ที่ 01- 158 /2555
28 กุมภาพันธ 2555
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานประจําป 2554 ในรูปแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM)
2. สิทธิประโยชนทางภาษีของเงินปนผลของบริษัทฯ
3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 : ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : ขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
และนิยามกรรมการอิสระ
5. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
6. แบบฟอรมลงทะเบียน (ตองนํามาในวันประชุม)
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.)
8. ขอมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
9. ขอบังคับบริษัทฯ เกีย่ วกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน
10. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2554 และ/หรือรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในแบบรูปเลม
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2554 และขอเสนอแนะ
การดําเนินกิจการในอนาคต
ขอมูลประกอบ : ผลการดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ฯ ในป 2554 ดั ง รายละเอี ย ดปรากฏใน
รายงานประจําป 2554 ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 โดยแนวทางการดําเนินกิจการในอนาคต
จะนําเสนอในที่ประชุมตอไป
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินการของ
บริษัทฯ ในป 2554 และแนวทางการดําเนินกิจการในอนาคต

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ : งบดุล และบั ญ ชีกํ า ไรขาดทุ น สํ าหรั บป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554
(งวดวันที่ 19 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554) ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี คือ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2554 ตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (งวดวันที่ 19 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554)
ที่ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 การจัดสรรเงิน
ไวเปนทุนสํารอง และการจายเงินปนผล
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ : ตามนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหจายเงินปนผลไมนอย
กวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสํารองตาง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมี
เงื่อนไขวา การจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสม
อื่น ๆ ในอนาคตดวย และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 48 ไดกําหนดวา การจายเงินปนผลให
กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแต
กรณี ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพเปนเวลาไมนอยกวาสาม
(3) วันดวย
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 19
ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกําไรรวมที่ผานการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) จํานวน 2,113 ลานบาท
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 49
กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาว
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 45,129,302,690 บาท
มีการตั้งสํารองตามกฎหมายไวแลวจํานวน 4,506,028,838 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 ไวเปนทุนสํารองเพิ่มเติมจํานวน
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6,901,431 บาท คิดเปนรอยละ 1 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อใหมีทุนสํารอง
ครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด
เนื่องดวยบริษัทฯ เกิดจากการควบรวมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 แตการ
พิจารณาการจายเงินปนผลนั้นจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานป 2554 เสมือนควบรวมมาทั้งป
2554 ซึ่ งบริษัทฯ มีกํ าไรสุทธิรวมจํานวน 30,033 ลานบาท บริษั ทฯ จึงพิจารณาเสนอจาย
เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2554 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.98 บาท รวมเปน
เงิ น ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 13,411 ล า นบาท คิ ด เป น สั ด ส ว นประมาณร อ ยละ 45 ของกํ า ไรสุ ท ธิ
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราเทียบเทาหุนละ 1.68 บาท เปนเงินประมาณ 7,552
ลานบาท จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 1.30 บาท
เปนเงินประมาณ 5,859 ลานบาท โดยจะจายจากกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน
สามารถศึกษาสิทธิประโยชนทางภาษีของเงินปนผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ
จัดสรรเงินกําไรจากกําไรสุทธิจํานวน 6,901,431 บาท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย มีผล
ใหทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 4,512,930,269 บาท
เต็มรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด และพิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผล
ประจําป 2554 (พิจารณาจากงบเสมือนควบรวม) ในอัตราหุนละ 2.98 บาท คิดเปนทั้งสิ้น
ประมาณ 13,411 ลานบาท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
ในอัตราเทียบเทาหุนละ 1.68 บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มในอัตราหุนละ 1.30 บาท
โดยจายจากกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิรับ
เงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันศุกรที่ 2
มีนาคม 2555 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 5 มีนาคม 2555 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2555 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว
ยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม)

ขอมูลประกอบ : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 15 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามขอบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทน
แก ก รรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่ อ งของบริ ษั ท ฯ ประจํ าป 2555 และโบนั ส กรรมการ
ประจําป 2554 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกันที่มีขนาดใกลเคียงกัน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม และเห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจําป 2555 และเสนอจายโบนัสกรรมการ
ประจําป 2554 ดังนี้
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ใหคงไวในอัตราเดิมเทากับป 2554 ตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ไดอนุมัติไว ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2555 (ปท่เี สนอ)
ป 2554
คาตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน
(ไมมีเบี้ยประชุม)

