ที่ 01-081/2556
1 มีนาคม 2556
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
2. รายงานประจําป 2555 ในรูปแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM)
3. สิทธิประโยชนทางภาษีของเงินปนผลของบริษัทฯ
4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : ขอมูลผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
และนิยามกรรมการอิสระ
5. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 : ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
6. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8: ขอมูลบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน
จํากัด (มหาชน) และ ขอมูลบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
7. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
8. แบบฟอรมลงทะเบียน (ตองนํามาในวันประชุม)
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.)
10. ขอมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
11. ขอบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน
12. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2555 และ/หรือรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
13. แผนทีแ่ สดงสถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ :
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว และไดแนบสําเนารายงานการประชุมฯ
มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองและครบถวน
จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2555 และขอเสนอแนะ
การดําเนินกิจการในอนาคต
ขอมูลประกอบ :
ผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2555 ดังรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจํา ป 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยแนวทางการดํา เนินกิจการใน
อนาคตจะนําเสนอในที่ประชุมตอไป
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
รับทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2555 และแนวทางการดําเนินกิจการใน
อนาคต
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ :
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวดังรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจําป 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
เห็น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผูถื อหุ น
พิจารณาอนุ มัติง บดุล และบั ญชีกํ า ไรขาดทุ นสําหรับปสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 และ
การจายเงินปนผล
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ :
ตามนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหจายเงินปนผล
ไม นอยกว าร อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหัก ภาษีและทุนสํา รองตา ง ๆ ทั้ง หมดของ
บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขวา การจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตดวย และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 48 ไดกําหนด
วา การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือ
คณะกรรมการลงมติ แ ลว แต ก รณี ทั้ ง นี้ ให โฆษณาคํา บอกกล า วการจ า ยเงิ น ป น ผล
ในหนังสือพิมพเปนเวลาไมนอยกวาสาม (3) วันดวย
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ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกําไรรวมที่ผานการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) จํานวน 34,001 ลานบาท
ณ สิ้ นป 2555 บริษัท ฯ มีทุนจดทะเบีย น 45,129,302,690 บาท และมี ทุ น
สํารองตามกฎหมายครบแลวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เปนจํานวน 4,512,930,269
บาท ดังนั้นจึงไมตองจัดสรรกําไร เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายอีก
จากการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ความสามารถดานกระแสเงินสดในปจจุบัน
และเพื่อรักษาระดับการจายเงินปนผลในอัตราที่เทียบเคียงไดกับผลตอบแทนการลงทุน
อื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2555
ในอัตรา 3.40 บาทตอหุน รวมเปนเงินประมาณ 15,329 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงิน
ปนผลรอยละ 45 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิป 2555 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.95
บาท หรือเทากับอัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิครึ่งปแรก คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่ม
ในอัตราหุนละ 2.45 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 47 ของผลกําไรสุทธิครึ่งปหลังผูถือหุน
สามารถศึกษาสิทธิประโยชนทางภาษีของเงินปนผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3
ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา เปนดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2555
1. กําไรสุทธิหลังหักภาษี (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน) *
2.1 จํานวนหุนที่จายปนผลระหวางกาล (ลานหุน)
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป (ลานหุน)
3. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน)
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท : หุน)
3.2 เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท : หุน)
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
5. อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (รอยละ)

ป 2554

(ปทเี่ สนอ)

(เสมือนควบรวม)

