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บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสิ่ งที่ส่งมาด้วยแยกจากหนังสื อเชิ ญประชุมฉบับนี้ ดังนี้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจาปี 2557 ในรู ปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข.)

ที่ 01-0106/ 2558
2 มีนาคม 2558
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายงานประจาปี 2557 ในรู ปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
ข้อมูลผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และนิยามกรรมการอิสระ
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องของบริ ษทั ฯ
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข.)
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2557 และ/หรื อรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแบบรู ปเล่ม
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
ชั้น 5 ศู นย์ก ารค้าเซ็ นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุ จกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้ อเสนอแนะ
การดาเนินกิจการในอนาคต
(การลงมติ : วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้สรุ ปผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
2557 ดั ง รายละเอี ย ดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย 1
โดยแนวทางการดาเนินกิจการในอนาคตจะนาเสนอในที่ประชุมต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ
ผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 และแนวทางการดาเนินกิจการในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว และเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
อนุมตั ิ
งบดุ ลและบัญชี กาไรขาดทุ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2557 ได้ผ่าน
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ผา่ น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดัง รายละเอี ย ดปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2557 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบทานงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งได้ผา่ น
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG)
แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 และ
การจ่ ายเงินปันผล
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กาหนดให้จ่ายเงิน
ปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและทุนสารองต่าง ๆ ทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปั นผลจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 48 ได้กาหนดว่า
การจ่ายเงิ นปั นผลให้กระท าภายในหนึ่ ง (1) เดื อนนับ แต่วนั ที่ ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อ
คณะกรรมการลงมติ แ ล้วแต่ ก รณี ทั้ง นี้ ให้ โ ฆษณาค าบอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ นปั น ผล
ในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย ส าหรั บ งวดตั้ง แต่ ว นั ที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกาไรรวมที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี จาก
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) แล้ว จานวน 15,036 ล้านบาท
จากการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปั จจุบนั และ
เพื่อรั กษาระดับการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราที่ เที ยบเคี ยงได้กบั ผลตอบแทนการลงทุนอื่ น
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บริ ษทั ฯ จึ งเห็ นควรพิจารณาให้มี การจ่า ยเงิ นปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานปี 2557
ในอัตรา 2.37 บาทต่ อหุ ้น รวมเป็ นเงิ นประมาณ 10,686 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการ
จ่ายเงิ นปั นผลร้ อยละ 71 เมื่ อเทียบกับกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม (หรื อร้อยละ 62
เมื่อเทียบกับกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิ น
ปันผลของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 1.37
บาท หรื อเท่ากับอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ครึ่ งปี แรก คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่ม
ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท คิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 170 ของผลก าไรสุ ทธิ ครึ่ งปี หลัง ทั้ง นี้
บริ ษ ทั ฯ จะจ่ ายจากก าไรสะสมส่ วนที่ ย งั ไม่ ไ ด้จดั สรรจากกิ จการที่ ไ ด้รับ ยกเว้นภาษี
(BOI) ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถ
ขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ปี 2557
1. กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี (ล้านบาท)
2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ น้ (บาท : หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท : หุน้ )
3.2 เงินปันผลงวดสุ ดท้าย (บาท : หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ (ร้อยละ)

ปี 2556

(ปี ที่เสนอ)

(ปี ที่ผา่ นมา)

