไวต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เม่ือครบกาํหนดปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมเขา้มายงับริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าเขา้มายงับริษทัฯ และบริษทัฯ 
ไดรั้บคาํถามล่วงหนา้มาจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ตรียมคาํตอบเพื่อเรียนช้ีแจงผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ โดยจะขอนาํไป
ตอบในระเบียบวาระนั้นๆ   

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 6 วาระ ตามหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าแลว้ จากนั้น ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี 1     รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะการด าเนิน
กจิการในอนาคต และพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน
รอบปี 2564 และขอ้เสนอแนะการดาํเนินกิจการในอนาคตในรูปแบบวีดิทศัน์ เพื่อท่ีประชุมได้รับทราบ โดย
รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 จะปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 
และรายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการประจาํปี 2564 แบบรูปเล่มดิจิทลั ตาม QR Code ในหนงัสือเชิญประชุมท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ โดยเน้ือหาของวีดีทศัน์ผลการดาํเนินงานในปี 2564 มีดงัน้ี 

กว่าทศวรรษแห่งการเป็นผูบุ้กเบิกธุรกิจผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมีในประเทศไทย บริษทัฯ ยงัคง
มุ่งมัน่ขบัเคล่ือนองคก์รสู่เป้าหมายในการเป็นผูน้าํผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการสร้างความเขม้แข็งใน
การดาํเนินธุรกิจ พร้อมกบัเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัให้ประเทศเติบโตไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพด้วย
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัวตัถุดิบทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของบริษทัฯ พร้อมส่งเสริมให้สังคม
และองคก์รสร้างโอกาสใหม่ในยคุ New Normal เติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมๆ กนั 

ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

แมใ้นปี 2564 จะเป็นปีท่ีทัว่โลกและประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัความผนัแปรของปัจจยัต่างๆ 
อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  การแข่งขนั
ทางการค้าท่ีรุนแรงในธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ ความผนัผวนของราคาผลผลิตปาล์ม และราคานํ้ ามัน บริษทัฯ 
สามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมาย พร้อมกบัปรับกลยทุธ์การดาํเนินงานโดยยดึ 4 มาตรการหลกัท่ีสาํคญั คือ 

1.  ความปลอดภยัของพนกังานทั้งในพื้นท่ีโรงงานและสํานกังานกรุงเทพฯ โดยใหพ้นกังาน
ทาํงานแบบ Work From Home ให้มากท่ีสุด และมีการนาํระบบ Application GC Covid 19 Reporting  มาสํารวจ
ความเส่ียงและรายงานประจาํวนัเพื่อดูแลพนกังาน 

2.   การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานและการคงกาํลังการผลิตใน          
ทุกผลิตภณัฑ์ รวมทั้งเสริมสร้างองคก์รให้มีความคล่องตวั เพิ่มขีดความสามารถของพนกังาน การนาํเทคโนโลยี
เขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการและส่งมอบสินคา้คุณภาพ 

3.  การช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยรวม 

4.  การส่ือสารทั้ งภายในและภายนอกองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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กลยุทธ์ในการรับมือ 

เพื่อรับมือกับปัจจยัต่างๆท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้ความตอ้งการของผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงโดยรวม
ลดลง  ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ อย่างมีนยัสําคญั อีกทั้งความทา้ทายในอนาคต Business Disruption 
รวมทั้ งแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและกระแสสังคมโลก  จากมาตรการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงสุขภาพ ทาํให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพและสุขอนามยั รวมทั้งผลิตภณัฑค์าร์บอนตํ่ามีความตอ้งการเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต  บริษทัฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม  จึงไดท้บทวนและปรับกลยุทธ์
ใหส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต และดาํเนินงานภายใตก้ลยทุธ์หลกัท่ีนาํความสําเร็จ
ให้กับ GGC ในปี 2564 คือ การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน Strengthen BAU ทั้ งด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิตและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน นอกจาน้ี บริษทัฯ ได้ทบทวน     
กลยุทธ์การดาํเนินงานและแผนการลงทุน โดยการพฒันาธุรกิจผ่านความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมุ่งเนน้
ปรับเปล่ียนกลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ สู่ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และผลิตภณัฑค์าร์บอนตํ่าท่ีใช้เทคโนโลยี
และนวตักรรมท่ีทนัสมยัภายใตก้ารพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สําคญั อาทิ ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพยัง่ยืน  ธุรกิจผลิตภณัฑ์
เคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ  การดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน Sustainability Development พฒันา
องคก์รสู่มาตรฐานดา้นความยัง่ยืนทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล โดยมีการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ดชันีดา้นความยัง่ยนื Down Jones Sustainability Index หรือ DISI ในปี 2566 