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

60,000
50,000

60,000
50,000

(2) คาตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ใหคงไวในอัตราเดิมเทากับป 2554 ตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ไดอนุมัติไว โดยคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค า ตอบแทน คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ และคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง (ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 3) ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2555 (ปท่เี สนอ)
ป 2554
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
(จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

50,000
40,000

50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจําป 2554 ไดพิจารณาเสนอจายเงินโบนัสกรรมการทั้งคณะ
ใหสะทอนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และอยูในเกณฑ
ที่ใกลเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงิน 6.34 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 0.3 ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31
ธั น วาคม 2554 โดยคํ า นวณตามระยะเวลาที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ในป 2554 และ
ประธานไดรับสูงกวากรรมการรอยละ 25
-4-

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณา
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ แลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการดังเสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดให ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้ง กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใด
จะออก
ป 2555 ซึ่งนับเปนปแรกที่มีกรรมการบริษัทฯ ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระโดยการจับสลาก จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
กรรมการอิสระ, กรรมการกํากับดูแลกิจการ
3) นายสุกฤตย สุรบถโสภณ
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นายวศิน ธีรเวชญาณ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
5) พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่ อ เข า รั บ การพิ จ ารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษั ท ฯ เป น การล ว งหน า
นับตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยเผยแพรใหผูถือหุนทราบผาน
ระบบขาวตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขามายังบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิ จารณาผูที่มีความ
เหมาะสมทั้งในดานคุณสมบัติที่สอดคลองตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ คุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
เรื่องการแตงตั้งขาราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุนหลายแหง ตลอดจนความรูความสามารถ และประสบการณ
อัน จะเป น ประโยชน สู ง สุ ด แก ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ แล ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนผูซึ่งมีสวนไดเสียในการ
พิจารณาครั้งนี้ไดงดออกเสียงและไมเขารวมประชุมชวงการลงคะแนนพิจารณาตนเอง
-5-

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการที่มี
สวนไดเสีย จึงไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ทานที่ครบวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย
ในกรณีนี้ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการ
บริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ 5 ทาน ตามขอพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอ ดังนี้
1) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
2) พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
3) นายสุกฤตย สุรบถโสภณ
4) นายวศิน ธีรเวชญาณ
5) พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท

เปนกรรมการอิสระตออีกวาระหนึ่ง
เปนกรรมการอิสระตออีกวาระหนึ่ง
เปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
เปนกรรมการอิสระตออีกวาระหนึ่ง
เปนกรรมการอิสระตออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคลที่ไดรับการเสนอชื่อทั้ง 5 ทาน ปรากฏตามสิ่ง
ที่สงมาดวย 4 โดยผู ไดรับการเสนอชื่อลําดับที่ 1), 2) , 4) และ 5) มีคุณสมบัติเ ปนอิสระ
ตามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด กํ า หนดไว แ ละสอดคล อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งเขมกวาในเรื่องของสัดสวนการถือหุน ตามสิ่งที่สงมาดวย 4
วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับป 2555
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ : เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น สามั ญ ประจํ า ป แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดจํ า นวนเงิ น
คาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ระหวางวันที่ 19
ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมติที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2554 ซึ่ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ส อบบั ญ ชี ใ นป ที่ ผ า นมาอยู ใ นเกณฑ ที่ ดี จึ ง ได ใ ห เ สนอ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี พรอมทั้งขอบเขตงานที่ใหบริการสําหรับป 2555 โดยบริษั ท
เคพีเ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จํา กั ด ไดเ สนอค า สอบบั ญชี เ ป น จํ า นวนเงิน 3,750,000 บาท
(ไมรวมคาใชจายเดินทางและคาปฏิบัติงานนอกเวลา เปนตน ซึ่งผูสอบบัญชีจะเรียกเก็บมายัง
บริษัทฯ ตามที่ไดจายไปจริง แตไมเกินรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการสอบบัญชี) โดยลดลง
จากป 2554 จํานวน 248,000 บาท เนื่องจากในปกอนคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสยังคง
เปนคาบริการแยกกันระหวางบริษัท PTTCH และ PTTAR
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คณะกรรมการตรวจสอบ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่ อ และสํ านั ก งานสอบบั ญชี เห็ น ควรเสนอแต งตั้ งผู สอบบั ญชี จ าก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555
ดังนี้
1. นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
4. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
2) ค า สอบบั ญ ชี ป ระจํ า ป 2555 เห็ น ควรเสนอกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี
ประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 3,750,000 บาท ดังนี้
คาตอบแทนผูส อบบัญชี
(หนวย : บาท)
ป 2555 (ปที่เสนอ)
ป 2554
1,950,000
1,900,000
คาสอบบัญชีสําหรับป
คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล
รวม