4,507
4,509
3.40
0.95
2.45
15,329
45

4,495
4,507
2.98
1.68
1.30
13,411
45

34,001

30,033

* บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,512,930,269 หุน โดยในป 2555 ทุนที่ออกและชําระแลวคิดเปน
4,508,849,117 หุน
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
เห็น สมควรเสนอใหที่ป ระชุม สามั ญผูถื อหุ น
พิจารณาอนุ มั ติใ ห บ ริษัท ฯ จา ยเงินปนผลประจํา ป 2555 ในอั ตราหุ นละ 3.40 บาท
คิดเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 15,329 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเปนเงินปนผลระหวาง
กาลไปแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.95 บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะ
จายเพิ่มในอัตราหุนละ 2.45 บาท โดยจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ซึ่งจะจาย
ให แก ผูถือหุ นเฉพาะผูมีสิท ธิรับ เงินป นผลตามที่ป รากฏรายชื่อ ณ วันกํา หนดรายชื่อ
ผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25
เมษายน 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะ
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 กอน
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ :
ตามขอบัง คับ บริษัท ฯ ขอ 14 กําหนดใหใ นการประชุม สามัญ
ประจํา ปทุก ครั้ง กําหนดใหกรรมการออกจากตํา แหนง ตามวาระจํานวนหนึ่ง ในสาม
(1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบีย น
บริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ป 2556 ซึ่งเปนปที่สองที่มีกรรมการบริษัทฯ ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระโดยวิธีจับสลาก จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ เตมียาเวส กรรมการอิสระและประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 กอนครบวาระ)
2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นางรวีพร คูหิรัญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกํากับดูแลกิจการ
5) นายอนนต สิริแสงทักษิณ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31
ธั น วาคม 2555 โดยเผยแพร ใ ห ผู ถื อ หุ น ทราบผ า นระบบข า วตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
รายใดเสนอชื่อบุคคลเขามายังบริษัทฯ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงไดพิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ตามหลักเกณฑวิธีการสรรหาและคัดเลือก โดยพิจารณาทั้งในดานคุณสมบัติที่สอดคลอง
ตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยฯ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแตงตั้ง
ขาราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสาหกิจถือหุนหลายแหง และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนความรู
ความสามารถประสบการณและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันจะเปนประโยชนสูงสุด
แก ก ารดํ า เนิ นงานของบริษัท ฯ และไดนํา เสนอรายชื่อบุค คลที่ผา นการพิจารณาแล ว
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ ดังตอไปนี้
1) พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ
ดํารงตําแหนงกรรมการ
แทน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ เตมียาเวส
กรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ
2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
3) นางรวีพร คูหิรัญ
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
4) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
5) นายอนนต สิริแสงทักษิณ
ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 5 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
ทั้งนี้ ผูไดรับการเสนอชื่อลําดับที่ 1, 3 และ 4 มีคุณสมบัติความเปนอิสระตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งเขมกวา
ในเรื่องของสัดสวนการถือหุนตามสิ่งที่สงมาดวย 4
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่มี
สวนไดเสียในกรณีนี้ไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาเลือกตั้ง พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ นางรวีพร
คูหิรัญ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล และนายอนนต สิริแสงทักษิณ เปนกรรมการบริษัทฯ
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม)

ขอมูลประกอบ :
ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 15 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับ
ค า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บํ า เหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน ต อบแทนในลั ก ษณะอื่น ตามข อ บัง คั บ ของบริษั ท หรื อ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม
ผูถือหุนจะอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ได พิ จ ารณา
คาตอบแทนแกกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สํา หรับ ป 2556 และ
โบนัสกรรมการประจําป 2555 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับคาตอบแทนกรรมการ
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ที่ มี ข นาดใกล เ คี ย งกั น ผลการ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ผลการปฏิ บั ติ ง านและภาระหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ เ ศรษฐกิ จ โดยรวมแล ว เห็ น สมควรเสนอต อ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับป
2556 และโบนัสกรรมการประจําป 2555 ดังนี้
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ใหคงไวในอัตราเดิมเทากับป 2555 ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2556 (ปที่เสนอ)
ป 2555
คาตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน
(ไมมีเบี้ยประชุม)

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

60,000
50,000

60,000
50,000

(2) ค า ตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง ให ค งไว ใ นอั ต ราเดิ ม เท า กั บ ป 2555
โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง (ขอบเขตหนา ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5) ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน
เบี้ยประชุม
(จายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
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ป 2556 (ปที่เสนอ)
บาท/คน/ครั้ง

ป 2555
บาท/คน/ครั้ง

50,000
40,000

50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจําป 2555 ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะไดรับโบนัส ถามี
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในปนั้น ๆ โดยไดรับรอยละ 0.30 ของกําไรสุทธิ
ปนั้น ๆ แตไมเกินวงเงินปละ 50 ลานบาท โดยจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง
กรรมการ และประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนสูงกวากรรมการรอยละ 25
ทั้ ง นี้ ให มี ผลตั้ ง แตวั นที่ไ ดรับ อนุมัติจากที่ ป ระชุม สามัญผูถือหุน ประจํา ป 2556
เปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 และโบนัสกรรมการประจําป 2555
ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับป 2556

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ : เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยในการแตงตั้งผูส อบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได
ในปนี้บ ริษัท ฯ ได จัดใหมีก ารสอบราคาใหม เพื่อคัดเลือกผูส อบ
บัญชีรับอนุญาต และแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG)
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2555 มีผลการปฏิบัติงานที่ผานมาอยูในเกณฑดี
และไดเสนอคาธรรมเนีย มการสอบบัญชีพรอมทั้งขอบเขตงานที่ใ หบริการสําหรับ ป
2556 ต่ํา ที่ สุด เป นจํา นวนเงิน 3,402,000 บาท (ไมรวมคา ใชจายอื่น เชน คา เอกสาร/
สิ่งพิมพ คาไปรษณียากร คาติดตอสื่อสาร แตไมเกินรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาบริการสอบบัญชีป 2555 แลว คาบริการสอบบัญชี
สําหรับป 2556 ไดปรับลดลงจํานวน 348,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อและสํานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไ ชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ
ประจําป 2556 ดังนี้
1. นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
4. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
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2) คาสอบบัญชีประจําป 2556 เห็นควรเสนอกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 3,402,000 บาท ดังนี้
คาตอบแทนผูสอบบัญชี (หนวย : บาท) ป 2556 (ปที่เสนอ)
ป 2555
1,769,000
1,950,000
คาสอบบัญชีสําหรับป
คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล
รวม