ปี 2564 ยงันบัเป็นปีแห่งการเร่ิมตน้ของบริษทัฯ ในการกา้วสู่การเป็นหน่ึงในตน้แบบองคก์ร
ด้านความยั่งยืนในระดับสากล ได้รับการยกย่องทั้ งในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้รับรางวัล 
แห่งความสาํเร็จ อาทิ  

-  การจดัอนัดบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการในเกณฑดี์เลิศหรือ 5 ดาวต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 4  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD   

-  รางวลั The Prime Minister's Industry Award หรือ PM Award ประเภทความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมประจาํปี 2564 จาก โครงการ  Green Health Project ท่ีสะท้อนความมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจตาม            
แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

  -  เป็นองคก์รตน้แบบความยัง่ยืนของโลกต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ในฐานะองคก์รสมาชิกระดบั
สูงสุด และไดรั้บคะแนนระดบั Awareness Level  อยูใ่นระดบั C จากการเขา้ร่วมการประเมิน Carbon Disclosure 
Project หรือ CDP ดา้นการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากสหประชาชาติ 
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บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํในธุรกิจผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตของทุกคนให้เขา้ถึงความสุขและพร้อมท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากแผนกลยุทธ์ดงักล่าวสนับสนุนการเติบโตและเป้าหมาย  Net 
Zero ภายในปี 2593      

บริษทัฯ ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์รเป็นหลกัในการปฏิบติังานท่ีดีโดย
เนน้ย ํ้าและให้ความสําคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมต่อตา้น
คอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย และไดรั้บการรับรองสถานะการเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2561 และไดรั้บการรับรอง
การต่อสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และบริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วไปสู่การเป็นหน่ึงในองคก์รตน้แบบดา้นการเติบโตอย่างย ัง่ยืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอยา่งภาคภูมิต่อไป 

เม่ือจบการนําเสนอวีดีทัศน์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ 
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินประจาํปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทัฯ ต่อ
ท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 

สรุปผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินปี 2564 ของบริษทัฯ ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัน้ี  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 13,517 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวม 3,547 ลา้นบาท 
และ ส่วนของผูถื้อหุน้ 9,970 ลา้นบาท รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 13,517 ลา้นบาท   

งบการเงินรวม: งบแสดงฐานะการเงิน 
  

  รายการ ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 63 เพิม่ (ลด) 
1 รวมสินทรัพย ์ 13,517 13,239  278 
2 รวมหน้ีสิน  3,547  3,246 301 
3 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  9,970  9,993 (23) 
4 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  13,517  13,239 278 

 

หน่วย : ลา้นบาท 
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สําหรับงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย  
20,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปีก่อนร้อยละ 15 ต้นทุนขาย 19,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปีก่อนร้อยละ 15  
กาํไรขั้นตน้ 1,544 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15 กาํไรสุทธิ 330 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 41   

   

งบการเงินรวม : งบก าไรขาดทุน 
 

  รายการ  ปี 2564 ปี 2563 เพิม่/(ลด)  % 
1 รายไดจ้ากการขาย 20,923 18,203 2,720 15 
2   ตน้ทุนขาย 19,379 16,860 2,519 15 
3 กาํไรขั้นตน้ 1,544 1,343 201 15 
4 กาํไร(ขาดทุน) ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 421 575 (154) (27) 
5 (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (91) (15) (76) 507 
6 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นเดิม  330 560 (230) (41) 
7 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุน้)  0.32 0.55 (0.23) (42) 

ทั้งน้ี รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในแบบ 56-1 One 
Report ประจาํปี 2564 หนา้ 171-285 