1,800,000

2,098,000

3,750,000

3,998,000

3) ความสัมพันธ กับบริษัทฯ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสีย
กับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมี
ความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
4) จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ นับเปนรอบบัญชีปที่สองจาก
การควบรวมบริษัท
5) การให บ ริ ก ารบริ ษั ท อื่ น ผู ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบั ญ ชี จํ า กั ด (KPMG) เป น ผู ใ ห บ ริ ก ารประจํ า ป 2554 ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย อ ย และ
บริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนอยู รวม 16 บริษัท
ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเขาใจ
ในธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เปนอยางดี ซึ่งจะชวยใหงานตรวจสอบบัญชีป 2555 ของบริษัทฯ
เปนไปอยางรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาตามขอเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แตงตั้ง นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3565 หรื อ นายวิ นิ จ ศิ ล ามงคล ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3378 หรื อ นายนิ รั น ดร
ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชี
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รับอนุญาตเลขที่ 4068 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2555 และอนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน
3,750,000 บาท ไมรวมคาใชจายเดินทางและคาปฏิบัติงานนอกเวลา (ไมเกินรอยละ 10 ของ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี)
วาระที่ 7

พิจารณาแผนการจัดหาเงินกู 5 ป (ป 2555 - 2559)
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ : เพื่อรองรับแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดเตรียมแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ในชวงป
2555-2559 และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกูเดิมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกหุนกูที่
ไมมีหลักประกันเพื่อใชในการลงทุน และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกูเดิมของบริษัทฯ และ
บริษัทในกลุม วงเงินรวมไมเกิน 2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 60,000 ลานบาท
ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอขายหุนกู ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ป 2555 – 2559)
โดยใหบริษัทฯ ดําเนินการออกหุนกูสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราตางประเทศ จากแหลง
เงินในประเทศ และ/หรือตางประเทศ โดยออกหุนกูทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได
ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนการกูเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดหาเงินกูในแตละ
ครั้งจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอน และเห็นสมควรใหนําเสนอที่ประชุม
ผู ถื อ หุ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ผนการออกหุ น กู สํ า หรั บ ช ว งป 2555-2559 ภายในวงเงิ น ไม เ กิ น
2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 60,000 ลานบาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เสนอขายหุนกู
วาระที่ 8

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถามี)

บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนตั้งแตเวลา 13.00 น. และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนําเอกสารและหลักฐานตาม
รายการที่ระบุในสิ่งที่สงมาดวย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผูถือหุนทานใด
ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง ขอใหโปรดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงแทน
ซึ่งผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่สงมาดวย 8 และ
สงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
จึงขอความรวมมือสงมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555) และบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 9
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ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชนของ
ผูถือหุน หากผูถือหุนมีคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครั้งนี้
สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดที่ ir@pttgcgroup.com หรือ cg@pttgcgroup.com หรือโทรศัพทหมายเลข
0-2265-8400 หรื อโทรสารหมายเลข 0-2265-8500 โดยขอใหผูถือ หุ น ระบุ ชื่อ ที่ อยู ที่สามารถติ ด ตอได
ซึ่งบริษัทฯ จะไดรวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนดวย
จักขอบคุณยิ่ง

หนวยงานกํากับองคกรและเลขานุการบริษัท
โทร. 02-265-8400 ตอ 8643,8645, 8719, 8762-3
หมายเหตุ 1. ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 และมีสิทธิรับเงินปนผล จะตองเปนผูถือหุนที่มี
รายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ในวันศุกรที่ 2 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุน
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 5 มีนาคม 2555
2. บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมและแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com)
3. บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2554 ในรูปแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ซึ่งไดแนบ
ไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําปในแบบ
รูปเลม สามารถกรอกแบบฟอรมขอรับขอมูล ตามสิ่งที่สงมาดวย 10 และสงมาที่หนวยงานกํากับองคกรและ
เลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2265-8500 หรือโทรศัพทแจงความประสงคไดที่หมายเลข 0-2265-8400
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