15,036
4,509
2.37
1.37
1.00
10,686
71

33,140*
4,509
3.40
1.62
1.78
15,330
46

* ปรั บปรุงใหม่ จากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ องผลประโยชน์ พนักงาน
โดยเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 บริ ษัทฯ จึงได้ ทาการปรั บปรุ งงบการเงินย้ อนหลังเพื่อการเปรี ยบเทียบ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 2.37 บาท คิดเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ นประมาณ 10,686 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 1.37 บาท คงเหลื อเงิ นปั นผลที่ จะจ่ ายเพิ่ม ใน
อัตราหุ ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ซึ่ งจะจ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน้ ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 24
เมษายน 2558 ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอนจนกว่าจะ
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ก่อน
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล :
ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดให้ในการประชุ ม
สามัญประจาปี ทุกครั้ง กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวนหนึ่ งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่
อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 กรรมการบริ ษทั ฯ ที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระมีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
(1) นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายวศิน ธีรเวชญาณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
(3) ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(4) พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการ
(5) นางบุบผา อมรเกียรติขจร
กรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16
กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ ให้ผถู ้ ื อหุ ้นรับทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาที่เปิ ดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
ตามหลัก เกณฑ์ก ารสรรหาและคัดเลื อกทั้งในด้านคุ ณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
บริ ษ ทั ฯ และข้อก าหนดที่ เกี่ ย วข้อง รวมถึ งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ ย วชาญ อัน จะเป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ แล้ว
เห็นสมควรเสนอชื่ อบุคคลที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ แล้ว ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อพิ จารณาเลื อกตั้ง บุ ค คลเป็ นกรรมการบริ ษ ทั ฯ แทน
กรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้
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(1) นายสมชาย คูวจิ ิตรสุ วรรณ
(2) นายวศิน ธีรเวชญาณ
(3) ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์
(4) พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
(5) นางบุบผา อมรเกียรติขจร

ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อลาดับที่ (1) - (4) มีคุณสมบัติความเป็ นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนในเรื่ องสัดส่ วน
การถือหุน้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งไม่ ร วมกรรมการที่ มี
ส่ วนได้เสี ยในกรณี น้ ี ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณา
เลื อกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมชาย คูวิจิตรสุ วรรณ
(2) นายวศิน ธี รเวชญาณ (3) ศาสตราจารย์ สุ รพล นิ ติไกรพจน์ (4) พันเอก นิ ธิ จึงเจริ ญ และ
(5) นางบุ บผา อมรเกี ยรติ ขจร เป็ นกรรมการบริ ษ ทั ฯ อี กวาระหนึ่ ง ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน โดยกรรมการล าดับ ที่ (1)-(4) เป็ น
กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นรางวัล เบี้ยประชุ ม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ ต อบแทนในลัก ษณะอื่ น ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท หรื อ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 และโบนัส กรรมการประจาปี 2557 โดยค านึ งถึ งความ
สอดคล้องเที ยบเคี ยงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่นในกลุ่ มธุ รกิ จ
เดี ย วกัน ที่ มี ข นาดใกล้เ คี ย งกัน ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
ภาระหน้า ที่ ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาวการณ์ เศรษฐกิ จโดยรวม
ตลอดจนหลักการที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นแล้ว เห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาเสนอต่ อ ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิ จารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ อง สาหรับปี 2558 ดังนี้
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดื อน และ
เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุ ม ไว้ในอัตราเดิม
เท่ากับปี 2557 ดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2557
ค่าตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน
60,000
60,000
 ประธานกรรมการ
50,000
50,000
 กรรมการ
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

40,000
40,000
 ประธานกรรมการ
30,000
30,000
 กรรมการ
(2) ค่ า ตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่ อง : ให้ ค งไว้ใ นอัตราเดิ ม เท่ า กับ ปี 2557
โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง รวมถึ ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องอื่ น ที่
อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ในอนาคตด้วย (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ของบริ ษทั ฯ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2557
เบี้ยประชุม
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

50,000
40,000

50,000
40,000

(3) โบนัสกรรมการประจาปี 2557 : เป็ นไปตามหลักการที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2556 จนกว่าที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะมีมติ เปลี่ ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่น ดังนี้
“ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในปี นั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกาไรสุ ทธิ ปีนั้น ๆ แต่ไม่เกิ นวงเงิ นปี ละ 50
ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ งกรรมการ และประธานกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนสู งกว่ากรรมการร้อยละ 25”
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี
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ความเห็ น ของคณะกรรมการฯ : เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น
พิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ฯ และกรรมการเฉพาะเรื่ อง ส าหรับปี
2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และรับทราบ
การจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี 2557 ตามหลักการที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนสาหรับปี 2558
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนด
จ านวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ทุ ก ปี โดยในการแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี จ ะแต่ ง ตั้ง
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปี บัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั ฯ เรื่ องการ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิ บ ัติง านของผูส้ อบบัญ ชี จากบริ ษ ทั เคพี เอ็ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จากัด (KPMG)
ที่ ผ่า นมา ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ และอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ดี โดย KPMG ได้เ สนอค่ า สอบบัญ ชี
สาหรับปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 3,539,040 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่ น ค่าเอกสาร/
สิ่ งพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าติดต่อสื่ อสาร แต่ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของค่าธรรมเนี ยมการ
สอบบัญชี) ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าบริ การสอบบัญชี ปี 2557 แล้ว ค่าบริ การสอบบัญชี
สาหรับปี 2558 ได้เพิ่มขึ้นจานวน 35,040 บาท หรื อร้อยละ 1.0 ตามอัตราเงินเฟ้ อและ
ขอบเขตงานของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ จึ ง เห็ นสมควรเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
พิ จ ารณาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อและสานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2558
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์
นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ
นายวินิจ ศิลามงคล
นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
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ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316

2) ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558 เห็ นควรเสนอกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี
2558 เป็ นจานวนเงิน 3,539,040 บาท ดังนี้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวม

ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
1,840,230

ปี 2557
1,822,010

1,698,810

1,681,990

3,539,040

3,504,000

3) ความสั ม พัน ธ์ ก ับ บริ ษัท ฯ ผู้ส อบบัญชี จาก บริ ษ ัท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จากัด (KPMG) ซึ่ งเสนอสอบบัญชี บริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วน
ได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคล
ดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ
4) จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ นับเป็ นรอบบัญชีปีที่หา้
5) การให้ บ ริ การบริ ษัท อื่ น ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษัท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ นผูใ้ ห้บริ การประจาปี 2557 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ อยู่ รวม 16 บริ ษทั
ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจใน
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชี ปี 2558 ของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว คล่องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด (KPMG) ได้แก่ นายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3565 หรื อ นายเจริ ญ ผู ้สั ม ฤทธิ์ เลิ ศ ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4068 หรื อ
นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3378 หรื อ นายนิ รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2558 และอนุมตั ิ
ค่าธรรมเนี ยมตรวจสอบบัญชี ประจาปี เป็ นจานวนเงิน 3,539,040 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่ น เช่ น ค่าเอกสาร /สิ่ งพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าติ ดต่อสื่ อสาร (ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)
ระเบียบวาระที่ 7 ปรึกษากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็ วยิ่งขึ้น โปรดนาเอกสารและหลักฐาน
ตามรายการที่ระบุในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุ ม ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใด
ไม่สามารถเข้าประชุ มด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทน
ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ดังมีรายชื่ อตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 และ
ส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้ อมเอกสารหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
จึงขอความร่ วมมือส่ งมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2558) และบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการประชุ มตาม
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุ ม รวมทั้งเป็ นการรั กษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ น้ หากผูถ้ ือหุ น้ มีคาถามที่ตอ้ งการให้บริ ษทั ฯ ชี้ แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอในครั้ง
นี้ สามารถส่ งคาถามล่ วงหน้าได้ที่ ir@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ต่อ 8712 - 8714, 8327
cg@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8456, 0-2265-8635, 0-2140-8759, 0-2140-8760 หรื อโทรสาร 0-2265-8500
โดยขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ระบุชื่อที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ จะได้รวบรวมคาถามเพื่อชี้แจงต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นด้วย
จักขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุ พฒั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

หน่วยงานกากับองค์กรและเลขานุการบริ ษทั
โทร. 0-2265-8643, 0-2140-8719, 0-2140-8762, 0-2140-8763
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หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น เสนอระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เป็ นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระ
การประชุม
2. บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
บนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ พร้อมจัดส่งถึงผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทางไปรษณี ย ์ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ตรวจทานความถูกต้องหรื อ
แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่วนั ที่ 22 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยบริ ษทั ฯได้เผยแพร่
รายงานการประชุมฯ ฉบับที่ ผถู ้ ือหุ ้นแก้ไขบนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ เรี ยบร้อยแล้ว จึงถือว่าผูถ้ ือหุ ้นได้รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
3. บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ของบริ ษทั ฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.pttgcgroup.com)
4. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 และมีสิทธิ รับเงินปั นผล จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่
มีรายชื่ อ ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 2 มี นาคม 2558 และรวบรวมรายชื่ อ
ผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
5. บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี 2557 ในรู ปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่ งได้
แนบไปกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในแบบ
รู ปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูล ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 และส่ งมาที่หน่วยงานกากับองค์กรและ
เลขานุ การบริ ษทั โทรสาร 0-2265-8500 หรื อโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 0-2140-8759,

0-2265-8635
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