เม่ือจบการนาํเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องผ่านข้อความ หรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ผ่านระบบ Inventech 
Connect ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech 
Connect  ให้เลือกวาระท่ีตอ้งการถามคาํถาม  พิมพช่ื์อท่ีใช้แสดงบน Webex  กดปุ่ มจองคิวสอบถามผ่านระบบ
ภาพและเสียง  เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ลาํดบัคิวและให้สิทธิในการเปิดกลอ้ง เปิดไมโครโฟนเพื่อสอบถามในท่ีประชุม 
ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ช่ือ นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนถามคาํถามทุกคร้ัง เพื่อบริษทัฯ 
จะนาํมาบนัทึกในรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ี หากคาํถามใดท่ีไม่ไดต้อบในห้องประชุม 
บริษทัฯ จะไดบ้นัทึกคาํถามคาํตอบไวใ้นรายงานการประชุม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงัน้ี  

1. คุณชุติมา คุม้รําไพ ผูถื้อหุน้ท่ีไดส่้งขอ้ซกัถามล่วงหนา้ ดงัน้ี  

1.1  เหตุใดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ในปี 2564 สูงขึ้นในขณะท่ีกาํไรก่อนหกัภาษี 
ตํ่ากวา่กาํไรก่อนหกัภาษีในปี 2563 

หน่วย : ลา้นบาท 
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1.2  สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ี ส่งผลกระทบต่อ 
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งไรหรือไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ี้แจงดงัน้ี 

1.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ในปี 2564 สูงขึ้น เน่ืองจากในปี 2564 สิทธิประโยชน์
ดา้นภาษีจากบีโอไอหมดลงในเดือนพฤษภาคม 2564 ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2563 
โดยเสียในอตัราร้อยละ 20 จากเดิมท่ีเคยเสียในอตัราร้อยละ 10 

1.2  สถานการณ์การสู้รบระหวา่งรัสเซียและยูเครนยงัไม่ส่งผลกระทบต่อการสรรหาวตัถุดิบ
ของบริษทัฯ เน่ืองจากผลผลิตหลกัเป็นผลผลิตภายในประเทศ  แต่อาจมีผลกระทบดา้นราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวั
สูงขึ้นทัว่โลก ทาํให้ราคานํ้ ามนัปาล์มในประเทศสูงขึ้นดว้ย  แนวทางดาํเนินการก็คือ จดัหาวตัถุดิบแบบสัญญา
ระยะยาวเพื่อลดความเส่ียง ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไม่มีการจาํหน่ายสินคา้โดยตรงไปประเทศคู่กรณีดงักล่าว
และมีเพียงผลิตภณัฑ ์Fatty Alcohol ท่ีจาํหน่ายไปยงัประเทศในทวีปยุโรป ซ่ึงมีสัดส่วนการขายเพียงร้อยละ 1-2 
ของสัดส่วนการขายรวม  อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ลุกลาม บริษทัฯ สามารถยา้ยปริมาณการขายไปยงัผูซ้ื้อ 
ในภูมิภาคอ่ืน เช่น ประเทศจีนหรืออินเดีย  แต่อย่างไรก็ตาม หากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัปาลม์ปรับตวัสูงขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ โดยรัฐบาลอาจพิจารณาปรับลดสัดส่วนเมทิลเอสเตอร์ในนํ้ามนัดีเซล 

2. คุณจรัญ ประภาสวตั  ผูถื้อหุ้นท่ีไดส่้งขอ้ซักถามล่วงหน้าถึงแผนรับมือกบัการเขา้มา
ของรถยนตท่ี์ใชพ้ลงังานไฟฟ้า (EV Car) ท่ีคาดวา่ จะส่งผลกระทบในอนาคตต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ี้แจงว่า ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการกาํหนดแผนรับมือทั้งในระยะสั้นและ
ในระยะยาว สําหรับแผนระยะสั้นนั้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินแผนบริหารจดัการ Supply Chain สําหรับสินคา้คงคลงั 
และแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีราคาถูก การเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ในขณะท่ีแผนระยะกลางและระยะยาวนั้น บริษทัฯ 
อยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองในธุรกิจอ่ืนๆ อาทิ การผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน
ชีวภาพ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเคมีและพลาสติกชีวภาพอ่ืน ๆ เพื่อลดการพึ่งพารายไดจ้ากธุรกิจนํ้ามนัเช้ือเพลิง
ชีวภาพในปัจจุบนั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต และ
พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และขอให้ลงมติในวาระน้ี โดยขอให้
เลขานุการบริษทั แจง้ผลการนบัคะแนนต่อท่ีประชุม 
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 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564
และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต และมีมติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบการเงินประจําปี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ตามท่ีเสนอดงัน้ี  