1,633,000

1,800,000

3,402,000

3,750,000

3) ความสั ม พั น ธ กั บ บริ ษั ท ฯ ผู สอบบั ญชี จาก บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธและ
ไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ
4) จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ นับเปนรอบบัญชีปที่สาม
5) การให บ ริ ก ารบริ ษั ท อื่ น ผู ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูใหบริการประจําป 2555 ของบริษัทฯ บริษัท
ยอย และบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนอยู รวม 17 บริษัท
ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีความ
เขาใจในธุรกิจของกลุมบริษัท เปนอยา งดี ซึ่งจะชวยใหงานตรวจสอบบัญชี ป 2556
ของบริษัทฯ เปนไปอยางรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว และ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แตงตั้ง นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2316 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําป 2556 และอนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน
3,402,000 บาท ไมรวมคาใชจายอื่น เชน คาเอกสาร /สิ่งพิมพ คาไปรษณียากร
คาติดตอสื่อสาร (ไมเกินรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการสอบบัญชี)
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด
(มหาชน) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด รวมถึงการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ :
การปรับโครงสรางการจัดการบริหารบริษัทในเครือของบริษัทฯ
ในกลุมธุรกิจ Olefins และ Polymers คือ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)
(BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ใหโอนกิจการทั้งหมดใหกับ
บริษัทฯ และเลิกบริษัท BPE และ PTTPE รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 6
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด รวมถึงการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบริษัทในกลุมใหมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความคลองตัว
และสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวไดรับ
การยกเวนตามมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ใหไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเรื่องรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไมเขาขายที่จะตองรายงานสารสนเทศตาม
หลักเกณฑการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย
(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ : ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ยังมิไดชําระจํานวน 40,811,520 บาท
เปนหุนสามัญที่ยังมิไดออกจําหนายและออกไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหุน
จํานวนดังกลาวไดสิ้นสุดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแลว
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 45,129,302,690 บาท เปน 45,088,491,170
บาท โดยการตัดหุนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 4,081,152 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 10 บาท

-9-

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่อง
ทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน

(การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ขอมูลประกอบ :
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น
จึงขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยใหแกไขเพิ่มเติมเปนดังนี้
“ทุนจดทะเบียนจํานวน 45,088,491,170 บาท (สี่หมื่นหาพันแปดสิบแปดลานสี่แสน
เกาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบบาท)
แบงออกเปน
4,508,849,117 หุน (สี่พันหารอยแปดลานแปดแสนสี่หมื่น
เกาพันหนึ่งรอยสิบเจ็ดหุน)
มูลคาหุนละ
10
บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
4,508,849,117 หุน (สี่พันหารอยแปดลานแปดแสนสี่หมื่น
เกาพันหนึ่งรอยสิบเจ็ดหุน)
หุนบุริมสิทธิ
หุน ( - ) ”
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 11 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถามี)

บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 น. และเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนําเอกสารและหลักฐาน
ตามรายการที่ระบุในสิ่งที่สงมาดวย 8 และ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผูถือหุนทานใด
ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง ขอใหโปรดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงแทน
ซึ่งผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่สงมาดวย 10 และ
สงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
จึงขอความรวมมือสงมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2556) และบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 11
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ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชนของ
ผูถือหุน หากผูถือหุนมีคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครั้งนี้
สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดที่ ir@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ตอ 8712 - 8714,
8327 cg@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ตอ 8456, 8635, 8759 - 8761 หรือโทรสาร 0-2265-8500
โดยขอใหผูถือหุนระบุชื่อที่อยูที่สามารถติดตอได ซึ่งบริษัทฯ จะไดรวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนดวย
จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายอนนต สิริแสงทักษิณ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

หนวยงานกํากับองคกรและเลขานุการบริษัท
โทร. 02-265-8400 ตอ 8643,8645, 8719, 8762-3
หมายเหตุ 1. ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 และมีสิทธิรับเงินปนผล จะตองเปนผูถือหุนที่มี
รายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556
2. บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมและแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com)
3. บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2555 รูปแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ซึ่งไดแนบไป
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําปในแบบรูปเลม
สามารถกรอกแบบฟอร ม ขอรั บ ข อ มู ล ตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 12 และส ง มาที่ ห น ว ยงานกํ า กั บ องค ก รและ
เลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2265-8500 หรือโทรศัพทแจงความประสงคไดที่หมายเลข 0-2265-8400 ตอ
8456, 8635,8759- 8761
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