เห็นดว้ย    861,013,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 การจัดสรรเงิน
ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดให้
จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีและทุนสํารองต่างๆ ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยมี
เง่ือนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้ นอยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ  
ในอนาคตดว้ย 

จากนั้นประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท ์ กรรมการผู ้จัดการ เป็น
ผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม สรุปไดว้่า ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมจาํนวน 330 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้จดัสรรกาํไร
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 11,240,000 บาท จากการพิจารณาปัจจยัต่างๆ ความสามารถด้านกระแส       
เงินสดในปัจจุบนั และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอตัราเทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอ่ืน 
บริษทัฯ จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 358 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 109 เม่ือเทียบกับกาํไรสุทธิ 
ตามงบการเงินรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยจะจ่ายจากส่วนของกาํไรสะสมท่ี
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูมี้สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือ           
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผล 
ในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจ่ายจากส่วนของกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรรจากกาํไรส่วนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน จึงไม่เสียภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงผูถื้อหุน้ ไม่สามารถขอเครดิตภาษีไดจ้าํนวน 0.30 บาทต่อหุ้น 
และจ่ายจากกาํไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากกาํไรส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 จาํนวน 
5 สตางคต์่อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้น อตัรา 10/90 ของเงินปันผล
ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 

เม่ือจบการนาํเสนอ  ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งผา่นขอ้ความหรือผา่นภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ระบบ Inventech Connect นั้น  
ให้เลือกวาระท่ีต้องการถามคาํถาม  พิมพ์ช่ือท่ีใช้แสดงบน Webex   กดปุ่ มจองคิวสอบถามผ่านระบบภาพ 
และเสียง  เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งลาํดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกลอ้ง เปิดไมโครโฟนเพื่อสอบถามในท่ีประชุม  
และขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนถามคาํถามทุกคร้ัง  โดยมี 
ผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงัน้ี  

1. คุณจรัญ ประภาสวตั ผูถื้อหุน้ท่ีไดส่้งคาํถามล่วงหนา้ สอบถามถึงนโยบายการจ่าย    เงิน
ปันผลของบริษทัฯ 

กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ี้แจงวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและเงินทุนสาํรองต่างๆทั้งหมด ภายใตเ้ง่ือนไขวา่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
จะขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน  ความจาํเป็นและความเหมาะสมในอนาคตซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ือง 

  2.  คุณสุกลัยา โสธนนนัทน์  ผูถื้อหุ้นท่ีไดส่้งคาํถามล่วงหนา้ สอบถามว่า หากเปรียบเทียบ
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกนัมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

   กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ี้แจงว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ หรือ Payout Ratio อยู่
ในระดบัประมาณร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบับริษทัคู่แข่งหรือบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงอยูใ่นระดบั
ร้อยละ 40 ถึง 50 

 3. คุณชุติมา คุ ้มรําไพ ผูถื้อหุ้นท่ีได้ส่งข้อซักถามล่วงหน้าสอบถามเหตุใดบริษทัฯ จ่าย         
เงินปันผลสาํหรับปี 2564 ในอตัราเท่ากบัปี 2563 ทั้ง ๆ ท่ีกาํไรของบริษทัฯ ในปี 2564 ลดลงเม่ือเทียบกบัผลกาํไร
ในปี 2563 
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     กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่  บริษทัฯ มีกาํไรลดลง เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้
รายการสาํรองคดีความซ่ึงเป็นรายการพิเศษและเป็นตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯ 
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั จึงไดพ้ิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ีบริษทัฯ มิไดต้ั้ง
สาํรองรายการพิเศษดงักล่าว         

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 การจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผล และขอใหล้งมติในวาระน้ี  โดยขอใหเ้ลขานุการบริษทัแจง้ผลการนบัคะแนนต่อท่ีประชุม 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้บริษทัฯ จดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายจาํนวน 11,240,000 บาท และอนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 358 ลา้นบาท ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    861,013,594   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 บตัรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดให้ในการประชุม
สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงในสาม ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระ
อาจถูกเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 กรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 3 ท่านดงัน้ี 

1.   นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานกรรมการ 

2.   ศ.ดร. กาํชยั จงจกัรพนัธ์ ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.   นายสุพิชญ ์สุวกูล กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและ  
 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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จากนั้น ประธานฯ ขอให้ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการ        
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

ทั้ งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีครบวาระ คือ  
นายคงกระพนั อินทรแจง้   ศ.ดร. กาํชยั จงจกัรพนัธ์ และ นายสุพิชญ ์สุวกูล  ไดอ้อกจากห้องประชุมจนกว่า
การพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ 

พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกัษ ์ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 โดยเผยแพร่ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงเม่ือครบกาํหนดเวลาดงักล่าว
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

• คุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัฯ และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
• องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
• การเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีเป็น 

 ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัฯ ตาม Board’s Skills Matrix ซ่ึงสอดคลอ้ง
 กบักลยทุธ์และสถานการณ์การดาํเนินธุรกิจอนัจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ รวมถึง
 การพิจารณาจากบัญชีรายช่ือ (Directors’ Pool) ตลอดจนข้อเสนอของบริษัท พีทีที 
 โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยบุคคลท่ีผา่นการพิจารณา
 ไดรั้บรองคุณสมบติัของตนเองแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไดพ้ิจารณาด้วยความรอบคอบ 
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ตามรายช่ือ ดงัน้ี 
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      กรรมการท่ีครบวาระ          กรรมการท่ีเสนอช่ือ                 ด ารงต าแหน่ง 
1. นายคงกระพนั อินทรแจง้ นายคงกระพนั อินทรแจง้ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง 
2. ศ.ดร.กาํชยั จงจกัรพนัธ์ ศ.ดร.กาํชยั จงจกัรพนัธ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหน่ึง 
3. นายสุพิชญ ์สุวกูล นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (อิสระ) 

แทน นายสุพิชญ ์สุวกูล 

โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือลาํดบัท่ี 2 และ 3 เป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแลว้สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ  
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี สาํหรับ ศ.ดร.กาํชยั จงจกัรพนัธ์ หากไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระ จะส่งผลใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก (รวม 9 ปี 
2 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจนครบวาระ) แต่เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการ
อิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และของบริษทัฯ และจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผ่านมา สามารถให้ความเ ห็นเก่ียวกบั
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อีกทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระต่อไปได ้

จากนั้น ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและ
แสดงความคิดเห็นผ่านขอ้ความ หรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคาํถาม
เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ในวาระน้ี 

       เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระโดยการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี ซ่ึงเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง
ทั้งในกรณีท่ีลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting ลงคะแนน จากนั้น 
ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการบริษทั แจง้ผลการนบัคะแนนต่อท่ีประชุม 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ 3  ท่าน คือ นายคงกระพนั                        
อินทรแจ้ง  ศ.ดร.กําชัย จงจักรพันธ์  นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ดํารง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระดงัน้ี  
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ล าดับ กรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง คะแนนเสียง 
1. นายคงกระพนั  อินทรแจง้ 861,013,594    100.0000 0 0.0000 0 0 
2. ศ.ดร.กาํชยั จงจกัรพนัธ์ 861,013,494   99.9999    100 0.0001 0 0 
3. นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ 861,013,594    100.0000 0 0.0137 0 0 

 จากนั้น นายคงกระพนั อินทรแจง้ ศ.ดร. กาํชยั จงจกัรพนัธ์ และ นายสุพิชญ ์สุวกูล ไดก้ลบั
เขา้หอ้งประชุมเพื่อดาํเนินการประชุมในวาระต่อไป 

 ประธานฯ เป็นตวัแทนของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้กล่าวขอบคุณ นายสุพิชญ ์สุวกูล ท่ีไดป้ฏิบติั
หน้าท่ีกรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเร่ือง โดยให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมาเป็นอยา่งดี 

ระเบียบวาระท่ี  4 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 15 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติัซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 

จากนั้น ประธานฯ ขอใหพ้ลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกัษ ์ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการเฉพาะเร่ืองของบริษัทฯ ประจําปี 2565 และโบนัสกรรมการประจําปี  2564 โดยคํานึงถึง                
ความเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และ
เปรียบเทียบกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนั หลกัการและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติั
จากผูถื้อหุ้น ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีมีขนาด
ใกลเ้คียงกนั 
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โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และ
ได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการบริษทัฯ ค่าเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการเฉพาะเร่ือง และ
โบนัสกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจาํปี 2565 และโบนสักรรมการปี 2564 ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ   ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม 
เท่ากบัปี 2564 ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

บาท/คน/เดือน บาท/คน/เดือน 

ประธานกรรมการ 37,500 (คงเดิม) 37,500 

กรรมการ 30,000 (คงเดิม) 30,000 

2)  ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง   ใหค้งค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังเฉพาะกรรมการท่ีมา 
ประชุมตามหลกัเกณฑแ์ละในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2564 ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง 

ค่าเบีย้ประชุม 
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

บาท/คน/คร้ัง บาท/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการ 25,000 (คงเดิม) 25,000 

กรรมการ 20,000 (คงเดิม) 20,000 

โดยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํกับดูแล
กิจการและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอ่ืนท่ีอาจได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมในอนาคตดว้ย 



รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

วนัศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 
หนา้ 19/25 

3)   โบนสักรรมการ   ให้คงนโยบายและอตัราการจ่ายโบนสักรรมการไวต้ามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ปี 2564 

 “ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ ไดรั้บโบนสัถา้มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี
นั้นๆ โดยไดรั้บร้อยละ 0.5 ของกาํไรสุทธิในปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10 ลา้นบาท 
โดยจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับ
ค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการร้อยละ 25” 

4)  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ   ไม่มี 

เม่ือจบการนาํเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งผ่านขอ้ความ หรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีคาํถาม
เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ในวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติ
ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ  จากนั้น ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการบริษทัแจง้ผลการนบัคะแนนต่อ            
ท่ีประชุม 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 
                       ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการ                                 
  เฉพาะเร่ือง ประจาํปี 2565 และโบนสักรรมการปี 2564 ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  861,013,594    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ขอ้พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีบริษทัฯ และ
กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ ศาสตราจารย ์ดร.กาํชยั จงจกัรพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดให้       
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัประมวล) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป กาํหนดให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษทัจะแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัได ้เม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายใตห้ลกัเกณฑ์ความ 
เป็นอิสระ คุณสมบติั ทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และค่าธรรมเนียมบริการสอบบญัชีท่ี
เหมาะสมกบัขอบเขตการปฏิบติังาน รวมทั้งพิจารณาสับเปล่ียนหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2565โดยเห็น
ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 
2565 โดยมีค่าบริการสอบบัญชี เป็นจาํนวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง  
ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ โดยเรียก เก็บตามจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10  
ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(หน่วย : บาท) 

ปี 2565 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับงบการเงินประจาํปีและรายไตรมาส 1,300,000  1,690,000 
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ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ โดย บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  มีผูส้อบบญัชี ซ่ึงจะเป็น ผูส้อบบญัชีและลงนามใน
งบการเงินประจาํปี 2565 ของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมคา้ ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ รวมจาํนวน 3 บริษทั  

 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจาํปี 2565 ดงัน้ี 

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

 และพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี  2565  เป็นจาํนวนเงิน 
1,300,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบญัชี   

 หลงัจากเสร็จส้ินการนาํเสนอ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งผ่านขอ้ความ หรือผ่านภาพและเสียงในระบบ VDO Conference ซ่ึงปรากฏว่าไม่มี
คาํถามเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ในวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติ
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนปี 2565 และขอให้เลขานุการบริษทัแจง้ผลการนบัคะแนนต่อ   
ท่ีประชุม 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน อนุมติัแต่งตั้งนางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 8179 หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3565 หรือ นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 10042  ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2565 โดยมีค่าบริการสอบ
บัญชี เป็นจํานวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น         
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ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร (เรียก 
เก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี) ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  861,013,694     เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
     

ระเบียบวาระท่ี 6    ปรึกษากจิการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น      
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นขอ้ความ หรือ ผา่นภาพและเสียงในระบบ VDO Conference  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ช่ือ-นามสกุล 
และสถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนถามคาํถามทุกคร้ัง  โดยมีผูถื้อหุ้น สอบถาม หรือ แสดง
ขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

     1. คุณณัฐภสัสร คุณาเศรษฐศกัด์ิ     ผูรั้บมอบฉันทะ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ไดส่้งคาํถามล่วงหนา้ ดงัน้ี  

1.1 บริษทัฯ มีนโยบายการจดัการความเส่ียงเก่ียวกับความผนัผวนของราคาวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งไรในดา้นของการบริหารจดัการสต๊อกสินคา้และการตลาดภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั 

1.2    ผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ส่งผลกระทบต่อพนักงานของ
บริษทัฯ หรือไม่ และบริษทัฯ มีมาตรการรองรับความเส่ียงของพนกังานอยา่งไร    

  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ี้แจง ดงัน้ี 

1.1  ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ ทั้ง 2 ผลิตภณัฑ ์คือ B100 และ Fatty Alcohol มีโครงสร้าง
ของตน้ทุนผนัแปรไปกบัราคาวตัถุดิบ คือ นํ้ ามนัปาลม์ดิบ และนํ้ ามนัเมล็ดในปาลม์ โดยโครงสร้างราคาขายของ
ผลิตภณัฑ ์B100 จะมีราคาขายเป็นลกัษณะการบวกราคาเพิ่มขึ้นจากราคาวตัถุดิบท่ีใช ้หรือท่ีเรียกวา่ Cost Plus จึง
ไม่มีความเส่ียงของส่วนต่างของผลกําไร  ในขณะท่ี  Fatty Alcohol บริษทัฯ บริหารจัดการด้วยวิธีการขาย
ผลิตภณัฑ์และซ้ือวตัถุดิบในเวลาเดียวกนัเพื่อปิดความเส่ียงของส่วนต่างกาํไร  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีมาตรการ
ควบคุมดูแลปริมาณสินคา้คงคลงัให้เหมาะสมทั้งในสภาวะราคาวตัถุดิบขาขึ้นและขาลงเพื่อลดผลกระทบจาก    
การเกิด Stock Loss  โดยไม่มีการกักตุนหรือเก็งกาํไรราคาวตัถุดิบ รวมทั้งยงัมีมาตรการการกาํหนดกรอบราคา
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จดัซ้ือวตัถุดิบรายสัปดาห์ และ ทาํสัญญาซ้ือวตัถุดิบระยะยาว เพื่อป้องกนัการขาดแคลนวตัถุดิบและเป็นการช่วย
ลดความผนัผวนของราคาและปริมาณของวตัถุดิบ 

1.2     บริษทัฯ คาํนึงถึงความปลอดภยัของพนักงานและครอบครัวของพนักงานเป็นส่ิง
สําคญัลาํดบัแรก พนกังานและสมาชิกในครอบครัวของพนกังานทุกคนไดรั้บการฉีดวคัซีนให้ครบตามกาํหนด 
ในส่วนของการบริหารจดัการพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงงาน พนกังานทุกคนจะไดรั้บการตรวจ ATK ทุกวนั
สําหรับหน่วยงานท่ีสําคญั ในขณะท่ีพนักงานฝ่ายสนับสนุนในสํานักงาน บริษทัฯ มีนโยบายให้ปฏิบติัหน้าท่ี
แบบ Work From Home ร้อยเปอร์เซ็นต ์และกาํหนดให้ตรวจ ATK เป็นระยะๆ แมจ้ะปฏิบติังานอยู่ท่ีบา้นก็ตาม 
รวมทั้งรายงานสุขภาพผา่น COVID-19 Report Application ของบริษทัฯ ทุกวนั 

2. คุณสุกลัยา โสธนนนัทน์     ผูถื้อหุ้น สอบถามผ่านขอ้ความถึงความคืบหนา้ของโครงการ
นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ในไตรมาสท่ี 1 ปีน้ี ในการดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยแ์ละโครงการดังกล่าวจะ
สามารถรับรู้เป็นรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ ไดเ้ม่ือใด 

กรรมการผูจ้ดัการ ได้ช้ีแจงขอ้ซักถามว่า ปัจจุบนัโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์   
ระยะท่ี 1 หรือโรงงานเอทานอลอยู่ในช่วงทดสอบการเดินเคร่ืองจกัร เพื่อรองรับ Performance Guarantee ของ
ระบบโดยรวม และปัจจุบันสามารถผลิตเอทานอลและมีผูรั้บซ้ือแลว้  การรับรู้รายไดข้องโครงการฯ คาดว่าจะ
รับรู้รายได้ทนัทีท่ีมีการดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ซ่ึงคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาฤดูกาลหีบออ้ยระหว่างปี 2565 - 
2566 โดยบริษทัฯ จะรับรู้ผลการดาํเนินงานของ บริษทั จีจีซี เคทิส ไบโออินดสัเทรียล จาํกดั (GKBI) ภายใตว้ิธี
ส่วนไดเ้สีย (Equity Method)  

3. คุณธนากร มนูญผล    ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ คุณสาํเริง มนูญผล แสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะผา่น VDO Conference ดงัน้ี 

3.1    ขอ้เสนอแนะเชิงธุรกิจ     ขอใหผู้บ้ริหารบริษทัฯ พฒันากระบวนการจดัการทั้งหมด
ในส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตรากําไรสุทธิหรือกําไรขั้นต้นท่ีสูงขึ้ น 
เน่ืองจากเล็งเห็นว่า บริษทัฯ มีจุดแข็งในเร่ืองของฐานผลิตท่ีแข็งแกร่งในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตขั้นกลางท่ีมีความ
ชาํนาญ       

3.2   ข้อเสนอแนะเชิงการเงิน    บริษทัฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยพบว่ามี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตํ่า และมีฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่งจากการสนับสนุนของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) หรือ GC จึงอยากเห็นบริษทัฯ สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยอาจพิจารณาการขยายธุรกิจในรูปแบบ
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ควบรวมกิจการอ่ืนๆ (Merger &Aquisition) เพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ  

3.3 เสนอแนะให้บริษทัฯ พิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับการ 
ซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ โดยการแตกราคาพาร์ของหุน้ GGC ซ่ึงถือวา่ สูงเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

3.4 ขอขอบคุณและให้กาํลงัใจในนามของผูถื้อหุ้นต่อทีมผูบ้ริหารท่ีช่วยทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง
หรือนําความยุติธรรมให้กับนักลงทุนหรือผูถื้อหุ้นรายย่อยในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเห็นความคืบหน้าด้านคดี 
อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจเป็นอยา่งมาก 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า จากขอ้เสนอแนะเชิงธุรกิจของผูถื้อหุ้นข้างต้น  จะเห็นว่า มีความ
สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งไปในธุรกิจท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงขึ้น และมีความ
ยัง่ยนื สาํหรับขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ บริษทัฯ จะนาํไปพิจารณาเพื่อปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจต่อไป 

กรรมการผู ้จัดการ กล่าวขอขอบคุณต่อผู ้ถือหุ้นในนามผู ้บริหารของบริษัทฯ สําหรับ
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ และจะนาํไปพิจารณาในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่ ท่ีประชุมได้
พิจารณาครบถว้นตามระเบียบวาระท่ีไดก้าํหนดในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษทัฯ จะจดัเก็บผลคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผูถื้อหุ้น
ทุกท่านท่ีเขา้ ร่วมประชุมในวนัน้ี ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์  

จากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวสรุปจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองรวมทั้งหมด 10 ราย  รวม 
จาํนวน 1,126,800 หุ้น  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะมีทั้งส้ิน 34 ราย  รวม 859,886,894 หุ้น  รวมผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมา
ประชุมทั้งมาดว้ยตนเองและมอบฉันทะ 44 ราย รวมจาํนวนหุ้นทั้งหมด 861,013,694  คิดเป็นร้อยละ 84.1107 
ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 1,023,666,700 หุน้  

ประธานฯ ไดแ้ถลงว่า ในนามของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของ บริษทั โกลบอลกรีน        
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีให้การสนบัสนุน และให้ความสนใจเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในวนัน้ี และบริษทัฯ ขอใหค้าํมัน่ว่าบริษทัฯ จะมุ่งมัน่ขบัเคล่ือนองคก์รผ่าน
ทาง 3 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ การสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกิจเดิม การสร้างความเติบโตของบริษทัฯ ในธุรกิจใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัทิศทางของโลก เช่น ผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑพ์ลาสติกชีวภาพ เช้ือเพลิงคุณภาพสูง 
ซ่ึงเป็นการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัฯ มี
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ความมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้สู่ Down Jones Sustainability Index  และมีความคาดหวงัจะเป็นองคก์รตน้แบบในการดาํเนิน
ธุรกิจอย่างย ัง่ยืน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทั้ งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการดําเนินธุรกิจตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะได้จัดทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมน้ีเสร็จส้ิน และนาํส่งให้ผูถื้อหุ้น
ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  11:25 น.

ลงนาม…………………………………….ประธานกรรมการ 

    (นายคงกระพนั อินทรแจง้)            
          ประธานในท่ีประชุม 

ลงนาม……………………………………. 

(นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท)์  
     กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการคณะกรรมการ 
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